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RESUMO  

Com o objetivo de analisar a evolução dos meios de comunicação nas  mídias sociais e sua 

relação com os direitos fundamentais e da personalidade, bem como sua possível violação, 

bem como seu desdobramento. Apresenta-se uma breve explanação do surgimento da rede 

mundial e evolução histórica desde os Direitos Humanos até os direitos da personalidade até 

os dias atuais, demonstra-se a sistematização e definição dos direitos da personalidade, como 

categoria própria e atributos relacionados à pessoa. Destaca-se a evolução da utilização da 

internet como difusora de notícias, e seu potencial explorado pela mídia, bem como a 

facilitação da divulgação de informações em análise com do número de pessoas que utilizam 

a Internet, que tem aumentado cada vez mais. Assim, ante a falta de regulamentação própria 

efetiva, da evolução rápida da mesma, da imprevisibilidade de casos de conflito de interesses, 

o ordenamento jurídico deverá aplicar nos casos concretos a ponderação entre valores  para 

suprir os conflitos existentes. Diante destes fatos é que se apresenta a sistemática para o 

desenvolvimento do presente estudo.  
 

Palavras-chave: Internet, mídias sociais, ponderação, violação dos direitos da personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT  

With the objective of analyzing the evolution of the media outlets in social media and 
its relationship with fundamental rights and personality rights, and its possible 
violation, as well as its unfolding. It presents a brief explanation of the starts of the 
world network and historical evolution from Human Rights to the personality rights 
until the present day, it is demonstrated the systematization and definition of the 
personality rights, as its own category and attributes related to the person 
individually. The evolution of the Internet as a news diffuser, and its potential 
exploited by the media outlets, as well as the facilitation of the dissemination of 
information in analysis and of the number of people that use the Internet, is 
increasing. Thus, given the lack of effective regulation, the rapid evolution of it, and 
the unpredictability of conflicts of interest, the legal system should apply in concrete 
cases the weighting of values to overcome existing conflicts. In view of these facts, it 
is presented the systematics for the development of the present study. 

Keywords: Internet, social media, weighting, violation of personality rights. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho se justifica pela necessidade de se preservar os direitos 

Personalíssimos e a dignidade da pessoa humana diante do avanço da 

popularização das mídias sociais. 

A sociedade como é conhecida nos dias de hoje é decorrente de uma 

evolução cultural e tecnológica incentivada por grandes descobertas e invenções. 

Pode-se afirmar que a descoberta do ―fogo‖ e a invenção da ―roda‖ são apontadas 

como marcos desta evolução. Na seqüência muitas outras surgiram, como a 

invenção da eletricidade, do telégrafo, do telefone, do rádio, da televisão e, no caso 

específico deste estudo, do computador e da Internet. Porém, tais desenvolvimentos 

somente fazem sentido quando acompanhados de garantias individuais.             

Ao mesmo tempo em que a sociedade evoluiu tecnologicamente, a violação 

de direitos individuais ou coletivos também teve alterações quanto a sua prática, 

passando muitas vezes de uma violação ocorrida no mundo físico para o mundo 

virtual, cabendo ao Direito buscar adaptar-se às novas necessidades da convivência 

harmônica e pacífica dos membros da sociedade, sempre buscando dirimir os 

conflitos de interesses, ora criando normas, ora utilizando medidas simétricas, 

pautadas na analogia e na ponderação, a fim de resguardar os direitos humanos, 

fundamentais e personalíssimos.  

A importância de se estudar o tema está no fato de que os Direitos da 

Personalidade, bem como os Direitos Fundamentais, são os meios de se garantir 

socialmente o mandamento constitucional da dignidade da pessoa humana. 

No atual estágio de desenvolvimento, o mundo tornou-se globalizado, em 

um primeiro momento evolutivo principalmente, em função da Internet, e atualmente 

em razão da difusão e popularização dos meios de acesso à essa tecnologia, e não 

podia ser diferente, haja vista que o acesso a ela é até mesmo considerado um 

direito fundamental. Diante disso, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a 

Internet e a possível violação dos direitos da personalidade em razão da facilidade 

de acesso da população às mídias sociais.  

O presente trabalho foi realizado utilizando, na maior parte do tempo,  o 

método Dedutivo, tendo como suporte metodológico a pesquisa bibliográfica, 

traçando um paralelo entre a Internet, mídias sociais, direitos humanos, 
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fundamentais e personalíssimos, a violação da intimidade e privacidade de pessoas 

humanas brasileiras, e, sua reparação perante a ordem jurídica. 

A relevância do tema comprova-se no fato de que a evolução e 

popularização do acesso e do conteúdo das mídias sociais, aliado ao acesso 

instantâneo à internet, mostrou possuir grande potencial lesivo aos Direitos e 

Garantias fundamentais e da personalidade.  

O desenvolvimento do presente estudo encontra-se distribuído em três 

capítulos. O primeiro capítulo apresenta um traçado histórico do surgimento, 

evolução e aplicação dos Direitos Humanos, Direitos Fundamentais e 

Personalíssimos.  

Neste capítulo, pretende-se demonstrar o desenvolvimento da teoria de tais 

direitos, que ao longo da história evoluiu no sentido de que a pessoa, em um viés 

quanto à sua existência e dignidade, interdependentemente, é o centro da vida em 

sociedade, devendo, por sua vez, ser protegida pelo Estado na existência de colisão 

entre eles.  

No segundo capítulo, destaca-se a trajetória histórica evolutiva da internet e 

dos meios de comunicação digitais, com a apresentação de suas características, 

bem como a forma em que o Código Civil tratou a matéria.  

Para uma melhor compreensão, e por ser fundamental para a análise do 

conteúdo debatido, foi estudado como o número de pessoas que utilizam a Grande 

Rede tem aumentado cada vez mais, seus meios de acesso a tal ambiente, que 

resultaram no fato de que a Internet se tornou um poderoso meio de comunicação 

de massa, exigindo-se a criação de normas que regulamentem esta nova relação. 

 O terceiro capítulo ressalta o papel desempenhado pelos direitos da 

personalidade, dentre eles o direito à intimidade e à vida privada, como contrapeso 

ao direito fundamental da liberdade de expressão e de informação, no que se refere 

à Internet e à violação ou na colisão entre eles. Pode-se dizer que o avanço e a 

popularização da tecnologia trouxe mecanismos mais sofisticados de disseminação 

e acesso da informação, que contribuem para o estreitamento do âmbito de 

intimidade e privacidade do indivíduo, uma vez que possibilitam a penetração da 

intimidade da pessoa, instantaneamente e até a longa distância. Ademais, a Internet, 

por meio das mídias sociais, é atualmente meio de freqüentes e intensos 

intercâmbios de notícias e pesquisas, pelos mais diversos Autores, que muitas 

vezes não possuem sequer formação para tal, ignorando limites espaços-temporais 
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e, por essa razão há que se estar atento aos casos explícitos de violação da 

intimidade e privacidade.  

O Objetivo geral da presente pesquisa é estudar acerca da 

responsabilização civil diante da violação da intimidade, da privacidade e por 

qualquer forma que forem causados danos aos direitos personalíssimos do usuários, 

em razão do uso indiscriminado da mídia social. Já o Objetivo específico é destacar 

e analisar o meio de solução desses conflitos, sua técnica e a análise de fatos que 

colidem no ordenamento jurídico, sem necessariamente causar dano.  

Nas considerações finais, procurou-se sintetizar as colocações trabalhadas 

neste estudo, acrescentando-se algumas reflexões que se somam ao enfoque 

selecionado acerca da colisão e da violação dos direitos personalíssimos, dos 

direitos fundamentais e o uso indiscriminado e exagerado das mídias sociais. 
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1 -  DOS DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS E DA PERSONALIDADE 
 
 
1.1 – DIREITOS HUMANOS  

 

Os debates sobre a temática dos direitos humanos nunca foi tão comum 

como é nos dias atuais; o termo direitos humanos é utilizado frequentemente, por 

exemplo, no discurso político do tempo em que vivemos, nas diversas relações 

internacionais, nos meios de comunicação social. Reivindicar direitos é a reação 

mais comum especialmente quando se sofre algum tipo de opressão. Ademais, eis o 

motivo de surgimento desses direitos: a proteção da dignidade humana, qualidade 

moral intrínseca a todos os homens e mulheres.  

É, também, motivo para tanto debate sobre o tema nos dias atuais, o fato de  

que, com os novos objetivos do Direito, que mais a frente será debatido, buscam-se 

direitos para aqueles que ficaram a margem da proteção do Direito nos últimos 

tempos, por exemplo a questão das minorias, sejam estas étnicas, religiosas ou por 

gênero, e também com questões mais específicas como a eutanásia ou o aborto, daí 

que seja reconhecida uma enorme importância ao termo ―direitos humanos‖. No 

entanto, no seio popular, existe uma enorme problemática no que respeita à 

utilização deste termo, pois tal expressão não é utilizado com o mesmo sentido por 

todos aqueles que o invocam no seu discurso, até ainda em um mesmo texto 

legislativo, o emprego de termos diversos para denominar uma mesma realidade. É, 

também latente a problemática referente à sua conceituação. Nos ensinamentos de 

André Ramos Tavares1, a expressão ―direitos humanos‖, é utilizada, 

equivocadamente, com as seguintes expressões: ―direitos naturais, direitos 

humanos, direitos do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, 

liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem‖, 

dentre varias outras. Porém, indica que ―muitas dessas expressões apresentam 

significados não coincidentes, e por isso está a merecer uma abordagem mais 

técnica a questão da designação desse conjunto de direitos mundialmente 

reconhecidos‖. A problemática em sua definição esbarra, ainda, porque o instituto 

muitas vezes é usado para externar o sentimento de indignação frente a situações 

de injustiça e violência.  

                                                           
1
 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 352. 
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1.1.2 – Da evolução histórica dos direitos humanos: 

 

A temática acerca dos direitos humanos não é de recente discussão, embora 

tenham atingido o seu ápice no século XX devido às atrocidades que foram 

cometidas na primeira metade do mencionado século e à necessidade que surgiu de 

proteger os indivíduos de tais abusos, com a proteção da dignidade humana, 

qualidade moral intrínseca a todos os homens e mulheres. 

A legitimidade internacional adquirida pelos direitos humanos nas últimas 

décadas, entretanto, não se constituiu de uma hora para outra. Trata-se de um longo 

resultado de processo histórico, marcado por períodos de intensas lutas, falta de 

direitos e embates que renderam conquistas e vitórias sem as quais todo o 

repertório que compõe as declarações de direitos seria bem mais diminuto. Nas 

antigas cidades gregas, defendiam-se os direitos que não poderiam ser 

desconsiderados pelos governantes e nem pelos seus próprios titulares, uma vez 

que eram vistos como direitos naturais, divinos, inerentes à pessoa humana. Nesse 

contexto surge a idéia dos direitos naturais, que eram de todo modo, superiores ao 

direito positivo. Todavia, aqueles direitos, hoje equiparados aos Direitos Humanos, 

eram reconhecidos apenas aos cidadãos, uma vez que os escravos não eram vistos 

como pessoas. Já na Roma antiga, o amplo exercício de direitos civis era 

reconhecido apenas ao homem mais velho de cada família. Na Roma clássica surge 

o ius gentium, que atribuía alguns direitos aos estrangeiros, embora em quantidade 

inferior aos dos romanos. 

Sobre o assunto, diz Gorczevski: 

 

Há autores que se referem ao Código de Hamurabi, como marco histórico. 
Entretanto, [...] a noção de proteção ao homem é tão antiga que se perde no 
tempo; ela surge nas normas de caráter religioso que são a gênese da 
civilização; inicia com os hominídeos e são, portanto, universais. Dornelles 
também advoga que as origens mais remotas da fundamentação filosófica 
dos direitos fundamentais da pessoa humana se encontram nos primórdios 

da civilização.
 2

 

 

Durante o período denominado como Antiguidade Clássica, é possível 

verificar que existem vários documentos em que o monarca reconhecia alguns 

                                                           
2
 GORCZEVSKI, Clovis. Direitos Humanos. Conhecer, educar, praticar. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 

2009. 
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limites no exercício do seu poder em face da igreja, dos senhores feudais e das 

comunidades locais, sendo que, segundo PÉREZ LUÑO 3·, o documento mais 

relevante desta época foi a Carta Magna (escrita pelo rei João Sem Terra) da 

Inglaterra em 1215, a qual teve papel relevante no desenvolver dos direitos 

fundamentais, pois era um pacto entre reis e nobres que reconhecia direitos aos 

senhores feudais, bem como, liberdades e proteções que deram ensejo ao Habeas 

Corpus e a Petição de Direitos de 1628. Entretanto embora a antiguidade tenha 

prestado inúmeras contribuições ao reconhecimento de direitos relativos à pessoa 

humana, durante este período, práticas como a escravidão, diferenciação por sexo 

ou classe social era comum, o que não acaba com seus méritos. Até mesmo 

Aristóteles4 sustenta em ―A política‖ que alguns homens são livres por natureza, 

enquanto outros não, já que são escravos, e que para estes a escravidão é 

conveniente e justa, bem como, "do mesmo modo, o homem é superior e a mulher 

inferior, o primeiro manda e a segunda obedece; este princípio, necessariamente 

estende-se a toda a humanidade". 

Sobre a Magna Charta Libertatum, citada acima, Ingo W. Sarlet destaca::  

 
A Magna Charta Libertatum, de 15-6-1215, entre outras garantias, previa: a 
liberdade da Igreja da Inglaterra, restrições tributárias, proporcionalidade 
entre delito e sanção (A multa a pagar por um homem livre, pela prática de 
um pequeno delito, será proporcional à gravidade do delito; e pela prática 
de um crime será proporcional ao horror deste, sem prejuízo do necessário 
à subsistência e posição do infrator – item 20); previsão do devido processo 
legal (Nenhum homem livre será detido ou sujeito à prisão, ou privado de 
seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado, ou de qualquer modo 
molestado, e nós não procederemos nem mandaremos proceder contra ele 
senão mediante um julgamento regular pelos seus pares ou de harmonia 
com a lei do país – item 39); livre acesso à justiça (Não venderemos, nem 
recusaremos, nem protelaremos o direito de qualquer pessoa a obter justiça 

– item 40); liberdade de locomoção e livre entrada e saída do país.
 5

 

 
De todo modo, a fim de delimitar o tema, o presente estudo tem como marco 

temporal a Modernidade, isto é, o período que inicia com as grandes descobertas 

geográficas dos séculos XV/XVI até a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

da ONU de 1948. Neste período, ocorreu um gigantesco fenômeno histórico: a 

expansão da civilização européia, principalmente pelos mares, sobre o resto 

―inexplorado‖ do mundo. Este é o âmbito macro-histórico que devemos sempre ter 

                                                           

3 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique.. Lecciones de folosofía del derecho: presupuesto para uma 
filosofia de la experiencia jurídica. 9. ed. Sevilla: Margablum, 2006. 
4
 ARISTÓTELES. A Política. São Paulo: Nova Cultural, 2004. p.150-151. 
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presente ao debater, nesse estudo, sobre o tema, e que condiciona a nossa analise 

das teorias e das práticas que contribuíram para a formação do corpus filosófico e 

jurídico dos direitos do homem. Nesse período, mais precisamente no século XVI, os 

Direitos Naturais passam, agora, a serem entendidos e fundados na razão, visando 

à ética, à moral (caráter deontológico), e na sua imutabilidade,convertendo-se em 

uma teoria de direitos subjetivos, e não mais em um caráter divino. 

 
Nos Séculos XVI a XVII, os filósofos Hugo Grócio (jurista holandês, 1583-
1645), Thomás Hobbes (filósofo inglês, 1588-1679), Punferdof (jurista 
alemão), Jean-Jacques Rousseau (filósofo e literário francês, 1712-1778) e 
Immanuel Kant, (filósofo, 1724-1804), conseguiram retirar a carga teológica 
que cercava o jusnaturalismo, criando a Escola do Direito Natural, que não 
se deve confundir com o direito natural.

6
  

 

Para os adeptos dessa visão, o Direito é também concebido como natural, 

imanente ao ser humano, mas diferente das visões até aquele momento, 

independente de qualquer fé religiosa. É produto da razão humana, individual, do 

poder de cada um descobrir as regras do justo, de fugir à contingência e atingir a 

ordem da natureza, bastando, para tanto, ―que o homem volte-se sobre si mesmo e 

que, iluminado pela razão, detecte o justo e o verdadeiro para todos os tempos e 

todos os lugares‖7 . 

Tendo se firmado como conceito na modernidade ocidental, os direitos 

humanos estavam vinculados, em um primeiro momento, a certas características da 

sociedade européia dos séculos XVII e XVIII: individualismo, luta pela liberdade de 

comerciar por parte da burguesia, a não-intervenção do Estado na economia, como 

consequência da característica supracitada, a igualdade formal (igualdade ante a 

lei). O capitalismo, a economia de mercado, começava a tomar forma. Considerava-

se como direitos inerentes ao ser humano sobretudo o direito à liberdade, à vida e à 

propriedade, conforme consta na sempre citadas Declaração Francesa, de 1789, e 

Declaração de Independência Americana, de 1776. A Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, representa, de tal modo, a derrubada do antigo regime e a 

formação da ordem burguesa na França. 

                                                                                                                                                                                     
5
 SARLET. Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 7. ed. rev. atual. e ampl.. Porto 

Alegre: Livraria dos Advogados, 2007.p. 7 
6
 LEIROZA, Wandergell Lins Fernandes. O Jusnaturalismo e o Direito Natural. 3abr. 2012. 

Disponívelm:<http://repositorio.gdr.adv.br/upload/artigo/0304121133O%20JUSNATURALISMO%20e
%20O%20DIREITO%20NATURA1.pdf>. Acesso em:11 jan. 2018. 
7
 MALTEZ, José Adelino. Tópicos Jurídicos e Políticos, 2008. Disponível em: 

<http://farolpolitico.blogspot.com.br/search/label/Para%20uma%20Hist%C3%B3ria%20das%20Ideias
%20Pol%C3%ADticas%20%28de%20A%20a%20Z%29>.Acesso em: 11 jan. 2018. 
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É certo que num primeiro momento os direitos humanos estavam 

intimamente ligados às circunstâncias nas quais eles se firmaram. Decorridos mais 

de dois séculos da sua consolidação, contudo, entende-se que os direitos humanos 

nos dias de hoje abrangem muito mais que os direitos individuais do século XVIII. 

Aquela época citada, a Revolução Industrial, foi fruto de um processo social 

decorrente da transição da sociedade feudal, que era marcada pela estratificação 

social baseada no privilégio de nascimento, para a sociedade capitalista, que 

ostenta um novo modo de produção, de organização social e de compreensão do 

mundo, foi impulsionada não só pelas revoltas camponesas contra as amarras do 

sistema feudal, mas também pelo surgimento de uma nova força social que habitava 

os cruzamentos entre as rotas comerciais: a burguesia.  

Tal classe social surgiu formada por pessoas livres, ou seja, que não 

dependiam das relações feudais, e foi o que possibilitou grande crescimento das 

cidades, em decorrência de suas atividades produtivas e comerciais. No transcorrer 

dos séculos XVII e XVIII, a burguesia foi-se diversificando em vários estratos, de 

acordo com as atividades a que se dedicava: desde mestres artesãos que 

expandiram suas oficinas contratando muitos empregados e montando manufaturas 

até grandes industriais e banqueiros, que vieram a constituir um setor intermediário 

entre a aristocracia e a grande massa do povo, o que hoje poder-se-ia equiparar à 

―classe média‖. De tal modo, o aparecimento de inúmeras fábricas nos centros 

urbanos gerou uma massa de proletários que, em razão dos ideais daquele 

momento, que apesar do fato de que a sociedade já estava em plena evolução 

quanto ao sistema econômico, já que havia passado do feudalismo para o 

capitalismo, culturalmente a ideologia das classes dominantes ainda era aquela do 

sistema financeiro já ultrapassado, na qual as classes portadoras da mão de obra 

eram altamente exploradas, em razão do intuito de lucro dos detentores do poder 

econômico. Contudo, tal classe passou a lutar através dos séculos por certas 

garantias, tanto no âmbito social, como no ambiente de trabalho.  

A Revolução Francesa, de tal modo, aboliu a servidão e os direitos feudais e        

proclamou os princípios universais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por alterar 

o quadro político e social da França, passou a ser considerada como acontecimento 

que deu início à Idade Contemporânea, sendo que criou um documento que viria a 

se tornar a base fundamental do direito internacional dos direitos humanos e a 

primeira declaração contemporânea dos direitos humanos: a Declaração dos 
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Direitos do Homem e do Cidadão, fundamentada na idéia de que ao lado dos 

direitos dos seres humanos e do cidadão, existe a obrigação do Estado de respeitar 

e de garantir os direitos humanos8. Tal declaração proclamava direitos universais, ou 

seja, para a humanidade inteira e não apenas para os cidadãos franceses. 

As declarações de direitos do século XVIII foram promulgadas com 

amplitude, mas seus efeitos se limitavam a esfera nacional. Neste século era 

possível notar a liberdade religiosa reconhecida nos Tratados. Mais adiante, durante 

o século XIX, se formalizaram diversos acordos internacionais, em especial a partir 

do Congresso de Viena, tendentes a abolição da escravidão.9 

Alguns direitos cognominados sociais, principalmente os referentes às 

questões de trabalho, somente apareceram no segundo período da Revolução 

Francesa, porém a ótica que predomina até o início do século XX é a individualista 

dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Todavia, foi diante das 

atrocidades cometidas durante as duas Grandes Guerras Mundiais, do início do 

século XX, que a comunidade internacional passou a reconhecer que a proteção dos 

direitos humanos constitui questão de legítimo interesse e preocupação 

internacional. De fato, o totalitarismo daquele momento histórico significou a ruptura 

do paradigma dos direitos humanos, pois negou o valor da pessoa humana como 

fonte de direito. Em razão disso, foi criado um código comum de ação composto por 

parâmetros globais de ação estatal, ao qual deve haver a conformação dos Estados. 

No que diz respeito à promoção e proteção dos direitos humanos, é possível 

sustentar que a Segunda Guerra significou a ruptura com os direitos humanos e o 

pós-guerra deveria significar sua reconstrução.10 

Nesse sentindo, Fábio Konder COMPARATO sustenta que: 

 

[...] após três lustros de massacres e atrocidades de toda sorte, iniciados 
com o fortalecimento do totalitarismo estatal nos anos 30, a humanidade 
compreendeu, mais do que em qualquer outra época da história, o valor 
supremo da dignidade humana. O sofrimento como matriz da compreensão 
do mundo e dos homens, segundo a lição luminosa da sabedoria grega, 

veio a aprofundar a afirmação histórica dos direitos humanos.
11

 

                                                           
8
 GENEVOIS, Margarida. Direitos humanos na história. In: DHnet, [s.d.]. disponível 

em:<http://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/margarid.htm>. Acesso em: 18 jun. 2018. 
9
 PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique.. Lecciones de folosofía del derecho: presupuesto para uma 

filosofia de la experiencia jurídica. 9. ed. Sevilla: Margablum, 2006. 
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 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7. ed., rev., ampl. 
e atual. São Paulo: Saraiva, 2006. 
11 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 4. ed.,rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2005. 
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Desde a Carta Magna de 1215 até a Carta das Nações Unidas, em 1945, já 

eram passados mais de 700 anos, sendo que vários documentos legislativos, 

declarações e resoluções versaram sobre Direitos Humanos, contudo, nenhum deles 

foi tão longe e tão amplo quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 

1948.  

Norberto BOBBIO destaca que o início da ―era dos direitos‖ é reconhecido 

com o pós-guerra, já que ―somente depois da 2ª. Guerra Mundial é que esse 

problema passou da esfera nacional para a internacional, envolvendo – pela primeira 

vez na história – todos os povos‖12. O mundo inteiro, abismado com o genocídio e as 

barbaridades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, sentiu a necessidade 

de algo que impedisse a repetição destes fatos, justamente pelo fato de que o 

ocorrido partiu do próprio Estado, que deveria ser aquele quem garantisse tais 

direitos. A comunidade internacional, ademais, passou a reconhecer que a proteção 

dos Direitos Humanos está além do domínio reservado ao Estado ou a competência 

nacional exclusiva, e constitui, também, questão de legítimo interesse e 

preocupação internacional. Portanto, os Direitos Humanos acabam por transcender, 

definitivamente, o caráter local, nacional, de atuação. Em razão disso, é criado um 

código comum de ação, composto por parâmetros mundiais de ação estatal, ao qual 

deve haver a conformação dos Estados, indiscriminadamente, no que diz respeito à 

promoção e proteção dos direitos humanos13.  

Objetivando reconstruir os Direitos Humanos pós guerra, surge uma nova 

ordem internacional protetiva, baseado em relações internacionais, visando a 

manutenção da paz e segurança internacional. Essa nova ordem inicia-se pela 

assinatura da Carta de São Francisco, a qual deu origem à criação da ONU,  no dia 

24 de outubro de 1945. O mencionado diploma internacional foi redigido por 51 

países, é o mais conhecido em âmbito mundial. O primordial objetivo da ONU é 

promover a paz, mas também tem como desígnio auxiliar os Estados em seu 

desenvolvimento.   

Após a criação da ONU, vários tratados foram elaborados, dentre eles o 

mais importante:  a Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), que foi 

subscrita por todos os países membros da ONU, com abstenção dos países 
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 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004.p. 49 
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alinhados à União Soviética. 

Segundo, Fábio Konder Comparato: 

 

[...] a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada unanimemente 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, foi 
a primeira organização internacional que abrangeu quase a totalidade dos 
povos da Terra, ao afirmar que ―todos os homens nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos‖.51 Portanto, essa declaração condensou toda a 
riqueza dessa longa elaboração teórica, ao proclamar, em seu artigo VI, que 
todo homem tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como 

pessoa.
 14

 

 

A elaboração de tal documento teve como marco inicial o ano de 1946, 

sendo que sua redação final foi aprovada na terceira sessão ordinária da 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 

1948, na cidade de Paris, e recebeu o nome oficial de Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, contendo trinta artigos, precedidos de um preâmbulo com sete 

considerandos, em que reconhece solenemente e oficialmente: a dignidade da 

pessoa humana, como base da liberdade, da justiça e da paz; o ideal democrático 

com fulcro no progresso econômico, social e cultural; o direito de resistência à 

opressão; finalmente, a concepção comum desses direitos quando reconheceu a 

democracia como o único regime político eficaz para assegurar os direitos humanos 

e a dignidade humana, inerente a todos os membros da família e seus direitos iguais 

e inalienáveis como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo.15 

A Organização das Nações Unidas por meio da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, pela primeira vez na história, emitiu um documento a prever tais 

tipos de direitos, tendo sido formulada com base nos ideais do iluminismo: liberdade, 

igualdade e fraternidade. 

Para Enrico Altavila:  

Detentora de uma expressiva relevância perante o cenário internacional, a 
Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão refletiu-se quando da 

                                                                                                                                                                                     
13

 PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 7. ed., rev., ampl. 
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14
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 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 18. ed. São Paulo:Malheiros, 
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elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como de 

diversas constituições ao redor do globo.
 16

 

 

O termo ―proclamação‖ de direitos fundamentais ―torna evidente que não há 

concessão ou reconhecimento dos direitos, mas proclamação deles, significando 

que sua existência independe de qualquer vontade ou formalidade‖. Desse modo, 

―tratando-se de direitos fundamentais inerentes à natureza humana, nenhum 

indivíduo ou entidade, nem os governos, os Estados ou a própria Organização das 

Nações Unidas, tem legitimidade para retirá-los de qualquer indivíduo17 

Nesse sentindo, reafirma Flávia Piosevan: 

 

A Declaração não é um tratado, tendo sido adotada pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas sob a  forma de resolução, que, por sua vez, não 
apresenta força de lei. Porém, a sua criação teve por objetivo promover o 
reconhecimento universal dos direitos humanos e das liberdades 
fundamentais a que faz menção a Carta da ONU, particularmente nos 

artigos 1° e 55.8.
 18

 

 

Em uma visão jurídica, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

não é senão uma resolução, cujo substância, como visto, não pode tornar-se 

obrigatório para os Estados, a não ser quando ele retomado sob a forma de uma 

Convenção ou pacto entre eles firmado. É que a Assembléia Geral da Organização 

das Nações Unidas não tem competência para editar normas imperativas aos seus 

signatários. Explica Celso Ribeiro Bastos: 

 

A Assembléia nunca pretendeu ir além de uma solene declaração de 
princípios. Sua significação é, pois, eminentemente moral. A sua 
jurisdicionalização fica na dependência dos pactos que venham a lhe 
conferir eficácia. Ocorre, entretanto, que mesmo os dois pactos já firmados, 
um sobre os direitos econômicos e sociais e outro sobre direitos individuais 
tradicionais clássicos, não desembocaram em um sistema eficaz de 
proteção da vítima. Ficou, é certo, criada uma Comissão de Proteção aos 
Direitos Humanos, cujos membros são eleitos pelos Estados signatários do 
pacto, comissão essa, no entanto, de poderes muito reduzidos. O máximo a 
que ela pode chegar é à constatação da ocorrência de lesão de direitos 
individuais

19
. 
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Com o intuito de dar imperatividade a essa resolução, foram criados, em 

1966, dois tratados internacionais: Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos Sociais e Culturais. O 

primeiro Tratado é dirigido as pessoas e possui direitos e garantias de imediata 

aplicação. O segundo é dirigido aos Estados e de aplicação progressiva. Já quando 

se fala em meios de sanção, em caso de descumprimento de tais Direitos, a ONU 

pode aplicar mecanismos coercitivos de solução de controvérsia, represália, ruptura 

de relações diplomática e até mesmo expulsão da Organização. Estes Pactos, e os 

demais, não detalhados na presente pesquisa, foram o resultado de intensos e 

profundos debates, que decorreram da aceitação da universalidade dos Direitos 

Humanos, reconhecendo-se que o ser humano sempre possuirá direitos 

fundamentais, básicos, independentemente da sua nacionalidade, raça, situação de 

refugiado ou de apátrida. Os princípios da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos estão inseridos em todas as Constituições do mundo moderno e 

constituem parâmetros para a democracia.  

Tais direitos são grifados, também, pela indivisibilidade, tendo em vista que 

a garantia dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos direitos 

sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Dessa maneira, quando um deles é 

violado, os demais também o são. Dessa forma, os direitos humanos são vistos 

como uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, capaz de 

conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos sociais, 

econômicos e culturais.20 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de tal modo, representa um 

importante instrumento de consciência coletiva visando diminuir as desigualdades 

sociais e falta de garantias entre os povos. Nota-se que todas as tragédias sofridas 

pelas nações tiveram relevo para incentivar que os direitos mais fundamentais dos 

seres humanos fossem a cada dia mais batalhado e, em decorrência disso, 

assegurados. Assim, diante de toda a evolução destacada, as Nações Unidas 

promulgaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, seguida pelos 

Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e Direitos Econômicos, Sociais e 
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Culturais de 196621. A Declaração Universal de Direitos Humanos, inaugura um a 

nova era dos Direitos Humanos e dos Direitos Fundamentais baseado na 

universalidade e na positividade no plano internacional. Com base nisso, deve-se 

passar para a análise dos Direitos Fundamentais. 

 

1.2 – DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

O foco da aplicação do Direito, a partir da metade do séc. XX e até as 

primeiras décadas do sec. XXI, principalmente depois da segunda grande guerra 

mundial, como delineado no tópico anterior, está na valorização do ser humano em 

sua existência, já que, em razão das atrocidades vividas durante anos, viver em 

estado de segurança é desejo inerente a toda pessoa humana. As nomenclaturas 

dadas a fim de conceituar essa gama de direitos destacados são várias, todavia, 

muitas vezes utilizadas erroneamente. De tal maneira, no presente trabalho, é de 

suma importância destacar as divergências entre direitos humanos e direitos 

fundamentais, como debate-se a seguir. 

 

1.2.1 - Características gerais dos direitos fundamentais 

 

É de extrema notoriedade, como exaustivamente foi demonstrado ao longo do 

presente trabalho, que existe, doutrinariamente, uma confusão terminológica entre 

direitos fundamentais e direitos humanos. Como se observa do capítulo anterior, 

estes, direitos humanos, são direitos atribuídos à humanidade em geral, por meio de 

tratados internacionais (Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, 1948, 

por exemplo). Todavia, os direitos fundamentais, são aqueles positivados em um 

determinado ordenamento jurídico, como por exemplo, a Constituição Brasileira, Lei 

Fundamental Alemã etc. De acordo com Valerio de Oliveira Mazzuoli22, ―Direitos 

fundamentais é expressão mais afeta à proteção constitucional dos direitos dos 

cidadãos. Liga-se, assim, aos aspectos ou matizes constitucionais (internos) de 

proteção, no sentido de já se encontrarem positivados nas Constituições 

contemporâneas‖. 
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Essa tese é apoiada pela Constituição Federal brasileira de 1988. No 

momento em que trata de assuntos internos, a Constituição costuma se referir a 

―Direitos e garantias fundamentais‖, ao passo que, quando trata de tratados 

internacionais, se refere a direitos humanos. Em verdade, o conteúdo presente em 

ambas espécies de direitos é deveras semelhante. São conjuntos diferentes, mas 

que possuem grande área de intersecção, sendo que, a priori, sua diferença é mais 

ligada a sua fonte normativa do que de conteúdo. 

Para Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

Direitos fundamentais referem-se àqueles direitos do ser humano que são 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de um 
determinado Estado (caráter nacional). Diferem dos direitos humanos - com 
os quais são frequentemente confundidos - na medida em que os direitos 
humanos aspiram à validade universal, ou seja, são inerentes a todo ser 
humano como tal e a todos os povos em todos os tempos, sendo 
reconhecidos pelo Direito Internacional por meio de tratados e tendo, 
portanto, validade independentemente de sua positivação em uma 
determinada ordem constitucional (caráter supranacional)

 23
 

 
No mesmo sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite distingue as expressões 

direitos humanos e direitos fundamentais da seguinte forma: 

 

É possível distinguir, para fins didáticos, Direitos humanos de direitos 
fundamentais. Os Direitos humanos, por serem universais, estão 
reconhecidos tanto na Declaração Universal de 1948 quanto nos costumes, 
princípios jurídicos e tratados internacionais. Já os direitos fundamentais 
estão positivados nos ordenamentos internos de cada Estado, 
especialmente nas suas Constituições. Vale dizer, nem todo Direito 
fundamental pode ser considerado um Direito humano, assim como nem 
todo Direito humano pode ser considerado um Direito fundamental. 
Exemplifique-se com o Direito à vida que, nos termos do art. 5º, caput, da 
Constituição brasileira de 1988, é um Direito fundamental no Brasil, mas é 
sabido que em alguns ordenamentos jurídicos existe a pena de morte, o que 
demonstra que em alguns países o Direito à vida não é fundamental, 
embora seja reconhecido como um Direito humano no plano internacional.

 

24 
 

Pode-se chegar a conceituação de que os direitos fundamentais são aqueles 

direitos considerados básicos para qualquer ser humano, independentemente de 

condições pessoais específicas, já positivados em uma constituição. São direitos 

que compõem um núcleo intangível de direitos dos seres humanos submetidos a 
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uma determinada ordem jurídica, enquanto direitos humanos são aqueles que 

existem independentemente de um ordenamento jurídico que os dedique; são 

direitos universais e inerentes a todo ser humano.  

Para clarear o entendimento, restam as palavras de SCHMITT:  

 
Os direitos fundamentais em sentido próprio são, essencialmente direitos ao 
homem individual, livre e, por certo, direito que ele tem frente ao Estado, 
decorrendo o caráter absoluto da pretensão, cujo o exercício não depende 
de previsão em legislação infraconstitucional, cercando-se o direito de 
diversas garantias com força constitucional, objetivando-se sua 

imutabilidade jurídica e política.
 25 

 

No mesmo sentido, Otfried Höffe defende sua posição: 

 
 Os direitos humanos referem-se ao ser humano como tal (pelo simples fato 
de ser pessoa humana) ao passo que os direitos fundamentais (positivados 
nas Constituições) concernem às pessoas como membros de um ente 

público concreto
 26

 

 
De tal modo, os Direitos Fundamentais tem âmbito de análise no direito 

interno, porquanto os Direitos Humanos tem caráter internacional. Contudo, os 

vocábulos ―humanos‖ e ―fundamentais‖, como visto nas exposições acima, do ponto 

de vista jurídico analisando sua força vinculante, são completamente distintos, já que 

os direitos fundamentais são Direitos positivados nas Constituições nacionais, logo, 

dotados de força vinculante, por estarem inseridos dentro de um ordenamento 

jurídico. Os Direitos humanos não gozam do mesmo prestígio interno, uma vez que 

confrontaria literalmente os princípios da soberania e da democracia, por serem 

preceitos de cunho internacional. 

Frisa-se, mais uma vez, o enraizamento de ambos, sendo que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, como já foi dito, tem como escopo principal a 

dignidade da pessoa humana, que é, inclusive, destacada no primeiro artigo da 

mencionada declaração, e, aliada ao fato de que tal declaração foi fonte de 

inspiração para a Constituição brasileira de 1988, acabou que positivou o princípio 

da dignidade humana como fundamento da república, ao aduzir que: ―Todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e 

consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade.‖ 

Oportuno se faz os ensinamentos de Elimar Zsaniawski, ao lecionar que: 
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A dignidade da pessoa humana, sob o ponto de vista jurídico, tem sido 
definida como um atributo da pessoa humana, o fundamento primeiro e a 
finalidade última, de toda a atuação estatal e mesmo particular, o núcleo 
essencial dos direitos humanos.

27
 

 

Por conseguinte, Ingo Wolfgang Sarlet profere que a dignidade como 

qualidade intrínseca da pessoa humana é irrenunciável e inalienável, constituindo 

elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado, de tal 

sorte que não se pode cogitar a possibilidade de determinada pessoa ser titular de 

uma pretensão a que lhe seja concedida a dignidade. Esta, portanto, compreendida 

como qualidade integrante e, em princípio, irrenunciável da própria condição 

humana, pode e deve ser reconhecida, respeitada, promovida e protegida. De tal 

modo, chegam-se as características dos Direitos Fundamentais, que são: 

Imprescritibilidade; Irrenunciabilidade; Historicidade e Inalienabilidade.  

É a definição de José Afonso da Silva28, para a fixação de tais 

características: 

  

a) Imprescritibilidade: Eles nunca perdem sua validade por prescrição, 
pois esta é um instituto jurídico que somente atinge a exigibilidade dos 
Direitos patrimoniais, não os Direitos personalíssimos ou individuais;  
b Irrenunciabilidade: Não se renunciam Direitos Fundamentais, alguns 
podem até não ser exercidos, mas nunca renunciados. 
 c) Historicidade: são históricos como qualquer outro direito, nascem, 
modificam-se e desaparecem. Eles apareceram com a revolução burguesa. 
Sua fundamentação primata esta baseada no Direito Natural e na essência 
do homem ou na natureza das coisas 
 d) Inalienabilidade: São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não 
são de conteúdo econômico-patrimonial, se a ordem Constitucional os 
confere a todos, deles não se pode desfazer, porque são indisponíveis 

. 

A concepção ética trata os direitos humanos como direitos morais quanto à 

sociedade, e considera que toda norma jurídica pressupõe um conjunto de valores, 

aos quais se deve adequar. Considerando que os direitos morais são os únicos 

direitos capazes de legitimar uma ordem jurídica, uma Constituição só pode 

justificar-se quando contém direitos humanos positivados em seu interior, a qual a 
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faz na forma de direitos fundamentais.29 

Já em questão da classificação, no nosso direito interno, a Constituição 

Federal de 1998 elenca os Direitos Fundamentais, que estão classificados e dividido 

na seguinte ordem: Direitos Individuais (art. 5º); Direitos Coletivos (art. 5º); Direitos 

Sociais (arts. 6º e 193); Direitos à Nacionalidade (art. 12) e Direitos Políticos (arts. 14 

a 17). Ademais, a Constituição Federal não inclui os Direitos fundados nas relações 

econômicas, entre os Direitos Fundamentais, mas eles existem (arts. 170 - 192). O 

artigo 5º da Constituição arrola direitos e deveres individuais e coletivos. O 

destacado artigo inicialmente elenca o Direito de igualdade de todos perante a lei, 

sem distinção de nenhuma natureza, sendo que, quando o artigo 5º for objeto de 

análise, deve-se partir do pressuposto do direito à igualdade. De tal maneira, José 

Afonso da Silva ensina que: 

Embora seja uma declaração formal, não deixa de ter sentido especial essa 
primazia ao direito de igualdade, que, por isso servirá de orientação ao 
interprete, que necessitará de ter sempre presente o princípio da igualdade 
na consideração dos direitos fundamentais do homem. Em conseqüência, o 
dispositivo assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no País, a 
inviolabilidade do Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos dos incisos que integram este artigo.
 30 

 

A diferenciação entre direitos individuais e direitos coletivos se faz 

necessária. Nesse ponto, Ingo Wolfgang Sarlet nos ensina: 

 

Para que os direitos individuais constituem ―direitos fundamentais do 
homem-indivíduo, que são aqueles que reconhecem autonomia aos 
particulares, garantindo a iniciativa e independência aos indivíduos diante 
dos demais membros da sociedade política e do próprio Estado‖, ao passo 
que os direitos coletivos podem ser conceituados como ―direitos 
fundamentais do homem-membro de uma coletividade‖, ressaltando, que 
boa parte dos direitos coletivos mencionados sob está rubrica na 
Constituição (no rol do artigo 5º) são, na verdade, ―direitos individuais de 
expressão coletiva, como as liberdades de reunião e associação‖, ao passo 

que outros se encontram dispersos no texto Constitucional.
31

 

 

Portanto, entende-se por direitos individuais, aqueles pertinentes ao 

particular, garantindo a independência dos indivíduos diante dos demais formadores 
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de uma sociedade e, ainda, ante ao Estado. E por direitos coletivos, aqueles que 

cabem ao individuo, somado a sua coletividade, ou seja, enquanto ser social e 

fazendo parte da coletividade. Os direitos fundamentais coletivo são classificados 

como direitos sociais, liberdade de associação profissional e sindical (art. 8º e seus 

incisos da CF/88). 

 É mister destacar as lições de José Afonso da Silva: 

 

Direitos individuais expressos, são aqueles explicitamente enunciados no 
art. 5º da CF; Direitos individuais implícitos aqueles que estão 
subentendidos nas regras de garantias, como o direito a identidade pessoal, 
certos desdobramentos do direito à vida, o direito a atuação geral (art.5º, II); 
Direitos individuais decorrentes do regime de tratados internacionais 
subscritos pelo Brasil, aqueles que não são nem explícita nem 
implicitamente enumerados, mas provêm ou pode vir a provir do regime 
adotado, como direito de resistência entre outros de difícil caracterização a 

priori.
 32 

 

Algumas considerações no que atinge ao direito de nacionalidade, que 

também é uma subclassificação dos direitos fundamentais, devem ser feitas. 

Nacionalidade é o vinculo ao território estatal por nascimento ou naturalização, 

sendo que o direito à nacionalidade está prescrito no Art. 12 da CF/88, e aduz que 

somente são brasileiros aqueles que são natos, ou seja, nasceram aqui no Brasil, ou 

os naturalizados, que são estrangeiros que renunciam suas nacionalidades e 

adotam segundos as leis vigentes, a de outro país. Já os direitos políticos, que se 

encontram na Constituição em seus Arts. 14 a 16, são o direito de votar e ser 

votado. Tais direitos fundamentais podem ser divididos em duas espécies, sem que 

com isso ocorra a divisão deles, são apenas espécies do seu exercício, sendo eles 

direitos políticos ativos e direitos políticos passivos, onde o primeiro cuida o eleitor e 

da sua atividade e o segundo refere-se aos elegíveis e aos eleitos, sendo válida a 

concepção de José Afonso da Silva: 

 

Não se deve, porém, confundir a distinção dos direitos políticos em ativos e 
passivos com outras modalidades, que se pode denominar direitos políticos 
positivos e direitos políticos negativos. O primeiro diz respeito das normas 
que asseguram a participação no processo político eleitoral, votando ou 
sendo votado, envolvendo, porquanto, as modalidades ativas e passivas. 
Enquanto, o segundo grupo constitui-se de normas que impedem essa 
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atuação e tem núcleo nas inelegibilidades.
 33 

 

É importante ater-se quanto aos direitos fundados nas relações econômicas. 

A Constituição não os incluiu como direitos fundamentais, mas pode-se ter uma 

clara percepção de que eles se encontram como tal, quando se observam os Arts. 

170 da CF/88:  

A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania 
nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV – livre 
concorrência; V – defesa do consumidor; VI – Defesa do meio ambiente, 
inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços de seus processos de elaboração e prestação; VII – 
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno 
emprego; IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituída sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no 
país;  

 

E, ainda, Art. 192 da CF/88 e o capítulo I, que tratam a respeito dos 

princípios gerais da atividade econômica: 

  

O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses da coletividade, 
em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, 
será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a 
participação do capital estrangeiro nas instituições que o integram. 

 

Historicamente, os direitos fundamentais são conquistas de cada povo, 

inseridos nas Constituições como direitos mínimos, que não poderão ser revogados 

nem desrespeitados pelos governantes. Dos vários doutrinadores brasileiros, como 

Paulo Bonavides, Zulmar Fachin, e o português José Joaquim Gomes Canotilho, 

dividem os direitos fundamentais em ―gerações‖, ―dimensões‖ ou ―categorias‖, com 

características próprias dos momentos históricos que motivaram sua criação, pelo 

fato de que a criação de tais direitos foi um processo histórico e gradativo, fruto de 

mudanças ocorridas ao longo do tempo em relação à estrutura da sociedade, bem 

como de diversas lutas e revoluções, em que permitiu o acumulo de direitos por 

parte da socidade.como já debatido. 

É, também o posicionamento de Ingo Sarlet: 
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 ―a teoria dimensional dos direitos fundamentais não aponta, tão-somente, 
para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza 
complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para, além 
disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional 
interno.

34
 

 

Paulo Bonavides explica, ainda, que é preciso cuidado com um eventual 

inequívoco de linguagem, em razão de que o vocábulo ―dimensão‖ deve ser utilizado 

a fim de substituir o termo ―geração‖, pelo fato de que este vem a induzir apenas 

sucessão cronológica e, portanto, poder-se-ia deduzir que os direitos das gerações 

antecedentes seriam substituídos, o que não é verdade. Em razão disso, será esse 

o termo utilizado na presente pesquisa. Tais direitos se estabeleceram como direitos 

do povo e para o povo, com o escopo de impor limites na esfera de atuação do 

Estado em relação aos indivíduos, podendo ainda serem considerados como um 

mecanismo de defesa. Os direitos da primeira dimensão, direitos individuais, os da 

segunda, direitos sociais, os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente, à paz e a fraternidade, os da quarta, direitos à democracia, à informação e 

ao pluralismo, e os de quinta, que seria o direito a paz, permanecem ativos, sendo 

que formariam uma pirâmide. Sobre o tema, Ingo Wolfgang Sarlet faz uma defesa a 

respeito do termo dimensões:  

―Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se crescente 
convergência de opiniões no que concerne à idéia que norteia a concepção 
das três (ou quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos 
fundamentais, no sentido de que estes, tendo tido sua trajetória existencial 
inaugurada com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições 
escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se encontram em 
constante processo de transformação, culminando com a recepção, nos 
catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de múltiplas e 
diferenciadas posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as 
transformações ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica 
ao longo dos tempos. Assim sendo, a teoria dimensional dos direitos 
fundamentais não aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do 
processo evolutivo e para a natureza complementar de todos os direitos 
fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e indivisibilidade 
no contexto do direito constitucional interno e, de modo especial, na esfera 

do moderno ‗Direito Internacional dos Direitos Humanos.
 35 

 
A primeira dimensão dos direitos fundamentais traduz-se no princípio da 

Revolução Francesa da liberdade, de característica individualista, direitos do 
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indivíduo frente ao Estado, e marca o início do constitucionalismo no ocidente. Até a 

Revolução Francesa, a sociedade européia se organizava em ordens, onde o 

monarca era ―a lei‖.  Dessa forma, a Reforma Protestante pode ser caracterizada 

como a passagem das prerrogativas estamentais para os direitos do homem, um 

esboço dos direitos individuais propriamente ditos, em que se buscava, 

primeiramente, uma limitação do poder do Rei, sendo que, como resultado da 

difusão do Direito Natural e no contexto das Revoluções Burguesas, são impostos 

limites ao poder real por meio da linguagem dos direitos.  

É nesse contexto em que se formulam as primeiras declarações de Direitos. 

Destacam-se aqui: na Inglaterra, o Habeas Corpus Act de 1679 e o Bill of Rights de 

1689; nos Estados Unidos, a Declaração de Virgínia de 1776; e na França, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, todas inspiradas no 

direito natural. Referem-se às liberdades negativas clássicas, que enfatizam o 

princípio da liberdade, configurando os direitos civis e políticos, e corresponderam à 

fase inaugural do constitucionalismo no Ocidente. São direitos oponíveis, 

principalmente, ao Estado, e destacam a nítida separação entre o Estado e a 

sociedade, na qual comandam, do ente estatal, precipuamente, uma abstenção, um 

não fazer, e não uma prestação, possuindo assim um caráter negativo, tendo como 

titular o indivíduo. 

Diante disto, os direitos fundamentais de primeira geração são, segundo 
Paulo Bonavides:  

[...] são os direitos da liberdade, os primeiros a constarem do 
instrumento normativo constitucional, a saber, os direitos civis e 
políticos, que em grande parte correspondem, por um prisma 
histórico, àquela fase inaugural do constitucionalismo do 
Ocidente36 

  

Podem exemplificar os direitos de primeira dimensão o direito à vida, à 
liberdade, à propriedade, à liberdade de expressão, à liberdade de religião, à 
participação política, etc. É valido citar as palavras de Daniel Sarmento, sendo que o 
mesmo assevera: 

 

Dentro deste paradigma, os direitos fundamentais acabaram concebidos 
como limites para a atuação dos governantes, em prol da liberdade dos 
governados‖. Eles demarcavam um campo no qual era vedada a 
interferência estatal, estabelecendo, dessa forma, uma rígida fronteira entre 
o espaço da sociedade civil e do Estado, entre a esfera privada e a pública, 
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entre o ‗jardim e a praça‘. Nesta dicotomia público/privado, a supremacia 
recaía sobre o segundo elemento do par, o que decorria da afirmação da 
superioridade do indivíduo sobre o grupo e sobre o Estado. Conforme 
afirmou Canotilho, no liberalismo clássico, o ‗homem civil‘ precederia o 
‗homem político‘ e o ‗burguês‘ estaria antes do ‗cidadão‘. (...) No âmbito do 
Direito Público, vigoravam os direitos fundamentais, erigindo rígidos limites 
à atuação estatal, com o fito de proteção do indivíduo, enquanto no plano do 
Direito Privado, que disciplinava relações entre sujeitos formalmente iguais, 

o princípio fundamental era o da autonomia da vontade.
 37 

 

Já os direitos de segunda dimensão são aqueles que relacionam-se com as 

liberdades concretas, que asseguram o princípio da igualdade entre os homens. O 

grande marco dos direitos de segunda geração foi a revolução industrial, ocorrida a 

partir do século XIX, está ligada intimamente a direitos prestacionais sociais do 

Estado perante o indivíduo, aludindo na luta do proletariado na defesa dos direitos 

sociais básicos, tais como alimentação, saúde, educação.  

Segundo Themistocles Brandão Cavalcanti: 

 

Assim, o direito ao trabalho, à subsistência, ao teto, constituem 
reivindicações admitidas por tôdas as correntes políticas, diante das 
exigências reiteradamente feitas pelas classes menos favorecidas no 
sentido de um maior nivelamento das condições econômicas, ou, pelo 
menos, uma disciplina pelo Estado das atividades privadas, a fim de evitar a 
supremacia demasiadamente absorvente dos interesses economicamente 

mais fortes
38

 

 

Com os direitos da segunda dimensão, eclodiu um pensamento de que tão 

importante quanto preservar o indivíduo, segundo a definição clássica dos direitos 

de liberdade, era também despertar a conscientização de proteger a instituição, uma 

realidade social mais fecunda e aberta à participação e valoração da personalidade 

humana, que o tradicionalismo da solidão individualista, onde se externara o homem 

isolado, sem a qualidade de teores axiológicos existenciais, ao qual somente a parte 

social contempla. Tal dimensão teve continuidade com o início do século XX, 

quando desabrochou a Primeira Guerra Mundial, ocasião em que ocorreu a fixação 

de direitos sociais, pela Constituição de Weimar (1919, Alemanha), e pelo Tratado 

de Versalhes (1919 OIT), além de dentre outros documentos, que trazem em seu 

corpo novos direitos que deprecam uma incisiva atuação do Estado para sua prática 
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real, objetivando trazer consideráveis melhorias nas condições de vida da população 

de um modo geral, porém notadamente mais na classe trabalhadora, a fim de 

estabilizar a relação, até então pouco protegida, entre capital e trabalho. Articulou-

se, ainda, no plano de direito à saúde, à moradia, à alimentação, à educação e à 

previdência. 

Paulo Bonavides, ao fazer referência aos direitos de segunda geração, 

afirmou que: 

[...]são os direitos sociais, culturais e econômicos bem como os direitos 

coletivos ou de coletividades, introduzidos no constitucionalismo das 
distintas formas de Estado social, depois que germinaram por obra da 
ideologia e da reflexão antiliberal deste século. Nasceram abraçados ao 
princípio da igualdade, do qual não se podem separar, pois fazê-lo 

equivaleria a desmembrá-los da razão de ser que os ampara e estimula
39

. 

 

Os direitos de segunda dimensão exigem do Estado uma prestação de 

políticas públicas, uma obrigação de fazer, e não uma conduta proibitiva, 

correspondendo aos direitos à saúde, educação, trabalho, habitação, previdência 

social, assistência social, entre outros, diferentemente da dimensão anterior, na qual 

o que buscava-se era uma proibição de atuação do Estado. É nesse sentido o 

pensamento de George Marmelstein, ao destacar que: 

Os direitos de primeira geração tinham como finalidade, sobretudo, 
possibilitar a limitação do poder estatal e permitir a participação do povo nos 
negócios públicos. Já os direitos de segunda geração possuem um objetivo 
diferente. Eles impõem diretrizes, deveres e tarefas a serem realizadas pelo 
Estado, no intuito de possibilitar aos seres humanos melhores qualidade de 
vida e um nível de dignidade como pressuposto do próprio exercício da 
liberdade. Nessa acepção, os direitos fundamentais de segunda geração 
funcionam como uma alavanca ou uma catapulta capaz de proporcionar o 
desenvolvimento do ser humano, fornecendo-lhe as condições básicas para 

gozar, de forma efetiva, a tão necessária liberdade.
 40 

 

A chamada terceira dimensão de direitos foi consagrada como a dos direitos 

de fraternidade ou solidariedade, que visam a proteção de interesses difusos e 

coletivos, ou seja, àqueles que não são intrínsecos somente ao cidadão, enquanto 

indivíduo, como os das dimensões anteriores, mas à toda a coletividade, enquanto 

gênero. É o que preceitua os ensinamentos de Pietro de Jésus Lora Alarcón: 

A aparição dessa terceira dimensão dos direitos fundamentais evidencia 
uma tendência destinada a alargar a noção de sujeito de direitos e do 
conceito de dignidade humana, o que passa a reafirmar o caráter universal 
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do indivíduo perante regimes políticos e ideologias que possam colocá-lo 
em risco, bem como perante toda uma gama de progressos tecnológicos 
que pautam hoje a qualidade de vida das pessoas, em termos de uso de 
informática, por exemplo, ou com ameaças concretas à cotidianidade da 
vida do ser em função de danos ao meio ambiente ou à vantagem das 
transnacionais e corporações que controlam a produção de bens de 
consumo, o que desdobra na proteção aos consumidores na atual 

sociedade de massas
41

 

 

Essa progresso dos direitos fundamentais foi obra de acentuados fatores 

históricos, principalmente da Segunda Guerra Mundial, já que em decorrência das 

brutalidades ocorridas durante essa guerra, o mundo se deu conta que certas 

violações são exercidas contra um ou vários grupo de indivíduos e não apenas 

contra uma única pessoa, de forma isolada. De tal maneira, em 1948 a Organização 

das Nações Unidas criou um documento declarando a proteção aos direitos 

humanos, aplicáveis a todos os cidadãos de todos os países do mundo: a 

Declaração Universal dos Direitos do Humanos. Alexandre de Moraes acerca do 

assunto, ensina: 

Por fim, modernamente, protege-se, constitucionalmente, como direitos de 

terceira geração os chamados direitos de solidariedade e fraternidade, que 

englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, uma saudável 

qualidade de vida, ao progresso, a paz, a autodeterminação dos povos e a 

outros direitos
42, 

Foram, principalmente, dois fatos ocorridos nesse período fundamentais 

para a criação do mencionado documento: o Holocausto, causador do assassinato 

de milhões de judeus e grupos de minorias nos campos de concentração; e a 

devastação causada pelas bombas atômicas em Nagazaki e Hiroshima, já após o 

término da Segunda Guerra Mundial. Esses dois episódios constituíram um atentado 

contra um grupo de pessoas, fazendo com que o Direito buscasse a proteção não 

mais somente do indivíduo em particular, mas de sua coletividade. 

 Por mais que o direito humanitário e a Organização Internacional do 

Trabalho já indicassem a necessidade de uma proteção de direitos que se 

sobrepusesse aos ordenamentos internos, as atrocidades cometidas durante as 

Guerras Mundiais, notadamente na Segunda, deixou transparente a necessidade de 

se estabelecerem marcos inderrogáveis de direitos a serem obedecidos por todos os 

                                                           
41

 ALARCÓN, Pietro de Jésus Lora. O patrimônio genético humano e sua proteção na 
Constituição Federal de 1988. São Paulo: Método, 2004, p. 81. 
42

 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 60. 



39 

 

  

Estados no pós-Guerra. Nesse contexto, a elaboração da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, em 1948, significou um marco da consagração da universalidade 

dos direitos humanos e a real exteriorização do tema. 

O principal ponto de tal declaração é a de considerar os direitos humanos 

como inerentes a cada pessoa do globo, enquanto gênero sem atribuí-los somente a 

determinado povo, além de que, pelo fato de que os direitos humanos existem 

independentes de qualquer positivação em uma constituição especifica, ao contrário 

dos direitos fundamentais, são, de tal maneira, direitos vinculantes a todos e em 

quaisquer jurisdição. 

Paulo Bonavides ensina: 

 

Dotados de altíssimo teor de humanismo e universalidade, os direitos da 
terceira geração tendem a cristalizar-se neste fim de século enquanto 
direitos que não se destinam especificamente à proteção dos interesses de 
um indivíduo, de um grupo, ou de um determinado Estado. Têm primeiro por 
destinatário o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua 
afirmação como valor supremo em termos de existencialidade concreta. Os 
publicistas e juristas já o enumeram com familiaridade, assinalando-lhe o 
caráter fascinante de coroamento de uma evolução de trezentos anos na 
esteira da concretização dos direitos fundamentais. Emergiram eles da 
reflexão sobre temas referentes ao desenvolvimento, à paz, ao meio 

ambiente, à comunicação e ao patrimônio comum da humanidade.
43

 

 

Os direitos fundamentais de quarta dimensão, sobre qual o conteúdo dessa 

espécie de direito ainda não é totalmente pacifico, possuí poucos Doutrinadores 

debatendo sobre sua existência. Contudo, em que pese tal fato, é notório a 

necessidade de debatê-lo, principalmente para entendimento pleno do conteúdo do 

presente trabalho. Para Norberto Bobbio44, ―tratam-se dos direitos relacionados à 

engenharia genética.‖, já que ―apresentam novas exigências que só poderiam 

chamar-se de direitos de quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais 

traumáticos da pesquisa biológica, que permitirá manipulações do patrimônio 

genético de cada indivíduo‖ 

 Paulo Bonavides ao doutrinar sobre o tema assegura: 

 

São direitos de quarta geração o direito à democracia, o direito à informação 
e o direito ao pluralismo. Deles depende a concretização da sociedade 
aberta para o futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a 
qual parece o mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 
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convivência.
45

 

 

Em análise dos ensinamentos acima destacados, entende-se que os direitos 

fundamentais de quarta dimensão não versam apenas sobre a globalização, a 

democracia e o direito ao pluralismo, mas também, o direito a vida. Alguns desses 

direitos, inclusive, possuem guarida no panorama legislativo, com o advento da Lei 

n.º 11.105/2005, denominada Lei de Biossegurança. A fim de que não paire qualquer 

tipo de dúvida, citamos Alarcón: 

 

O passo dos direitos fundamentais a essa nova dimensão de 
reconhecimento de direitos se deve a que, se já há algum tempo é 
perfeitamente possível observar a manipulação de animais e vegetais, hoje 
a manipulação é sobre o ser humano diretamente, colocando-se no mundo 
uma discussão inicial sobre as possibilidades de se dispor do patrimônio 
genético individual, evitando a manipulação sobre os genes e ao mesmo 
tempo, mantendo-se a garantia de gozar das contemporâneas técnicas de 

engenharia genética
46 

 

Tal dimensão não veio em substituição às demais, muito pelo contrario, os 

direitos das três primeiras dimensões são os embasamentos, as bases teóricas das 

dimensões seguintes, a fim de que, além de versar sobre o futuro da cidadania e o 

futuro da liberdade dos povos, os direitos fundamentais de quarta dimensão também 

se inferem a proteção da vida a partir da abordagem genética e suas atuais 

consequências. 

A quinta dimensão de direitos fundamentais, entretanto, apresenta severo 

embate doutrinário quanto ao seu conteúdo. Para alguns doutrinadores, tais direitos 

são decorrente dos avanços tecnológicos dos tempos recentes, são novos direitos 

sobrevindos das tecnologias de informação (internet), do ciberespaço e da realidade 

virtual, em sentido amplo. Sendo que no tocante às legislações relativas a essa nova 

variedade de fatos sociais. É o que preceitua Wolkmer:  

 

Diante da continua e progressiva evolução da tecnologia da informação, 
fundamentalmente da utilização da internet, torna-se fundamental definir 
uma legislação que venha regulamentar, controlar, proteger, os provedores 

e os usuários dos meios de comunicação eletrônica de massas.
 47
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Em continuação, o autor explica a motivação de tais direitos: ―As fontes 

legislativas sobre o tema são escassas, destacando-se a existência de inúmeros 

projetos de lei tramitando no congresso nacional.‖Todavia, alguns autores discordam 

do posicionamento apontado, sendo que, para estes, o conteúdo de tal dimensão de 

direitos, é a paz. Para exemplificar o tema, Raquel Honesko aduz que: 

 

[...] em recentes debates científicos (IX Congresso Íbero-Americano e VII 
Simpósio Nacional de Direito Constitucional, realizados em Curitiba/PR, em 
novembro de 2006, bem como II Congresso Latino-Americano de Estudos 
Constitucionais, realizado em Fortaleza/CE, em abril de 2008), BONAVIDES 
fez expressa menção à possibilidade concreta de se falar, atualmente, em 
uma quinta geração de direitos fundamentais, onde, em face dos últimos 
acontecimentos (como, por exemplo, o atentado terrorista de ―11 ,de 
Setembro‖, em solo norte-americano), exsurgiria legítimo falar de um direito 
à paz. Embora em sua doutrina esse direito tenha sido alojado na esfera 
dos direitos de terceira dimensão, o ilustre jurista, frente ao insistente rumor 
de guerra que assola a humanidade, decidiu dar lugar de destaque à paz no 
âmbito da proteção dos direitos fundamentais.

 48
 

 

Com tal dizer, percebe-se que Paulo Bonavides sintetizou a importância do 

direito à paz em uma sociedade globalizada que culminam em violência ao traçar um 

panorama histórico e social das cinco gerações de Direitos Fundamentais, já que, 

em seus ensinamentos, quem negar o direito à paz, estará, via de conseqüência, 

cometendo um crime contra o ser humano. 

Para José Adércio Sampaio Leite, tais direitos não encontram plena 

definição, mas sim um mister de múltiplas interpretações: 

 
como o sistema de direitos anda a incorporar os anseios e necessidades 
humanas que se apresentam com o tempo, há quem fale já de uma quinta 
geração dos direitos humanos com múltiplas interpretações. Tehrarian 
(1997 a e b) diz sobre ―direitos ainda a serem desenvolvidos e articulados‖, 
mas que tratam do cuidado, compaixão e amor por todas as formas de vida, 
reconhecendo-se que a segurança humana não pode ser plenamente 
realizada se não começarmos a ver o indivíduo como parte do cosmos e 
carente de sentimentos de amor e cuidado, todas definidas como prévias 
condições de ―segurança ontológica‖ para usar a expressão de Laing 
(1969). Para Marzouki (2003), tais direitos seriam direitos oriundos de 
respostas à dominação biofísica que impõe uma visão única do predicado 
―animal‖ do homem, conduzindo os ―clássicos‖ direitos econômicos, 
culturais e sociais a todas as formas físicas e plásticas, de modo a impedir a 
tirania do estereótipo de beleza e medidas que acaba por conduzir a formas 
de preconceitos com raças ou padrões reputados inferiores ou fisicamente 
imperfeitos. Essa visão de complementaridade é encontrada também em 
Lebech (2000), todavia em relação ao direito à vida sob os desafios das 
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novas tecnologias, derivando então um direito à identidade individual, ao 
patrimônio genético e à proteção contra o abuso de técnicas de clonagem.

 

49 
 

Diante da incongruência de definições sobre tal dimensão de direitos, bem 

como por não ser a objetivação principal da presente pesquisa, esta irá apenas citar 

as correntes doutrinárias sobre tal tema. 

É latente, também, a existência de uma sexta dimensão de direitos 

fundamentais. A água potável, componente do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, que é preocupação mundialmente debatida nos tempos modernos, ante 

a latente devastação ambiental que ocorreram nos últimos anos, alcança um plano 

que justifique o nascimento de uma nova dimensão de direitos fundamentais.  

Dentre os principais problemas ambientais existentes no mundo, o mais 

preocupante é a escassez de água potável. Boaventura de Sousa Santos50 nos 

ensina que a "A desertificação e a falta de água são os problemas que mais vão 

afetar os países do Terceiro Mundo na próxima década. Um quinto da humanidade 

já não tem hoje acesso à água potável". A escassez de água potável no mundo, sua 

má-distribuição, seu uso desregrado, sem planejamento e a poluição em suas mais 

diversas formas geraram uma grave crise, a comprometer a subsistência da vida no 

Planeta, e a escassez de água potável é um problema crucial, que, em razão de sua 

indispensável e fundamental existência para a vida, de um modo geral. 

No mesmo sentido, é o que leciona Zulmar Fachin: 

 

[...] aquela conveniente para o consumo humano. Isenta de quantidades 
apreciáveis de sais minerais ou de microorganismos nocivos, diz-se daquela 
que conserva seu potencial de consumo de modo a não causar prejuízos ao 
organismo. Potável é a quantidade da água que pode ser consumida por 

pessoas e animais sem riscos de adquirirem doenças por contaminação.
 51

 

 

Em razão de seu reconhecimento como uma nova dimensão de direitos 

fundamentais, o acesso à água potável, via de conseqüência, exige mudanças de 

atitudes do Estado e da sociedade, seja ela para permitir a preservação de tal bem, 

como também para a distribuição e acesso a todos, exigindo-se sua manutenção. 
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Paulo José Leite Farias destaca que a quantidade total de água existente no planeta 

não passou a ter alteração nos últimos anos ou décadas, mas a diferença, contudo, 

encontra-se na qualidade.52 Em assim sendo, o reconhecimento do acesso e 

manutenção da água potável, como direito humano fundamental de sexta geração, 

objetiva preservar essa garantia a todas as pessoas, quer das presentes, quer das 

futuras gerações, por se tratar de item indispensável a todos, irrestritamente. 

 

1.2.2 – Os direitos fundamentais, o constitucionalismo e o sujeito de direitos 

 

Sem sombra de dúvidas, uma das mais importantes conquistas ligadas ao 

Direito foi a garantia dos direitos fundamentais aos cidadãos, cabeçada ao próprio 

Estado. Com tal conquista passou-se do ideal de que os Estados e os entes públicos 

encontravam-se em nível superior àquele dos indivíduos, sagrou-se a liberdade dos 

sujeitos e a limitação ao poder do Estado. 

Hoje, o poder estatal é aquele que, em conjunto com os cidadãos, respeita e 

obedecem as leis e as decisões judiciais. De tal maneira, Lourival Vilanova 

esclarece o assunto da seguinte forma: 

 

É uma conquista do Estado de Direito, do Estado Constitucional em sentido 
estrito (Verfassugsstaat), a fixação dos direitos reputados fundamentais do 
indivíduo, e a enumeração das garantias para tornar efetivos tais direitos, 

quer em face dos particulares, quer em face do Estado mesmo.
 53 

 
Essa proteção jurídica dos direitos fundamentais teve estopim no século 

XVII, com a chegada das Constituições, chamado de constitucionalismo, momento 

em que se passou a fazer obedecer o exercício do direito público. E a história dos 

direitos fundamentais no Brasil não foi diferente. No caso 

brasileiro, essa tendência inovadora veio a se manifestar somente  com 

a promulgação da Constituição de 1934, em cujo texto foi inscrito um capítulo 

dedicado à ordem econômica  e social. 

Entretanto, a maior relevância aos direitos sociais no Brasil foi manifestada na 

Constituição federal de 1988, considerando-se que, além da manutenção do capítulo 

alusivo à ordem econômica e social, o constituinte insculpiu os direitos sociais no 
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título atinente aos direitos fundamentais.  A exemplo de inúmeras Constituições 

atuais, a atual constituição brasileira traz em seu corpo inúmeros textos que visam a 

garantia do mínimo de exigências para que todos possam viver e desenvolver 

livremente suas atividades lícitas e, ainda, referentes aos direitos fundamentais do 

Homem e suas garantias, limitadores da ação do Estado. 

A justificação racional para a existência dos direitos fundamentais significa 

buscar, de maneira absoluta, que tais normas sejam absolutamente racionais, pelo 

que não pode impregnar-se de ideologias políticas, paixões, intuições, emoções, 

preconceitos, suposições. É assim que destaca Sarmento:  

 
A fundamentação axiológica mais coerente é a de que os direitos 
fundamentais emanam da dignidade humana, ou seja, das exigências 
consideradas imprescindíveis e inescusáveis a uma vida digna. […] O 
princípio da dignidade humana possui quatro dimensões axiológicas 
básicas: da liberdade brotam os direitos individuais e os direitos políticos; da 
igualdade, os direitos sociais, económicos e culturais; da solidariedade, os 
direitos difusos e colectivos. A democracia surge com a ambiência 

institucional ideal para o florescimento de todos eles.
 54 

 
 Vários são os direitos e garantias fundamentais afiançados, 

independentemente de individuais quanto coletivamente, são constitucionalmente 

garantidos a todo e qualquer cidadão (Art. 5º), oponíveis a qualquer pessoa, 

inclusive ao Estado. Por exemplo, temos a garantia da igualdade perante a lei, a 

inviolabilidade da propriedade privada, liberdade de ir e vir etc. Essas garantias, ao 

mesmo tempo que são proteções aos indivíduos, são proibições ao Estado. A 

constituição de 1988 teve como objetivo tratar os direitos fundamentais como direitos 

de todas as dimensões, bastando uma análise ao aumento expressivo da 

quantidade de direitos que se encontram lá inseridos, decorrentes, principalmente, 

do sistemas de princípios adotados, tanto do direito interno como eterno. É salutar 

destacar que as normas definidoras dos direitos fundamentais têm aplicação 

imediata, nos moldes do Art. 5º, §1º da Constituição Federal, cabendo, ainda, que os 

poderes públicos (Judiciário, Legislativo e Executivo) promovam o desenvolvimento 

e execução desses direitos. 

Fazendo-se uma interpretação da destacada norma, pode-se observar que 
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mesmo estando contida no Art. 5º, no titulo dos direitos e garantias fundamentais, o 

parágrafo primeiro não se limita, não fazendo referência somente ao artigo em que 

está inserido, mas sim a todos os direitos fundamentais. A regra geral é a 

aplicabilidade e eficácia imediata dos direitos fundamentais, como já destacado. 

Contudo, nem sempre tais direitos são suficientes explícitos, alguns terão sua 

eficácia regulamentada por lei, tendo assim, direitos fundamentais que possuem sua 

eficácia limitada e aplicabilidade restringida. Como guardião destes direitos, 

encontra-se o Poder Judiciário, efetivando o pleno respeito aos direitos humanos 

fundamentais, sem que possa a lei excluir de sua apreciação qualquer lesão ou 

ameaça de direito (CF, art. 5º, XXXV). 

Ainda, vale destacar os ensinos de KONRAD HESSE: 

  

[...] os direitos fundamentais influem em todo o Direito – inclusive o Direito 
Administrativo e o Direito Processual – não só quando tem por objeto as 
relações jurídicas dos cidadãos com os poderes públicos, mas também 
quando regulam as relações jurídicas entre os particulares. Em tal medida 
servem de pauta tanto para o legislador como para as demais instâncias 
que aplicam o Direito, as quais, ao estabelecer, interpretar e pôr em prática 

normas jurídicas, deverão ter em conta o efeito dos direitos fundamentais.
 55 

 
A idéia de Estado Democrático de Direito admite, ainda, a democracia como 

―um sistema político em que, para promover o bem público, uma Constituição 

assegura os direitos individuais fundamentais, a eleição periódica dos governantes 

por sufrágio universal, a divisão e limitação dos poderes e a pluralidade dos 

partidos‖56, cujo objetivo é o convívio social numa sociedade livre, justa e solidária 

(Art. 3º da CF/88), na qual o poder emana do povo, sendo exercido por meio de 

representantes eleitos ou diretamente (Art. 1º, parágrafo único, CF/88); participativa, 

uma vez que o povo faz parte do processo decisório e da constituição dos atos do 

governo; pluralista, pois considera a universalidade de pluralismo de concepções, 

etnia e cultura; libertação da pessoa humana das formas de opressão. 

Sabendo que os direitos humanos foram positivados, passando a se 

tornarem direitos fundamentais em um ordenamento jurídico determinado, deve-se 

analisar quem seriam esses titulares de tais direitos. Num primeiro momento, parece 

ser simples tal definição, pois acha-se que somente pode ser o ser humano o 

destinatário de tais Direitos, como diz o próprio nome de ta espécie de proteção. 
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Popularmente afirma-se que os direitos fundamentais são universais. Todavia, como 

observa Paulo Gustavo Gonet Branco57, essa afirmação deve ser encarada com 

ressalvas, uma vez que alguns direitos fundamentais são voltados a destinatários 

específicos. Pode-se dar como exemplo o direito à nacionalidade, presente no Art. 

12, da Constituição Federal de 1988. 

Analisando tais garantias constitucionais sob o viés de uma interpretação 

meramente gramatical, poderia levar à conclusão de que apenas os brasileiros, 

sejam eles os natos ou naturalizados, e os estrangeiros residentes no pais seriam 

titulares de direitos fundamentais58. Porém, em entendimento firmado pelo STF59, o 

Supremo Tribunal Federal entende que estrangeiros de passagem pelo país, 

também, podem ser protegidos pelos direitos fundamentais, contudo, obviamente, 

não possam titularizar todos os direitos fundamentais, haja vista que alguns destes 

são privativos de brasileiro, e outros, mais especificamente, de brasileiros natos.  

Destaca-se que, ainda, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento 

bastante ampliativo dos direitos fundamentais, haja vista que entende que tal 

espécie de direitos é aplicável até mesmo a estrangeiros fora do país, caso sejam 

atingidos pela Lei brasileira, de alguma maneira. Como exemplo60, podemos citar o 

caso de um estrangeiro que mora em outro país, mas que está sendo processado no 

Brasil, terá direito a se defender, com as mesmas garantias processuais inerentes à 

um brasileiro, seja ele nato ou não. Se a lei brasileira o alcança para acusar, tem de 

alcançá-lo também para dar meios de defesa. 

Diante do debatido, pode-se concluir, então, que podem ser titulares de 

direitos fundamentais, em nosso ordenamento jurídico, os brasileiros natos e os 

naturalizados; os estrangeiros residentes e aqueles trânsito pelo território nacional, 

bem como qualquer pessoa que seja alcançada pela lei brasileira, sendo necessário, 

contudo, fazer um lembrete: existem determinados direitos fundamentais cuja 

titularidade é restringida pelo próprio Poder Constituinte61.  
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1.2.3 – Os planos de atuação dos direitos fundamentais  

 

Com o surgimento dos direitos fundamentais, especialmente aqueles de 

primeira geração, que, como já debatido, são aqueles tidos como ligados à 

liberdade, os chamados ―direitos de defesa‖, que limitavam a atuação do estado, ou 

seja, formavam uma ligação entre o ente público (superior) e o individuo (inferior). A 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de um modo geral, não sendo uma 

norma regulamentadora e positivadora dos direitos humanos, por não ser 

juridicamente vinculativa, é uma declaração política que inspirou a generalidade dos 

sistemas de proteção dos direitos humano, no direito interno de cada nação, 

chamados de direitos fundamentais. 

Pelo fato de que a ação entre os particulares e o Estado é de sujeição, esta 

eficácia dos direitos fundamentais ficou conhecida como eficácia vertical, em razão 

de haver uma ―hierarquia‖, onde o estado estaria ―acima‖ do individuo, formando um 

plano vertical. Esta é a eficácia clássica dos direitos fundamentais. Os direitos 

fundamentais, quando surgiram, tinham apenas eficácia vertical e eram aplicados 

exclusivamente nessa maneira. 

 A nomenclatura de vertical dos direitos fundamentais se dá pela atuação 

dos Estado em relação aos cidadãos, na medida em que se reconhece a existência 

entre eles de uma relação vertical de poder, ou seja, de um lado o Estado (mais 

forte) e de outro lado o indivíduo (mais fraco). Tal plano de atuação permite que o 

indivíduo possa exigir do Estado, além de uma conduta de não fazer, um dever de 

abstenção, oriundo dos direitos de primeira dimensão, uma atuação positiva, a fim 

de assegurar diretamente a realização de um direito, fundamentada nos direitos de 

segunda dimensão. É aqui que o Estado é exigido a promover, diretamente, 

prestações de serviços, por meio de políticas públicas, para a realização de direitos, 

como o direito à saúde, à educação, ao trabalho, à assistência social, ao lazer, à 

cultura, dentre outros.  Alguns dos direitos fundamentais do plano vertical 

encontram-se nos incisos XXXVII a LIV do artigo 5º da CF/88, por exemplo, e são 

exigíveis perante os Poderes do Estado, conforme destaca Ingo Wolfgang Sarlet:  

 

[...] possível falar de uma dupla significação de eficácia vinculante dos 
direitos fundamentais. Assim, se de acordo com um critério formal e 
institucional os detentores do poder estatal formalmente considerados (os 
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órgãos dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) se encontram 
obrigados pelos direitos fundamentais, também em um sentido material e 
funcional todas as funções exercidas pelos órgãos estatais também o são 
(...) Do efeito vinculante inerente ao art. 5º, § 1º, da CF decorre, num 
sentido negativo, decorre que os direitos fundamentais não se encontram na 
esfera de disponibilidade dos poderes públicos, ressaltando-se, contudo, 
que, numa concepção positiva, os órgãos estatais se encontram na 

obrigação de tudo fazer no sentido de realizar os direitos fundamentais
62

 

 

É o Estado obrigado, além de não agredir os direitos fundamentais, fazê-los 

serem respeitados pelos particulares, sendo que tal proteção poderá se dar, por 

exemplo, através de normas proibitivas ou inquisitivas, como o caso da proibição do 

uso de drogas. Pode-se concluir que o plano vertical de atuação dos direitos 

fundamentais é aquele que mede a interação entre o ente estatal e o cidadão, na 

qual existem normal que variam seu caráter, podendo inclusive serem proibitivas, 

mas que necessariamente devem regulamentar a atuação do ente público e o 

particular. 

Além da eficácia vertical, que incide na vinculação dos Poderes do Estado 

aos direitos fundamentais e sua ligação com os particulares, principalmente com o 

fim da guerra fria, que desencadeou na evolução social, nas últimas décadas, a 

passos largos, tanto nas questões tecnológicas como sociais, surgiu na Alemanha, 

com expansão em todo o território europeu e, atualmente, no Brasil, a teoria da 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais.  

Em razão das evoluções nas relações econômicas, políticas e sociais, que, 

consequentemente, implicou o surgimento do chamado neoconstitucionalismo ou 

pós-positivismo, verificou-se que não apenas o Estado tem o dever de proteger e 

promover a efetivação dos direitos fundamentais, como também os particulares 

entre si. Nesse período, foram-se constatando que a exploração vinha não somente 

do Estado, mas também entre os povos. Em assim sendo, houve um aprimoramento 

e expansão no plano de atuação dos direitos fundamentais, o que fez com que 

surgisse a eficácia horizontal, aplicada nas relações privadas, entre os indivíduos, já 

que o novo paradigma era de que não é somente o Estado opressor dos indivíduos, 

mas também os particulares entre si. 
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Enquanto o plano vertical é o zelo dos direitos fundamentais nas relações 

entre o Estado e o Individuo, a eficácia horizontal é aquela que rege as operações 

entre particulares, indivíduo versus indivíduo.  

 A eficácia horizontal dos direitos fundamentais, também chamada de 

eficácia dos direitos fundamentais entre terceiros ou de eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, decorre do reconhecimento de que as 

desigualdades estruturantes não se situam apenas em respeito pelo Poder Público, 

mas ainda nas relações privada (erga omnes), que cobra cumprimento dos direitos 

fundamentais também nas relações entre particulares, como se observa da 

Declaração de Virgínia, de 1776, que em seu art. 1º, destaca: 

 

Art. 1º.  Todos os homens nascem igualmente livres e independentes, têm 
direitos certos, essenciais e naturais dos quais não podem, por nenhum 
contrato, privar nem despojar sua posteridade: tais são o direito de gozar a 
vida e a liberdade com os meios de adquirir e possuir propriedades, de 

procurar obter a felicidade e a segurança.
 63

 

 

Em observância a tal ideia, a mesma foi destacada, ainda, na declaração 

dos direitos do homem e do cidadão, no art. 2º, ao dispor que: ―O fim de toda 

associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis ao 

homem‖. Desse modo, a eficácia horizontal, entre particulares, ou, ainda, em relação 

a terceiros, analisa a problemática dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, bem como a vinculação necessária do sujeito privado aos direitos 

fundamentais.  

Deve-se destacar que tal teoria de atuação dos direitos fundamentais teve 

origem com o ―Caso Lüht‖, julgado pelo tribunal Constitucional Alemão, em 15 de 

janeiro de 1958. Erich Lüth, que era crítico de cinema, concitava os alemães a 

boicotarem o filme ―Jud Suss‘, dirigido por Veit Harlam, cujo teor remetia em ações 

contra os Judeus. Dessa forma, o diretor da película, juntamente com sua 

distribuidora, ingressaram com ação contra Lüth, alegando que tal boicote ia contra 

os preceitos do CPC Alemão o qual acampava a proteção da ordem pública. No 

deslinde do processo, Lüth foi condenado nas instâncias ordinárias, sendo que 

recorreu a Corte Constitucional Alemã, onde seu recurso foi julgado procedente. O 

Tribunal Alemão entendeu que a liberdade de expressão de Lüth deveria prevalecer 
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sobre as regras do CPC Alemão.64 

Ainda sobre o citado caso, Virgilio Afonso da Silva ensina: 

 

Nos países europeus, em cuja doutrina e jurisprudência há uma aceitação 
maior da ideia de vínculo dos particulares aos direitos dos fundamentais, a 
discussão tem se encontrado na forma como os direitos fundamentais 
devem ser considerados nas relações privadas. Na Alemanha, por exemplo, 
desde o famoso caso Lüth, no qual se reconheceu que embora os direitos 
fundamentais sejam, em primeira linha, direitos de defesa do cidadão contra 
o Estado, seus efeitos não se limitam a esse tipo de relação, discute-se de 

que forma esses direitos podem ou devem interferir na autonomia privada
65

. 

 
Já Robert Alexy destaca que houve três ideias que ajudaram a moldar a 

fundamentação do Direito Constitucional Alemão: 

 
A primeira idéia foi a de que a garantia constitucional de direitos individuais 
não é simplesmente uma garantia dos clássicos direitos defensivos do 
cidadão contra o Estado. Os direitos constitucionais incorporam, para citar a 
Corte Constitucional Federal, ‗ao mesmo tempo uma ordem objetiva de 
valores‘. Mais tarde a Corte fala simplesmente de ‗princípios que são 
expressos pelos direitos constitucionais‘. Assumindo essa linha de 
raciocínio, pode-se de dizer que a primeira idéia básica da decisão do caso 
Lüth era a afirmação de que os valores ou princípios dos direitos 
constitucionais aplicam-se não somente à relação entre o cidadão e o 
Estado, muito além disso, à ‗todas as áreas do Direito‘. É precisamente 
graças a essa aplicabilidade ampla que os direitos constitucionais exercem 
um ―efeito irradiante‖ sobre todo o sistema jurídico. Os direitos 
constitucionais tornam-se onipresentes (unbiquitous). A terceira idéia 
encontra-se implícita na estrutura mesma dos valores e princípios. Valores e 
princípios tendem a colidir. Uma colisão de princípios só pode ser resolvida 
pelo balanceamento. A grande lição da decisão do caso Lüth, talvez a mais 
importante para o trabalho jurídico cotidiano, afirma, portanto, que: Um 

alanceamento de interesses‘ torna-se necessário
66

. 

 

Evidentemente, o efeito dos direitos fundamentais entre particulares é 

diferente daquele entre o particular e o Estado, sendo menos incisivo, de certo 

modo. É de grande debate a questão da eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais, havendo quem sustente que os direitos fundamentais possuem 

eficácia imediata (ou direta) sobre as relações entre os particulares, e outros apenas 

mediata (ou indireta).  

Para a teoria da eficácia mediata (ou indireta), os direitos fundamentais tem 

sua aplicação de duas maneiras: 1) Estatura negativa ou proibitiva, uma conduta de 

não fazer, que é aquela na qual existe uma vedação do legislador, mesmo nas 
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relações entre particulares, ao editar lei que viole direitos fundamentais; 2) Estrutura 

positiva, de aplicação mediata, na qual o legislador deve implementar direitos 

fundamentais, avaliando, porém, quais deles devam se aplicar às relações privadas. 

Segundo tal teoria de aplicação, não há que se falar em determinação de direitos 

fundamentais em uma relação entre particulares, que estão teoricamente sob o 

mesmo nível de igualdade. Não se nega a aplicação dos direitos fundamentais 

nessas relações, contudo, é preciso uma intervenção legal para poder ocorrer, que 

deveria ajuntar aqueles direitos fundamentais ao direito privado, a fim de que os 

seus efeitos nas relações entre particulares surgissem, por meio de mediação 

legislativa. Para a teoria da eficácia indireta dos direitos fundamentais, ao se 

interpretar uma cláusula geral, deve-se fazê-lo em cima das leis positivadas na 

Constituição Federal, na forma de direitos fundamentais. 

 Já para a teoria da aplicação Direta (ou imediata), alguns direitos 

fundamentais podem ser aplicados sem a intervenção estatal, ou seja, diretamente 

às relações privadas. De acordo com esta teoria, os direitos fundamentais são 

aplicáveis diretamente em relação aos particulares, não sendo necessário a 

existência de normas infraconstitucionais em numa decisão, já que as normas 

constitucionais devem ser aplicadas como razões primárias e justificadoras. 

Em outras palavras, a principal diferença entre o modelo de aplicabilidade 

direta e o modelo de efeitos indiretos está relacionada com a desnecessidade de 

intermediação legislativa para que os direitos fundamentais produzam efeitos nas 

relações entre particulares.  

 

1.3 – DIREITOS PERSONALÍSSIMOS  

 

Os direitos e garantias mais fundamentais do Homem sofreram longa 

evolução e desenvolvimento nas ultimas décadas, pois evoluíram de ações 

proibitivas voltadas somente contra o Estado, para obrigações de fazer por parte 

deste, bem como por condutas de deveres e proibições entre os particulares, 

sempre com um objetivo maior: Alcançar a valorização do Ser Humano. Em que 

pese a inserção de tais direitos e garantias nas constituições (movimento 

constitucionalista), não pode-se dizer que foi o que aconteceu com a aplicação 
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destes nos demais diplomas legais de um ordenamento jurídico. Todavia, assim 

como os Direitos Humanos evoluíram e passaram a integrar o núcleo das 

constituições atuais, após o predomínio, por longo tempo, da concepção puramente 

patrimonialista do direito privado (leia-se código civil), percebe-se grande movimento 

de valoração do ser humano, enquanto indivíduo, colocado agora como centro do 

ordenamento jurídico. Os direitos da personalidade, que foram inseridos no artigo 11 

do Código Civil de 2002, são aqueles que se fazem necessários para o 

desenvolvimento da dignidade da pessoa, nos aspectos físicos, psíquicos e morais 

do ser humano. Com isso, em vez de principiar e tutelar quase que exclusivamente a 

propriedade, em todas as suas manifestações, o direito passa a proteger, também, a 

existência do ser humano. Para isso, reconhece e garante à pessoa a proteção de 

sua personalidade e de outros direitos inerentes à sua condição. 

 

1.3.1 – Da definição e das características dos direitos personalíssimos 

 

Os direitos da personalidade, de um modo geral, têm como objetivo a 

proteção dos direitos indispensáveis à dignidade e integridade da pessoa, que são, 

com a evolução dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, o alvo maior de 

um texto constitucional. Porém, tal evolução não seria completa se tais objetivos não 

passassem a integrar o ordenamento jurídico como um todo, e não apenas quanto 

ao texto constitucional. De acordo com a definição clássica, os direitos da 

personalidade são o conjunto de caracteres e atributos da pessoa humana, 

referentes ao seu desenvolvimento físico, moral, espiritual e intelectual, ou seja, 

quanto ao seu intimo; ―são direitos destinados a resguardar a dignidade da pessoa 

humana, preservando-as dos ataques de outros indivíduos‖67.  

Tais direitos estão fortemente ligados à ideia de direitos existenciais, que 

são aqueles que transcende o âmbito extra patrimonial. Os direitos da personalidade 

englobam a integridade física, corpórea, e abrange o direito à vida, à saúde e ao 

próprio corpo, bem como a integridade intelectual, que compreende a liberdade de 

pensamento e os direitos morais do autor, por exemplo, além da integridade moral, 

na qual destaca-se a proteção à honra, ao recato e à identidade pessoal. No 
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glossário jurídico, De Plácido e Silva68, define personalidade como sendo: ―Do latim 

‗personalitas’, de persona (pessoa), quer, propriamente, significar o conjunto de 

elementos, que se mostram próprios ou inerentes à pessoa, formando ou 

constituindo um indivíduo que, em tudo, morfológica, fisiológica e psicologicamente 

se diferencia de qualquer outro.‖ 

Todo e qualquer rol de direitos da personalidade deve ser entendido como 

meramente exemplificativo, porque os direitos da personalidade, por estar inserido 

na nova era de direitos, têm como cláusula geral o princípio da dignidade da pessoa 

humana. De Cupis complementa: 

 

A vida, a integridade física, a liberdade e outros, constituem aquilo que nós 
somos. Ora, não se vê porque razão o legislador deveria limitar-se a 
proteger a categoria do ter, deixando de fora a categoria do ser, tanto mais 
que esta última abraça, precisamente, como já se disse, os bens mais 

preciosos relacionados à pessoa.
 69

 

 
A defesa da dignidade da pessoa humana, de tal modo, passou a ser posta 

sob dois aspectos: o público e o privado. Sob a ótica do público, os direitos de 

personalidade se referem à proteção conferida pelo Estado à pessoa contra os 

atentados do próprio Estado, ou seja, são os direitos humanos e direitos 

fundamentais, como já mencionado. Já sob o prisma particular, os direitos de 

personalidade se referem às relações do indivíduo com outros indivíduos, são, 

então, as relações entre particulares.70 Complementando esse pensamento, Carlos 

Alberto Bittar
71

 observa, ainda, que a doutrina costuma denominar os mesmos direitos 

de ―direitos do homem‖ nas relações de direito público e ―direitos da personalidade‖ nas 

relações particulares. 

Tal entendimento é decorrente do fenômeno da constitucionalização de 

institutos e princípios de direito privado ―fez com que todo o direito privado, naquilo 

que é atingido potencialmente por tais princípios, deva ser interpretado em 

conformidade com a Constituição‖72 No mesmo sentido, Fábio de Mattia73 expõe 
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que, a princípio, os direitos humanos e os direitos de personalidade são análogos, 

porém, quando se usa a terminologia ―direitos humanos‖ está se tratando dos 

direitos essenciais da pessoa sob o ângulo do direito público, ou seja, sob a 

proteção do Estado, ao passo que quando se analisa os direitos de personalidade se 

está diante de iguais direitos, mas sob o aspecto do direito privado, isto é, relações 

privadas, entre particulares. 

Em um primeiro momento, a personalidade de um indivíduo74 era tido como 

a aptidão, conferida pela ordem jurídica a um sujeito, para desempenhar direitos e 

adquirir obrigações, o que corresponde ao conceito de capacidade jurídica. Roxana 

Borges75 leciona, ademais, que o conceito de pessoa e, de tal modo, de sujeito de 

direito, era meramente formal, já que estava ligado apenas a situação de um 

individuo a quem o ordenamento jurídico conferia a potencialidade de realizar 

relações jurídicas, exercitar direitos e contrair obrigações. A ideia de personalidade 

jurídica esteve, conseqüentemente, ligada ao fato daquilo que o homem pudesse vir 

a desempenhar no mundo jurídico em uma determinada relação jurídica. O ser 

humano foi tido, pois, apenas como parte de uma relação jurídica.  

Com a evolução da própria sociedade, o conceito de personalidade evoluiu, 

afastando-se da ideia de atributo jurídico e encontrando no princípio da dignidade da 

pessoa humana seu fundamento jurídico, em consonância com o próprio 

entendimento de que este é o fim a qual uma constituição, e mais tardar, todo o 

ordenamento jurídico. É o Entendimento de Szaniawski
76

, que explica que nosso 

ordenamento jurídico se destina a efetivação do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que e a função de cláusula geral de tutela da personalidade. 

Dentre as classificações de tais direitos, pode-se destacar os ensinamentos 

de Flavio Tartuce77, de que há 05 "ícones principais: vida/integridade física, honra, 

imagem, nome e intimidade. Essas cinco expressões-chave demonstram muito bem 

a concepção desses direitos‖. Em assim sendo, Serpa Lopes define os direitos de 

personalidade como os concernentes ao uso e ―disponibilidade de certos atributos 
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inatos ao indivíduo, como projeções biopsíquicas integrativas da pessoa humana, 

constituindo-se em objetos (bens jurídicos), assegurados e disciplinados pela ordem 

jurídica imperante‖78
 

 Ensina Pontes de Miranda sobre o tema:  

 

 [...] o direito de personalidade, os direitos, as pretensões e ações que dele 
se irradiam são irrenunciáveis, inalienáveis, irrestringíveis. São direitos 
irradiados dele os de vida, liberdade, saúde (integridade física e psíquica), 

honra, igualdade.
 79 

 
Já na a definição de Elsita Collor Elesbão:  

 

[...] são da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa 
humana tomada em si mesma e em suas projeções na 
sociedade, previstos no ordenamento jurídico, exatamente para 
a defesa de valores inatos ao homem, como a vida, a higidez 
física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros. 80 

 
Em regra, pode-se assegurar que os direitos da personalidade tem, como 

característica, o fato de serem: absolutos,  inatos, vitalícios, necessários, 

irrenunciáveis e inalienáveis,  intransmissíveis, indisponíveis, extrapatrimoniais, 

imprescritíveis e impenhoráveis. Os direitos de personalidade são considerados 

absolutos ou ―de exclusão‖, segundo Maria Helena Diniz81, porque possuem eficácia 

erga omnes, ou seja, são oponíveis a todos e impõem um dever geral de abstenção. 

São inatos pois são inerentes à condição humana, bastando o nascimento com vida 

para a sua aquisição imediata.  

O  Art. 2º do Código Civil de 2002 resguardou os direitos do nascituro desde 

a sua concepção. São necessários, ―pois, por serem inatos, adquiridos no instante 

da concepção, não podem ser retirados da pessoa enquanto ela viver por dizerem 

respeito à qualidade humana‖82. São vitalícios pois a pessoa, ao nascer, adquire-os 

automaticamente e usufrui desses direitos durante toda a sua existência, podendo, 
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entretanto, alguns deles gerar efeitos mesmo após a sua morte83. São inalienáveis e 

irrenunciáveis, pois, em primeira análise, não podem ser alienados ou renunciados 

para outrem. São intransmissíveis84 porque não podem ser transmitidos para a 

esfera jurídica de outra pessoa. São indisponíveis85 ―porque o titular não pode privar-

se de seus direitos da personalidade, o que é muito mais do que 

intransmissibilidade, ou inalienabilidade‖. São extrapatrimoniais porque não 

possuem ―um conteúdo patrimonial direto, aferível objetivamente, ainda que sua 

lesão gere efeitos econômicos‖86. São imprescritíveis87 pois não se extinguem pela 

falta de uso ou pela inércia na pretensão de buscar a sua tutela. São impenhoráveis 

porque não podem ser objeto de penhora.88 

Nos ensinamentos doutrinários mais atuais89, os direitos da personalidade 

―podem ser conceituados como sendo aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua 

dignidade", sendo que, via de conseqüência, "não possuem conteúdo econômico, 

não são destacáveis do ser humano, a exemplo da propriedade, que é um direito 

destacável da pessoa de seu titular, mas sim, são direitos que integram o próprio ser 

humano, são ligados a ele e, portanto, não se destacam de sua pessoa, a exemplo 

do direito ao próprio nome, à liberdade, à vida, ao corpo"90 

De tal modo, tais direitos correspondem aos atributos considerados 

essenciais à constituição da pessoa humana, que são prescritos constitucionalmente 

como invioláveis e, por isso, devem ser protegidos pela legislação pátria. É possível 

citar o que lecionou Miguel Reale: 
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Enquanto titular desses direitos básicos, a pessoa deles tem garantia 
especial, o que se dá também com o direito à vida, a liberdade, a igualdade 
e a segurança, e outros mais que figuram nos arts. 5º e 6º da Carta Magna, 
desde que constituam faculdades sem as quais a pessoa humana seria 
inconcebível. Não há, pois, como confundir Direitos da Personalidade, que 
todo ser humano possui como razão de ser de sua própria existência, com 
os atribuídos genérica ou especificamente aos indivíduos, sendo possível a 
sua aquisição. Assim, o direito de propriedade é constitucionalmente 
garantido, mas não é dito que todos tenham direito a ela, a não ser 
mediante as condições e processos previstos em lei. Poderíamos dizer, em 
suma, que são Direitos da Personalidade os a ela inerentes, como um 
atributo essencial à sua constituição, como, por exemplo, o direito de ser 
livre, de ter livre iniciativa, na forma da lei, isto é, de conformidade com o 

estabelecido para todos os indivíduos que compõem a comunidade.
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Os direitos referentes ao Homem, de modo geral (sejam eles direitos 

humanos, fundamentais ou personalíssimos) sofrem grande e inevitável 

desenvolvimento, de acordo com a evolução dos anseios da população. Em assim 

sendo, é mister destacar que com o desenvolvimento de novas tecnologias, como se 

verá no decorrer da presente pesquisa, novos embates entre direitos vão surgir, 

devendo o Direito estar preparado para enfrenta-los. Elimar Szaniaawski, citando os 

autores italianos Gianpicollo, Perlingieri e Degni, afirma: 

 
A multiplicidade de direitos de personalidade aumentando a cada momento, 
de acordo com a evolução social, da tecnologia, da medicina e da biologia, 
provocaram um fracionamento dos direitos de personalidade em tipos e 
sub-tipos que se desenvolvem ao infinito estando os adeptos desta teoria 
sujeitos à crítica idêntica a que faziam aos seguidores do direito unitário de 
personalidade no século XIX. Os direitos de personalidade típicos se 
fracionam ao infinito trazendo insegurança jurídica, além de deixarem 
imensas lacunas na tutela da personalidade diante da ausência de algum 

tipo de previsão legal.
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Para garantir a efetiva proteção dos direitos humanos, fundamentais e da 

personalidade, é preciso fazer uma interpretação do direito de forma versátil e 

flexível, capaz de se adaptar aos casos concretos que aparecem todos os dias na 

comunidade, até mesmo pois, inevitavelmente, tais direitos podem sofrer colisão, 

inclusive, entre si. 

 

2 - DAS LIBERDADE DE MANIFESTAÇÕES INDIVIDUAIS E DAS NOVAS MÍDIAS 

SOCIAIS. 
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É sabido que, grande contribuição liberal foi o reconhecimento do supremo 

valor da dignidade do homem, reveladora em sua proteção integral. Sobre o 

conceito de pessoa humana debruçaram-se diversos doutrinadores, tais como 

Locke, Hobbes e Kant e foi a partir do amadurecimento das suas inaugurais 

contribuições teóricas que, pela primeira vez, em 1948, se declarou a dignidade 

como um atributo humano, na Declaração de Direitos Humanos. 

A partir de tal fato, os direitos relacionados a pessoa passaram a ter grande 

evolução, seja nos ordenamentos jurídicos, seja no seio popular. Os direitos da 

personalidade, direitos humanos de berço, a partir de meados do século XX 

começaram a ser estendidos às relações privadas. Não compunham originalmente o 

rol dos direitos privados até então, estando ausentes dos ordenamentos civis como, 

por exemplo, do Código alemão, do francês e do brasileiro de 1916. Todavia, no que 

tange aos direitos relacionados a mídia e a informação, o seu desenvolvimento no 

ordenamento jurídico brasileiro enfrentou, durante boa parte do século XX, forte 

abalo, até chegar no momento em que estamos, como se demonstrará a seguir.  

  

2.1  - A HISTÓRIA RECENTE DA MÍDIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Partindo-se de uma análise sobre a legislação nacional da garantia da 

liberdade de expressão, de imprensa, e de informação no direito brasileiro, temos 

como marco inicial para o presente trabalho a regulamentação estatal de tais 

direitos, ainda que de um modo negativo, já que destaca-se a falta dela, podemos 

destacar como marco inicial o Golpe Militar, na qual ficou clara já nos primeiros anos 

do regime militar que o tema seria bastante requisitado.   

Embora a censura tenha estado presente nos meios de comunicação desde 

a época do Império, como afirma Souza93, o período mais acirrado e com 

interferência agressiva e arbitrária do governo na mídia foi na década de 60 e 70. 

Uma das primeiras irrupções dos militares no campo da legislação brasileira 

referente às comunicações, no período estudado, tratava-se de documento legal já 

marcado por um grau de autoritarismo que iria aumentar na legislação brasileira nos 

anos seguintes, foi o Decreto-Lei No 236 de 1967, cujo maior mérito foi o 
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estabelecimento de limites para a posse de emissoras de radiodifusão. A partir de tal 

momento, de acordo com esse decreto, tornou-se passível de punição, o uso de 

emissoras de rádio e televisão para incitar a desobediência às leis, ultrajar a honra 

nacional, fazer propaganda de guerra ou de processos de subversão, ofender a 

moral, insultar os poderes da República e colaborar na prática de rebeldia, dentre 

outros. 

Em sequência, veio a Lei no 5.250 de 1967, chamada como ‗Lei de 

Imprensa‘, que também estabeleceu parâmetros coercitivos. Em que pese seu art. 

1o, afirma que é livre a manifestação do pensamento e a difusão de idéias, logo no 

caput do mesmo artigo é estabelecida a proibição de propagandas de guerra e de 

processos de subversão da ordem. Frisa-se que esses são conceitos amplos, 

passíveis de interpretação de mesmo modo amplo e adaptáveis a grande parte das 

notícias veiculadas pelos meios de comunicação.  

A Lei de Imprensa, ainda, estabelece punições, parâmetros para definição 

de responsáveis pelas matérias jornalísticas e do direito de resposta e 

obrigatoriedade de registro para publicações impressas. No mais, a Lei de Imprensa 

reafirma que apenas brasileiros natos podem ser donos e responsáveis pela 

orientação ideológica das empresas jornalísticas, diretriz em consonância comas 

demais regulamentações do setor. Já o Decreto-Lei no 972, de 1969, 

complementando a matéria regulada pela Lei de Imprensa,  estabeleceu prazos e 

condições para a obtenção de registro de jornalista profissional e caracterizou a 

prática da profissão. 

Em decorrência de tais recessões de Direitos que se instalavam aquele 

período, e em razão das manifestações que surgiram contra tais atos, o texto do AI-

5 tornou-se conhecido na noite de 13 de dezembro de1968. Com tal ato, estava 

mantida a Constituição Federal de 1967, porém acrescida das mudanças presentes 

no novo Ato Institucional.  

Com base nesse Ato, o presidente da República poderia decretar o recesso 

do Congresso Nacional e de assembléias legislativas,intervir no governo de estados 

e municípios, cassar e suspender direitos políticos, decretar e prorrogar o estado de 

sítio e confiscar os bens de funcionários públicos corruptos. Além do mais, ficavam 

suspensas garantias como vitaliciedade e estabilidade e, em crimes políticos contra 
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a Segurança Nacional, o habeas corpus. Essas restrições significavam, para a 

imprensa, que jornalistas enquadrados em crimes previstos na Lei de Imprensa, 

cujos critérios eram passíveis de múltiplas interpretações, poderiam ter seus direitos 

políticos suspensos e cassados e, se presos, não teriam direito a habeas corpus. O 

art.9o do ato abria prerrogativa, ainda, para a decretação de censura, ao facultar ao 

Poder Executivo a possibilidade de baixar atos complementares visando à defesa do 

status quo vigente. 

Diante de tal cenário, em setembro de 1969, entrou em vigor o Decreto-Lei 

n. 898,conhecido como Lei de Segurança Nacional, que já em seu art. 1o, afirmou 

que todas as pessoas são responsáveis pela Segurança Nacional, estando todos, 

implicitamente,submetidos aos ditames previstos no documento. Quanto à liberdade 

de expressão, destacam-se algum pontos, como a proibição sobre propagandas 

subversivas; divulgação de fato ou notícia falsa com o intuito de criar conflito entre 

autoridades e a sociedade civil; promoção de greve; ofensa da honra de 

autoridades, entre outros. As penas, dependendo do crime, variavam de oito meses 

à morte e os julgamentos poderiam ocorrer em foro militar. No âmbito da imprensa, a 

Lei de Segurança Nacional representava um perigoso cerceamento, pelo fato de que 

a liberdade de expressão, já amplamente debilitada e comprometida pelas 

circunstâncias gerais do período, tornava-se ainda mais frágil com a possibilidade de 

ser encarada como propaganda perturbadora ou tentativa de confrontar sociedade e 

governo. Ainda, deve-se destacar que a legislação existente colocou os jornalistas 

ainda mais em exposição, já que os tradicionais crimes de imprensa, calúnia, injúria 

e difamação, não atentavam mais apenas contra pessoas, particulares, mas, 

também, contra a segurança nacional, ganhando importância distinta. Ofendidos e 

segurança nacional podiam, então, confundir-se. 

Em que pese tais mecanismos de limitações de Direitos, os movimentos 

sociais e populares foram maioria no cenário nacional das décadas de 70 e 80, o 

que gradativamente fez com que a censura e a coerção explícita, comuns durante o 

regime militar, fossem rechaçadas pela Constituição Federal de 1988, já sob os 

ditames da Nova República. A liberdade de expressão ficou consagrada como direito 

fundamental no art. 5o do documento, sendo que, diante da importância que tomou, 

foi reafirmada no art. 220, o primeiro do Capítulo V do Título VIII, referente à 

comunicação social. O art. 220 reafirma não só a garantia da liberdade de expressão 

e de difusão de informações, como também, inovando, impede o estabelecimento de 
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mecanismos legais que possam restringi-las. Fica assegurada, ainda, a 

possibilidade de publicação de meios de comunicação impressos, sem que o editor 

dependa de licença de qualquer autoridade, instrumentos este capaz, em teoria, de 

garantir a independência dessa mídia específica, principalmente com o veto à 

incidência de impostos provenientes de qualquer esfera pública sobre livros, jornais, 

periódicos e o papel destinado à impressão deles. 

Essas liberdades e garantias, contudo, não foram de imediato acompanhada 

de mecanismos de regulação sobre sua aplicação. As liberdades de expressão e de 

imprensa ficaram, inclusive, como o direito que os donos das empresas de 

comunicação têm de escolher o que será veiculado e publicado94. 

Em decorrência disso, a forma como a liberdade de expressão é afiançada 

na Constituição Federal de 1988, e a inexistência, no Art. 220, de mecanismos de 

regulação a serem operados pelo Estado, têm funcionado ―como uma negação dos 

empresários à necessidade de estabelecer limites95‖, sendo que, na sombra de toda 

a restrição que tais direitos sofreram no recente passado, como já mencionado, 

acabaram por desenhar um fosso legal, tornam-se mais difíceis para o Estado a 

formulação e a implementação de políticas que se refiram ao conteúdo informativo 

dos meios de comunicação, já que medidas que incidem contra os interesses do 

empresariado correm o risco de ser prontamente taxadas de inconstitucionais e de 

estarem violando a liberdade de expressão. Ai reside outro problema, que será 

debatido futuramente no presente trabalho, que é a desmistificação sobre uma 

restrição em direitos fundamentais ou personalíssimos, em caso de colisão. 

Além da cultura negativa sobre a atuação do Estado na mídia, que passou a 

pairar sobre o assunto, deve-se atentar para a dificuldade em se discutir políticas 

públicas para as comunicações em razão do pequeno número de pesquisas 

acadêmicas volta das para o tema. Até mesmo a terminologia que envolve essa 

problemática é confusa. Algumas fontes utilizadas referem-se à política nacional de 

comunicações e outras à política de comunicações — em ambos os casos, portanto, 

referem-se a algo único, não fragmentado e consolidado no âmbito nacional. Outras 

fontes sequer se referem a uma política específica, por acreditar que a ação do 
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Estado nesse setor deve ser mínima. 

A despeito das consequências negativas que a censura aos meios de 

comunicação tradicional provocou na sociedade por privar o leitor das informações 

importantes para a formação de uma postura crítica diante dos acontecimentos do 

Brasil e por privar os profissionais de comunicação de parte de sua atividade 

principal que seria a responsabilidade de divulgar notícias e acontecimentos mais 

relevantes para a sociedade, esse período serve como um testemunho da 

importância da existência dos meios de comunicação na formação crítica e 

informação da sociedade, atesta a sua força de persuasão, de absorção por parte 

dos receptores e ampla abrangência, além de comprovar a sua influência na opinião 

pública e no destino político do país. Ademais, como pode-se notoriamente observar 

nos dias atuais, a mídia também sofre grande evolução, seja quanto ao seu 

conteúdo, seja quanto a sua forma. 

Atualmente, a liberdade de imprensa e de expressão caracteriza-se por seu 

caráter praticamente desregulado, sem que o Estado consiga estabelecer limites 

para o conteúdo a ser difundido, o que significa, de tal modo, que o bom senso dos 

responsáveis por sua divulgação é a limitação prática da propagação de idéias. Sem 

que haja barreiras à censura interna nas redações de meios de comunicações 

oficiais ou sobre o pensamento do particular, na rede social, resulta no fato de 

interesse público nem sempre é encarado como prioritário, onde muitas vezes 

discursos intolerantes são propagados, ferindo direitos fundamentais sem qualquer 

punição efetiva. Todavia, como já vimos no decorrer do presente trabalho, as 

garantias mínimas de cada ser humano tem caráter prioritário dentro do 

ordenamento jurídico pátrio, e deve ser respeitado. Em assim sendo, como pode-se 

observar, a manifestação de opinião na mídia tradicional do período em destaque foi 

amplamente turbulenta, e as manifestações desse período acabaram por consolidar  

alguns direitos em nosso sistema jurídico, de tal modo que passamos a analisá-los a 

seguir.  

 

2.2 – DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÕES INDIVIDUAIS. 

 

A liberdade é um elemento fundamental do Estado Democrático de Direito, 

incluindo todas suas formas de manifestar-se, seja ela por meio da liberdade de 
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expressão, de pensamento, de manifestação, assim como a liberdade de convicção 

política, ideológica e religiosa. Desta forma, não há como cogitar uma sociedade 

democrática sem a possibilidade dos indivíduos manifestarem suas opiniões e 

pensamentos livremente. Em razão do conflito envolvendo as garantias individuais 

no período destacado, a temática sobre as liberdades acabou por tomar grande 

destaque no texto constitucional atual do Brasil. Quando se fala em liberdade do 

indivíduo, deve-se lembrar o fato de que tais garantias são inerentes as dimensões 

do direito à liberdade, que comporta duas acepções, a negativa e positiva. No 

entender de Isaiah Berlin, a primeira é caracterizada como ―não interferência‖ sobre 

a ação humana, um dever de abstinência de ação, ―Ou, de uma forma ainda mais 

direta: a defesa da liberdade consiste na meta ‗negativa‘ de evitar interferência‖96,  

ao passo que a segunda é caracterizada como "autodomínio", ―O sentido ‗positivo‘ 

da palavra ‗liberdade‘ provém do desejo que o indivíduo nutre de ser seu próprio 

senhor‖97, possibilidade de atuar. 

No mesmo sentido, Bobbio entende as liberdades negativas compreendem a 

―situação na qual um sujeito tem a possibilidade de agir ou não agir, sem ser 

obrigado a isso ou sem que o impeçam outros sujeitos‖98. Já as liberdades positivas, 

por sua vez, pode ser descrito como a ―situação em que um sujeito de direito tem a 

possibilidade de orientar sua vontade em direção a um objetivo, de tomar decisões, 

sem ver-se determinado pela vontade dos outros‖99. 

A ideia de liberdade positiva, ademais, justifica que as autoridades públicas 

ajam no sentido da realização de projetos coletivos do bem comum, supostamente 

em benefício dos indivíduos, mesmo que à revelia das suas vontades100. No mesmo 

sentido, o Autor destaca que a concepção positiva da liberdade avança sobre os 

direitos individuais e ameaça a autonomia individual. Assim, a liberdade positiva não 

consiste em escolha pessoal, mas na obediência a uma vontade racional, coletiva, 

de outros indivíduos que não ele mesmo.  

Afim de exemplificar a liberdade positiva, destaca-se a questão do tráfico de 

drogas no Brasil. Embora se trate de uma opção do indivíduo fazer ou não uso de 
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substâncias tóxicas, o Estado proíbe o comércio legal destes materiais por entender 

que seu consumo traria danos à saúde do indivíduo. Tal proibição pode ser 

entendida como uma tentativa do Estado de impor barreiras ao individuo que opte 

por utilizar tais entorpecentes, pois entende que é o melhor para o sujeito, e assim 

adota medidas coercitivas, visando dificultar para o indivíduo o exercício de sua 

liberdade de escolha de usar drogas, transformando a venda destes produtos em 

crime e punindo quem o faz. 

É possível concluir, portanto, que segundo Berlin, a idéia de liberdade 

positiva mistura-se entre o ideal de liberdade e outros valores importantes para a 

pessoa, onde as liberdades positivas ameaçam as liberdades individuais, e 

possuem, a seu ver, como um ideal altamente intervencionista.101 

Já a liberdade negativa, segundo Berlin102, é aquela liberdade em que há 

ausência de obstáculos ou barreiras, em que um homem pode agir sem ser 

obstruído por outros. Berlin está primordialmente interessado no nível em que os 

indivíduos (ou grupos) sofrem interferência dos meios externos. Nesse sentido, a 

liberdade negativa caracteriza-se pelo fato de que sua existência depende apenas 

de que ninguém a impeça de ser realizada. Todavia, tal forma de abstenção de 

impedimentos obre o exercício de um direito não significa necessariamente ser algo 

bom. Podemos exemplificar com o fato de que, no Brasil, por exemplo, a sociedade 

brasileira defende a liberdade de expressar idéias acerca de um universo completo 

de assuntos, sem qualquer restrição ou interferância por quem quer que seja, fato 

que torna possível que surjam manifestações de cunho ―politicamente incorretos‖, 

que vão contra os valores tidos como ―corretos‖, contra a moral social. Portanto, 

para evitar problemas dessa natureza, o Congresso Nacional estabeleceu regras à 

liberdade de expressão, objetivando o ―bem comum‖, mas com isso entra em conflito 

claro contra as liberdades individuais – e, consequentemente, contra os princípios 

básicos defendidos pela própria sociedade103, que será debatido mais a frente no 

presente trabalho. 
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102

 BERLIN, op.cit., p. 229. 
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 Um exemplo disso é a Lei Federal nº 9.504/1997, artigo 45, inciso II e III, que vedava aos meios de 
comunicação produzir ou veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam 
candidatos,partidos ou coligações, objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.451 
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Neste aspecto, Dworkin104 é contundente, ainda sobre esse tema, e diz: ―A 

essência da liberdade negativa é a liberdade de ofender, e isso não se aplica 

somente às Formas de expressão heróicas, mas também às de mau gosto‖ 

É justamente aqui que reside uma questão importante a este trabalho: deve 

a manifestação de pensamentos, notícias e idéias sofrer restrição? A liberdade de 

pensamento (aqui falamos em sentido amplo, como toda e qualquer manifestação) 

não comporta apenas a difusão das ideias com as quais simpatizamos, mas isso faz 

que ela possa não sofrer qualquer restrição em seu exercício? E quando essa 

manifestação colide com outro direito individual? 

No entanto, antes de adentrar a tais questões, devemos trazer breve 

explicação sobre à liberdade de pensamento, em seus mais variados aspectos105, 

tais como: liberdade religiosa, liberdade artística, liberdade de opinião e liberdade de 

informação e de imprensa, no ordenamento pátrio. 

 

2.2.1 – Liberdade de religião 

 

Toda e qualquer manifestação de idéias deve ser defendida à luz dos 

direitos fundamentais. A liberdade religiosa, por ser a manifestação pessoal do 

ideário religioso de um indivíduo também é uma das variedades da liberdade de 

pensamento e está intrinsecamente ligada à liberdade de opinião e à ideia de 

tolerância, pois implica necessidade de respeito à existência de inúmeras religiões e 

liberdade de opinião na tolerância da convivência de ideias e opiniões diversas de 

forma pacífica dentro de uma mesma sociedade, sendo, inclusive, resguardado pelo 

artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

 

Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e 
religião; este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a 
liberdade de manifestar essa religião ou crença, pelo ensino, pela prática, 

pelo culto e pela observância, em público ou em particular.
 106 

 
 

No direito interno, a Constituição Federal de 1988 positivou tal direito em seu 
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 DWORKIN, Ronald. O direito da liberdade: a leitura moral da Constituição norte-americana. São 
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artigo 5º, VI, nos exatos termos: ―é inviolável a liberdade de consciência e de crença, 

sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido, na forma da lei, 

a proteção aos locais de culto e a suas liturgias‖. De tal modo, é possível chegar a 

três  conclusões107: (i) a liberdade religiosa e de consciência é um direito público 

subjetivo e sua proteção é exigível frente ao Estado e particulares (plano vertical e 

plano horizontal, como já estudado); (ii) a Constituição veda qualquer tipo de 

discriminação, ou tratamento jurídico diverso, quanto ao cidadão, em razão apenas 

de sua convicção religiosa; e (iii) todo o indivíduo tem direito de optar pela religião 

que mais se coadune com os seus valores, sem sofrer restrição por parte do Estado. 

De tal modo, além de que a Constituição assegura a pluralidade religiosa e 

tem o dever de garantir que os cidadãos exerçam sua religiosidade livremente, essa 

garantia é fundamentada, ainda, em um dever negativo do Estado, que se da  pelo 

fato de que este não pode eleger uma religião oficial, pois é laico. Portanto, existe 

uma nítida separação dentro do sistema constitucional entre Estado e Religião. Tal 

vedação se dá no artigo 19, inciso I, da Constituição Federal: 

 
É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-
lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público 
 

De tal modo, diante da laicidade estatal, as religiões, ao seu turno, podem, 

no máximo, impor sanções religiosas a seus seguidores, o que sequer é oponível 

aos entes do Estado, que deve garantir o exercício da liberdade constitucional de 

crença e de culto (até mesmo a liberdade de não crer – não possuir religião), além 

de permitir que as pessoas ajam ou se omitam segundo suas crenças ou com base 

na absoluta ausência delas.108 

 

2.2.2 – Liberdade artística 

 
 

Seguindo na linha de raciocínio sobre as garantias fundamentais de 
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manifestação, a fim de poder levar o presente estudo até o ponto almejado, deve-se 

conceituar a garantia da liberdade artística, em razão desta decorrer diretamente da 

liberdade de pensamento e de expressão que, estão amplamente assegurados nos 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos, bem como na 

Constituição Federal. Diversas são as produções artísticas em território nacional, 

porém quase sempre tais conteúdos estão envolvidos em discussões sobre sua 

temáticas.  

Como exemplo, o canal humorístico do YouTube ―Porta dos Fundos‖, que, 

com certa recorrência, se vê envolvido em alguma discussões sobre o conteúdo sua 

manifestação humorísticas e a Igreja Católica109, por exemplo. Outro exemplo 

passível de ser citado foi o ocorrido com o canal do YouTube “BOOM”110, na qual 

muitas das películas produzidas chegaram a ter sua veiculação proibida e seu 

proprietário, inclusive, preso. Com tais exemplos, podemos observa a tendência de 

querer impor restrições à liberdade artística, em casos em que o conteúdo da 

divulgação parece ter caráter duvidoso para a opinião pública dominante. 

A Constituição Federal, art. 5º, inciso IX, fundamenta que ―é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença‖. O conteúdo desse dispositivo envolve 

todas as formas de expressão do conhecimento e, segundo José Afonso da Silva111, 

de liberdade de expressão daquelas atividades elencadas. Todavia, deve-se 

destacar que o constituinte brasileiro assegurou a liberdade artística, sem que a 

desvincule da liberdade de expressão. 

É de suma importância destacar que a ―ARTE‖ é aquilo que diferencia esta 

liberdade dos outros direitos que compõe o conteúdo da liberdade de expressão em 

sentido amplo, logo, o fato de a liberdade artística não estar consagrada em um 

dispositivo próprio na Constituição de 1988, mas genericamente, como já 

mencionado, não significa que ela não seja uma liberdade específica, ainda que seja 

espécie do gênero liberdade de expressão. A Artística não pode ser definida ou 
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 O vídeo ―Especial de Natal Porta dos Fundos‖, veiculado no canal humorístico Porta dos Fundos 
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reduzida simplesmente a ação de se expressar, por meio de uma obra de arte, por 

exemplo. O conteúdo dessa liberdade é muito mais amplo, pois envolve desde a 

criação, a produção e a divulgação de obras de arte, bem como uma liberdade na 

escolha do momento e dos meios e métodos utilizados para a realização da criação, 

bem como sua transformação em produto econômico112 

 A liberdade artística, então, nada mais é do que uma manifestação da 

liberdade de expressão no campo delimitado das artes, sendo que ―não há liberdade 

de criação sem liberdade de expressão‖113 todo o interesse, ou ao menos grande 

parte dele, da criação cultural e, portanto, da criação artística está na possibilidade 

de comunicação da obra criada ao público, integrando-a a um patrimônio cultural 

comum, sendo de fundamental importância destacar que a arte de hoje compõe o 

patrimônio cultural do futuro. 

 
 
2.2.3 -  Da liberdade de opinião 
 
 

Quando se fala em liberdade de opinião, deve-se atentar sobre sua 

diferenciação em relação à liberdade de expressão. Apesar de comumente serem 

confundidas, a liberdade de opinião nada mais é do que a liberdade de o indivíduo 

adotar a atitude intelectual de sua escolha: quer um pensamento íntimo, quer seja a 

tomada de posição pública; liberdade de pensar e dizer o que crê verdadeiro114. Esta 

espécie de liberdade decorre, portanto, diretamente da liberdade de pensamento, e 

promove, também, a autonomia individual e forma o ambiente plural de participação 

democrático115 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 19, determina que 

toda pessoa tem o direito a não ser molestada por suas opiniões116. No mesmo 

sentido, a Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 13, aduz que: 

 
1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de 
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expressão. Esse direito inclui a liberdade de procurar, receber e 
difundir informações e idéias de qualquer natureza, sem 
considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 
impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua escolha. 
(...) 
3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios 
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 
papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos 
e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer 
outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de 
ideias e opiniões. 

 
A Constituição Federal, expressamente, refere-se à liberdade de opinião em 

duas situações: (i) quando garante que não será concedida extradição de 

estrangeiro em decorrência de suas opiniões (art. 5º, LII)117; e (ii) com relação a 

imunidades parlamentares em decorrência de suas opiniões (art. 29, VIII e art. 53). 

É salutar lembrar, mais uma vez, que ainda que garantida 

constitucionalmente, tal tipo de garantia não deve ser tida como prerrogativas 

absolutas e que não admitam ponderação. Tal direito, em razão da colisão com 

outros princípios igualmente assegurados pela ordem constitucional (tais como a 

honra, por exemplo) pode sim sofrer limitação, como será visto oportunamente no 

presente trabalho. A solução jurídica para essa colisão deverá considerar as 

circunstâncias fáticas e o peso de cada um desses princípios no caso concreto, 

conforme explica Robert Alexy, em sua Teoria dos Direitos Fundamentais,118 mais a 

frente discutido. 

 
2.2.4 -  Da liberdade de imprensa e de informação 
  

A liberdade de imprensa é fundamental para a concepção de um Estado 

democrático de Direito, por ser uma das vias pelas quais se fornece informações ao 

público. Não se pode olvidar que entre a liberdade de imprensa e a democracia 

existe uma condição de reciprocidade, posto que a liberdade de imprensa é 

ferramenta mantenedora do Estado democrático, e, o Estado democrático é 

impulsionador da liberdade de imprensa.  
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 Podemos destacar na história recente do país o emblemático caso em que o ex-Presidente Lula 
decidiu realizar a extradição de Larry Rohter, correspondente do New York Times, em razão de que o 
jornalista estrangeiro, em uma matéria, sugeriu que o ex-Presidente tivesse problemas com o álcool. 
Todavia, o próprio STJ concedeu liminar suspendendo imediatamente o ato, e o próprio Governo, 
duramente criticado, justamente, pela opinião pública, acabou retrocedendo e, consequentemente, 
não recorrendo contra a citada decisão. 
118

 ALEXY, Robert. Op. Cit.. Trad. De Virgílio Afonso da Silva, São Paulo: Malheiros, 2008, p.92. 



70 

 

  

A liberdade de informação inicialmente foi reconhecida em 1946, ocasião em 

que a Assembleia Geral da ONU adotou a Resolução 59, afirmando: ―A liberdade de 

informação constitui um direito humano fundamental e [...] a pedra de toque de todas 

as liberdades a que se dedica a ONU‖119. A liberdade de informação, segundo os 

entendimentos sobre essa resolução, compreende o direito de coletar, transmitir e 

publicar notícias em todo e qualquer lugar, irrestritamente. A Declaração Universal 

dos Direitos Humanos120 e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos declara: 

 
Todos têm o direito a liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a 
liberdade de expressar opiniões sem interferência e de buscar, receber e 
transmitir informações e ideias por quaisquer meios e sem limitações de 
fronteiras. 

 

Afunilando para os sistemas regionais de proteção aos direitos, a convenção 

interamericano de direitos humanos, reconhece, formalmente, o direito à informação, 

a exemplo de seu Art. 13: 

 

Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse 
direito inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias 
de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou por 
escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio de sua 
escolha. 
 

 
Já quanto ao direito interno, a Constituição Federal de 1988, por sua vez, 

assegura o direito à informação, que consiste no direito individual de comunicar 

livremente fatos e ao direito difuso de ser deles informado121, ou seja, compreende a 

liberdade de informar e de ser informado. 

 

CF, 5º, XIV: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 
sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;  
CF, 5º, XXXII: todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão 
prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 
Estado; 
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É possível observar de todo o texto normativo acima exposto, este direito 

pressupõe a liberdade de buscar e receber informações de todo o tipo. É a liberdade 

de poder divulgar as informações, fatos ou notícias e, de outra parte, de ter acesso a 

essas informações. Contudo, a liberdade de informação exige uma divulgação 

verdadeira sobre fatos de relevância pública.122 

Já sobre o direito de receber informações, fundamental para o 

desenvolvimento contínuo da democracia, existe uma especial preocupação, pois 

―uma sociedade que não está bem informada, não é uma sociedade plenamente 

livre‖123, sendo que a transparência estatal e o acesso à informação são alicerces do 

Estado Democrático de Direito contemporâneo, primeiramente pelo estágio em que 

o acesso e busca de informações se encontra, bem como pelo fato de  que um 

indivíduo só participa efetivamente de uma coletividade se puder ser informado 

acerca dos acontecimentos e fenômenos sociais que o circundam e, assim, 

conjeturar sobre o que lá acontece.  

A liberdade de imprensa é uma das formas de exteriorização da liberdade de 

informação e da liberdade de expressão, em sentido estrito (ideias, pensamentos e 

etc. o conceito de liberdade de expressão será debatido mais a frente no presente 

trabalho). Assim, compreende a dupla ―direito-dever‖ dos meios de comunicação de 

divulgar fatos e opiniões, sendo que ―a liberdade de imprensa está umbilicalmente 

ligada às liberdades de informação e de expressão em sentido estrito, na medida em 

que serve de veículo para a divulgação de pensamentos ideias e opiniões‖124. Para o 

Supremo Tribunal Federal, a liberdade de imprensa é: 

  

A liberdade de imprensa, enquanto projeção das liberdades de 
comunicação e de manifestação do pensamento, reveste-se de conteúdo 
abrangente, por compreender, entre outras prerrogativas relevantes que lhe 
são inerentes, o direito de informar, o direito de buscar a informação, o 

direito de opinar, e o direito de criticar.
 125
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A liberdade de imprensa é um bem para a sociedade, antes mesmo de ser 

um direito de profissionais e de empresas ligadas a essa atividade e por sua própria 

natureza, exige mobilização constante, vigilância permanente e firme 

posicionamento diante de fatos que representam ameaça ou que efetivamente a 

atinjam. Ademais, a liberdade de imprensa deve evoluir tal qual a evolução dos 

meios de comunicação. A mídia tradicional, antigamente feita por meio impresso e 

local, ainda que subsista nos tempos atuais, não é mais regra, sendo que a 

divulgação de informações nos dias de hoje encontra-se globalizada, instantânea e 

digital. 

Gilmar Mendes ensina a importância da liberdade de Imprensa, ao aduzir que:   

[...] Reafirmar, e assim enfatizar, o significado da liberdade de imprensa no 
Estado Democrático de Direito não é tarefa estéril, muito menos ociosa. Se 
é certo que, atualmente, há uma aceitação quase absoluta de sua 
importância no contexto de um regime democrático e um consenso em 
torno de seu significado como um direito fundamental universalmente 
garantido, não menos certo é que, no plano prático, nunca houve uma exata 
correspondência entre a ampla concordância (ou mesmo o senso comum) 
em torno da ideia de imprensa livre e a sua efetiva realização e proteção. 
Mesmo em nações de democracia avançada, a liberdade de imprensa 

constitui um valor em permanente afirmação e concretização.
126

 

 

A Constituição assevera a plena ―liberdade de informação jornalística em 

qualquer veículo de comunicação social‖127. Trata-se de um direito de conteúdo mais 

abrangente que o tradicional conceito de liberdade de imprensa, até mesmo pela 

evolução do conceito desta, que assegura o direito de veiculação de impressos sem 

qualquer restrição do Estado. Sobre o assunto, podemos destacar os ensinamentos 

de Rodrigo César Rebello Pinho: 

 

A liberdade de informação jornalística compreende o direito de informar e, 
bem como o do cidadão de ser devidamente informado. Qualquer legislação 
infraconstitucional que constitua embaraço à atividade jornalística, por 
expressa disposição da nossa Carta Magna, deve ser declarada 
inconstitucional, conforme o art 220, §1°. Tal liberdade, deve ser exercida 
de forma compatível com a tutela constitucional da intimidade e da honra 
das pessoas, evitando situações de abuso ao direito de informação previsto 

na Constituição.
 128
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 No mesmo sentido, afirmar que essa liberdade, bem como os novos meios 

de comunicação não devam ser regulamentados, é um grande erro. Nas palavras de 

Nobre: 

  
Quando estávamos limitados ao impresso, poder-se-ia argumentar que a 
ausência de legislação específica se constituísse em fator favorável ao 
exercício da liberdade de informar. Agora, porém, quando se multiplicaram 
os recursos da divulgação e os instrumentos da comunicação se 
aperfeiçoaram, é impraticável coexistirmos sem uma legislação adequada, 
capaz de equilibrar os interesses dos conflitantes da sociedade e do 
cidadão, do empresário da comunicação, do profissional que ele emprega e 

do povo que lê, assiste ou ouve a notícia.
 129

 

 

A liberdade de imprensa, de tal modo, implica responsabilidade. Quando tem 

incidência dentro do limite da legalidade e de princípios éticos a participação da 

imprensa na construção da democracia é fundamental e nesse contexto, a liberdade 

de imprensa passa a ter um caráter preferencial entre os demais direitos 

constitucionais. Todavia, quando ocorre violação à dignidade da pessoa humana o 

direito de informação e expressão continua a existir, porém, despido do referido 

caráter preferencial, como não deveria deixar de ser. É assim que doutrina Edilsom 

Farias, dizendo que:   

[...] Se por um lado, o texto constitucional assegura imunidade à liberdade 
de expressão e comunicação contra censura de qualquer natureza e 
proclama que nenhuma lei poderá embaraçar a comunicação social, por 
outro, além de prescrever restrições expressas à liberdade de expressão e 
comunicação, autoriza tanto o legislador como o Judiciário a estabelecer 
restrições à liberdade de expressão e comunicação quando necessárias 
para proteger direitos fundamentais ou para resguardar outros valores 

constitucionais.
 130 

 

Gilmar Mendes, ao debater sobre a limitação da liberdade de imprensa, 

elenca que:  

[...] ao constituinte não passou despercebido que a liberdade de informação 
haveria de ser exercida de modo compatível com o direito à imagem, à 
honra e à vida privada, deixando entrever a legitimidade de intervenção 
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legislativa com o propósito de compatibilizar os valores constitucionais 
eventualmente em conflito.

 131
  

 

É incontestável o fato de existir um latente choque entre a liberdade de 

imprensa e os direitos da personalidade constitucionalmente protegidos, 

principalmente nos tempos modernos com a facilitação da comunicação e dos meios 

digitais de mídia e divulgação de informação, além de que a liberdade de imprensa e 

de informação são ramos fundamentais que compõem a democracia, contudo, tal 

liberdade não é um direito acima dos demais constitucionalmente previstos, devendo 

conviver de forma harmônica, principalmente, com os direitos da personalidade. 

 

2.2.5 -  Da liberdade de expressão 
 

A velha máxima popular de que "a sua liberdade termina onde começa a do 

outro" pode servir para diversas situações cotidianas, mas, em se tratando do 

equilíbrio entre os direitos de personalidade e a liberdade de expressão, ela se 

mostra bastante falha. A liberdade de expressão é materializada no exato momento 

em que o indivíduo manifesta o seu pensamento, das diversas formas até aqui 

estudadas, bem como destina-se a tutelar o direito de externar idéias, opiniões, 

juízos de valor, em suma, qualquer manifestação do pensamento humano. 

Em decorrência da análise das liberdades resultantes da manifestação do 

pensamento, é chegar a conclusão que a Constituição Federal protege e garante: a 

livre manifestação do pensamento em todos os seus desdobramentos, inclusive 

artísticos, científicos, religiosos e políticos (art. 5º, IV, VI e IX); bem como autoriza e 

impõe a liberdade de informar e de buscar a informação; e, ao mesmo tempo, veda 

toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística (art. 220, §2º). É 

mister destacar, ainda, que não se trata de rol taxativo, pois na forma do §2º do art. 

5º da Constituição,―...os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 

excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte‖. Todos 

esses direitos compõem o sistema constitucional da liberdade de expressão e são 
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essenciais para o Estado democrático brasileiro. Porém, algumas observações 

fundamentais devem ser tecidas. 

O direito à liberdade de expressão não deve ser entendido como um direito 

individualmente, somente, já que sua definição contempla tanto a liberdade de 

expressão em sentido estrito quanto a liberdade de informação132. A doutrina faz 

essa distinção por uma questão de praticidade, tendo em vista que cada uma 

apresenta requisitos e limitações diferentes, embora ambas façam parte da 

liberdade de expressão em sentido amplo. 

A liberdade de informação, nos moldes como discutido anteriormente, diz 

respeito ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito difuso de ser 

deles informado. A liberdade de expressão em sentido estrito, por seu turno, viabiliza 

externar qualquer manifestação do pensamento humano, como as ideias, opiniões, 

juízos de valor133, por qualquer meio, seja pela criação artística ou literária, ―que 

inclui o cinema, o teatro, a novela, a ficção literária, as artes plásticas, a música, até 

mesmo a opinião publicada em jornal ou qualquer outro veículo‖134. Nos 

ensinamentos de Carvalho, ―é importante sistematizar, de um lado, o direito de 

informação e, de outro, a liberdade de expressão. No primeiro está apenas a 

divulgação de fatos, dados, qualidades, objetivamente apuradas. No segundo está a 

livre expressão do pensamento por qualquer meio, seja a criação artística ou 

literária, que inclui o cinema, o teatro, a novela, a ficção literária, as artes plásticas, a 

música, até mesmo a opinião publicada em jornal ou em qualquer outro veículo.‖135 

Ora, se detém o ser humano o direito a pensar e opinar, não se pode olvidar 

que também detém o direito de expressar esse pensamento e opinião. Assim, o 

indivíduo ―pode manifestar-se por meio de juízos de valor (opinião) ou da sublimação 

das formas em si, sem se preocupar com o eventual conteúdo valorativo destas‖136 

Em outras palavras, a liberdade de imprensa é uma das formas de 

exteriorização da liberdade de informação (fatos) e da liberdade de expressão em 
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sentido estrito (ideias, pensamentos e etc.). Conforme defendem Canotilho e Vital 

Moreira137, a expressão ―liberdade de expressão‖ ou ―liberdade de expressão em 

sentido amplo‖, pode ser definida como a liberdade que abrange tanto a liberdade de 

expressão em sentido estrito, quanto à liberdade de informação (direito de informar, 

direito de se informar e direito de ser informado) e a liberdade de imprensa (direito 

dos jornalistas e radiodifusão). A liberdade de expressão tem uma importância impar 

para que as pessoas tenham o direito intrínseco de dizer o que bem entenderem, 

sendo que tal manifestação produzirá efeitos benéficos para o conjunto da 

sociedade. A livre manifestação do pensamento é também fundamental pois, por 

seu intermédio, é mais provável que se chegue à verdade, que se corrijam erros ou, 

ainda, que se produzam boas ações138, bem como, ao longo do tempo, tal liberdade 

produzirá resultados melhores para a sociedade do que qualquer benefício que se 

possa alcançar por meio de sua opressão. ―O melhor remédio para uma eventual 

patologia do discurso é uma dose maior de liberdade discursiva‖139 

Pode-se perceber que essa forma de liberdade, seja qual for a maneira que 

se apresenta, é um direito individual garantido e muito, mas muito forte de ser 

exercido, porém, existem limites para que esse direito seja exercido de forma 

isonômica.Vale ressaltar que sendo os direitos de primeira geração direitos de 

liberdade, muitos dos incisos descritos no Art. 5º da nossa Constituição de 1988 

refletem desdobramentos desse princípio. É claro que o bem coletivo deve ser 

sempre o almejado concomitantemente com o individual, pois um é decorrente do 

outro, entretanto, o que não se pode admitir (e aceitar hipnoticamente) é que valores 

e garantias pessoais e individuais sejam compulsoriamente tirados de nós por 

razões políticas, demagogas e, em muitos casos, sem razão alguma.  

 

2.3 - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À HONRA, À IMAGEM, À VIDA PRIVADA E 

À INTIMIDADE 
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Como visto, a liberdade de expressão é um direito contemporâneo integrante 

do plexo dos direitos correspondentes aos direitos civis e políticos, que tem como 

objetivo a inserção do indivíduo perante o Estado, a partir de sua afirmação, por 

meio de suas idéias e pensamentos, seja em sentido restrito, seja em sentido amplo. 

A Constituição Federal de 1988, porém, no mesmo sentido, resguardou os direitos 

personalíssimos à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada, que seriam 

essenciais para que o objetivo constitucional seja alcançado. 

Os direitos personalíssimos quando confirmados na esfera constitucional, 

passam a representar ―liberdades públicas‖. Isso não importa em restringir os 

direitos fundamentais ou os personalíssimos aos reconhecidos pelo ordenamento 

jurídico, pois muitos desses direitos existem antes e independentemente do direito 

positivo, como inerentes ao próprio homem. Todavia, ao serem inseridos na 

Constituição, transportam para a categoria de liberdades públicas e recebem 

proteção específica140. As liberdades públicas outorgam ao titular um poder contra a 

sociedade, para exigir-lhes prestações positivas, como a criação de serviços 

públicos especiais e não um poder de livre opção ou ação. De Plácido e Silva141 

define ―personalidade‖ como: ―Do latim ‗personalitas’, de persona (pessoa), quer, 

propriamente, significar o conjunto de elementos, que se mostram próprios ou 

inerentes à pessoa, formando ou constituindo um indivíduo que, em tudo, 

morfológica, fisiológica e psicologicamente se diferencia de qualquer outro.‖ Em 

assim sendo, o presente tópico claramente incide sobre tais direitos. 

Ao se observar as constantes inovações no direito positivo do mundo 

contemporâneo, e, por conseguinte, suas exigências, foi que se buscou dar maior 

ênfase ao assunto, esmiuçando esses direitos em normas infraconstitucionais. Foi 

assim que surgiu a previsão no CC/2002, o qual destina um capítulo para debater 

sobre os direitos da personalidade142, como já debatido anteriormente.  

Segundo Orlando Gomes, tais direitos são: 

 

[...]Essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, que a doutrina 
moderna preconiza e disciplina, no corpo do Código Civil, como direitos 
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absolutos. Destinam-se a resguardar a eminente dignidade da pessoa 
humana, preservando-a dos atentados que pode sofrer por parte de outros 
indivíduos.

 143
 

 

Pode-se definir os direitos da personalidade como categoria de direitos 

fundados na dignidade da pessoa humana, a fim de garantir o gozo e o respeito ao 

seu próprio individuo.  Tendo tal classificação em vista, O art. 5º, X, da CF, assegura 

a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem dos indivíduos, 

asseverando o direito à indenização por danos materiais ou morais decorrentes das 

violações a tais direitos, haja vista serem oponíveis “erga omnes”, além de serem 

irrenunciáveis, intransmissíveis e imprescritíveis. Inegavelmente, diante da grande 

interação entre direitos e entre as pessoas, o Estado deve garantir o exercício dos 

direitos fundamentais, portanto: 

O indivíduo, nessa concepção de mundo, da qual pretendemos aderir, como 
demonstramos em nosso texto constitucional, é um sujeito ativo. Ele 
participa. Ele delineia os caminhos políticos a serem seguidos pelo Estado. 
O indivíduo apresenta, nessa perspectiva um status de participação.

 144
 

 

Dentre tais proteções, à Honra, que pode ser definida como aquilo que é 

moralmente correto, no aspecto do seu bom nome, sua dignidade, ética e 

idoneidade. Nas palavras de De Cupis, honra “Significa tanto o valor íntimo do 

homem, como a estima dos outros, ou a consideração social, o bom nome ou a boa 

fama, como, enfim, o sentimento, ou consciência, da própria dignidade pessoal‖145 

É importante destacar que, segundo explica Cláudio Luiz Bueno, a honra 

poderá ser classificada em duas vertentes (interna – honra subjetiva - e a externa – 

honra objetiva): 

 

[...]Pela primeira [honra subjetiva], seria ela a auto-estima, o amor 
próprio, o sentimento da própria dignidade, a consciência do próprio 
valor moral e social, no dizer de Nélson Hungria. Pela segunda, a 
honra seria o conceito de que o indivíduo desfruta perante a 
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sociedade: é o apreço, o respeito que se lhe devota, a fama e a 

reputação que ostenta.
 146 

 

Para definir os sentidos objetivos e subjetivos da honra, usa-se as palavras 

de Wanderlei de Paula Barreto, ao dizer que ―O primeiro consiste na valoração de 

nossa personalidade feita pelos membros da sociedade; é a boa reputação que 

compreende a estima política, profissional, artística, comercial, literária, e de outros 

âmbitos de respeitabilidade‖147. A honra subjetiva se identifica com o sentimento 

que a pessoa tem de sua própria dignidade. É a auto-estima. Compreende o 

conjunto de valores morais comuns às pessoas e que o indivíduo atribui a si mesmo, 

como retidão, probidade e lealdade. Possui as prerrogativas normais dos direitos da 

personalidade, destacando-se os aspectos da intransmissibilidade, 

incomunicabilidade e da inestimabilidade na defesa da própria integridade da 

pessoa.148 

Baseada a honra na dignidade da pessoa, inerente a sua própria condição, 

não se pode negar que, de acordo com o texto constitucional, o ataque à honra será 

aquele que o seja àquela dignidade, independentemente dos méritos ou deméritos 

ou qualquer outra circunstância. A defesa da honra visa a proteção da dignidade 

pessoal e da reputação do sujeito, resguardando, de tal modo, um eventual 

sofrimento moral que a desonra venha a causar ao indivíduo. A proteção a honra 

sempre foi historicamente tutelada pelo direito, tendo sido inicialmente defendida por 

meio dos ―duelos‖, cuja origem se deu na Itália, aproximadamente no ano de 1500, 

tendo rapidamente se espalhado pela Europa, onde somente na França, entre os 

anos de 1589 e 1610, estima-se que mais de dez mil indivíduos tenham morrido por 

conta de duelos com espadas ou pistolas.149 

Outra solução para a proteção da honra, naquela época, eram os processos 

judiciais, assim como nos dias atuais, mas, devido à visão da sociedade naquele 

momento, em que recorrer ao judiciário era visto como ―covardia‖, esta acabava 

sendo uma última opção. Embora tenha tido essa visão por muito tempo, com o 
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passar das gerações de direitos e o evoluir da sociedade, com as mudanças de 

valores norteadores das coletividades, os processos venceram e os ordenamentos 

jurídicos ao redor do mundo passaram a proibir duelos.150 

Nos dias de hoje, proteção a tal direito personalíssimo resta legalmente 

prevista. José Afonso da Silva151 nos ensina que: ―a honra é o conjunto de 

qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos concidadãos, o 

bom nome, a reputação‖. No Direito Brasileiro, há a previsão legal de punição à 

ilegalidades relacionados a honra, tanto em esfera criminal, que pune a injúria, a 

calúnia e a difamação, como também na esfera do Código Civil, que no Art. 20, 

admite que aquele cuja honra for violada pode fazer cessar tal violação, além de 

buscar indenização pelo dano sofrido, sendo ainda, inclusive, legitimo para pleitear 

tais direitos o cônjuge, os ascendentes e descendentes. 

A defesa da honra limita-se, contudo, na verdade, pelo fato de que, em 

sendo a situação imposta ao indivíduo verdadeira, não existe violação de sua honra, 

apesar de que tal direito não é absoluto, haja vista a existência da exceção da 

verdade, se os verdadeiros ofensivos à honra forem, ainda que verdadeiros, mas 

envolvam circunstâncias de caráter puramente pessoal, não havendo interesse 

público em sua divulgação, ainda sim caberia dano à honra.152 

O Direito de Imagem pode ser definido como o direito da personalidade 

física, corpórea ou de personalidade, de homens, mulheres, crianças ou bebê, que 

são exteriorizados ao mundo. Segundo classificação de Pontes de Miranda, o Direito 

de Imagem é: ―o direito de personalidade quando tem como conteúdo a reprodução 

das formas, ou da voz, ou dos gestos, identificativamente‖153. Já Adriano de Cupis 

define tal direito como ―o modo de ser da pessoa, que consiste na exclusão do 

conhecimento pelos outros daquilo que se refere somente a ela‖154. 

Embora a defesa da imagem seja mais freqüentemente aplicada no campo 

fotográfico, é indiferente do ponto de vista jurídico, o modo de confecção do retrato 

da pessoa: ao lado da fotografia, a pintura, a escultura e outras. O direito à imagem, 

em linguagem jurídica, ―compreende a faculdade que toda pessoa tem para dispor 
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de sua aparência, autorizando ou não a captação e difusão dela‖155.  Luiz Alberto 

David Araújo tem uma tese pioneira, que identifica duas espécies de imagem: 

imagem-retrato e imagem-atributo156. Segundo Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo 

Pamplona Filho, imagem-retrato é, literalmente, o aspecto físico da pessoa.157 Para 

exemplificar, podemos citar a imagem de um empregado, veiculada por campanha 

publicitária, divulgada amplamente na televisão em que mostra a planta industrial e 

os trabalhadores em atividade. A divulgação da imagem não consentida, 

independente de enaltecer ou não, a qualidade da empresa e dos trabalhadores, 

enseja a indenização158.  

O conceito de Imagem-atributo corresponde à exteriorização da 

personalidade do indivíduo, ou seja, à forma como ele é visto, socialmente159. 

Assemelha-se com a honra, mas ganha destaque, independente. Para exemplificar 

tal conceito, podemos citar a divulgação de que um funcionário em especifico, de 

determinada empresa é preguiçoso, é passível de reparação por danos morais, por 

agressão à imagem-atributo. A diferenciação de tal tipo de direito de Imagem é 

fundamental haja vista que direito à imagem-atributo é irrenunciável; por sua vez, o 

direito à imagem retrato é disponível, transferível inter vivos e mortis causa, parcial 

ou totalmente, a título oneroso ou gratuito, expressa ou tacitamente. A imagem 

retrato possui, outrossim, conteúdo patrimonial. O direito à própria imagem é 

inalienável e intransmissível, por não ser dissociável de seu titular. Todavia a grande 

característica desse direito é a sua disponibilidade, ou seja, ―a possibilidade de 

dispor ou não da própria imagem para que outros a utilizem para certos fins‖160 

Assim como os demais direitos personalíssimos, também pode sofrer abuso 

por conta do exercício exagerado da liberdade de expressão, sendo que tal questão 
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se torna evidente quando esta deixa de observar preceitos ético-legais, sendo 

imprescindível a atuação do Poder Judiciário, em cada caso concreto, como 

verdadeiro garantidor das garantias individuais. A palavra ―Intimidade‖, que vem do 

latim ―intimus‖, tem o sentido de interior, intimo, oculto, além de trazer uma ideia de 

segredo, confiança, em um sentido subjetivo, pessoal, confidencial. Nas palavras de 

Alexandre de Moraes161, ―relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo da 

pessoa, suas relações familiares e de amizade‖ 

Cumpre destacar que, de todos os direitos aqui debatidos até o momento, 

somente podemos falar em violação deles caso saiam do plano da individualidade 

de seu titular. Em assim sendo, o artigo 21 do Código Civil dispõe sobre o direito à 

privacidade. Referido artigo exclui do âmbito de atuação a pessoa jurídica e 

considera como inviolável somente a privacidade da pessoa natural.162  

Para Danilo Doneda163, a eficácia da proteção da privacidade é um dos 

temas mais delicados sobre os direitos da personalidade, em razão do crescente e 

rápido desenvolvimento tecnológico nos meios de comunicação atuais, que elevou o 

potencial de ofensas à personalidade e também por haver uma dificuldade dos 

instrumentos de tutela tradicionais do ordenamento para realizarem adequadamente 

esta proteção. No mesmo sentido, o Código Civil de 2002 assegura ao juiz que 

―adotará as providências necessárias‖ para impedir a violação da privacidade. O fato 

de o magistrado ter que usar a criatividade e a experiência para tomar as 

providências adequadas a cada caso de violação em particular, demonstra a 

necessidade de todo o ordenamento na proteção da privacidade e uma resposta 

eficaz aos riscos que a permeia164. 

Ao contrário do que ocorre no direito à imagem, o direito a privacidade não 

há relativização da tutela ou efetividade quando se tratar de pessoa notória, já que a 

reserva da privacidade deve ser considerada a regra e não a exceção. Criou-se o 

entendimento jurisprudencial de que, ainda que verdadeiros, os fatos depressivos da 

vida estritamente privada do cidadão não devem ser propalados, por faltarem 

interesse público e não servirem a outro propósito senão o do escândalo e do 
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desdouro165. A relativização de tal garantia só pode ser licitamente transgredida 

quando um interesse público superior o exija, de tal forma que o contrário possa ser 

causa de danos gravíssimos para a comunidade.166 

O direito à privacidade, nos ensinamentos de Fábio Ulhoa167, pode ser 

classificado como: inato (originário), extrapatrimonial, imprescritível, impenhorável, 

vitalício, necessário e oponível erga omnes. absoluto e limitado. Para o Autor, é 

absoluto já que ―todos têm o dever de se abster de qualquer ato, público ou privado, 

que importe na divulgação não desejada da informação‖, e é limitado, pois não 

prevalece diante de prejuízos de interesses de maior envergadura jurídica. 

Já o conceito de intimidade encontra certa divergência na doutrina pátria. 

Cristiano Chaves de Farias168 afirma que tal categoria de direitos consiste em 

resguardar de terceiros, as informações que dizem respeito. Ou seja, a intimidade 

estaria contida na privacidade, por ser algo mais profundo, mais interiorizado, algo 

que o indivíduo não deseja que seja revelado, podendo até causar-lhe 

constrangimentos a divulgação de tal segredo. No mesmo sentido, Wanderlei de 

Paula Barreto afirma que a definição de intimidade é mais contraído que o da vida 

privada, e citando Tércio Sampaio Ferraz, apresenta sua diferenciação:  

 

A vida privada pode ainda envolver, pois situações de opção pessoal (como 
a escolha do regime de bens no casamento), mas que, em certos 
momentos, podem requerer a comunicação de terceiros (na aquisição, por 
exemplo, de um imóvel). Por aí ela difere da intimidade, que não 
experimenta esta forma de repercussão.

169
 

 

Já Fábio Ulhoa Coelho170 destaca não ver serventia a distinção entre 

privacidade e intimidade, em face do regime geral da proteção da vida privada 

existente em nosso ordenamento jurídico. Para o Autor, ambas as expressões são 

sinônimas.  

É possível concluir, de tal modo, que a intimidade abrange o modo de ser do 

homem, enquanto indivíduo, de seus pensamentos, sentimentos, afetos, convicções 

                                                           
165

 FARIAS, Cristiano Chaves de. Direito Civil. Teoria Geral. 5 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
p. 140. 
166

 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Coimbra: Edições Almedina, 2006. p. 
81. 
167

 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo, SP: Saraiva, 2003. v. 1. p. 193. 
168

 FARIAS, Cristiano Chaves de. Op. cit. p.139. 
169

 Wanderlei de Paula et al. Comentários ao Código Civil brasileiro: parte geral. Rio de Janeiro: 
Forense, 2005. p. 175. 



84 

 

  

filosóficas, religiosas, políticas ou partidárias reservadas; às pequenas acomodações 

e transigências da vida quotidiana; namoros ou esponsais; os nuances da vida 

conjugal e familiar, a não reprodução da nudez fora dos fins consentidos pelo 

interessado, os comportamentos sexuais íntimos das pessoas, etc.171. A intimidade é 

violada quando tais fatos são expostos, ou quando se trata de uma calúnia, injúria 

ou difamação, por exemplo.  A intimidade atinge as relações de caráter íntimo, 

familiar e pessoal, ou seja, a existente entre amigos e familiares. Ao violar-se a 

intimidade, deve-se verificar qual o interesse público existente na divulgação de uma 

informação relativa a essa intimidade172. O direito à intimidade é revestido de sua 

condição intrínseca de direito negativo, ou seja, expresso pela condição que 

consiste no direito de impedir o acesso de terceiros aos domínios da 

confidencialidade. 

A honra, a privacidade e o direito à imagem, são direitos personalíssimos, 

tutelados pela Constituição da República, pelo Código Civil, nos artigos 121, 201 e 

211, além do Código Penal, que trazem previsões específicas sobre o tema, 

permitindo ao ofendido, ou a quem autorizado, recorrer ao judiciário para fazer 

cessar ou restituição da violação a seu direito. Se de um lado existe o Poder Público, 

com todos os instrumentos institucionais aptos a conter a liberdade de expressão, 

aqui falada em sentido amplo; e de outra ponta, as garantias individuais consagrada 

no texto constitucional, é necessário a prática democrática constante e efetiva, por 

todos os canais historicamente e tecnologicamente construídos, de modo a 

concretizar essa abstração praticamente inacessível a uma definição instantânea em 

um momento de necessidade inusitado.  

Nesse sentido, o artigo 186 do Código Civil de 2002, reafirma a possibilidade 

de reparação por danos morais, para aquele que, por ventura, viole algum direito 

inerente ao outro, ao enunciar que comete ato ilícito, aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral. Leda Maria Messias da Silva173, sobre o 
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dano moral, ensina que a indenização pecuniária não restabelece o status quo ante 

e nem promove o ressarcimento integral, mas serve como lenitivo ao lesionado. 

 

2.4 – AS NOVAS MÍDIAS SOCIAIS 

 

Com o avanço tecnológico das ultimas décadas, as notícias e informações 

divulgadas em qualquer meio de comunicação vêm se propagando velozmente, 

ignorando limites espaços-temporais, principalmente pelo efeito viral a que é 

submetida. Contudo, para que tal informação ou notícia se propague em larga 

escala, em muitas delas são auferidas críticas para determinada pessoa, o que 

claramente é feito com o intuito de chamar mais atenção. Entretanto, muitas vezes, 

mesmo que a crítica não tenha o ânimo de ofender a honra e a imagem da pessoa, 

tal violação acaba ocorrendo.  Acontece que a imprensa tem ao seu lado o direito 

constitucional de liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento. Mas 

isso não significa que esse direito é absoluto e a imprensa possa desferir palavras 

que ofendam a imagem de outrem, tendo em vista que, em confronto a este 

princípio, também há o direito da inviolabilidade da intimidade, honra e imagem das 

pessoas.  

A internet não é mais um novo meio ou nova tecnologia da comunicação, 

longe disso, já que está disponível ha mais de 30 anos. De qualquer modo, no 

estágio atual de evolução das tecnologias, bem como na grande popularização que 

tais ferramentas tiveram nos últimos anos, é mister destacar sua evolução, bem 

como pontuar alguns aspectos em que correlaciona com os direitos humanos, 

fundamentais e personalíssimos. 

 

2.4.1 – O surgimento e evolução da rede mundial de computadores: a internet 

 

A Internet é atualmente o meio de freqüentes e intensos intercâmbios de 

notícias e pesquisas, ignorando limites espaços-temporais, e que mais cresce em 

desenvolvimento tecnológico e investimentos,e por essa razão há que se estar 

atento aos casos explícitos de dos direitos personalíssimos. Tal ferramenta surgiu de 

um projeto científico militar chamado de ―Arpanet‖, no ano de 1969, e se 
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desenvolveu até o que se conhece hoje. Tornou-se pública a partir de 1990, com a 

desativação da Arpanet e entrada do primeiro provedor comercial com acesso 

discado. Em 1989 surgiu o ―WWW‖, sigla de “World Wide Web”, que em português 

significa, em uma tradução aproximada, ―Grande Teia Mundial‖, nos moldes como 

ensina Gustavo Testa Corrêa: 

 

[...] A www é a principal responsável pela popularização da Internet, 
conciliada ao desenvolvimento dos navegadores, ofereceu aos usuários 
aquilo que mais apreciavam: a utilização da imagem, som e movimento, em 
vez da melancolia do texto puro [...] é um conjunto de padrões e tecnologias 
que possibilitam a utilização da Internet por meio dos programas 
navegadores, que por sua vez tiram todas as vantagens desse conjunto de 
padrões e tecnologia pela utilização do hipertexto e suas relações com a 

multimídia, como som e imagem.
 174 

 

É possível admitir que a Internet consiste em um grande conjunto de redes 

de dispositivos interligados ao redor do mundo, independente do tipo de máquina, 

ferramenta e sistema operacional utilizado. Porém foi somente com a criação do 

―WWW‖, que se tornou possível a transmissão de imagens, som e vídeo pela rede, 

visto que até então, só circulavam textos. Nessa mesma época surgiram também os 

provedores de acesso175, empresas, em sua maioria comerciais, que vendem aos 

clientes o meio de ter acesso à Internet. Atualmente a Internet é vista como um meio 

de comunicação que interage dezenas de milhões de dispositivos em todo o mundo, 

e possibilita o acesso a uma grande quantidade de informações, 

instantaneamente176.  

No Brasil, a Internet teve como ponto de partida o ano de 1988, em razão da 

iniciativa da comunidade acadêmica de São Paulo (FAPESP), Rio de Janeiro (UFRJ) 

e LNCC (Laboratório Nacional de Computação Científica). Porém, foi somente no 

ano de 1989, com a finalidade de iniciar e organizar a disponibilização de serviços 

de acesso no Brasil, que foi criada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, a Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP). Foi criado então um Backbone177, que ficou conhecido 
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como ―BACKBONE RNP‖ interligando instituições educacionais à Internet. 

Inicialmente, interligava 11 Estados a partir de pontos de presença em suas capitais; 

ligados a esses pontos foram criados alguns Backbones regionais, a fim de integrar 

instituições de outras cidades a Internet.178 A EMBRATEL, por meio de um projeto 

piloto, iniciou com a utilização comercial da internet no Brasil em dezembro de 1994. 

Em julho de 1995, via de conseqüência, surgiram diversas empresas privadas 

disputando esse novo mercado. Atualmente, existem centenas de provedores no 

País. 

A Internet inovou a comunicação entre as pessoas, ao possibilitar a 

interação entre os seus usuários, em tempo real, e em praticamente qualquer local 

do globo, bem como propiciar o acesso a todo o tipo de informação cultural, didática 

ou de lazer, realizada a milhares de quilômetros de distância. Ela é um fenômeno 

mundial e, a cada dia, atinge novos usuários, por diversos meios de acesso. A fim 

de demonstrar a rapidez de seu sucesso, pode-se citar o irrelevante período de 

tempo que levou para atingir a marca de 50 milhões de usuários, apenas 04 anos, 

diferenciando-se das outras invenções, como a eletricidade (1873), que atingiu 50 

milhões de usuários depois de 46 anos de existência. O telefone (1876) levou 35 

anos; o automóvel (1886), 55 anos; o rádio (1906), 22 anos; a televisão (1926), 26 

anos; o microcomputador (1975), 16 anos; o celular (1983), 13 anos. 

No sentido jurídico, a Internet pode ser vista179 como uma rede 

transnacional de dispositivos interligados, que têm como objetivo a troca de 

informações das mais diversas,em tempo real, nas quais o usuário sempre realiza 

fato jurídico. A formação de uma rede transnacional, ou seja, do mundo todo, 

cruzam fronteiras, mesmo que virtuais, de vários países e Estados, sem encontrar 

barreiras ou limitações, não sendo possível evitar que os mais variados 

ordenamentos jurídicos sejam acionados, mesmo que momentaneamente. Ademais, 

a intercomunicação possui objetivos diferentes, variando entre desde natureza 

comercial ao entretenimento, passando pela informação em geral, sendo que o 

usuário pode praticar ato jurídico pelo simples recebimento de um e-mail, mensagem 

instantânea, ou a visualização de uma página, gerando até mesmo a ocorrência de 

complexos negócios comerciais ou jurídicos, por exemplo. 
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Em 2011, o Conselho de Direitos Humanos da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas declarou, por meio de um relatório180 sobre a 

promoção e proteção da liberdade de opinião e expressão centrado na Internet, cujo 

acesso foi considerado por ela como um direito fundamental, tratando-se de um 

importantíssimo meio de comunicação. Em ambiente online, houve uma grande 

repercussão181 de tal declaração, tanto no Brasil quanto internacionalmente.Tal 

relatório segue uma tendência desencadeada em países desenvolvidos, como a 

Finlândia e a Estônia,por exemplo, que já há algum tempo declararam a Internet 

como um direito fundamental de todo cidadão. A ONU compartilha dessa opinião e 

fornece diretrizes bastante rígidas aos governos no sentido de proteger o acesso 

universal à Internet. 

No Brasil, o Comitê Gestor Internet, criado em junho de 1995, por iniciativa 

dos ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, é a instância máxima 

consultiva, e é composto por membros desses ministérios e representantes de 

instituições comerciais e acadêmicas, e tem como objetivo a coordenação da 

implantação do acesso à Internet no território nacional. Incube a RNP administrar o 

backbone Internet/BR, através do Centro de Operações da Internet/BR. Já as redes 

ligadas a esse backbone são administradas por instituições locais ou regionais, 

como por exemplo, a FAPESP, em São Paulo.  

O Centro de Informações da Internet/BR, que é ligado à RNP, tem como 

objetivo principal coletar e disponibilizar informações e produtos de domínio público, 

a fim de auxiliar a implantação e conexão à Internet de redes locais. Já na década 

de 1990, a RNP foi a responsável por fornecer acesso a internet a aproximadamente 

600 instituições, ou seja, por volta de 65 mil usuários. No ano de 1991. No ano de 

1996 surgem os dois primeiros portais de internet privados do Brasil: o Zaz182 e 

UOL. No ano seguinte, alguns orgãos publicos foram informatizados. O governo 

também desenvolve um serviço permitindo a entrega da declaração do Imposto de 

renda por meio da Internet. Em 2000, surgem as primeiras provedoras de acesso 
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gratuito, como o iG183, que contava ainda com conexão discada, essas provedoras 

eram financiadas por meio de propagandas e banners colocados sobre o navegador. 

Ainda no mesmo ano, surgem as primeiras provedoras de acesso por tecnologias de 

banda larga como o ADSL, aumentando a qualidade da conexão e permitindo pela 

primeira vez a transmissão de vídeo. Já em 2004, com o advento das redes sociais, 

mais notavelmente o Orkut e posteriormente o Facebook, a Internet começa a se 

popularizar como uma mídia de massa no Brasil e, a partir de 2007, com o 

surgimento dos primeiros smartphones e da conexão 3G, passa a estar disponível 

também em dispositivos móveis. Em 2016, pela primeira vez, mais de 50% dos 

domicílios brasileiros estão conectados à Internet.  

O acesso a tal ferramenta passou a crescer em escala assustadora a cada 

ano que passa, já que, de acordo com o IBGE184, em 2017, 70,5% dos lares 

brasileiros passaram a contar com acesso à internet, isso significa 49,2 milhões de 

domicílios conectados aquele ano. Porém mais do que acesso à internet no 

domicílio, deve-se destacar que cada vez mais a população acessa internet pelo 

próprio celular, isso porque 92,7% dos lares já contavam com pelo menos uma 

pessoa dona de uma linha de telefonia móvel.  

Quando debatemos sobre dados globais, encontramos outras siglas 

assustadoras: Mais da metade da população mundial já conta com acesso à 

internet185, aponta o último relatório Digital in 2018, divulgado pelos serviços online 

Hootsuite e We Are Social. De acordo com as duas companhias, mais de 4 bilhões 

de pessoas estão conectadas à rede, enquanto as estimativas mais recentes 

apontam para uma população global de 7,6 bilhões de seres humanos. Segundo a 

mesma pesquisa, o Brasil é o terceiro país que mais fica online: são, em média, 

9h14 todos os dias. A Tailândia lidera o ranking, com uma média 9h38, seguida das 

Filipinas, com 9h24. Esses dados levam em conta o acesso feito a partir de qualquer 

dispositivo e foi obtido por meio de pesquisa com usuários de 16 a 64 anos de idade. 

Os dispositivos mobile já são o principal ponto de acesso das pessoas à internet em 

todo o mundo, com 52% do total de acessos, enquanto os computadores tradicionais 
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(laptops e desktops) contam com 43%. Os tablets são usados por apenas 4% da 

população, enquanto outros dispositivos (como os consoles) são utilizados por 

0,14% das pessoas ao redor do globo. 

No mesmo sentido, é possível destacar que aproximadamente 01 milhão de 

pessoas começaram a usar as redes sociais em 2017, o que significa um novo 

usuário a cada 11 segundos. Em termos de proporção, o número de utilizadores das 

mídias sociais aumentou 13% ao longo do período, com a Ásia Central e o Sul da 

Ásia liderando o crescimento. No mesmo ano, 1,77 bilhão de pessoas (ou 23% da 

população mundial) realizaram ao menos uma aquisição via comércio eletrônico, um 

aumento de 8% em relação ao ano anterior. Ao todo, foram gastos mais de US$ 1,4 

trilhão, aumento de 16% sobre 2016, resultando em um consumo médio de US$ 833 

por pessoa. No Brasil, 45% da população compra produtos pela internet.186 

Pode-se dizer que hoje, o grande número de pessoas que utilizam a Internet 

tem aumentado cada vez mais, sendo este um poderoso meio de comunicação de 

massa, o que sem sombra de dúvida é ótimo, porém, como toda evolução, novos 

problemas jurídicos acabam por surgir. 

 

2.4.2 – Comunicação, entretenimento e interação nos tempos da internet 

 

A internet está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade como um 

todo. É notório como a interação entre as pessoas sofreu alterações, bem como 

pode-se destacar que constantes mudanças fazem parte do processo evolutivo das 

pessoas e das sociedades. Em relação às formas de comunicação, a sociedade 

atual evoluiu da pedra talhada ao papel, da pena com tinta ao tipógrafo, do código 

Morse à localização por GPS (Global Positioning Sistem), da carta à mensagem 

instantânea, do telegrama à videoconferência, dentre outros exemplos. No mesmo 

sentido, uma mensagem escrita, emitida por uma pessoa, (que antes levaria dias e 

até mesmo meses) para chegar ao destinatário, nos tempos atuais, leva apenas 

segundos. 
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Esta transformação se deu em função da evolução tecnológica que 

atualmente encontra-se na denominada Terceira Onda187, a chamada ―Era da 

Informação‖, que teve seu início com o surgimento dos grandes veículos de 

comunicação. A comunicação entre os homens é um exemplo de modificação 

ocorrida no seio da sociedade com a Internet. A comunicação sempre existiu; desde 

os primórdios, com a utilização de pinturas e incisões realizadas sobre as paredes 

de cavernas subterrâneas já se expressava uma forma de comunicação, todavia, foi 

com a invenção da escrita que destacamos um marco inicial das alterações 

ocorridas no processo de comunicação humana, pois ao lado da comunicação oral, 

a escrita gráfica foi aquilo que possibilitou se resguardar os pensamentos para 

futuras gerações.  

Nessa linha evolutiva, os jornais impressos e posteriormente as revistas, o 

rádio, a televisão e por fim a Internet, na qual a transmissão de informações entre os 

diversos usuários conectados deu início a um processo continuado de destruição de 

fronteiras físicas, em tempo real, e têm como fim o meio de transmissão da 

informação cada vez mais célere, influenciando a sociedade com comportamentos 

condicionados pelo interesse coletivo. Todavia, a desvantagem de tais avanços 

tecnológicos consiste na ameaça dos direitos fundamentais do cidadão, que reclama a 

intervenção do Poder Público. 

A Internet é também um meio de se buscar informações de interesse público 

que se encontram, por exemplo, em poder de órgãos estatais (nos termos da Lei de 

Acesso à Informação Pública188). Na mídia, assuntos como as polêmicas revelações 

do WikiLeaks189 ou as discussões acerca de direitos autorais na era digital 

suscitadas pelo Pirate Bay, que permitia o download de diversos conteúdos ilegais, 

costumam estar em pauta. Dessa forma, observa-se a importância da presença da 
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Internet na sociedade atual. Sobre o tema, podemos citar Manuel Castells, que 

trabalha a problemática da sociedade em rede: 

 
As redes de comunicação digital são a coluna vertebral da sociedade em 
rede, tal como as redes de potência (ou redes energéticas) eram as infra-
estruturas sobre as quais a sociedade industrial foi construída, como 
demonstrou o historiador Thomas Hughes. Na verdade, a sociedade em 
rede manifesta-se de diversas formas, conforme a cultura, as instituições e 
a trajectória histórica de cada sociedade, tal como a sociedade industrial 
englobou realidades tão diferentes como os EUA e a União Soviética, a 
Inglaterra e o Japão, que partilhavam algumas características fundamentais 
que permitiam a sua definição, dentro do industrialismo, como uma forma 
distintiva de organização humana não determinada pelas tecnologias 
industriais, mas impensável sem elas. [...] Além disso, a comunicação em 
rede transcende fronteiras, a sociedade em rede é global, é baseada em 

redes globais.
 190, 

 

Através da internet pode-se comprar, vender, oferecer toda espécie de 

serviço, trocar correspondências, informações e ideias. Tudo isso, como já debatido, 

em tempo real e de forma mais barata e rápida do que jamais seria imaginável, pois 

a mesma permitiu que os custos de manutenção de sites, páginas e ―correios‖ se 

tornassem muito inferiores aos de uma empresa do mundo físico, não virtual. Sem 

custos exorbitantes é possível oferecer produtos e serviços a preços inferiores 

àqueles que a concorrência tradicional pode praticar. E é sob essa perspectiva que 

ganhou fôlego a implantação das ―redes sociais‖, com rapidez e capacidade para 

amealhar, em tempo recorde, milhares de adeptos e usuários. Mas o que é uma 

―rede social‖? É notório que, desde os primórdios da história da humanidade, as 

pessoas têm se reunido em grupos, em torno de ideias, conceitos, crenças e 

costumes, sendo que, atualmente, este é um dos conceitos básicos que temos sobre 

o que são redes sociais e como funcionam. 

Rede social191 ―é uma estrutura social composta por pessoas ou 

organizações, conectadas por um ou vários tipos de relações, que compartilham 

valores e objetivos comuns. Uma das fundamentais características na definição das 

redes é a sua abertura, possibilitando relacionamentos horizontais e não 

hierárquicos entre os participantes‖. As Redes sociais ―não são, portanto, apenas 

uma outra forma de estrutura, mas quase uma não estrutura, no sentido de que 

parte de sua força está na habilidade de se fazer e desfazer rapidamente."192.  As 
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redes sociais são, de tal modo, responsáveis pelo compartilhamento de ideias entre 

pessoas que possuem interesses e objetivos em comum e também valores a serem 

compartilhados. A análise do que acontece nas redes sociais foca principalmente 

nos padrões de relações entre as pessoas e nos laços sociais.  

Em uma rede social, as pessoas são os ―nós‖ e os laços sociais são as 

―arestas‖, gerados através da interação social.193 Assim, as redes sociais na internet 

são formas de relacionamento entre dois ou mais indivíduos na comunicação 

mediada por algum dispositivo conectados à internet. 

Todavia, devemos destacar a existência do conceito de mídias sociais194. 

Enquanto as Redes sociais referem- se ao próprio ciclo social, os grupos de 

interesses semelhantes ou até mesmo o próprio contato com outro indivíduo dentro 

um mesmo ambiente social. Já as mídias sociais representam o espaço onde ocorre 

o compartilhamento de conteúdo, opiniões, experiências etc., reforçando o conceito 

da internet colaborativa, que é exatamente essa participação ativa dos usuários na 

internet não mais apenas como observadores e sim como co-autores. No mesmo 

sentido, é possível afirmar que as mídias sociais resgatam através da internet um 

dos comportamentos mais básicos do ser humano, que é o de um animal social que 

viveu sempre em grupo195, já que permite que esses indivíduos tenham voz, 

permitindo que suas mensagens sejam propagadas dentro da rede, reduzindo e 

criando entre si laços sociais muitas vezes consolidados. Porém, sempre deve-se 

lembrar o fato de  redes é a sua abertura e uma das principais características das 

Redes sociais, que é a facilidade de penetração, possibilitando interações 

horizontais e não hierárquicos entre os usuários.  

As Redes Sociais permitiram a maior interação entre pessoas, conectando 

pessoas, no mesmo instante em que estão em uma barreira de até milhares de 

quilômetros de distancia, surgiu também aqueles que visualizaram na nova 

ferramenta o meio de criar veículos de informação alternativos, como as rádios 

livres, blogs pessoais, por exemplo, e semelhantes manifestações em outras mídias 

que procuram democratizar o acesso aos meios de comunicação. Nesse sentido, as 

Mídias Sociais permitiram, também, a evolução e propagação de canais criadores e 
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divulgadores de informações, a chamada ―mídia tática‖. Tal conceito surgiu na 

Europa, fruto de intensas experimentações na cultura do vídeo entre as décadas de 

80 e 90, através do consumo eletrônico, possibilitadas pela revolução tecnológica, 

que naquele momento, popularizou o acesso, principalmente às câmeras de vídeo e 

a distribuição de conteúdo independente por canais de TV públicos a cabo. Com a 

popularização e barateamento das tecnologias digitais, o conceito de mídia tática 

rapidamente abrigou diferentes usos das mídias digitais e da Internet, além de se 

espalhar por todo o globo, inclusive no Brasil. É o que afirma David Garcia e Geert 

Lovink: 

 
[...]mídias táticas são o que acontece quando mídias baratas do tipo 'faça 
você mesmo', tornadas possíveis pela revolução do consumo eletrônico e 
pelas formas expandidas de distribuição (do acesso público ao cabo até à 
Internet) são exploradas por grupos e indivíduos que se sentem excluídos 

ou ofendidos pela cultura mais ampla.
 196

 

 

Já o termo Culture Jamming, que surgiu nos Estados Unidos nos anos 80, 

para definir diversas formas de sabotagem midiática, as chamadas media pranks. O 

crítico de mídia americano Mark Dery197 foi um dos primeiro a tentar conceituar a 

noção de Culture Jamming, aplicando-a a ―qualquer forma de jamming em que as 

estórias contadas para o consumo em massa são re-trabalhadas perversamente‖. 

Dery identifica ainda três formas mais típicas de se fazer culture jamming: subverter 

anúncios publicitários, criar notícias falsas e alterar outdoors. No mesmo modo, o 

chamado ativismo midiático, que tomou forma através das mídias sociais na Internet, 

vem tendo repercussão cada vez maior fora do mundo virtual, de modo que o 

chamado ciberativismo, uma forma de ativismo realizado através de meios 

eletrônicos, sobretudo a Internet, sendo uma alternativa aos meios de comunicação 

de massa tradicionais, permitindo assim se ―driblar‖ o monopólio da opinião publica 

por estes meios, com mais liberdade e a possibilidade de atingir um maior número 

de pessoas, causando assim mais impacto. 

A rede social e a Mídia Social não são ―um mar de tranqüilidade‖ como pode 

sugerir, onde as pessoas apenas transmitem bondade, informações e 
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entretenimento. Muitas delas se aproveitam da rede para cometer crimes, espalhar o 

pânico e disseminar mentiras e futilidades. Podemos citar a pesquisa divulgada pela 

Safernet Brasil198, na qual indica que o racismo figura entre os principais crimes com 

assento nas redes sociais. Para os pesquisadores, a rede social ―Facebook‖ se 

tornou, em 2013, a rede social com maior número de denúncias de crimes e 

violações a direitos humanos na internet brasileira, instituição com atuação nacional 

formada por um grupo de cientistas da computação, professores, pesquisadores e 

bacharéis em direito.  

A fim de demonstrar o tamanho do dano causado aos diversos direitos 

personalíssimos, o estudo mostra que, somente em 2012, 11.305 endereços 

hospedados pela rede social foram denunciados à Central Nacional de Denúncias 

de Crimes Cibernéticos (CND). A Ouvidoria da SEPPIR, do Governo Federal, 

recebeu inúmeras denúncias formais de ataques racistas ou semelhantes praticados 

em ambiente virtual naquele ano199. Pode-se destacar, também, que entre 2011 e 

2012, cresceu em 264,5% a quantidade de denúncias que relacionam o Facebook a 

violações dos direitos humanos e outros crimes no Brasil. A maior parte dos links foi 

apontada por manter conteúdo racista (5.021), seguidos de pornografia infantil 

(1.969) e apologia a crimes contra a vida (1.513). Maus tratos contra animais (697), 

homofobia (635), intolerância religiosa (494), xenofobia (376), tráfico de pessoas 

(233), neonazismo (186) e genocídio (181) completam a lista apresentada. Vale 

ressaltar que, no Brasil, somente em abril de 2014 é que foi publicada uma lei 

visando regulamentar especificamente o uso da Internet no país: trata-se da Lei nº 

12.965/2014, conhecida como Marco Civil da Internet, de modo a estabelecer 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

É possível concluir que a necessidade de proteger os direitos do cidadão 

ganha maior razão e obstáculos na sociedade decorrente da revolução da 

comunicação, com o advento da rede, trouxe um avanço inestimável aos meios de 

comunicação e às diversas técnicas de publicidade, que ao lado dos benefícios 

trazidos, contribuíram para a despersonalização e massificação das relações 

jurídicas, sendo que a pessoa humana e seus valores essenciais como a 
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privacidade e intimidade, são diminuídos diante de uma supervalorização da mídia e 

da informação. Ademais, com a popularização, por exemplo, dos aparelhos celular e 

suas infinitas possibilidades, o streaming como uma ferramenta inovadora e ainda 

sem limites, as mensagens instantâneas, entre tantos outros recursos, devemos 

indagar-nos: Mas até onde podem ir essas novas mídias e forma de comunicação?  

 
3 – A RELAÇÃO E INTERDEPENDÊNCIA ENTRE INTERNET, LIBERDADES E 
GARANTIAS INDIVIDUAIS. 
 
 

Com a criação, evolução e popularização da Internet e dos meios de acesso 

à ela, além da rapidez provocada no processo informativo, esta viabilizou as 

liberdades de manifestação e de informação como integrantes do processo 

comunicativo. A informação difundida, ainda que processada via Internet, encontra 

limites quando envolve os direitos previstos no art. 5º, X da Constituição Federal. 

Sendo assim, a liberdade de informação e de manifestação, no caso específico da 

Internet e de seus novos meios de comunicação, não pode ser utilizada para 

disfarçar interesses, dos mais variados possíveis, que ignoram e violam direitos 

essenciais, como a honra, privacidade e a intimidade, por exemplo. 

Cabe realizar uma reflexão sobre um problema que é, ao mesmo tempo 

clássico, decorrendo de sua própria evolução, bem como atual, em razão dos meios 

pelo qual é exercido, sendo que a acomodação de liberdades individuais é um 

conhecido dilema da teoria política liberal: o problema da tolerância e liberdade para 

com os intolerantes, e que buscam, muitas das vezes, em seus discursos, uma 

restrição de direitos, ou seja, o conflito entre direitos. Mais especificamente, nosso 

interesse primordial diz respeito à uma análise se o mundo virtual serve como 

mecanismo privilegiado de projeção do ser humano, tal qual um espelho do 

pensamento massificado, bem como também virtualmente reflete os aspectos pouco 

promissores da realidade palpável, e deve-se permitir a conveniência de se estender 

a liberdade de manifestação, em qualquer âmbito, sem qualquer restrição. 

 

3.1 – A VIOLAÇÃO DE DIREITOS PERSONALÍSSIMOS E FUNDAMENTAIS NAS 

MÍDIAS SOCIAIS: ALGUNS EXEMPLOS 

 

A partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, bem como da 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1789 e 1949 respectivamente, 

houve maior destaque, em cenário mundial, para a proteção dos direitos individuais 

e inerentes ao ser humano.  

No Brasil, a proteção aos direitos individuais é expressamente garantida no 

art. 5º da Constituição, especificamente em seu inciso XLI, que dá uma proteção 

genérica, ao dispor que haverá punição a qualquer ato discriminatório que atente 

contra os direitos e liberdades fundamentais, sendo possível pleitear reparação 

moral e patrimonial como forma de indenização a ofensa cometida. Todavia, quando 

discutimos sobre o tema, deve-se ter em mente algumas questões fundamentais 

para se analisar. Primeiramente, como a violação de tais direitos ocorre?  É possível 

delimitar todas as formas de ameaças e violações a direitos personalíssimos e 

fundamentais? 

 

3.1.1 – O discurso de ódio como violador de direitos personalíssimos 
 

Por intermédio principalmente das redes sociais, percebeu-se que, com o 

passar dos anos e com a popularização do acesso aos meios digitais de divulgação 

de notícias, que o homem comete ilícitos, propaga mensagens de conteúdo 

prejudicial, viola direitos fundamentais dos demais usuários, muitas vezes levado 

pela sensação de impunidade que tal meio pode apresentar, bem como pela pouca 

existência de meios punitivos do Estado para tais atos.  

Em que pese a garantia à liberdade de se expressar, informar e ser 

informado, a dignidade da pessoa humana se reflete em outras proteções, também 

essenciais para que o homem desenvolva sua personalidade no convívio social, 

tendo a segurança mínima de exercício de seus direitos individuais. Essa 

problematização, que não é essencialmente nova, porém cada vez mais complexa e 

potencializada por uma roupagem tecnológica cada vez mais acessível e universal, 

exige atitudes adequadas por parte dos entes encarregados da proteção do ser 

humano em sua dignidade, entre esses, o Estado. Seu papel é de suma importância 

a fim de que se desfaça a aparência do senso comum de que a internet é um 

ambiente à margem do Direito, sem regras e leis. Embora os fluxos informacionais 

da rede sejam eivados de desterritorialização, ou seja, transcendem as fronteiras 

nacionais, estando em todo e em nenhum lugar concomitantemente, permanece a 

incumbência do Estado de intervir quando um indivíduo ou grupo pertencente ao seu 
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território tem seus direitos lesados por conteúdos publicados no ambiente virtual. 

Primeiramente, cabe destacar que a violação de garantias individuais, tais 

como a honra, a imagem e a vida privada ocorrem não somente por violação em 

plano vertical, mas também e principalmente no plano horizontal, como já debatido. 

E uma das principais formas que tal transgressão se dá é pelo chamado ―hate 

speech‖, qual seja, o ―discurso de ódio‖ veiculado em redes sociais. De forma 

genérica, esse discurso pode ser caracterizado por incitar a discriminação contra 

pessoa ou grupo delas que partilham de uma característica identitária comum, como 

a cor da pele, ideologias políticas, o gênero, a opção sexual, a nacionalidade, a 

religião, entre outros atributos. A escolha desse tipo de conteúdo se deve ao amplo 

alcance desta espécie de discurso, que pode vir a atingir não apenas os direitos 

fundamentais de um indivíduo, mas, como também, de todo um grupo social, 

estando esse alcance agora potencializado pelo poder difusor da rede, em especial 

de redes de relacionamento como ―WhatsApp‖ e ―Facebook‖. Tais aspectos, 

somados à ainda embrionária produção científica brasileira sobre discurso de ódio 

nas plataformas digitais, justificam que se busque aferir como o Poder Judiciário do 

Brasil enfrenta a questão. 

A expressão acima destacada, traduzida para a língua portuguesa como 

―discurso de ódio‖, compõe-se, principalmente, de dois elementos básicos: 

Externalidade e discriminação. É uma manifestação segregacionista, baseada na 

idéia da existência de suposta existência de um grupo ―superior‖, isto é, o emissor, e 

um inferior, que é aquele atingido, e, como externacionalização que é, passa a viver 

quando é recebida por outro diverso do próprio autor. O ódio online pode ser dirigido 

a grupos e os alvos costumam ser os grupos que estão já de alguma forma 

vulneráveis, independente de sua forma.  Contudo, cada vez mais os alvos do ódio 

online são indivíduos. O impacto, por diversas vezes, pode ser fatal, como no 

ciberbullying que já levou ao suicídio em diversos casos. A fim de formar um 

conceito satisfatório, devem ser aprofundados esses dois aspectos. 

Quanto a sua classificação, Winfried Brugger200 explica que o discurso do 

ódio está vinculado à utilização de palavras, termos, frases ―que tendem a insultar, 

intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, 

sexo ou religião‖ ou ainda à sua potencialidade ou ―capacidade de instigar violência, 
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ódio ou discriminação contra tais pessoas‖. No mesmo sentido, Samanta Ribeiro 

Meyer-Pflug201define o discurso de ódio como a manifestação de ―ideias que incitem 

a discriminação racial, social ou religiosa em determinados grupos, na maioria das 

vezes, as minorias‖, sendo ainda que, para ela, a concepção de incitação à 

discriminação é o elemento nuclear para a identificação desse discurso. Já Alvaro 

Paul Diaz202destaca que o discurso do ódio deve ser mais que uma manifestação de 

antipatia, deve indicar a hostilidade contra um determinado grupo. 

Nas palavras de Jeremy Waldron203, a violação é ocasionada no momento em 

que o pensamento ultrapassa esses limites, dando lugar à presença da palavra 

publicada. Em tal situação, a violência existe, e está apta para produzir seus efeitos 

nocivos, quais sejam: as violações a direitos fundamentais, o ataque à dignidade de 

seres humanos. O ódio online pode ser expresso através de vídeos e imagens, 

assim como na sua forma mais comum, por palavras. As formas visuais e multimídia 

podem frequentemente ter um maior impacto nas atitudes conscientes e 

subconscientes Em suma, dessa manifestação pública advêm o dano e a 

necessidade de intervenção de instâncias com poder de controle, dentre elas, o 

Direito. No conteúdo de tais mensagens, temos que o termo ‗discurso de ódio‘ 

engloba todas as formas de expressão que propaguem, incitem, promovam ou 

justifiquem o ódio racial, a xenofobia, o antissemitismo ou outras formas de ódio 

baseadas na intolerância, incluindo: a intolerância expressa por nacionalismo 

agressivo e etnocentrismo, discriminação e hostilidade contra minorias, pessoas 

migrantes e pessoas descendentes de migrantes204. 

Quanto à externalidade, são os dizeres de José Cretella Júnior205, que define: 

―Pensamento manifestado é o declarado, o que se projeta para o mundo, tornando-

se conhecido e, pois, gerando consequências jurídicas e sociais.‖. Em sua obra, o 

autor explica que os pensamentos individuais que não foram exteriorizados por 

alguém não estão sujeitos às normas jurídicas, ou até mesmo morais e sociais, haja 

vista que a mente humana é absolutamente livre, sem nenhuma restrição de 

pensamento. 
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Toda e qualquer sociedade é constituída de indivíduos, sendo que cada um 

destes possuem características que são lhes próprias e servem para diferenciá-los 

dos outros integrantes da sociedade. Mesmo diante da possibilidade física de que 

alguns indivíduos possam ser muito parecidos e até mesmo quase iguais, como é o 

caso dos irmãos gêmeos, por exemplo, as personalidades de cada um deles se 

distinguem, portanto são distintos.  

Diante disso a personalidade é um conjunto de características com o qual a 

pessoa se manifesta perante a coletividade, revelando, assim, atributos materiais e 

morais. Com base nestes caracteres, os direitos da personalidade asseguram à 

pessoa a defesa do que lhe é próprio, considerados assim, sua integridade física, 

intelectual e moral. Assim, pode-se dizer que a personalidade é intrínseca ao ser 

humano e sua existência, sendo que dela irradiam-se inúmeros direitos e deveres, 

que são os direitos da personalidade, visando à tutela da vida, da integridade física e 

psíquica, da intimidade, da honra etc. A personalidade é comparada à ossatura: ―a 

personalidade seria uma ossatura destinada a ser revestida de direitos, assim como 

os direitos seriam destinados a revestir a ossatura.‖206 

Os positivistas reconhecem os direitos da personalidade como inatos ao ser 

humano, entretanto, para eles, somente aqueles direitos reconhecidos e tutelados 

pelo Estado poderiam ter eficácia jurídica207. Ou seja, os direitos subjetivos 

decorrem do positivo. Os direitos da personalidade ultrapassam o direito positivado, 

porquanto são direitos inerentes à condição humana por si só, e como tal não 

podem ser taxados ou enumerados de forma limitativa, pois a sociedade evolui e o 

direito positivado não a acompanha, que com as descobertas que fazem surgir 

novas formas de agressão à personalidade humana, reclama igualmente novas 

formas de proteção. 

A agressão à personalidade de alguém, por meio da expressão no mundo 

virtual, para caracterizar-se como tal, o discurso de ódio deve manifestar 

discriminação, ou seja, desprezo por pessoas que compartilham de alguma 

característica que as torna componentes de um grupo. Essas pessoas são referidas 

como inferiores ou até mesmo como indignas. Enfatizando esse teor discriminatório, 
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tem-se a definição de Winfried Brugger208 para este tipo de discurso: ―[refere-se a] 

palavras que tendam a insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua 

raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm a capacidade de 

instigar a violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas‖. O discurso de ódio 

busca, ademais, a exclusão de um indivíduo ou grupo do convívio social, como bem 

acrescenta Axel Honneth209: 

 
Um conceito de eticidade próprio da teoria do reconhecimento parte da 
premissa de que a integração social de uma coletividade política só pode ter 
êxito irrestrito na medida em que lhe correspondem, pelo lado dos membros 
da sociedade, hábitos culturais que têm a ver com a forma de seu 
relacionamento recíproco; daí os conceitos fundamentais com que são 
circunscritas as pressuposições de existência de uma tal formação da 
comunidade terem de ser talhados para as propriedades normativas das 
relações comunicativas; o conceito de ―reconhecimento‖ representa para 
isso um meio especialmente apropriado porque torna distinguíveis de modo 
sistemático as formas de integração social, com vista ao modelo de respeito 
para com a outra pessoa nele contido.

210
 

  

No viés do respeito cognitivo, os direitos são as ambições individuais do qual 

o individuo pode estar seguro que o outro a satisfará. Axel Honneth observa, ainda, 

que a dignidade está estritamente ligada ao direito e que é o nexo para o 

reconhecimento, tornando-o como status de membro da sociedade.211Observa que a 

teoria do reconhecimento ampliada por Axel Honneth, não demonstra somente o que 

movimenta o indivíduo em sociedade, mas sim quais os estágios de reconhecimento 

e como as relações sociais ocorrem, possibilitando analisar as violações que uma 

determinada classe sofre.212 

O discurso de ódio online é propagado e amplificado quando subestimamos 

os seus efeitos devastadores nas pessoas e por dois mitos acerca da interação 

social online: a impunidade e o anonimato. Qualquer coisa que se faça online pode e 

deve, em última análise, ser investigada e quem a fez pode ser descoberto, 

dependendo de qual o grau que se busca levar a aplicação das leis. Contudo, a 

impressão comum de que se pode publicar ou partilhar conteúdos de ódio sem 

deixar rasto torna mais fácil expressar o discurso de ódio do que se quem o faz 
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souber que o seu nome estará acessível a toda a gente. 

Com a sensação do anonimato, vem a sensação de impunidade: quem 

perpetua discurso de ódio pode estar consciente de que as suas ações são ilegais, 

injustas ou imorais, mas está convencido ou convencida de que nada lhes irá 

acontecer. Quando fazemos uma análise sobre o tema, é importante destacar que a 

distribuição de informações, idéias e opiniões não se desvencilha da obrigação de 

resguardar-se os direitos da personalidade. Neste diapasão, Godoy leciona: 

 
[...] é preciso verificar se, no caso concreto, o sacrifício da honra, 
privacidade ou imagem de uma pessoa se impõe diante de determinada 
informação ou manifestação que, de alguma forma, se faça revestida de 
interesse social, coletivo, sem o que não se justifica a invasão da esfera 

íntima ou moral do indivíduo.
 213

 

 

A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ―sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação‖, nos 

dizeres do art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988, diferente daquela que foi 

exemplo no direito brasileiro das décadas de 1960, 1970 e 1980, onde se imperava 

a ausência de direitos e garantias fundamentais, como já demonstrado, passa 

também pelo combate a discursos e propagação de idéias de ódio, afrontosas aos 

direitos personalíssimos de cada um e de determinado grupo, sendo independente 

se tais transgressões são feitas ainda que por meio digital, haja vista este ser 

atualmente o meio mais utilizado para manifestação de pensamentos, que infrinjam 

esse mandamento constitucional. Porém, o discurso de ódio não é a única ação que 

causa danos a direitos personalíssimos na internet e nas mídias sociais 

 

3.1.2 – A violência de genêro, violadora de direitos personalíssimos, no âmbito 
virtual, por meio do revenge porn 
 
 

A violação dos direitos à intimidade e à privacidade é uma forma de violência 

de gênero, em especial nos casos em que há a divulgação de material de conteúdo 

íntimo, por parte do parceiro, na rede mundial de computadores, que ficou 

conhecida, nos últimos anos como ―pornografia da vingança‖, tradução do termo 

originário da língua inglesa Revenge Porn. Tal termo é utilizado com o intuito de dar 
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status de crime a situações que são apresentadas, em primeira análise, como uma 

nova e tecnológica faceta da violência em razão da sexualidade – honra, que atinge 

principalmente as mulheres. A divulgação não consentida de imagens e vídeos 

íntimos não é um problema recente214, haja vista ter iniciado antes mesmo do 

surgimento da internet, computadores ou dos smartphones, mas a repercussão que 

a Internet pode dar a tais atos tem feito com que ele se torne uma preocupação 

central, principalmente entre mulheres e adolescentes.  

A expressão ―gênero‖ pode ser definida como o mecanismo pelo qual um 

indivíduo expressa a forma de um determinado estado social, de ser homem ou 

mulher, ou seja, como essa pessoa se veste, se comporta e se apresenta perante a 

sociedade. Essa expressão de gênero não influencia a orientação afetiva sexual, 

tampouco está relacionada ao sexo, e compreende as atitudes, as posturas e outras 

formas de agir de uma pessoa que ocorrem a partir de modelos pré-determinados 

pela sociedade, ou seja, por padrões estabelecidos do que é ser homem e mulher. 

Segundo Luiz Eduardo Soares, a palavra violência possui múltiplos sentidos: 

 
[...] Pode designar uma agressão física, um insulto, um gesto que humilha, 
um olhar que desrespeita, um assassinato cometido com as próprias mãos, 
uma forma hostil de contar uma história despretensiosa, a indiferença ante o 
sofrimento alheio, a negligência com os idosos, a decisão política que 
produz consequências sociais nefastas (...) e a própria natureza, quando 

transborda seus limites normais e provoca catástrofes.
 215

 
 

Marilena Chauí216define o conceito de violência como uma transgressão de 

regras e normas. Já a violência de gênero, de tal modo, ocorre quando é exercida de 

um sexo sobre o sexo oposto. Segundo Eluf217, a violência de gênero possui um 

caráter distinto, que a torna mais cruel, pois é fomentada por problemas históricos e 

falsamente legitimadas pela idéia de hierarquia patriarcal, criando uma falsa 

concepção da superioridade masculina e o direito, e talvez o dever, de submeter à 

mulher à posição inferior.  No passado, diversas sociedades foram marcadas pela 

dominância dos patriarcas, que detinham o poder supremo sobre a mulher. 
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Atualmente, mesmo o homem não apresentando mais esse domínio, ainda 

permanece, no ideal social, a relação de posse, herança cultural daqueles tempos 

passados.  

Destaca-se, inclusive, que homens praticam atos de absurda violência, 

justificando-se, supostamente, sobretudo pela livre defesa da honra. De acordo com 

Scott218, a questão de gênero é constituída e mantida com bases em normas, regras 

e instituições sociais que impõem e definem o que é do masculino e do feminino, e 

padroniza os comportamentos de mulheres e homens. Em outras palavras, o gênero 

delimita campos de atuação para cada sexo. 

A violência praticada contra a mulher tem raízes aprofundadas na cultura e 

está presente em todas as classes sociais, sendo que deve ser entendida, também, 

em dois pontos: o primeiro é a violência com finalidade na opressão, dominação e 

exploração em uma relação onde se predomina a diferença e a desigualdade. Já o 

segundo ponto, é quando uma conduta trata o outro não como ser humano, mas o 

―coisifica‖, desconsiderando sua personalidade, sua capacidade de agir e falar, 

colocando a pessoa em condição de passividade de inércia.  Já a extensão da 

violência praticada contra a mulher deve ser analisada sob a dimensão que seu 

gênero, construção social de papeis a serem desempenhados por homens e 

mulheres na sociedade. Tal fenômeno se dá tanto em âmbito relacional como social, 

fato que provoca desigualdades, opressão, entre outros. Para que se iniba essa 

relação de forma desigual, implicaria haver mudança em nível educacional, cultural e 

social. 

Heleieth Safiotti219, destaca que a violência de gênero é a violência contra a 

mulher, simplesmente por ser mulher independente de sua cor, raça, etnia, classe 

social e perpetrada pelos homens. Beauvoir220 aponta que a subalternidade da 

mulher ao homem advém da perspectiva de que o papel feminino é destituído de 

identidade cultural. Assim sendo, a mulher acaba por ocupar, por vezes, um espaço 

de menor representatividade na sociedade, ou seja, de subalternidade e 

desvalorização. Apenas não se trata de diferenças, mas sim de tratamento desigual 

que se configura em vários espaços: doméstico, profissional e social. 
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A prática da violência, no espaço privado, onde a mulher vive e se 

relaciona,  denomina-se violência doméstica, é fruto e decorrência da violência de 

gênero que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (1998), configura-se 

como sendo todo ato de violência baseado em gênero que tem como resultado, 

possível ou real, um dano físico, sexual ou psicológico, incluídas as ameaças, a 

coerção ou a privação arbitrária da liberdade, seja a que aconteça na vida pública ou 

privada. Tem como abrangência, sem caráter limitativo, a violência relacionada com 

a exploração física, sexual e psicológica, educacional e ao trabalho, o tráfico de 

mulheres e a prostituição, bem como qualquer espécie de violência tolerada pelo 

Estado, onde quer que ocorra. A fim de classificar e dar relevância no combate a 

essa forma de violência, mundialmente, a Conferência Mundial dos Direitos 

Humanos, realizada em Viena, Áustria, no artigo 18, destaca: 

 

Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e 

constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais 

[...]. A violência de gênero e todas as formas de assédio e exploração 

sexual [...] são incompatíveis com a dignidade e o valor da pessoa humana 

e devem ser eliminadas [...] Os direitos humanos das mulheres devem ser 

parte integrante das atividades das Nações Unidas [...], que devem incluir a 

promoção de todos os instrumentos de direitos humanos relacionados à 

mulher. 

 

Com os avanços tecnológicos e dos meios de comunicação, diversos 

conteúdos com características sexuais, íntimas, ficaram cada vez mais 

popularizadas, circulando livremente em diferentes redes sociais e aplicativos. Não 

se trata somente de imagens de corpos nus, mas toda e qualquer forma de conteúdo 

envolvendo a sexualidade daquele que está inserido em tal conteúdo, capaz de ferir 

os direito personalíssimos de uma pessoa, que no caso em destaque, são, 

principalmente, as mulheres e adolescentes. Destaca-se que o nome dado a esse 

tipo de transgressão de direitos é ―Revenge Porn” , sendo que o termo foi, registrado 

pela primeira vez em 2007 no dicionário colaborativo ―Urbandictionary.com”. Deve-

se destacar, contudo,que a produção e divulgação de tal material pode, ou não, ter 

sido consentido.  

O conteúdo que atinge o ―Revenge Porn‖, na qual se analisa neste exemplo, 

não é limitado a imagens de garotas e mulheres despidas, mas sim toda e qualquer 
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forma de conteúdo ligado à sexualidade destas, que atinjam aos imaginários 

populares ou do receptor. Para Maffesoli, imaginários são sentidos, mesmo que não 

vistos e emanam de uma energia dos grupos sociais, tem uma função catalítica no 

grupo, gerador de pulsão, movimento emocional que faz parte da composição, do 

―cimento social‖ que está ligado na maleabilidade social.  

 
O imaginário permanece uma dimensão ambiental, uma matriz, uma 
atmosfera, aquilo que Walter Benjamin chama de aura. O imaginário é uma 
força social de ordem espiritual, uma construção mental, que se mantém 
ambígua, perceptível, mas não quantificável. Na aura de obra - estátua, 
pintura - há a materialidade da obra (a cultura) e, em algumas obras, algo 
que as envolve, a aura. Não vemos a aura, mas podemos senti-la. O 
imaginário, para mim, é essa aura, é da ordem da aura: uma atmosfera. 
Algo que envolve e ultrapassa a obra. Esta é a ideia fundamental de 
Durand: nada se pode compreender da cultura caso não se aceite que 
existe uma espécie de ―algo mais‖, uma ultrapassagem, uma superação da 
cultura. Esse algo mais é o que se tenta captar por meio da noção de 
imaginário.

221
 

 

A violação dos direitos da personalidade da imagem, honra, privacidade e 

intimidade, por meio de internet e das mídias sociais, infelizmente se tornou 

cotidiano,  divulgação de conteúdo íntimo relacionado à sexualidade passou a fazer 

parte das redes sociais de internet. São muitas as celebridades que já tiveram seus 

arquivos íntimos expostos nas redes, sendo alguns por livre vontade, como o caso 

de Kim Kardashian, por exemplo, que postou, em sua conta na rede social 

―Instagram‖, uma foto nua diante do espelho, em que tarjas cobriam as partes 

―íntimas‖, e a imagem era seguida da seguinte legenda: "Quando você está tipo: eu 

não tenho nada para usar (risos)"222, porém algumas tem sua intimidade exposta 

contra seu consentimento, como foi o caso da atriz Carolina Dieckmann, que teve 36 

fotos íntimas hackeadas e expostas na internet após tentativa de extorsão. Um longo 

processo de investigação deu-se até que a polícia descobriu um dos homens 

envolvidos. Frisa-se, ademais, que não são somente famosas que sofrem com a 

divulgação indevida de conteúdo íntimo, mas sim toda e qualquer mulher está sujeita 

a tal situação. 

A divulgação de conteúdo íntimo, por si só, já é punível em nosso 

ordenamento jurídico, independente se feito por meio digital ou não, bem como 

possui diversas complicações legais. Porém, a simples divulgação de conteúdo 
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íntimo não é suficiente para ser configurada como ―Revenge Porn”. É difícil traçar a 

origem de tal termo, cuja tradução o nosso idioma significa: ―pornografia de 

vingança‖. Tal expressão é utilizada, especialmente, no contexto norte americano.  

Neste país, há intensa discussão sobre a divulgação indevida de conteúdos íntimos 

e seus desdobramentos morais, políticos e jurídicos, sendo que, diante de inúmeros 

debates sociais, o Estado da Califórnia, em 2013, tornou-se o primeiro estado 

americano a criar uma lei específica para a criminalização do revenge porn, e 

debates sobre como controlar e punir essa nova forma de violência têm se alastrado 

mundialmente. 

Para Marcelo Crespo, Revenge Porn, ou Pornografia de Vingança, em 

Português, é:  

 
[...] Exatamente nesse contexto que temos verificado cada vez mais em 
nossa sociedade a prática do chamado revenge porn, ou pornografia da 
vingança, que é uma forma de violência moral (com cunho sexual) que 
envolve a publicação na internet (principalmente nas redes sociais) e 
distribuição com o auxilio da tecnologia (especialmente com smartphones), 
sem consentimento, de fotos e/ou vídeos de conteúdo sexual explícito ou 
com nudez. As vítimas quase sempre são mulheres e os agressores, quase 
sempre são ex-amantes, ex-namorados, ex-maridos ou pessoas que, de 
qualquer forma, tiveram algum relacionamento afetivo com a vítima, ainda 

que por curto espaço de tempo.
 223

 

 

Compreende-se com tal termo, que o principal objetivo do 

agressor/divulgador é punir a vítima, a qual anteriormente se tinha uma relação, 

constrangendo-a mediante a exposição de qualquer material de cunho íntimo e 

sexual, seja ele por meio de fotos, vídeos, áudios, mensagens escritas ou qualquer 

outro meio, por qualquer motivo que achar conveniente. Uma vez divulgado o 

conteúdo sexual, a vítima passa a ser apontada como culpada, e coloca-a em 

situações vexatórias, julgando-a, culpando-a e oprimindo-a seja no âmbito pessoal, 

seja no profissional, decorrente, principalmente, como já discutido, pela cultura 

patriarcal enraizada em nossa sociedade. Ao executar a pornografia de vingança, o 

agressor tenta demonstrar que detém um poder sobre a outra pessoa, agredindo-a 

moralmente, repreendendo-a e violando a sua honra, reputação e liberdade sexual. 

Não vetante essa observação, nos contexto da atualidade, o meio mais 

comum para esse tipo de violação de direitos personalíssimos é a disseminação nas 

redes sociais, por uma das partes de uma relação que se findou, de conteúdo 
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adquirido ou produzido no convívio íntimo por inconformismo com o término do 

relacionamento, ou outro motivo qualquer, e valendo-se, à época, da confiança que 

lhe fora atribuída. Sob essa égide, o revenge porn é uma espécie do gênero 

pornografia não consensual, que resulta em outros delitos distintos, porém conexos, 

e é utilizado com o único objetivo de se vingar, finda a relação, através da exposição 

da outra parte. São três elementos essenciais para a configuração do revenge porn, 

que são: a) o delito deve ser praticado sem a exigência de qualquer vantagem, como 

por exemplo patrimonial; b) é necessário que o agente ativo tenha relações íntimas, 

ou as tenha tido, com a vítima; c) a posse do conteúdo deve ter ocorrido no âmbito 

dessa relação, seja consensual ou não. Presentes esses três elementos, é 

descaracterizada qualquer outra forma de pornografia não consensual restando 

apenas o enquadramento no revenge porn. 

Os danos sofridos afetam principalmente e consideravelmente as vítimas no 

viés psíquico-emocional e material. Elas podem desencadear: depressão, 

inseguranças, preconceitos, agressões, ofensas, ansiedade, perda de emprego, 

inclusive o suicídio. Para a professora Maria Alves, além das situações da perda de 

emprego ou suicídio, a identidade profissional da vítima também é afetada, visto que 

a sociedade a rotula como uma garota de programa224.  

Veja-se que a valorização da vingança pública suscita complexidade, danos 

nefastos e necessidade de reflexão e combate urgente. Porém, a objetivação da 

introdução de tal tema na presente pesquisa se dá pela demonstração de que velhos 

problemas, passam a ter novo escopo com a evolução das mídias digitais, bem 

como pelo fato de que, em que pese a garantia à liberdade de se expressar, 

informar e ser informado, a dignidade da pessoa humana se reflete em outras 

proteções, também essenciais para que o homem desenvolva sua personalidade no 

convívio social, tendo a segurança mínima de exercício de seus direitos individuais. 

A exibição de imagens que seu conteúdo seja capaz de transgredir a honra, 

intimidade, privacidade do indivíduo não é justificável, nem deve ser admitida ou 

aceita como desdobramento de uma suposta ―liberdade de expressão‖. Neste 

sentido, ao tecer específicos comentários sobre a proteção da imagem, assegura 
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Maria Helena Diniz: 

 
 A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses 
constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo 
acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, 
levarse-á em conta a notoriedade do retrato e dos fatos abordados bem 
como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização 
(comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não 

restrinjam a divulgação de informações. 
225

 

 

Não se pode burlar as fronteiras impostas pelos direitos da personalidade, 

mesmo que  para a garantia desses direitos seja necessário a abstenção de outro 

direito da mesma categoria. 

 

3.1.3 – A violação dos direitos personalíssimos através das notícias falsas – fake 
news 
 
 

Com a evolução e popularização das mídias sociais diversos meios de 

comunicação, que antes ficavam restritos ao meio impresso e local, passaram a 

conter também uma versão digital, e via de conseqüência, globalizada. Ou seja, 

como amplamente debatido no presente trabalho, não podemos mais ter a idéia de 

mídia como algo local, com acesso restrito a apenas algumas pessoas em 

determinada localidade. 

 Nos termos do Dicionário de Cambridge,226 o conceito fake news indica 

histórias falsas que, ao manterem a suposta aparência de notícias jornalísticas, são 

disseminadas pela Internet ou por outros meios, sendo usualmente criadas e 

difundidas para influenciar posições políticas, ou como piadas. Todavia, tal situação 

não é algo novo ou inovador, haja vista ser tão antiga quanto a própria língua, porém 

essa questão alcança especial importância como consequência do fato de que a 

Internet, em especial no popular ambiente das redes sociais, proporcionou acesso 

fácil a receitas provenientes de publicidade, bem como popularizou a possibilidade 

de, quem quer que seja, sem um rigoroso controle como nos meios físicos, criar um 

ambiente dito ―jornalístico‖ e divulgar informações que bem entender, mesmo sendo 

falsa.  

Além da capacidade crítica, porém aqui sem qualquer pretensão de 
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esgotamento do tema, outros fatores influenciam substancialmente a disseminação 

de notícias falsas, como a sua origem, o grau de credibilidade das pessoas que a 

disseminaram ou que a referendaram, bem como a quantidade de pessoas que 

estão disseminando a informação. Nesse ponto, devemos fazer uma importante 

observação: A divulgação de notícias falsas não se limita a dados ou teorias sobre 

assuntos de importância coletiva, mas também podem ser informações sobre a vida 

particular de qualquer cidadão, e aqui lembra-se o brocardo, equivocamente 

atribuído a Joseph Goebbels (porém não por isso improcedente), de que uma 

mentira contada 1.000 vezes se torna verdade. Deve-se atentar, todavia, que o 

humor também faz parte das novas mídias sociais, e que, de tal modo, deve-se 

também preservar aquelas notícias que, por sua falsidade grotesca e óbvia, capaz 

de ser percebida naturalmente pelo homem médio, constituem-se jocosamente em 

sátiras. 

Nos últimos anos, vários países passaram a adotar medidas  no sentido de 

combater artigos e notícias falsas, que promovem justamente o que não se espera 

de um meio de comunicação, que é a desinformação, evidenciando a importância da 

questão para a sociedade em âmbito mundial. A União Européia, no mesmo sentido, 

sempre buscando a conciliação com liberdades e direitos fundamentais, já sinalizou 

sua disposição em regulamentar e combater o problema, monitorando as notícias 

falsas e retirando-as de circulação o mais rápido possível, sendo que o combate a 

fake news e desinformação online, para eles, parte da premissa de que o acesso 

universal à informação confiável encontra-se inserido no coração da democracia, 

ainda que não sejam poucas as pessoas que ainda têm dificuldade em discernir 

informação e jornalismo de propaganda.  

A título de exemplo, é possível citar o caso da Alemanha, em que o Ato para 

Cumprimento da Lei nas Redes Sociais (Netzwerkdurchsetzungsgesetz), entrou em 

vigor em outubro de 2017. De acordo com essa lei, provedores de redes sociais 

devem remover ou bloquear conteúdo manifestamente ilegal ou falso dentro do 

prazo de 24h, a contar da reclamação ou determinação judicial.  

Já nas Filipinas, no mesmo ano, entrou em vigor uma Lei voltada 

especificamente para combater à disseminação de notícias falsas, proibindo sua 

criação e distribuição, sendo conhecida como ―Anti-Fake News Act of 2017‖.  A 

referida norma define o que deve ser considerado notícia falsa, proibindo sua 

criação, distribuição e circulação, além de estabelecer penas, tanto pecuniárias 
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quanto restritivas à liberdade, em caso de violação da legislação em questão. Nos 

Estados Unidos, o Estado da Califórnia também tem um projeto de lei em 

andamento, o ―California Political Cyberfraud Abatement Act” que pode ser traduzido 

como ―Ato Político da Califórnia para Redução de Ciberfraudes‖  o qual torna ilegais 

os denominados atos de ciberfraudes, lá definidos como aqueles que impossibilitem 

de qualquer maneira o acesso a informações políticas fidedignas, chegando mesmo 

a tornar ilegal que sítios na Internet semelhantes a outros que veiculem informações 

de cunho político sejam registrados, por exemplo. 

No direito interno, evidenciando e demonstrando, mais uma vez que o tema 

em apreço não se trata de uma inovação decorrente das novas mídias sociais, mas 

sim de um desdobramento de sua evolução e popularização, temos a Lei de 

Imprensa (Lei n.º 5.250, de 09/02/1967 - declarada pelo Supremo Tribunal Federal 

como não recepcionada pela Constituição de 1988, nos termos da ADPF 130-7/DF), 

em que, no seu Art. 16, criminalizava aquele que: 

 
 [...] publicar ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou 
deturpados, que provoquem: I – perturbação da ordem pública ou alarma 
social; II – desconfiança no sistema bancário ou abalo de crédito de 
instituição financeira ou de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica; III – 
prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município; 
IV – sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos 
imobiliários no mercado financeiro. Pena: De 1 (um) a 6 (seis) meses de 
detenção, quando se tratar do autor do escrito ou transmissão incriminada, 
e multa de 5 (cinco) a 10 (dez) salários-mínimos da região. [...] 
 

No contexto do ―Fake News‖, em ambiente virtual, tem-se o Marco Civil da 

Internet, que ocorreu com a edição da Lei n.º 12.965/14, que tem como objetivos o 

acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 

condição dos assuntos públicos (art. 4.º, inciso II), bem como que estabelece 

princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil, sendo que, 

segundo tal legislação, o uso da Internet é permeado por inúmeros princípios, como 

a preservação e a garantia da neutralidade da rede (art. 3.º, inciso IV), garantia da 

liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento (art. 3.º, inciso 

I). Porém, é no Art. 19 que tal norma traz importante referencia quanto ao combate e 

à disseminação de informações falsas:  

 

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, 
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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.  
§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de 
nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como 
infringente, que permita a localização inequívoca do material.  
§ 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.  
§ 3o As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de 
conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou 
a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses 
conteúdos por provedores de aplicações de internet, poderão ser 
apresentadas perante os juizados especiais.  
§ 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3o, poderá antecipar, 
total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, 
existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade 
na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os 
requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de 
dano irreparável ou de difícil reparação. 

 
 

O Senador Ciro Nogueira (PP/PI), também, no ano de 2017, o apresentou 

proposta para o combate das notícias falsas, com o objetivo de acrescentar ao 

Código Penal o artigo 287-A227, com a seguinte redação:  

 

―Divulgação de notícia falsa: 
Art. 287-A - Divulgar notícia que sabe ser falsa e que possa distorcer, alterar 
ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, à 
segurança pública, à economia nacional, ao processo eleitoral ou que 
afetem interesse público relevante.  
Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa, se o fato não 
constitui crime mais grave.  
§ 1º Se o agente pratica a conduta prevista no caput valendo-se da internet 
ou de outro meio que facilite a divulgação da notícia falsa:  
Pena – reclusão, de um a três anos, e multa, se o fato não constitui crime 
mais grave.  
§ 2º A pena aumenta-se de um a dois terços, se o agente divulga a notícia 
falsa visando a obtenção de vantagem para si ou para outrem. ‖  

 

Para justificar o Projeto, o Senador aduz que, determinadas condutas não 

configuram um crime contra a honra propriamente dito, e via de conseqüência, não 

são contempladas com previsão na lei penal, sendo necessário, então, criminalizar a 

conduta de divulgação de notícia falsa em que a vítima é a sociedade como um 

todo, agravando-se a pena justamente nas hipóteses em que a divulgação é feita via 

internet, em razão de sua amplitude de receptores, e quando o agente vise a 

obtenção de vantagem. 
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Ainda sobre o combate a tal fato, deve-se destacar a criação, pela Polícia 

Federal, de Grupo de Trabalho para auxiliar órgãos que combaterem a 

disseminação de fake news228, porém, em um primeiro momento, a atuação de tal 

órgão se dará, especificadamente, para assuntos relacionados com a eleição que 

ocorre em 2018. 

Em assim sendo, em termos legais, o problema das fake news se dá quando 

ocorre um conflito de direitos, assim como os demais exemplo citados no presente 

trabalho. Tais conflitos são produzidos entre a informação transmitida e os direitos 

fundamentais das pessoas afetadas por dita informação, seja ela principalmente a 

honra e a intimidade, Por esta razão, ainda que tais manifestações não estejam 

sujeitas ao julgamento da veracidade, estes não devem conter conteúdo calunioso, 

ofensivo ou que cause dano a dignidade, a reputação ou a honra de uma pessoa, 

difamando-a, pois a liberdade de expressão não ampara o insulto. 

 
3.2 – COLISÃO ENTRE DIREITOS: APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E 
DA PONDERAÇÃO OU SOPESAMENTO.  
 
 

A Internet, como debatido, passou a ter papel fundamental na vida de todo 

cidadão. Independente se a ela tem acesso, tornou a privacidade de todos 

inexistente, pois em questão de segundos, a imagem, em sentido amplo, de alguém 

pode ir parar do outro lado do mundo, por exemplo. No mesmo sentido, a liberdade 

de comunicação do pensamento ou de expressão, como direito fundamental da 

pessoa humana, satisfaz uma necessidade universal muito antiga, pois desde as 

primeiras civilizações já havia canais de comunicação destinados a divulgar entre os 

homens fatos e idéias, bem como os direitos fundamentais à Informação. Todavia, 

deve-se observar que sempre deve ser observado a limitação imposta pela 

Constituição Federal no art. 5º, inciso X. 

A Constituição Federal de 1988, por uma análise lógica, não pode conter 

normas de características contraditórias. E, de fato, não possui. Entretanto, quando 

se faz uma análise da aplicação dos direitos fundamentais e dos direitos 

personalíssimos, estes poderão, por ventura, haver uma aparente contradição entre 

eles. Em uma sociedade pluralista, como a nossa, onde diversos setores 

encontravam-se representados no Poder Constituinte Originário, e ainda se 
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encontram, no Poder Reformador, na qual normas que promovem interesses e 

valores divergentes são inseridas no ordenamento jurídico, inevitável a eclosão de 

conflitos entre estas. A fim de exemplificar o tema, podemos citar Konrad Hesse: 

 
[...] Em síntese, pode afirmar: a Constituição Jurídica está condicionada 
pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da realidade concreta 
do seu tempo. A pretensão de eficácia da Constituição somente pode ser 
realizada se se levar em conta esta realidade. Constatam-se os limites da 
força normativa da Constituição quando a ordenação Constitucional não 
mais se baseia na natureza singular do presente. Esses limites não são, 
todavia, precisos, uma vez que essa qualidade singular é formada tanto 
pela idéia de vontade da Constituição quanto pelos fatores sociais, 

econômicos e de outra natureza.
 229 

 

Aqui, mister se faz a distinção precisa entre regras e princípios. Trata-se de 

uma distinção qualitativa. Isso porque, nos ensinamentos de Alexy230, princípios são 

mandamentos de otimização, ou seja, normas que ordenam que algo seja feito na 

maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas de cada 

caso em análise. Já as regras são mandamentos definitivos, ou seja, normas cujo 

conteúdo só podem ser cumpridas ou não, sem uma análise aprofundada de seu 

objetivo, sendo realizadas por meio da lógica "tudo ou nada".  

Tal fato ocasiona na solução dos conflitos entre regras e colisões entre 

princípios, de maneira diversas: enquanto o primeiro deve ser solucionado por meio 

de subsunção, que é, resumidamente, a introdução de cláusula de exceção em uma 

das regras, eliminando, desse modo, o conflito; ou por meio da declaração de 

invalidade de uma das normas, enquanto a colisão deve ser resolvida por meio da 

ponderação (sopesamento), traduzida pelo fato de que um deles tem que ceder 

perante o outro. Entretanto, isso não significa que exista a declaração de invalidade 

de um princípio, mas sim que diante de certas circunstâncias do caso concreto, um 

princípio precede o outro. A dimensão a ser avaliada não é de validade, mas sim de 

peso de cada princípio231. 

Tal fato se dá porque o problema do conflito entre normas está localizado no 

plano da validade, o que não é graduável: "uma norma vale ou não vale 
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juridicamente"232. Regras garantem deveres definidos e definitivos, não podendo 

existir graduações nesse sentido. Por isso, o conflito entre regras deve ser resolvido 

por subsunção, isto é, aplicando-se integralmente uma determinada regra para o 

caso. A outra regra, que não se usará para o exemplo, será necessariamente 

declarada inválida no caso de incompatibilidade total entre as normas e estará fora 

do ordenamento jurídico.  

Na ocorrência de colisão entre tais direitos, é mister admitir que não existe 

hierarquia entre estes, pois todas as normas têm igual compostura. Uma das 

principais características dos direitos fundamentais, e dos direitos personalíssimos, 

enquanto princípios que são, é a sua relatividade, ou seja, por se tratarem de 

princípios constitucionalmente previstos, esses direitos não se revestem de caráter 

absoluto, em caso de tensão entre eles cabe o sopesamento de um sobre o outro 

para que se decida daquele mais adequado. E isto decorre, também, do princípio da 

unidade da Constituição que tem como impossível a existência de normas 

constitucionais antinômicas, bem como da interpretação sistemática, que exige a 

consideração, pelo intérprete, de que a norma não é um ente isolado, mas parte de 

um conjunto que tende a uma coerência significativa233. 

Os Direitos Fundamentais, e via de consequência, dos personalíssimos, 

possuem caráter de princípios, devemos a ter em mente que a Constituição é um 

conjunto sistemático de regras e princípios, tendo como ancora o consenso social 

sobre os valores básicos, vislumbra-se que os princípios estão no ápice da pirâmide 

normativa, são a fonte das fontes, a norma das normas, segundo Luís Roberto 

Barroso. 

 
Normalmente, as regras contêm relato mais objetivo, com incidência restrita 
às situações específicas às quais se dirigem. Já os princípios têm maior teor 
de abstração e incidem sobre uma pluralidade de situações. Inexiste 
hierarquia entre ambas as categorias, à vista do princípio da unidade da 
Constituição‖

234
. 

 

Todo mandamento jurídico possui limites, implícita ou explicitamente, cujas 

fronteiras não podem ser transpostas, sendo que a análise da transposição de tal 
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barreira é uma tarefa anterior a resolução da colisão, já que esta só ocorrerá se, no 

caso concreto, tais normas não tenham seus limites superados, pois caso tal fato 

ocorra, deverá aquela que não superou tal limitação ser a prevalente. 

 A ponderação de interesses, resultante do conflito entre direitos, surge 

quando, pelo menos, dois princípios constitucionais estiverem em rota, ou em 

colisão, em referência a um caso concreto, momento no qual caberá a um intérprete, 

em consonância com o princípio da unidade da Constituição, no qual objetiva a 

busca de uma conciliação entre normas constitucionais aparentemente conflitantes, 

evitando as antinomias e colisões, proceder à interpretação e verificar se tais direitos 

efetivamente se confrontam na resolução do caso, ou se, ao contrário, é possível 

harmonizá-los. 

Esses direitos, por essência, tem sua natureza nos princípios, e sendo 

assim, tal como os princípios, são dotados de diversas ideologias, que muitas vezes 

são diferentes entre si, o que acabam, inevitavelmente, colidindo, e mesmo sendo 

normas de aplicação imediata, não são ilimitados, uma vez que encontram os seus 

limites nos demais direitos igualmente consagrados pela Constituição Federal de 

1988, como explica George Marmelstein: 

  

[...] as normas constitucionais são potencialmente contraditórias, já que 
refletem uma diversidade ideológica típica de qualquer Estado democrático 
de Direito. Não é de se estranhar, dessa forma, que elas frequentemente, 

no momento aplicativo, entrem em rota de colisão. 235 

 

A colisão entre esses direitos ocorrerá, segundo Robert Alexy236, quando 

―(...) o exercício ou a realização do direito fundamental de um dado titular de direito 

produz efeitos negativos sobre os direitos fundamentais de outro titular‖. Os conflitos 

brotam pelo fato dos direcionamentos opostos dados aos princípios. Por exemplo, o 

direito à informação (liberdade de imprensa) versus direito à intimidade (direito a 

privacidade), em que, no presente exemplo, a liberdade de expressão aduz ao 

caminho da transparência, da livre circulação de informação, traduzido no direito à 

informação, porquanto os direitos da personalidade se orientam no sigilo, da não 

exposição, definido pelo direito à intimidade. 
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No mesmo sentido, não há que se falar em colisão entre duas normas 

constitucionais quando, uma delas, já tiver transgredido sua limitação de atuação, 

seu campo interior, como dito acima. Porém, constatada uma efetiva colisão entre 

direitos fundamentais e/ou personalíssimos, por se tratar de uma situação concreta 

em que duas ou mais normas reservam-se no interior dos seus limites imanentes, 

não sendo possível harmonizá-las, passará o intérprete a uma segunda fase de 

análise, qual seja, a ponderação de interesses. 

A ponderação é definida como uma ―técnica de decisão jurídica aplicável a 

casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, 

especialmente quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de 

mesma hierarquia que indicam soluções diferenciadas237.‖ A ponderação, de tal 

modo, é uma intervenção hermenêutica pela qual são contrabalançados, sopesados, 

bens ou interesses constitucionalmente protegidos que se apresentem em conflito 

ou em rota de colisão, em situações concretas, a fim de determinar em que medida 

cada um deles deverá ceder ao outro, aquele momento e aquele caso em 

específico. 

Os princípios entram em colisão quando ocorre conflito na dimensão do 

peso de cada um, e, em face disto, deverá haver a ponderação. Ademais, os 

princípios não tem sua aplicação de maneira integral e plena, mas são considerados 

como mandados de otimização, sendo que a importância da satisfação do princípio 

aplicado é inversamente proporcional à do outro, que foi suprimido aquele momento, 

já que, embora determinado princípio não prevaleça, no caso em debate, deve ter 

seu conteúdo essencial preservado. Pode-se dizer que tal teoria nega a eficácia direta 

dos direitos fundamentais, a fim de não se extirpar a autonomia da vontade
238

. 

A ponderação dos valores constitucionalmente assegurados, também, 

possui seu âmbito de aplicação nas relações privadas, a chamada e já debatida 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais, em contra-partida da tradicional 

eficácia dos direitos fundamentais, que foi decorrente da relação entre o Estado e os 

indivíduos, a chamada eficácia vertical. Quanto a esta eficácia, a relação entre os 
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particulares, de tal modo, fez surgir quatro teorias, que são239: a da negação da 

eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, segundo a qual os direitos 

fundamentais impõem limitações apenas aos Poderes Públicos; a teoria da eficácia 

indireta e mediata dos direitos fundamentais na esfera privada, pelo qual os direitos 

fundamentais não ingressam no direito privado como direitos subjetivos; a teoria da 

eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas, que é a 

adotada pelo direito brasileiro, que pode ser dita pelo fato de que os perigos que 

ameaçam os direitos fundamentais provêm do Estado, de poderes sociais e de 

terceiros.  

Os adeptos desta teoria ―não negam a existência de especificidades nesta 

incidência, nem a necessidade de ponderar o direito fundamental em jogo com a 

autonomia privada dos particulares envolvidos no caso.‖240; e, por fim, a teoria dos 

deveres de proteção e a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, pela qual há 

uma dupla função do Estado, qual seja, a de não intervir nas relações privadas; 

como também tutelá-las e até mesmo complementá-los, em caso de violação de um 

particular nos direitos fundamentais de outro. Em assim sendo, observa-se que a 

ponderação aplica-se nas relações entre particulares, nas ocorrências de colisões 

entre direitos fundamentais ou personalíssimos, portanto decorrente da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, sendo que a proporcionalidade é somente 

usada, como base, nos dizeres de Barroso, ―pautada na proporcionalidade‖, e que o 

processo intelectual da ponderação tem como ―fio condutor o princípio instrumental 

da proporcionalidade ou razoabilidade‖241. 

A ponderação, como técnica que decidirá qual direito fundamental ou 

personalíssimo prevalecerá, está dividida em três fases: no primeiro passo, devem 

ser identificadas as normas em conflito. No segundo passo, identificam-se as 

circunstâncias do caso concreto. No terceiro passo, realiza-se o balanceamento, no 

qual se sopesará qual dos bens jurídicos merece maior proteção. Deve-se escolher 

o que melhor proteja a dignidade humana, vista como o conteúdo essencial, sem, no 
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entanto, desprezar o conteúdo essencial do direito que não prevalecer, otimização. 

É controverso a temática quanto ao subjetivismo da ponderação, por isto se faz 

importante a fixação de parâmetros ou critérios que nortearão a decisão judicial242. 

Para Alexy243, tal fato é superado com a argumentação jurídica, que seria capaz de 

trazer maior segurança jurídica, com menos arbitrariedades e subjetivismos, 

privilegiando-se o pluralismo metódico, com um processo hermenêutico crítico 

aberto. 

Neste momento, segundo Robert Alexy, é preciso formular ―enunciados de 

preferências‖, que devem ser baseados em regras concretas e fundamentadas e 

que, diante de determinadas condições, ―cominam a consequência jurídica do 

princípio prevalente‖. Este modelo consiste no emprego de todos os argumentos 

para a argumentação constitucional e o embasamento dos enunciados de 

preferências, bem como na fundamentação específica do próprio sopesamento, 

sendo que, quanto maior for o grau de sacrifício de um princípio, tanto maior terá 

que ser a relevância da satisfação do outro princípio colidente244. Tal restrição, 

contudo, não pode atingir o núcleo essencial da garantia que está sendo preterido, 

que é intangível, já que é um limite imanente à ponderação, na medida em que não 

se admite que se imponha uma restrição a um direito que possa privá-lo de um 

mínimo de eficácia245. 

Os direitos fundamentais e personalíssimos, em casos de conflitos, que em 

sua maioria são de complexa solução, não possuem natureza absoluta, inflexíveis, 

sendo que em um conflito entre eles, deve-se realizar a ponderação no caso real, 

em concreto, independente da saída a ser adotada em tais conflitos, sempre existirá 

uma restrição, que poderá ate mesmo ser inteira, de um ou dois valores, conforme 

são os ensinamentos de Barroso246  ―não existe hierarquia em abstrato entre 

princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à 

luz do caso concreto‖. A solução mais adequada, portanto, deve-se basear no 
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principio da proporcionalidade, cuja fundamentação se da no próprio texto 

Constitucional, nos Arts. 5º, II, 37 e 84, IV. Nas palavras de Alexy: 

 

[...] Uma das teses fundamentais expostas na teoria dos Direitos 
Fundamentais é que esta definição (os direitos fundamentais como 
princípios) implica no princípio da proporcionalidade com seus três 
subprincípios: idoneidade, necessidade e proporcionalidade em sentido 
estrito, e vice-versa: que o caráter de princípios dos direitos fundamentais 

se segue logicamente do princípio da proporcionalidade.
 247

 

 
O princípio da proporcionalidade é, pois, instrumento de interpretação a ser 

utilizado na ponderação de direitos em colisão, objetivando auferir aquele que, 

diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto, detém o maior peso 

específico, prevalecendo um sobre o outro na solução da lide: 

 

O princípio da proporcionalidade, enquanto máxima de interpretação, não 
representa nenhum, critério material, ou seja, substantivo, de decisão, mas 
serve tão-somente para estabelecer, como diretiva procedimental, o 
processo de busca material da decisão, aplicado obviamente à solução de 

justiça do caso concreto e específico. 
248

 

 

Na ponderação de direitos, por meio do princípio da proporcionalidade, 

objetivar-se-á não a exclusão de algum dos direitos em colisão, mas, na medida do 

possível, a busca de um resultado que aufira o melhor de cada uma das normas em 

uma determinada situação, segundo Robert Alexy: 

 
Direitos fundamentais como princípios são mandamentos de otimização. 
Como mandamentos de otimização, princípios são normas que ordenam 
que algo seja realizado, relativamente às possibilidades fáticas e jurídicas, 

em medida tão alta quanto possível. 
249

 

 

É neste sentido que se utiliza o princípio constitucional da proporcionalidade, 

como uma ponderação correta e harmoniosa entre dois interesses que estejam em 

conflito perante um caso concreto, já que, ainda, os direitos fundamentais e 

personalíssimos não são absolutos e, de tal maneira, seu exercício está sujeito a 

limitações, e são, em várias e várias situações, aplicados mediante julgamento, onde 

devem ser efetivados, a fim de abranger a vontade constitucional ao máximo 
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possível, sem, contudo sacrificar outros direitos do mesmo modo resguardados, já 

que todas as restrições a tais direitos devem ser avaliadas com um exame 

constitucional mais rigoroso, cabendo ao Judiciário exigir a demonstração de que a 

limitação se justifica diante de um valor de maior importância. Destaque-se que 

somente será legítima a restrição ao direito se for atendido o princípio da 

proporcionalidade, pois a ponderação entre princípios se operacionaliza através 

desse princípio, que, segundo Virgílio Afonso da Silva:  

 

[...] objetivo da aplicação da regra da proporcionalidade, como o próprio 
nome indica, é fazer com que nenhuma restrição a direitos proporcionais 
tome dimensões desproporcionais. Para alcançar este objetivo, a ato estatal 
deve passar pelos exames da adequação, da necessidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito.
 250 

 

Em outras palavras, não está se afirmando que um dos direitos em atrito 

deve ser excluído porque possui menor valor em relação ao outro. Entende-se que, 

naquele momento, há necessidade de verificação da valoração de todo o 

ordenamento jurídico constitucional, e não da apenas uma das normas lá inserida, 

sendo que o operador do Direito, no caso em análise, diante da percepção dos 

valores e princípios agasalhados no interior do ordenamento jurídico, atribuirá um 

peso específico a cada norma em colisão, para que se possa, assim, constatar qual 

dos direitos fundamentais ou personalíssimos deverá prevalecer. No mesmo escopo 

em que temos os direitos fundamentais e personalíssimos, há o direito à dignidade 

humana, o qual também é elemento indispensável do Estado Democrático de 

Direito, sendo, ainda, de extrema necessidade estabelecer a relação existente entre 

o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais em todas as 

suas dimensões, já que estes vieram objetivando a garantia da ordem jurídica, da 

liberdade, do desenvolvimento da personalidade humana e, notadamente, do direito 

à vida, não havendo como dissociá-los.  

Ademais, alguns autores entendem que os direitos fundamentais não 

encontram-se no plano das normas, mas sim dos princípios, são simples projeções 

de valores e, via de conseqüência, apenas representam um meio para oferecer 

proteção jurídica a um valor que, por definição, é um fim em si mesmo. 
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 Assim, se toda teoria de valores supõe uma ordem hierárquica entre eles, 

conclui-se que os direitos fundamentais, ou personalíssimos, também admitem 

serem ordenados hierarquicamente, dentro de um contexto constitucional 

determinado251. Nesse sentido, podemos citar o pensamento de Miguel 

Ekmekdjian252, em que pese ser corrente minoritária e de não aplicação em nosso 

ordenamento pátrio, adota a existência e classificação dos direitos 

fundamentais/personalíssimos em uma ordem hierárquica abstratamente 

estabelecida, fixando primeiramente os direitos fundamentais mais relevantes em 

uma escala decrescente de importância, em tal ordem: 1. direito à dignidade 

humana e seus derivados (liberdade de consciência, a privacidade, a proibição de 

assédio e humilhação, tortura, mutilação e etc.); 2. direito à vida e seus derivados 

(direito à preservação da saúde, integridade física e psicológica, etc.); 3. direito à 

liberdade física; 4. o direito à honra; 5. os direitos personalíssimos (identidade, 

nome, imagem, domicílio, etc.); 6. o direito à informação; 7. direito de associação; 8. 

os outros direitos pessoais; 9. os direitos patrimoniais. 

Para exemplificar tal entendimento, destaca-se os ensinamentos de que 

"Não há direito sem sociedade, e vice-versa", conforme Miguel REALE253 .  

Aduz, ainda, que:  

 

Sendo o direito um bem cultural, nele há sempre uma exigência axiológica 
atualizando-se na condicionalidade histórica, de maneira que a objetividade 
do vínculo jurídico está sempre ligada às circunstâncias de cada sociedade, 
aos processos de opção ou de preferência entre os múltiplos caminhos que, 
como vimos, se entreabrem no momento de qualquer realização de valores. 
Põe-se, assim, no âmago da experiência jurídica a problemática do Poder, 
que procura assegurar por todos os modos, pela força física, a realização 
do Direito.

254
 

 

A Constituição de 1988, ademais, em seu art. 5º, estabelece a inviolabilidade 

do direito à vida. Ou seja, mencionado direito é o mais fundamental que se pode 

considerar dentre os direitos fundamentais, é a base de todo o ordenamento 

constitucional, uma vez que sem vida não há como usufruir de liberdade e de 

igualdade, sendo que o direito à vida é conjectura basal para a utilização dos demais 
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direitos fundamentais ou personalíssimos, pois abrange além da existência 

biológica, corporal e física, mas também a psicológica em todos os sentidos, dos 

indivíduos.  

Acerca do tema, Galindo proclama:   

 
[...] A norma constitucional em questão é bastante ampla em seu alcance e 
necessariamente precisa passar por um processo de concretização 
constitucional para obter eficácia. A ideia da inviolabilidade do direito à vida 
influencia o próprio legislador a estabelecer normas infraconstitucionais ora 
de proteção a esse direito, ora de punição às pessoas que atentam contra a 
vida, como o caso das leis penais que punem, por exemplo, a prática do 

homicídio, inibindo socialmente o comportamento delituoso.
 255 

 
 

Ao enfatizar que o processo de ponderação visa ao estabelecimento de 

preferências condicionadas, que determinarão o princípio de maior peso no caso, e 

ao admitir que a  ponderação é a solução para a colisão entre direitos fundamentais 

e personalíssimos, em resumo, se duas regras estão em conflito – que deve ser 

resolvido pelos meios clássicos de interpretação, com a aplicação dos critérios 

cronológico, hierárquico e de especialidade -, uma não poderá ser válida, enquanto, 

entre os princípios, em havendo colisão, será aplicado, dentro do mecanismo da 

ponderação, aquele que tiver maior peso ou importância naquela circunstância. 

Desta forma, quando os princípios colidem, não se excluem, pois não pertencem, ao 

contrário das regras, no mundo do juridicamente válido e existente, mas no 

indefinido mundo do possível. 

 Neste ponto, as colisões de direitos fundamentais e/ou personalíssimos não 

podem ser resolvidas no plano do tudo ou nada, do válido ou inválido, já que, em 

uma situação concreta, diante das circunstâncias e dos valores envolvidos, deverá 

prevalecer o de maior peso, permanecendo, outrossim, aquele direito fundamental 

de menor peso, perfeitamente válido no ordenamento jurídico, porém sem incidência 

aquele momento. 

Em assim sendo, agora que foi debatido o modo para solução das colisões 

envolvendo os direitos fundamentais e personalíssimos, podemos passar a analisar 

o conflito envolvendo estes e as novas mídias sociais. 

 

3.3 – A COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E DA PERSONALIDADE 
NAS MÍDIAS SOCIAIS.  
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Com o surgimento da doutrina da eficácia dos direitos fundamentais nas 

relações entre particulares – Plano Horizontal, em um movimento de análise 

futurístico, previu-se uma tendência que iria se desenvolver de forma grandiosa 

neste século, ou seja, a questão do respeito aos direitos fundamentais, de forma 

ampla, como o único meio de se manter o bem estar social, dentro de um mundo 

globalizado e com uma economia dinâmica e complexa.   

A Terceira Revolução Industrial, ou também conhecida como Revolução da 

Informação, a velocidade de giro do capital, informações e telecomunicações 

transformou-se de maneira impressionante. Com o mundo globalizado, informações, 

comunicações, dinheiro ou mesmo qualquer coisa, transferem-se de um local para 

outro de maneira impressionante, quase que instantaneamente e sem fronteiras. 

Antigamente, o mercado lucrava com a venda de produtos, já hoje em dia, com a 

venda de tecnologia. Marx256 demonstra tal característica: 

 

O contínuo revolucionamento da produção, o abalo constante de 
todas as condições sociais, a incerteza e a agitação eternas 
distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Todas as 
relações fixas e cristalizadas, com seu séquito de crenças e opiniões 
tornadas veneráveis pelo tempo, são dissolvidas, e as novas 
envelhecem antes mesmo de se consolidarem. Tudo o que é sólido e 
estável se volatiliza, tudo o que é sagrado é profanado, e os homens 
são finalmente obrigados a encarar com sobriedade e sem ilusões 

sua posição na vida, suas relações recíprocas.
 257 

 

Em decorrência disso, com o crescimento e a popularização dos meios de 

comunicações, direitos passaram a ser exercidos e violados também no ―mundo 

virtual‖. Portanto, conflitos que antes apenas ocorriam no mundo real, tactível, 

passaram a migrar para o chamado mundo digital. A colisão entre direitos 

fundamentais, como o da liberdade de expressão ou de Imprensa e os direitos 

personalíssimos à honra ou privacidade passaram a ocorrer, de maneira muito 

intensa, diga-se de passagem, como destacado nos exemplos anteriormente 

trazidos à baila. O choque que anteriormente se dava entre as pessoas, no mundo 

                                                           
256

 MARX, K. Manifesto do partido comunista. 11.ed. Petrópolis: Vozes, 200, p.69 
257

 MARX, K. op. cit. p.69 



125 

 

  

real, passou a ocorrer também na mídia, seja ela nas telas dos computadores, nas 

vias impressas e, ainda, nas televisões.  

Com o advento da internet, tais situações ficaram ainda mais drásticas, isso 

porque, toda e qualquer informação, uma vez colocada na internet, ficará 

decididamente gravada, alcançando milhares e milhares de pessoas, em qualquer 

parte do mundo, a qualquer tempo. As manifestações de pensamento nas mídias só 

são possíveis graças ao seu amparo na Constituição Federal, no direito à liberdade 

de Imprensa. Frequentemente tal direito, inevitavelmente, irá colidir com o direito de 

outros indivíduos à honra, à intimidade e à vida privada, por exemplo, o que vai 

exigir que o intérprete utilize a técnica da ponderação para encontrar a solução 

adequada ao caso real. 

 

3.3.1 – A liberdade de imprensa e informação como direitos fundamentais e a 
colisão com os da personalidade nas mídias sociais  

 

 

A liberdade de informação, como estudado em capítulo anterior, diz respeito 

ao direito individual de comunicar livremente fatos e ao direito da sociedade de ser 

deles informado. Já a liberdade de expressão, em sentido estrito, entretanto, 

viabiliza externar qualquer manifestação do pensamento humano, como as ideias, 

opiniões, juízos de valor258, por qualquer meio, seja pela criação artística ou literária, 

―que inclui o cinema, o teatro, a novela, a ficção literária, as artes plásticas, a 

música, até mesmo a opinião publicada em jornal ou qualquer outro veículo‖259. Tais 

garantias encontram respaldo, também, no princípio da democracia, previsto no 

artigo 1°, caput, da Constituição Federal. Através do referido princípio, procura-se 

satisfazer as necessidades coletivas nesse sentido, ainda que por vezes extrapole o 

limite de tal direito. 

É sabido, ainda, que tais direitos, e via de consequência, sua proteção, são 

conferidos às pessoas vivas ou mortas, encontrando amparo no preceito à dignidade 

da pessoa humana, princípio basilar do Estado democrático de Direito, presente no 

artigo 1°, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Nos mesmos moldes como já 
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estudado, os direitos da personalidade são invioláveis, intransmissíveis, 

irrenunciáveis, extrapatrimoniais, inalienáveis, indisponíveis, imprescritíveis e 

impenhoráveis, deste modo, não estão aptos a sofrer danos de qualquer espécie. 

Todavia, em caso de transgressão da inviolabilidade, o sujeito possui o direito de ver 

cessar a ameaça ou a lesão sofrida de imediato, nos termos do art. 12 do Código 

Civil. Ademais, segundo o inciso XLI, do art. 5º, da Constituição Federal, que dispõe 

que ―a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais‖. A colisão entre os direitos destacados ocorre de modo frequente nas 

mídias sociais, dado que, em certas ocasiões, ao realizar publicações, a imprensa, 

por vezes, desvia-se do foco informativo, acabando por infringir direitos individuais. 

Agindo de modo sensacionalista e invasivo, a mídia pode gerar prejuízos 

inestimáveis às pessoas. Então, como agir diante da colisão entre estes dois direitos 

destacados? 

A liberdade de imprensa agrega elementos essenciais à democracia, que 

resultam no direito de informar e no direito de ser informado. O direito de ser 

informado vem disposto na Constituição Federal de 1988, quando disciplina que é 

assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando 

necessário ao exercício profissional, presente no art. 5º, XIV, pelo fato de que todos 

têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou 

de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança 

da sociedade e do Estado, descrito no art. 5º,XXXIII, que à todos são assegurados, 

independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições 

públicas, para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 

pessoal, assegurado no art. 5º, XXXIV,b. 

 É garantido pela Constituição Federal ao mesmo tempo que um direito, um 

dever de informar, que se relaciona com um direito coletivo de conhecer. Contudo, 

este direito de conhecer e de informar não deve, também, ser definido como um 

direito ilimitado, apesar da prática jornalística, principalmente nas mídias sociais,  

demonstrar o contrário. 

No art. 12, do Código Civil de 2002, o legislador, sobre a proteção aos 

direitos personalíssimos, aduz que: ―Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão, 

a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras 

sanções previstas em lei‖, garantiu a reparação pecuniária, apesar de se tratar de 
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direitos extrapatrimoniais, em caso de lesão aos direitos da personalidade. De tal 

modo, percebe-se que a tutela não é apenas suspensiva da lesão, mas também 

preventiva, cabendo atos que previnam o dano. No mesmo sentido, em sede de 

julgamento da ADPF, de n° 130, que tinha por desígnio analisar a recepção ou não 

da Lei 5.250/67, conhecida como Lei de Imprensa, ao ordenamento jurídico, o 

Ministro Celso de Mello assegurou: 

 

A mesma Constituição que garante a liberdade de expressão, garante 
também outros direitos fundamentais, como os direitos à inviolabilidade, à 
privacidade, à honra e à dignidade humana. Esses direitos são limitações 
constitucionais à liberdade de imprensa. E sempre que essas garantias, de 
mesma estatura, estiverem em conflito, o Poder Judiciário deverá definir 
qual dos direitos deverá prevalecer, em cada caso, com base no princípio 
da proporcionalidade. 
 

 

Toda decisão deve ser pautada em princípios norteadores, posto que este 

direciona o magistrado ou a quem interesse à solução do conflito, nos moldes da 

Ponderação, como já debatido. E assim, é devido destacar que Marmelstein traz 

algumas orientações capazes de nortear a decisão do magistrado em casos da 

colisão entre um direito fundamental, o da liberdade de imprensa e os direitos da 

personalidade:  

 

[...] I – importância da informação (a informação é de interesse público?); II 
– intuito de lucro (está havendo lucro direto com a divulgação da informação 
ou da imagem?); III – violação da honra (a divulgação da matéria/imagem 
viola a intimidade do interessado?); IV - intimidade (a divulgação da 
matéria/imagem viola a intimidade do interessado? É um lugar público ou 
privado? É um lugar exposto ao público ou é um lugar reservado?); V – 

veracidade da informação (a informação é verdadeira?).
 260

 

 

O parágrafo único do art. 12, do Código Civil de 2002, destaca que, caso o 

titular do direito esteja morto, a legitimidade para requerer a medida é passada ao 

cônjuge sobrevivente ou parentes em linha reta ou colateral, podendo estes serem 

somente até o quarto grau. Observe-se que, via de regra, não é a determinação 

legal da possibilidade de transmissibilidade dos direitos de personalidade, mas sim 

somente para a proteção dos direitos da personalidade. É o que diz Miragem:  

 

O Código Civil abre mão da exclusividade até então reconhecida nas 
hipóteses de ofensa a direitos extrapatrimoniais às perdas e danos, para 
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permitir igualmente a possibilidade da prevenção do dano, ou mesma 
quando este já tenha ocorrido, impedir que venha a se repetir. No mesmo 
sentido, a parte final do art. 12 indica que, além da tutela sancionatória e 
preventiva que consagra, outras sanções previstas em lei poderão ser 
cominadas na hipótese de ofensa aos direitos da personalidade.

261
 

 

A tutela do Nome encontra-se nos art. 16 ao art. 19 do mencionado diploma 

legal, e é a maneira de se exteriorizar a individualidade, possibilitando a identificação 

da pessoa na sociedade e no seio familiar, além de inúmeros outros direitos dele 

decorrentes. Eduardo C. B. Bittar diz que:  

 

Aqui deseja o legislador conferir ampla proteção à pessoa humana em face 
dos ataques, comuns e quotidianos, contra a honra (subjetiva e objetiva), 
por meio do uso do nome em publicações ou exposições, mesmo com 
intenções não difamatórias (animus jocandi). É de estremecer a 
abrangência desta disposição, uma vez que alcança toda e qualquer forma 
de manifestação pública, escrita ou oral (teatro, cinema, palestra, aula, 
artigo de jornal, artigo de revista, livro, crítica pública), em que o desprezo 
se manifeste com o emprego do nome da pessoa titular do direito ofendido. 
Protege-se aqui, não somente o nome, mas, sobretudo, a honra, também 
categorizada entre os direitos da personalidade de caráter moral.

262
 

 

O direito de imagem está assegurado no art. 20, bem como os direitos 

relacionados a ela, como a honra, intimidade, identidade, dentre outros. Já no art. 

21, faz-se referência ao direito à intimidade e à privacidade, sendo esta inviolável. A 

liberdade de informação, compreendida como liberdade de pensamento, de opinião, 

de informação, de imprensa, de comunicação, de mídia, divulgação e radiodifusão, 

tem previsão na Constituição Federal de 1988, em diversos dispositivos, e em 

legislações internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, como amplamente 

estudado até momento. 

Os dispositivos de acesso à internet e as mídias sociais, nos ensinamentos 

de Liliana Minardi Paesani263, a liberdade informática, isto é, a liberdade de uso de 

instrumentos informáticos para informar e ser informado resulta diretamente da 

liberdade de informação, insculpido no artigo 220 da Constituição Federal do Brasil, 

e não de ―uma consequência natural da configuração da Internet‖, em razão de uma 

evolução, de um regime de restrição, durante o qual a imprensa era rigidamente 
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censurada, para a reconquista da democracia, que fez ressurgir o anseio e o 

desenvolvimento da liberdade de expressão e de pensamento e o direito à 

informação. 

 Tal fato tem grande incidência para o desenvolvimento democrático dos 

mídias e meios de informação das sociedades contemporâneas. Porém, o 

amadorismo dos difusores da comunicação nos novos meios digitais, de forma 

interativa, proveniente do acesso irrestrito e facilitado a ferramentas de edição e 

difusão de informações, potencializa a probabilidade da prática de atos atentatórios 

a direitos de personalidade alheios. Com efeito, há uma série de editores não 

profissionais, e até mesmo amadores, que exercem poder de controle e escolha 

sobre a informação que publicam.  

E tal fato somente tende a crescer, já que é latente e perceptível o fato de 

que diversos meios difusores de informação, com caráter ―jornalístico‖ são criados 

todos os dias. Demócrito Ramos Reinaldo Filho explica que nos meios de 

comunicação clássicos, geralmente a publicação da informação segue rígidos 

padrões de seleção e é feita por jornalistas profissionais, que soem obedecer a 

princípios éticos e dar oportunidade de pronunciamento da pessoa a quem se 

referem as notícias. Já a Internet, de outra parte, é um meio de edição ―anárquico, 

dominado por editores não profissionais, realidade que aponta num prenúncio do 

aumento dos casos de conflito entre a liberdade de expressão e os direitos relativos 

à personalidade‖264. E, para a utilização da ponderação no caso concreto, como 

citado acima, devemos entender o que seria a ―ética‖, na qual toda e qualquer 

informação deve se basear. 

Ética, é uma palavra de origem grega, que vem do termo “ethos”, que 

significa ―bom costume‖, ―costume superior‖ ou ―portador de caráter‖. Já no estado 

romano, o termo grego foi traduzido como ―Mor Morus‖, que significa ―costume mor‖ 

ou ―costume maior‖ e é dessa tradução latina que surge a palavra ―moral‖ em 

português. A ética, de tal modo, faz parte de três grandes áreas da filosofia, mais 

especificamente, é o estudo da ―ação-praxis‖ (conduta). Ao lado do estudo sobre o 

―conhecimento‖ como a ciência, ou a lógica e do estudo sobre o ―valor‖, 

independente do ramo a ser analisado.  
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A ética demanda do agente três formas265 : ―1) conduta livre e autônoma: a 

origem do ato ou da conduta parte da livre consciência do agente‖; ―2) a conduta 

dirigida pela convicção pessoal: o auto-convencimento é o exercício que transforma 

as ideias, ideologias; raciocínios e pensamentos em princípios da ação, sob a única 

e exclusiva propulsão dos interesses do indivíduo‖; ―3) conduta insuscetível de 

coerção: a falta de sanção mais grave, dependendo da consciência e dos valores 

sociais, peculiariza a preocupação ética‖. 

Observa-se que a ação moral não pode corresponder a apenas um único ato 

isolado, o livre arbítrio de deliberar e decidir qual a melhor forma de conduzir a 

própria personalidade em interação, familiar, grupal ou social é uma liberdade que 

todo ser humano tem direito e que faz seu uso. Logo, a ética é a capacidade 

coligada a essa liberdade.  

Ramificando-se da ética dos atos personalíssimos, a ética profissional 

corresponde à parte da ética aplicada a um conjunto de atividades humanamente 

engajada e socialmente produtivas, como bem leciona Bittar:  

 

O que define o estatuto ético de uma profissão é a responsabilidade que 
dela decorre, pois, quanto maior em a sua importância, maior a 
responsabilidade que dela provem em face dos outros

266
 

 
Ao se adentrar na temática da ética profissional, impossível seria não 

destacar alguns dos preceitos do chamado código de ética dos Jornalistas 

Brasileiros: 

―Art. 1° – O acesso à informação pública é um direito inerente à condição de 
vida em sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de 
interesse.‖ 
―Art. 2°, I. – A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos 
meios de divulgação pública, independente da natureza de sua 
propriedade.‖ II - a produção e a divulgação da informação devem se pautar 
pela veracidade dos fatos e ter por finalidade o interesse público;‖ 
―Art. 3° – A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se 
pautará pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social 
e coletivo.‖ 
―Art. 7° – O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos 
fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e 

sua correta divulgação.‖
 267
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Em que pese a existência de um código de Ética disciplinando a profissão do 

Jornalismo, a jornalista Isadora Schmitt é taxativa ao afirmar que o tais condutas 

nem sempre são seguidas: 

 

O compromisso com a verdade e a apuração precisa dos fatos – dois 
assuntos tão falados em debates sobre comunicação – apesar de já 
estarem batidos, infelizmente são esquecidos todos os dias por alguns 
profissionais. A busca pelo furo e a rapidez da notícia hoje tão exigida pelos 
meios – apesar de terem sua importância para a informação – acabam 

muitas vezes prestando um desserviço ao público.
 268

 

 

Os abusos dos meios informativos, ao divulgarem fatos, notícias ou imagens, 

que se encontram muitas vezes em desacordo com os interesses de proteção ao 

cidadão devem ser punidos, já que a liberdade de imprensa de maneira alguma 

deve ser entendida como um instituto de caráter absoluto.  A liberdade de imprensa, 

como elemento essencial do Estado Democrático, diante de todo a proteção 

constitucional a ela proferida, é ampla, segundo Gilmar Mendes: 

 
[...] enquanto não houver colisão com outros direitos fundamentais e com 
outros valores constitucionalmente estabelecidos, toda opinião, convicção, 
comentário, avaliação ou julgamento sobre qualquer assunto ou sobre 
qualquer pessoa, envolvendo tema de interesse público, ou não, de 

importância e de valor – ou não
269

 

 

 Quando ocorrer a colisão entre tais direitos, o julgador deve utilizar os 

critérios e a técnica da ponderação de interesses, segundo qual, o intérprete deve 

analisar os valores envolvidos e dar ao caso concreto uma solução que preserve ao 

máximo cada um dos princípios em embate, devendo, ainda, se esforçar para 

impedir que o núcleo básico de qualquer dos princípios seja atingido, ou seja, 

impedir que um seja totalmente suprimido pelo outro. 

Insta salientar que a ponderação pode ser utilizada previamente, por exemplo, 

quando um indivíduo toma conhecimento de que será publicado algo que viole 

direito fundamental seu, e recorre ao judiciário para tentar evitar tal dano, ou ainda 

posteriormente à manifestação do pensamento, a fim de verificar a existência de um 

ato ilícito e, via de consequência, direito à indenização e ou direito de resposta. É 

importante dizer que, ainda que possível indenizar, em tese, a violação ao direito 
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fundamental, mas importante é tentar impedir que ela ocorra. Nesse sentido, Fábio 

Konder Comparato acentua que tal liberdade, apesar de ser incompatível com 

qualquer forma de censura prévia, em dependendo da violação concreta também 

pode ser utilizada previamente, já que essa liberdade ―não significa que possa ser 

tolerada uma liberdade irresponsável. Ao revés, todo abuso deve ser reprimido, pois 

significa a negação do direito‖270, pois, por mais ampla que seja, toda liberdade 

possui limites, que garantem o desenvolvimento ordenado da sociedade e dos 

direitos fundamentais de qualquer pessoa, e esta premissa igualmente é aplicável ao 

direito à liberdade de informação e de imprensa271. 

No direito interno, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da 

colisão entre tais direitos, no qual ficou ajustado que devem ser estabelecidos 

―critérios diversos para aferição de possível lesão à honra, tendo em vista a maior ou 

menor exposição pública das pessoas‖272. Apesar de que o texto constitucional 

brasileiro não tenha privilegiado especificamente determinado direito da fixação das 

cláusulas pétreas, não há dúvida de que, os valores vinculados ao princípio da 

dignidade da pessoa humana assumem peculiar relevo, até porque se fazem 

mandamento principal de tal texto. No que se refere à tensão entre a liberdade de 

informação e de imprensa, e o direito à honra e à intimidade, enquanto direitos 

personalíssimos que são, existe no Supremo Tribunal Federal, entretanto, 

precedente que reconhece a possibilidade de diferenciações quanto a sua aplicação 

e ponderação, já que são consideradas as diferentes situações desempenhadas 

pelos eventuais envolvidos, como é o fato de ―pessoas públicas‖, ou de interesse 

nacional, por exemplo, pois, admite-se, tal como na jurisprudência de outros países, 

que se estabeleçam critérios diversos para aferição de possível lesão à honra, tendo 

em vista a maior ou menor exposição das pessoas.  

A liberdade de expressão na Internet, assim como em outros meios de 

comunicação, segundo os dizeres de Fábio Henrique Podestá, não pode ser 

incondicionada, ilimitada, ou seja, não pode ser interpretada de modo absoluto 
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diante da possibilidade concreta de violação de direitos de outra categoria, como os 

personalíssimos, razão pela qual podem ser impostos ―limites indispensáveis ao seu 

exercício, para evitar o menoscabo a outros direitos‖273. É o que ensina, também, 

Ingo Sarlet274, ao dizer que os direitos fundamentais formalmente ilimitados, que são 

aqueles sem reserva legal, ou seja, autorizações constitucionais que permitem que o 

legislador restrinja direitos fundamentais, podem ser limitados, se isso se mostrar 

fundamental para a tutela justamente de outros direitos constitucionais. 

Via de consequência, quando discute-se a liberdade de imprensa e 

informação nas mídias sociais, deve-se observar alguns princípios e regras 

pertinentes à liberdade de imprensa tradicional, ressalvando-se, desde já, 

entretanto, que as mídias sociais são detentoras de algumas peculiaridades, como 

amplamente dito, que inviabilizam a aplicação dessas normas indistintamente e da 

mesma maneira. Em um conflito com a atividade jornalística e a liberdade de 

informação, segundo Eduardo Zannoni e Beatriz Bíscaro275, a privacidade e a honra, 

enquanto direitos personalíssimos que são, não podem ser consideradas 

prevalecentes em toda e qualquer hipóteses, indiscriminadamente, pois nem sempre 

há de predominar a liberdade de expressão sobre a honra ou a privacidade das 

pessoas, nem vice-versa.  

Tratando especificamente sobre a liberdade de imprensa nas mídias sociais, 

Mônica Castro276, ensina que, diante de uma aparente colisão entre essa liberdade e 

os direitos de personalidade, deve-se a priori investigar a veracidade da informação; 

todavia, não a verdade real, que é de complexa ou impossível compreensão, mas a 

verdade material, ou seja, aquela que por meio de qualquer objeto que represente o 

fato narrado possa ser provada. No mesmo modo é o pensamento de Pierre Lévy: 

 
Isso levanta imediatamente questões relativas à pertinência e à garantia de 
autenticidade das informações. Examinemos inicialmente o problema da 
verdade. Deplora-se, por vezes, que qualquer um podendo publicar o que 
bem entender não há mais, no ciberespaço, garantia quanto à qualidade da 
informação. Para responder a esse argumento, deve-se observar, em 
princípio, que na Internet a quase totalidade dos documentos é assinada, 
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podendo-se, geralmente, identificar com facilidade o grupo de imprensa, a 
universidade ou a empresa que coloca uma informação à disposição do 
público. Numa boa lógica comunicacional, quanto mais há concentração ou 
monopólio dos meios de informação, mais há risco que se estabeleça uma 

verdade oficial ―às ordens.
 277

 

 

Porém, com a evolução dos meios de comunicação e das mídias e redes 

sociais, é notório que esta tarefa tem se tornado cada vez mais complexa, sobretudo 

em face das principais características da nova arquitetura da rede, em que a 

divulgação de conteúdo assinado passou para a ―era do anonimato‖ e a pulverização 

dos centros de emissão da informação. Assim, muitos documentos compartilhados 

na Internet, que antes contavam com a identificação de seus autores, em especial 

nas redes sociais, passaram a ter autenticidade duvidosa, haja vista a facilidade de 

publicação de informações por qualquer pessoa e sem qualquer mecanismo de 

controle prévio, bem como pela facilidade de criação e divulgação de um canal de 

comunicação. Sidney Guerra278 destaca que, mesmo no atual Estado Democrático 

de Direito, a liberdade de informar deve sofrer limites, pois não autoriza a mentira, 

nem tampouco a violação de direitos alheios, e deve ser exercida em conformidade 

com outros direitos fundamentais. Deve-se ainda, destacar que, embora seja mais 

ampla do que a liberdade de informação, como explicado em capítulo dedicado ao 

tema, a liberdade de expressão também sofre limites, não sendo admissível ―que se 

expressem essas opiniões com conteúdo injurioso e sem guardar relação com as 

ideias ou opiniões que se manifestam, sendo pois desnecessária à exposição das 

mesmas‖279 

No Brasil, ademais, o STF reconhece a posição preferencial da liberdade de  

imprensa em nosso sistema constitucional, conforme se observa em diversas 

manifestações: 

 

[...] o direito de crítica em nenhuma circunstância é ilimitável, porém adquire 
um caráter preferencial, desde que a crítica veiculada se refira a assunto de 
interesse geral, ou que tenha relevância pública, e guarde pertinência com o 
objeto da notícia, pois tais aspectos é que fazem a importância da crítica na 

formação da opinião pública.
 280

 

                                                           
277

 LÉVY, Pierre. A revolução contemporânea em matéria de comunicação. Trad. Juremir 
Machado da Silva. Revista FAMECOS, Porto Alegre: EDIPUCRS, n. 9, p. 37-49, dez. 1998. 
278

 GUERRA, Sidney Cesar Silva. A liberdade de imprensa e o direito à imagem. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2004a, p. 82. 
279

 CASTRO, Mônica Neves Aguiar da Silva. Honra, imagem, vida privada e intimidade, em 
colisão com outros direitos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.p. 106. 
280

 STF, Pet. 3.486, Rel. Min. Celso de Mello, Decisão Monocrática, julgada em 22/08/2005. 



135 

 

  

 
Em razão desse conflito latente, tratando especificamente da situação de 

colisão entre princípios, em que o objeto deste capítulo é o embate entre os Direitos 

fundamentais à liberdade de imprensa e informação em colisão com os direitos 

personalíssimos, registre-se que a técnica utilizada para a resolução de colisões é a 

da ponderação ou do sopesamento, cujo  estrutura se encontra em capítulo 

dedicado, como ensina Alexy281. Esta técnica tem como objetivo determinar qual dos 

interesses, garantias, que abstratamente e teoricamente estão no mesmo nível, tem 

maior peso no caso em concreto, ocasião em que são estabelecidas condições sob 

as quais um princípio tem prevalência sobre outro. No mesmo sentido, sobre o tema, 

Luís Roberto Barroso282 e Sérgio Cavalieri283 oferecem alguns parâmetros que 

podem ser usados para nortear o caminho a ser perseguido pelo intérprete na 

colisão entre os direitos aqui debatidos. O primeiro critério a ser analisado é a 

veracidade dos fatos, tendo em vista que notícia inverídica, falsa, quando em colisão 

com direitos de personalidade, não se harmoniza com o direito fundamental de 

liberdade de imprensa do emissor. Mônica Castro284 aduz que, se inverídica a 

informação ou notícia, a colisão entre os direitos sequer é instaurada, já que o 

conteúdo material da liberdade de imprensa e de informação não compreende os 

atos de mentir, falsear a verdade ou difundir dados não verdadeiros, entendendo 

essencial para o exercício de tal garantia o dever de diligência de apurar a 

veracidade material da notícia antes de qualquer divulgação. 

O segundo pronto de análise é sobre a natureza do fato e o interesse público 

na sua divulgação. Conforme discutido e notoriamente, existem  fatos que em razão 

de sua própria natureza são passíveis de exposição por causa de seu manifesto 

interesse público. Para afastar ou restringir a divulgação de um fato, o interessado, 

aqui entendido em sentido amplo, deverá comprovar que, em determinada situação, 
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há ―um interesse privado excepcional que sobrepuja o interesse público residente na 

própria liberdade de expressão e de informação‖285 

O terceiro ponto, que é proposto por Sérgio Cavalieri286, é a anormalidade do 

exercício do direito à liberdade de expressão, que, segundo o Autor, ocorre quando 

o ato de exercício de tal direito, aqui compreendido mais abertamente d que a 

liberdade de imprensa propriamente dita, não tem um motivo legítimo, não tem a 

finalidade de satisfazer um interesse sério e autêntico, jornalístico ou informativo, ou 

serve meramente para causar dano a outrem, sem benefício próprio. Assim, se o 

exercício da liberdade de imprensa ou informação consubstanciar-se em qualquer 

dessas situações, será reputado abusivo e, portanto, cederá espaço para o direito 

de personalíssimo conflitante. 

Tal linha de raciocínio é decorrente e está em consonância com o 

pensamento jurisprudencial externo. Conforme ensinamento de Farias287, os 

tribunais constitucionais dos Estados Unidos têm adotado o critério formulado pela 

Suprema Corte dos Estados Unidos, do preferred position, em abstrato, da liberdade 

de expressão e informação, quando em conflito com os direitos da personalidade. 

Com isto pressupõe-se que a liberdade de expressão e informação é ―indispensável 

a formação de uma sociedade aberta‖. No entanto, na análise concreta dos casos de 

colisão, restou estabelecido como critérios: primeiro, se os assuntos são públicos ou 

possuem interesse público e a qualidade dos sujeitos envolvidos na divulgação; a 

função social da liberdade de expressão e informação na sociedade democrática – 

―opinião pública livre e pluralista‖ e, por fim, examina-se o limite interno da verdade e 

a diligência do comunicador no sentido de ―produzir a notícia correta e honesta‖.   

No mesmo sentido foi o entendimento do Tribunal Constitucional alemão, 

que estabeleceu a preferência da liberdade de expressão e informação. No 

julgamento do caso Lüth, foi reconhecida a eficácia horizontal mediata dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, tendo condicionado a publicação de notícia ou 

fato verdadeiro ao interesse público, devendo servir à opinião pública. Na Itália, o 

parâmetros para a análise da colisão entre a liberdade de expressão e a de 

informação foi o seguinte: o interesse público, a verdade objetiva (não a 
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verossimilhança) e a suficiente exposição. Já na Espanha, para a fixação de 

parâmetros, inicia-se com a prevalência dos direitos da personalidade, quando 

colidentes com a liberdade de expressão e de informação. Em seguida, faz-se a 

ponderação. Neste momento, afasta-se eventuais equívocos quanto à prevalência 

dos direitos da personalidade. Consigna-se que o direito à honra não é um limite à 

liberdade de expressão e informação, mas um direito fundamental autônomo, 

consoante à Constituição daquele local. 

Em assim sendo, com base no exposto, a valoração do grau de peso de 

cada direito envolvido e conflitante, o operador do direito, no caso concreto, poderá 

utilizar alguns parâmetros como a veracidade dos fatos, a prevalência do interesse 

público na divulgação do conteúdo sobre o interesse privado do titular do direito ou 

vice-versa e a anormalidade do exercício do direito à liberdade de expressão, na 

medida aplicada à liberdade de informação e imprensa. Frisa-se que esses critérios 

elencados são meramente indicativos, podendo o julgador se valer de outros 

parâmetros normativos e regras de argumentação, construídos a partir dos 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já destacados em capítulo 

próprio, para pautar sua análise da hipótese de colisão entre os direitos aqui 

estudados, ponderando qual dos bens jurídicos deverá prevalecer no caso concreto. 

 

3.3.2 – O discurso de ódio nas mídias sociais e as limitações da liberdade de 

expressão quando em colisão com os direitos fundamentais e o mito de uma nova 

censura 

 

É fácil perceber que as publicações realizadas nas redes sociais, de maneira 

geral, estão muito mais ligadas à liberdade de expressão em sentido amplo do que à 

liberdade de informar. Em que pese também haja conteúdos com caráter informativo 

nas redes sociais, como descrito no tópico anterior, a maioria deles tem a finalidade 

de simplesmente entreter, interagir, compartilhar opiniões, idéias, ou simplesmente 

entretenimento etc. 

É elementar que no Estado de Direito em que vivemos, a segurança jurídica 

encontra-se como uma das obrigações daquele Estado, uma vez que guardou para 

si o poder de normatizar as relações, tanto pública como privadas. Entretanto, o 

processo de criação de leis é muito mais lento que a evolução tecnológica fazendo 

com que ocorra a não existência de normas específicas para regularem 
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determinadas situações como no caso das limitações ao uso da Internet. 

Sem dúvida, a Constituição brasileira288consagra a liberdade de expressão 

que se declara nas formas das liberdades de manifestação de pensamento, de 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação e na 

liberdade de imprensa (como analisado no capítulo anterior), dentre outras. Por 

outro lado, a liberdade de expressão não pode acobertar manifestações 

preconceituosas e que incitam a prática de atos de hostilidade contra grupos 

humanos, manifestações atentatórias à dignidade da pessoa humana e a dos 

direitos fundamentais. 

Medauar Ommati289 reconhece que a Constituição brasileira de 1988 

pretendeu se pautar na autonomia, emancipação, igualdade e liberdade, e, de tal 

modo, não poderia deixar de contemplar em seu texto a proibição da prática de 

racismo, discriminações e preconceitos, pois atitudes racistas e discriminatórias são 

contrárias a estes ideais. Na falta de normas específicas sobre limites da liberdade 

de expressão, na internet, o julgador do caso em concreto deverá manter sua 

decisão na mesma maneira como se o evento danoso não tivesse ocorrido em 

ambiente virtual, ou seja, a de creditar às situações em que haja violação dos 

direitos, principalmente, no que diz respeito aos direitos de personalidade os 

similares que já estão descritos na lei, que, no caso de violação dos direitos 

fundamentais a responsabilização civil seguirá a legislação vigente observadas as 

particularidades do meio virtual ou dos demais convergentes que implicam a matéria 

digital. 

É preciso, também, superar a percepção de que a liberdade de expressão é 

apenas uma liberdade negativa, ou seja, aquele pensamento de que existe liberdade 

apenas quando não há uma interferência externa, identificada, sobretudo, com 

atuação do Estado, que impeça o sujeito de fazer o que quiser290. Há que 

compreender que o Estado, ao contrário de ser inimigo da liberdade de expressão, 

pode exercer um papel positivo, para aqueles grupos que, sem a garantia do Estado, 

não conseguem se expressar no espaço público porque há um ―efeito silenciador‖ 291 
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promovido pelo discurso dos grupos dominantes. Se a concordância entre discursos 

é praticamente impossível de ser atingido em sociedades multiculturais, como a de 

hoje, a coexistência pacífica é um valor que deve nortear a vida cotidiana. Se o 

direito de expressão é restringível diante de discursos discriminatórios, pelo que já 

foi demonstrado, é importante traçar parâmetros que norteiem o aplicador do Direito. 

De tal modo, o limite da liberdade de expressão depende do respeito à 

impressionabilidade coletiva e aos valores divergentes, sendo que tal embate não se 

resolve com uma resposta binária baseada no sim ou não, proibido ou permitido, 

pois se trata de questão complexa, sendo que a precaução intelectual quando se 

abordam questões sensíveis é o ponto de partida, pois a liberdade de expressão, ou 

sua restrição, exige responsabilidade. Aquele que irá realizar o julgamento do 

conflito buscará aplicar uma norma justa à cada caso concreto, nunca uma regra 

geral. Assim, o operador do direito, quando aplica uma norma a um caso específico, 

deve levar em consideração todos os princípios constitucionais que compõem de 

forma coerente o sistema constitucional, bem como os detalhes envoltos em cada 

caso. A busca de uma norma específica para cada caso ocorre a partir de normas 

gerais e abstratas e da sua consequente aplicação de acordo com a situação. 

Quanto ao discurso do ódio, entretanto, pode-se observar que existem 

vedações expressas infraconstitucionais, como aquelas pela Lei n. 7.716/89, que 

tipifica, em seu art. 20, como condutas criminosas, a prática da discriminação que 

deprecia e desqualifica em razão da raça, cor, etnia, procedência nacional ou 

religião. É, também, em seu §1º, destacada a punibilidade de atos divulgadores do 

nazismo. Fica claro, portanto, o limite promovido por texto de lei infraconstitucional à 

Liberdade de Expressão, consoante o art. 5º, II da CF/88, que estabelece o princípio 

da legalidade. Aos discursos de ódio embasados nesses critérios, a Lei brasileira 

reserva a categoria de ilicitude. Aos demais, é silente a legislação ordinária, cabendo 

a aplicação de medidas coadunantes com o princípio da dignidade humana (art. 1º, 

III, da Constituição Federal), que é norma fundamental de plena eficácia que legitima 

e confere unidade de sentido à ordem constitucional brasileira292, e dispositivos a ele 

diretamente vinculados, como a igualdade perante a lei (art. 5º, caput), a igualdade 

de gênero (art.5º, I) e a não submissão a tratamento desumano ou degradante (art. 
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5º, III). É fundamental lembrar que os conteúdos que dizem respeito à violação de 

direitos fundamentais, os chamados discursos de ódio, é cominada uma pena por 

sua conduta, que é o grau máximo a que chega a dimensão negativa, ou defensiva, 

da dignidade da pessoa humana, pois sendo considerada manifestação 

discriminatória, seus efeitos atingem a dignidade de uma pessoa ou de um grupo, o 

que é vedado. 

Hely Lopes Meireles preceitua que:  

 

[...] Pelas restrições impostas às atividades do indivíduo que afetem 
a coletividade, cada cidadão cede parcelas mínimas de seus direitos 
à comunidade e o Estado lhe retribui em segurança, ordem, higiene, 
sossego, moralidade e outros benefícios públicos, propiciadores do 
conforto individual e do bem-estar geral. Para efetivar essas 
restrições individuais em favor da coletividade o Estado utiliza-se 
desse poder discricionário, que é o poder de polícia administrativa.

 

293
 

 

Ou seja, a limitação da liberdade de expressão em razão do discurso de ódio 

não se trata de uma censura, como aquela já vista no ordenamento jurídico 

brasileiro de algumas décadas atrás, mas sim em uma necessidade de 

regulamentação de direitos fundamentais inerentes às novas tecnologias. O controle 

jurisdicional sobre as relações existem no mundo virtual que envolvem discursos de 

ódio é realidade. Sobre o assunto, Gustavo Testa Correa complementa:  

 

A tecnologia digital é uma realidade, e justamente por isso estamos 
diante da criação de lacunas objetivas, as quais o direito tem o dever 
de estudar, entender e, se necessário, preencher. Com a crescente 
popularização da Grande Rede, evidenciamos a criação de novos 
conceitos sobre tradicionais valores, tais como a liberdade, a 

privacidade e o surgimento dos crimes digitais.
 294

 

 
Uma das ultimas regulamentações sobre o tema foi a Lei n.12.965/14, o 

chamado ―Marco Civil da Internet‖, o combate às ilicitudes civil e criminal praticadas 

sob o manto da privacidade na internet foram amplamente lembrados. Se, do ponto 

de vista social, a internet proporciona contatos interpessoais anônimos, do ponto de 

vista técnico, toda ação realizada pela internet é passível de registro pelos 

provedores de acesso e de conteúdo, o que torna possível a identificação dos 
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usuários. Assim, o art.13, caput, do Marco Civil da Internet exige a manutenção dos 

registros de conexão à internet pelo prazo de um ano e, pelo art.15, caput, o registro 

de acesso a aplicações da internet pelo prazo de seis meses. Todavia, em razão do 

direito fundamental à privacidade, o acesso a esses dados para fins de reparação 

civil dos danos causados à vitima ou para investigação criminal somente poderão 

ser acessados pela atuação do Poder Judiciário, nos termos dos art.7º, III; 10, §§1º 

e 2º; 13, §§3º e 5°; 15, §3º, dessa Lei. O legislador também tratou da 

responsabilidade civil dos provedores de internet, por ofensa aos direitos da 

personalidade por discursos de ódio, quando no art.18 de tal lei, reconheceu a 

irresponsabilidade civil do provedor de acesso por danos causados pelos usuários.  

A fim de evitar a prática de censura pelo Poder Judiciário, os §§1° a 4° do 

art.19 do referido, estabeleceram procedimentos acerca da retirada do conteúdo 

ofensivo da rede, quanto ao conteúdo da ordem judicial, a qual deverá trazer 

identificação clara e específica do conteúdo infringente, bem como sobre o 

alargamento da competência judiciária para apreciação da matéria perante os 

Juizados Especiais e a necessidade de o juiz avaliar o cabimento da medida em 

face do interesse da coletividade em ter acesso ao conteúdo disponibilizado na rede. 

O art.20 da mesma legislação, em decorrência lógica, enaltece que, quando for 

possível a identificação do usuário que publicou conteúdo tornado indisponível por 

ordem judicial, o provedor de conteúdo deverá comunicar-lhe os motivos e 

informações relativos à medida, para que possa exercer, se desejar, o contraditório 

e a ampla defesa em juízo. No entanto, admite-se disposição em contrário pelo juiz, 

no sentido de não fornecer tais dados ao usuário. Já o parágrafo único do art.20 

daquela legislação garante o direito do usuário de solicitar a colocação da motivação 

ou da ordem judicial que deu fundamento à indisponibilidade. 

 A prevalecência da limitação à Liberdade de Expressão em razão do 

discurso de ódio, portanto, é o resultado da ponderação dos valores 

constitucionalmente garantidos, em que optou-se pela prevalência da dignidade 

humana, por esta servir de fundamento ao Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, 

CF), figurando como o valor mais condizente com os fins almejados pela 

Constituição Federal, dentre aqueles por ela garantidos. 

A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ―sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação‖, nos 

dizeres do art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988, diferente daquela que foi 
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exemplo no direito brasileiro das décadas de 1960, 1970 e 1980, onde se imperava 

a ausência de direitos e garantias fundamentais, como demonstrado, passa também 

pelo combate a discursos e propagação de idéias de ódio a determinado grupo ou 

indivíduo, ainda que por meio digital, haja vista este ser atualmente o meio mais 

utilizado para manifestação de pensamentos, que infrinjam esse mandamento 

constitucional. 

A liberdade de expressão pode ser sim relativizada, sem que isso signifique 

dar pouca importância para a construção de uma sociedade democrática, ―livre, justa 

e solidária‖ (art. 3º, I, CF). Não há como negar sua relevância como instrumental ao 

debate e à formação de opinião em uma democracia, porém para sua efetividade, 

deve sempre buscar respeitar a dignidade da pessoa humana, que é a raiz dos 

ordenamentos jurídicos modernos. 

 

3.4 - DA RESPONSABILIDADE CIVIL NO CONTEXTO DA INTERNET EM CASO 

DE VIOLAÇÃO DE UM DIREITO PERSONALÍSSIMO.  

 

3.4.1 - A reparação por dano moral 

 

No âmbito da internet e das mídias sociais, há a possibilidade de um direito 

personalíssimo sofrer atenuações na sua aplicação em face de outro, que aquele 

momento, deve prevalecer. Diante do exposto, a honra, a privacidade e o direito à 

imagem, são direitos personalíssimos, tutelados pela Constituição da República, 

pelo Código Civil, nos Arts. 121, 201 e 211, além do Código Penal, que trazem 

previsões específicas sobre o tema, permitindo ao ofendido, ou a quem autorizado, 

recorrer ao judiciário para fazer cessar ou restituição da violação a seu direito.  

Diante da necessidade de reparação a um dano causado, o art. 5º, X, da 

CF/88, insere no rol de direitos fundamentais do indivíduo o direito à indenização 

pelo dano moral ou material decorrente da violação à intimidade, à vida privada, à 

honra ou à imagem das pessoas. Tal mecanismo, por si só, fundamentaria com 

louvor a pretensão deduzida em juízo pelo lesado para ver o responsável pela 

divulgação indevida de uma informação privada ou desonrosa condenado a 

indenizar os danos morais ou materiais causados.  

O Código Civil, em seu Art. 186, reforça tal ideia, ao aduzir que todo aquele 
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que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito, e no Art. 927 estabelece que todo aquele que, por ato ilícito, causar dano 

a outrem, fica obrigado a repará-lo. Diante do contido na legislação brasileira, não 

resta dúvida de que o lesado poderá, nos casos de violações aos direitos da 

personalidade ocorridos na mídia, pleitear indenização por danos materiais e morais 

em face do causador do dano. 

Ao condenar o réu em dever de indenizar, deverá, o juiz fixar o valor devido a 

título de dano moral. Para tal, deverá se valer dos critérios clássicos e já 

amplamente debatidos na doutrina clássica (o grau de culpa do agente, a gravidade, 

extensão e repercussão da ofensa, a intensidade do sofrimento acarretado, além da 

condição econômica do ofensor e do ofendido). Insta asseverar, ainda, que a 

indenização não poderá, ser muito elevada, o que causaria o enriquecimento sem 

causa da vítima, nem de valor tão baixo a ponto de se mostrar inexpressiva ao 

causador do dano.  

No mesmo sentido, Sofia de Vasconcelos Casimiro295 destaca que, tanto 

pode ser o autor da lesão quem publica na rede o conteúdo ofensivo, sendo o 

primeiro a responder pelas consequências do ato ilícito como quem, também, 

mesmo não sendo autor do conteúdo, potencializa seus efeitos danosos ao permitir 

que ele seja mais facilmente difundido na rede, ou seja, quem re-divulga ou repassa. 

Todavia, diante da evolução dos meios e mídias sociais, nem sempre é 

possível detectar imediatamente o autor direto do dano ou muitas vezes ele até é 

identificado, mas não está sujeito à jurisdição nacional. Como se não bastasse, uma 

mesma ação pode envolver a atuação de mais de uma pessoa, cada qual 

desenvolvendo determinado papel, quer criando a informação lesiva, quer facilitando 

a transmissão ou acesso à mesma, quer dando suporte técnico para que a ação do 

ofensor seja realizada e completada, ou até mesmo na propagação e re-divulgação 

do mesmo.296 Ademais, como se observa, até mesmo com certa facilidade e 

frequência, os provedores de sites de redes sociais, bem como os aplicativos, estão 

sendo responsabilizados a cumprir com determinações judiciais, bem como até 

mesmo retirados do ar, em caso de violação de  direitos personalíssimos ou 

fundamentais pelos seus usuários, sendo que a falta de um posicionamento 
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legislativo específico e delimitativo sobre o assunto, a inconsistência doutrinária, 

bem como as diversas fundamentações contraditórias utilizadas pela jurisprudência 

para justificar suas decisões, geram incertezas quanto ao tratamento destes 

servidores297. 

Recentemente, a Lei n.12.965/14, o chamado ―Marco Civil da Internet‖, 

marcou o combate às ilicitudes civil e criminal praticadas sob o manto da privacidade 

na internet, que foram amplamente lembrados. Se, do ponto de vista social, a 

internet proporciona contatos interpessoais anônimos, do ponto de vista técnico, 

toda ação realizada pela internet é passível de registro pelos provedores de acesso 

e de conteúdo, o que torna possível a identificação dos usuários, diferentemente do 

que se imagina. Porém, como já dito anteriormente, tal tarefa não é isenta de 

dificuldade e empecilhos. Assim, a fim de possibilitar tal busca, o art.13, caput, do 

Marco Civil da Internet exige a manutenção dos registros de conexão à internet pelo 

prazo de um ano e, pelo art.15, caput, o registro de acesso a aplicações da internet 

pelo prazo de seis meses. Todavia, em razão do direito fundamental à privacidade, o 

acesso a esses dados para fins de reparação civil dos danos causados à vitima ou 

para investigação criminal somente poderão ser acessados pela atuação do Poder 

Judiciário, nos termos dos art.7º, III; 10, §§1º e 2º; 13, §§3º e 5°; 15, §3º, dessa Lei. 

O legislador também tratou da responsabilidade civil dos provedores de internet, por 

ofensa aos direitos da personalidade por discursos de ódio, quando no art.18 de tal 

lei, reconheceu a irresponsabilidade civil do provedor de acesso por danos causados 

pelos usuários. Porém, tal lei ainda é insuficiente para delimitar o tema. No mesmo 

modo, a Constituição, em seu art. 5º, protege a intimidade, liberdade e dignidade 

humana, traçando as diretrizes para o legislador ordinário infraconstitucional e 

ficando este incumbido de atualizar os códigos e legislação complementar conforme 

necessidade, evolução e anseio social. A responsabilização civil deve ter papel 

complementar, e não como a principal forma de sanção do ilícito, já que atualmente 

busca-se muito mais uma justiça preventiva. 

Na teoria da responsabilidade subjetiva de reparação do dano, o que 

sobressai no foco das considerações e dos conceitos é a figura do ato ilícito como 

ente dotado de características próprias, do caso concreto em análise, identificado na 

                                                           
297

 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. A responsabilidade civil dos provedores pelos atos de 
seus usuários na Internet. In: BLUM, Renato M. S. Opice; BRUNO, Marcos Gomes da Silva; 
ABRUSIO, Juliana Canha (coords.). Manual de direito eletrônico e Internet. São Paulo: Lex , 2006, 



145 

 

  

sua estrutura, nos seus requisitos, nos seus efeitos, nos seus meios, e nos seus 

elementos.  Tal teoria tem como coração a pesquisa sobre como o comportamento 

do autor da ação contribuiu para o dano ocasionado a vítima. É possível afirmar que 

não é qualquer conduta que resulta em um dever de reparação, mas aquela que 

atinja a ordem jurídica, sendo pressuposto da obrigação de indenizar, ou de reparar 

o dano, o comportamento culposo do agente, ou simplesmente a sua culpa, 

abrangendo no seu contexto a culpa propriamente dita e o dolo do causador da 

lesão. 

O ato ilícito, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade são os 

elementos constitutivos do dever de indenizar no direito brasileiro. O ato ilícito pode 

ser classificado, via de regra, como a prática humana, ou de seu sistema, por si, ou 

praticada por outrem sob seus auspícios e que provoca dano. Ainda, é 

doutrinariamente pacificado que não há responsabilidade sem prejuízo, sendo que o 

dano é elementar para a configuração da responsabilidade civil. Por este preceito, 

fica estabelecido que a conduta antijurídica, imputável a uma pessoa, tem como 

consequência à obrigação de sujeitar o ofensor a reparar o mal causado. Dessa 

forma, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imperícia ou 

imprudência, causar prejuízo a outrem fica obrigado a reparar o dano. 

É fato que o avanço da tecnologia quebra fronteiras e constrói inúmeras 

vantagens, porém, traz consigo novos desafios para o direito. Um destes riscos 

consiste exatamente na ressignificação da concepção de intimidade e privacidade 

que anteriormente à intervenção da internet se costumava ter, o que diretamente 

influencia na responsabilidade civil. As notícias e fatos lavrados e divulgados por 

meio das mídias sociais, de maneira legítima, são necessárias para cientificar os 

indivíduos acerca dos acontecimentos que o rodeiam, além de que o exercício da 

mídia é garantido desde que realizado acostado na verdade, como já exposto 

anteriormente. Por outro lado, em que pese a garantia à liberdade de se expressar, 

informar e ser informado, a dignidade da pessoa humana se reflete em outras 

proteções, também essenciais para que o homem desenvolva sua personalidade no 

convívio social, tendo a segurança mínima de exercício de seus direitos individuais. 

Todos têm direito a uma vida privada, à intimidade e à proteção de tudo que diz 

respeito a si mesmas, os direitos personalíssimos, porém na era da sociedade de 
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informação, a vida privada tem se tornado cada vez mais pública à medida que as 

pessoas, com maior assiduidade e facilidade, utilizam a rede mundial para 

comunicar-se com o resto do mundo. 

O que deve ficar claro com o presente estudo é que, apesar das dificuldades 

de prova,de identificação de um Autor ou reprodutor de ofensas, e da tendência a se 

considerar impune o infrator, da danosidade em escala massiva das ações virtuais, a 

‗liberdade‘, ainda que um direito fundamental, possui limites, de modo que a 

‗liberdade virtual‘, via de consequência, também possui limites, devendo-se com isso 

amparar e aprimorar as formas pelas quais as pessoas se protegem diante dos 

avanços da tecnologia, recriminando os atenta-dos indiscriminados a direitos 

personalíssimos. 

Neste sentido, ao tecer específicos comentários sobre a proteção da imagem, 

assegura Maria Helena Diniz 

:  

A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses 
constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo 
acesso à informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, 
levarse-á em conta a notoriedade do retrato e dos fatos abordados bem 
como a veracidade destes e, ainda, as características de sua utilização 
(comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se medidas que não 

restrinjam a divulgação de informações.
 298

 

 

A exposição de alguém a fatos que são dignos de restrição de direitos 

acarreta sofrimento demasiado, sob a qual todos estão sujeitos, por conseguinte, 

não é admissível utilizar-se desta para promover espetáculos para o público, pois 

ofensa dos direitos personalíssimos de alguém não gera apenas um mero dissabor a 

ele ou sua família, mas degradação moral, dor, sofrimento, dentre outros 

sentimentos ruins. De fato, ao contrário de publicações puramente informativas, o 

sensacionalismo desperta curiosidade nos telespectadores e leitores, aumentando a 

audiência e concebendo altos lucros à imprensa. Em outras palavras, a divulgação 

de fatos e noticias que infrinjam os direitos personalíssimos de alguém é mais do 

que apenas a mera colisão de direitos, mas sim tem valor financeiro. 

Deve-se destacar que quaisquer circunstâncias típicas do convívio em mídias 

sociais, o dano moral pode se produzir, pelos mais diversos meios de violação, e 

sua reparação por meio da indenização é o meio que a justiça encontra para repará-
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lo na esfera civil, afora outras hipóteses configuradas em regime apartado como 

conformadoras de tipos legais penais. 

Não resta dúvida de que aquele cujo direito personalíssimo foi violado, possa 

pleitear indenização por danos materiais e morais em face do causador do dano. 

Certamente, os meios de divulgação e a imprensa sensacionalista no ambiente das 

mídias sociais, se preparam para ser sujeito passivo de possíveis ações. E, ante o 

caráter de ressarcimento dos danos morais e materiais no atual ordenamento 

jurídico, e não pedagógico, com a justificativa de que a vítima não pode enriquecer 

em decorrência do fato, os valores cobrados não são suficientes para punir as 

atitudes ilícitas realizadas pela mídia. 

Em relação à jurisprudência, inúmeros avanços neste novo meio de violação 

foram feitos, deixando importantes registros da predominância do direito sobre a 

impunidade, da falsa percepção de um ambiente sem limites, de uma resposta 

racional como forma de repúdio a atos lesivos fundada em regras do ordenamento 

diante da banalização da expressão de desprezo aos valores precípuos da 

dignidade da pessoa humana. Ainda, a edição do Marco Civil da Internet no Brasil, a 

criação de tipos penais específicos na matéria, com a adição de modalidade 

específica para os crimes virtuais, para além do sistema civil geral, são instrumentos 

importantes para as tarefas do Direito no espaço virtual, porém não são o objetivo de 

análise do presente estudo. Gustavo Testa Correa complementa:  

 

A tecnologia digital é uma realidade, e justamente por isso estamos diante 
da criação de lacunas objetivas, as quais o direito tem o dever de estudar, 
entender e, se necessário, preencher. Com a crescente popularização da 
Grande Rede, evidenciamos a criação de novos conceitos sobre tradicionais 
valores, tais como a liberdade, a privacidade e o surgimento dos crimes 
digitais.

 299
 

 

O que diferencia o quantum indenizatório nos casos de abusos do direito de 

imprensa é que, como o bem jurídico afetado é a honra e a privacidade, sempre que 

a informação privada ou desonrosa fugir ao controle de quem a divulgou, deverá ser 

levado em consideração à expectativa do ofensor quanto à amplitude da divulgação 

do material tido como ilícito. Por exemplo: Se havia, por parte do ofensor, intenção 

da difusão do dado na rede ou se essa, apesar de ser um resultado possível, não 

era esperada pelo agente, que publicou a informação, por exemplo, em endereço na 
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internet de baixo fluxo de usuários, diferentemente do que seria ter publicado em um 

programa televisivo em rede nacional. Todavia, a necessidade de reparação existe e 

não deve ser minorada. 

O que se percebe é que o tema encontra claros dispositivos sobre os quais se 

apoiar, para reações imediatas, mas a matéria vem evoluindo, e ainda carece de 

maiores estudos, aplicações e do aguardo da forma como o direito legislado reagirá 

ao novo mundo da internet. Mas, este também é o claro sinal de que as 

preocupações dos juristas que tiveram a fronte voltada para a vanguarda estão 

atuais, e de que, aos poucos, as pedras fundamentais lançadas no Direito da 

internet e nos Direitos da personalidade encontrarão cada vez mais convergências 

teóricas e práticas. 

 

3.4.2 – Do direito de resposta 

 

Para a restituição do dano causado à Honra do ofendido é o Direito de 

resposta, cuja previsão se da no art. 5º, V, da CF/88, na qual dispõe que ―é 

assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem‖.  Em que pese a ausência de previsão legal 

infraconstitucional, o julgador do caso concreto poderá aplicar a norma 

constitucional, analisando os parâmetros para o exercício do direito de resposta 

diante do caso concreto. Ou seja, o seu direito de resposta, será analisado no caso 

concreto, situação em que o juiz determinará todos os meios em que deverá ser 

utilizado. 

O direito de resposta tem natureza de desagravo e ―corresponde à faculdade 

de retrucar uma ofensa veiculada por um meio de comunicação‖300, o que, de 

maneira alguma, não pode ser confundido com contra-ataque ou revanche301.  O 

direito à indenização, como já estudado, tem como objetivo a reparação pecuniária 

dos danos causados em razão do exercício abusivo da liberdade e da exposição e 

divulgação que as mídias sociais possuem nos dias de hoje. Destaca-se que a 

resposta e a indenização podem ser concedidas, cumulativamente, a quem seja 
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lesado pelo exercício abusivo da liberdade de imprensa nas mídias sociais; não são, 

assim, pedidos alternativos. 

No mesmo sentido, é possível a delimitação de alguns parâmetros para a 

identificação das situações onde o direito de resposta pode ocorrer. Segundo 

Carvalho302, eles são: verdade do fato narrado, continência da narração e interesse 

social da notícia. O interesse social da notícia, de tal modo, pode servir como 

parâmetro para a identificação de abuso no exercício da liberdade de imprensa nas 

mídias sociais, pois, dada a relevância do exercício da liberdade de imprensa em um 

Estado democrático, as informações veiculadas pelos meios de comunicação social 

presuntivamente têm interesse social.  

Assim como na reparação por danos morais, a análise do caso concreto é 

de extrema importância para a verificação da responsabilidade (subjetiva) do autor 

do dano, vez que somente é possível a aplicação da responsabilidade na 

modalidade objetiva nas situações expressamente previstas em norma jurídica. A 

liberdade de imprensa nos meios e mídias sociais, caso seja utilizada para a 

divulgação de fato inverídico, surgem os direitos de resposta e à indenização, sendo 

que essa idéia de divulgação de fato inverídico deve alcançar, inclusive, a 

divulgação de informações insuficientes, que empobrecem demais a notícia ou que 

acabe por distorcer a informação, falseando a verdade e induzindo o receptor ao 

erro303. Nessas situações, a depender do caso concreto, o direito de resposta 

poderá ter como objetivo a exposição do fato verídico, a complementação da 

informação ou eventuais esclarecimentos com relação à notícia anteriormente 

divulgada. 

Concluindo, é mister destacar que a ação de direito de resposta poderá ser 

proposta em qualquer caso no qual o ofendido tiver direito ao esclarecimento da 

verdade ou retificação de informações, não se restringindo às hipóteses em que 

houver violação à honra ou a privacidade, nem excluindo eventual direito à 

indenização financeira por danos morais. 

 

3.4.3 – Do direito ao esquecimento e o direito ao deletar 
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Após constatado e resolvido a colisão entre o direito fundamental a liberdade 

de imprensa, e informação, com os direitos personalíssimos, realizado e confirmado 

ou não eventual direito a reparação de dano, chega-se a seguinte conclusão lógica: 

Deve tal transgressão de direitos permanecer ―ad eternum” na rede mundial de 

computadores ou na mídia social?  

Diferentemente do que acontece com os jornais e revistas tradicionais, 

impressos, que são esquecidos com o passar do tempo, a internet não esquece. As 

informações lançadas no mundo online ali são eternizadas. Sobre o tema, é possível 

destacar diversas decisões já proferidas sobre ―direito ao esquecimento‖, que tem o 

termo cujo origem é a anistia, palavra derivada do grego ―amnestia‖, que significa 

―esquecimento‖, mesma origem da palavra amnésia. Segundo Paul Ricoeur304, a 

anistia tem por objetivo a reconciliação entre cidadãos inimigos, a paz cívica. O 

modelo mais antigo, por conseguinte, recordado por Aristóteles em ―A Constituição 

de Atenas‖, é extraído do decreto promulgado em Atenas em 403 a.C., depois da 

vitória da democracia sobre a oligarquia dos Trinta. Tratava-se de uma dupla forma 

por contemplar o decreto propriamente dito e o juramento proferido individualmente 

pelos cidadãos. De um lado a regra ―é proibido lembrar os males‖, por outro o 

juramento ―não recordarei os males‖, sob pena das maldições provocadas pelo 

perjúrio. O Autor complementa: 

 

As fórmulas negativas são marcantes: não recordar. Ora, a recordação 
negaria algo, a saber, o esquecimento. Esquecimento contra 
esquecimento? Esquecimento da discórdia contra esquecimento dos danos 
sofridos? É nessas profundezas que será preciso se embrenhar quando 
chegar a hora. Permanecendo na superfície das coisas, é preciso saudar a 
ambição confessa do decreto e do juramento atenienses. Finda a guerra, é 
proclamado solenemente: os combates presentes, de que a tragédia fala, 
tornam-se o passado a não ser recordado. 

 

No direito interno, podemos citar duas decisões paradigmáticas proferidas 

pelo Superior Tribunal de Justiça, aplicando o ―direito ao esquecimento‖. Ambas 

registram como parte a Globo Comunicação e Participações S/A. Nelas o Ministro 

Relator Luis Felipe Salomão, enfatiza que o ser humano tem um valor em si que 

supera o das ―coisas humanas‖ e ainda destaca: 
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A cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana garante que o 
homem seja tratado como sujeito cujo valor supera ao de todas as coisas 
criadas por ele próprio, como o mercado, a imprensa e até mesmo o 
Estado, edificando um núcleo intangível de proteção oponível erga omnes, 
circunstância que legitima, em uma ponderação de valores 
constitucionalmente protegidos, sempre em vista os parâmetros da 
proporcionalidade e razoabilidade, que algum sacrifício possa ser 

suportado, caso a caso, pelos titulares de outros bens e direitos.
305

 

 
 

Nesse prisma, estatui o Enunciado 531, da supramencionada VI Jornada de 

Direito Civil: ―A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação 

inclui o direito ao esquecimento.‖ 

Alguns percalços são verificados quando o assunto é a retirada de 

publicação ofensiva da internet. Por diversas vezes as vítimas notificam os 

provedores, que nada fazem, situação verificada, inclusive, no processo nº 

2012/0005748-4 (Recurso Especial nº 1.323.754-STJ. Diante de tal inércia, em tal 

processo, restou decidido que o provedor, uma vez notificado pela vítima, deve 

retirar o texto ou imagem de conteúdo ilícito 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.  

O sistema processual brasileiro contempla previsão de multa diária, 

independentemente do pedido do autor, para que a determinação judicial seja 

devidamente cumprida.  A crítica que se faz, todavia, advém da hipótese de 

modificação do valor ou da periodicidade da multa quando se verificar que a mesma 

se tornou insuficiente ou excessiva. Considerando que a multa, no Brasil, é revertida 

em benefício da parte, muitas empresas preferem investir na tentativa de 

modificação das decisões judiciais, ao invés de cumpri-las adequadamente, 

transformando, destarte, multas milionárias em valores absolutamente irrisórios 

diante do dano provocado. Em sua decisão a relatora Ministra Nancy Andrighirealça: 

 
A questão atinente à responsabilidade civil das redes sociais virtuais pelo 
conteúdo das informações veiculadas não é nova no âmbito desta Turma. 
Logo que me deparei com o problema, vislumbrei o interesse coletivo que 
envolve a controvérsia, não apenas pelo número de usuários que se 
utilizam desse tipo de serviço, mas sobretudo em virtude da sua enorme 
difusão não só no Brasil, mas em todo o planeta, e da sua crescente 
utilização como artifício para a consecução de atividades ilegais. Trata-se 
de questão global, de repercussão internacional, que tem ocupado juristas 
de todo o mundo. (...) Com efeito, a velocidade com que os dados circulam 
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no meio virtual torna indispensável que medidas tendentes a coibir 
informações depreciativas e aviltantes sejam adotadas célere e 

enfaticamente.
 306 

 
 

Outra discussão que tem tomado os holofotes é quanto ao ―direito de 

deletar‖, ou ao direito de excluir ou eliminar. Deve-se destacar que tal fato não se 

trata de derivação do direito ao esquecimento ou tampouco guarda relação com 

este, mas sim da possibilidade de que, cada pessoa apagar todos os dados que de 

alguma forma produz e armazena na internet, ou informações coletadas e 

armazenadas por determinadas empresas a seu respeito. A questão apresenta 

relevo quando contrastamos a palavra ―dados‖ com as novas redes sociais. 

Necessário indagar a quem pertencem os dados inseridos em uma rede social?  

Max Schrems307 era um membro da rede social ―Facebook‖, quando 

descobriu que os dados apagados não eram realmente excluídos. Max, inicialmente, 

desejava apenas ter conhecimento do que  tal rede social tinha armazenado sobre 

ele e para tanto utilizou um formulário online para solicitar seus dados pessoais. Não 

satisfeito com a resposta, conseguiu um CD enviado diretamente da Califórnia com 

um banco de dados de tudo o que foi coletado em três anos de inscrição, 

equivalente a 1.200 páginas impressas, bem como que os dados coletados eram 

armazenados em 57 categorias, sendo que, inclusive, existia uma categoria com 

mensagens apagadas há muito tempo, marcadas como deleted – true, cujo teor das 

mesmas permaneciam armazenadas. Ou seja, aqui, embora tal rede social destaque 

que a qualquer momento o usuário pode apagar suas mensagens e seus dados, as 

mensagens ―apagadas‖ de Schrems, e de provavelmente todos os usuários 

permaneciam arquivadas. 

Em resposta às alegações, de que os dados não são apagados, a rede 

social alegou que a respeito dos relatórios de dados apagados que às vezes 

aparecem nos arquivos baixados, deve-se dizer que provavelmente se trata, neste 

caso, de mensagens que foram removidas de um dado lugar do Facebook, mas não 

foram excluídas, ou houve a necessidade de manutenção da informação por um 

curto período para investigações. 
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Como se verifica, sem o objetivo de exaurir o tema, que até mesmo pela sua 

evolução e desenvolvimento, está em constante alteração, o leque de violações é 

imenso e importa refletir sobre a função do direito e a necessidade de dar validade 

aos direitos de personalidade frente aos problemas causados pela utilização 

indevida da internet. 

Deve-se alertar que a inércia ou imutabilidade da comunidade jurídica pode, 

em futuro próximo, contribuir para que a privacidade, a honra, a moral e outros 

direitos inerentes ao homem se transformem em artigos de luxo, extremamente 

raros, facilitando o surgimento de uma legião privada de caçadores de direitos, a 

exemplo de serviços de internet já disponíveis para medição da reputação online e 

comercialização de soluções para melhorá-la. 

 

3.4.4 – A herança digital. 

 

O direito digital está em constante evolução, as informações inseridas no 

meio digital, e em mídias sociais, apresentam valor jurídico, seja em decorrência da 

violação destes, bem como em outras situações, por exemplo, como em caso de 

direitos autorais, etc. E, de tal modo, a fim de saldar o objetivo principal do presente 

estudo, devemos responder: Após a morte, o que acontece com o conteúdo digital 

de uma pessoa? A busca do acompanhamento pelo direito dos aspectos que 

envolvam a sociedade contemporânea e sua vivência em rede, percorre a tutela 

legislativa existente e sua atualização, como amplamente trazido e pontuado, e a 

herança digital, requer essa contribuição.   

O direito sucessório é um instituto bastante antigo, de grande relevância 

social. A garantia de sucessão ou transmissibilidade dos bens fortalece o instituto da 

propriedade privada e o interesse do homem em produzir, gerar renda, valores e 

bens, sabendo que aquilo se transmitirá aos seus herdeiros. Ainda, há de se lembrar 

que a herança é considerada um direito fundamental, previsto na Constituição 

Federal (artigo 5º, XXX).  

O acesso a perfis de redes sociais já chegou a ser requerido pela via judicial. 

A exemplo, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul determinou que o Facebook 

excluísse o perfil da jornalista Juliana Ribeiro Campos, em respeito ao luto dos 

familiares, em ação movida pela mãe da falecida. Outro exemplo é da britânica 

Louise Palmer que, ao perder sua filha de 19 anos, chegou a procurar até o 
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fundador da rede social para não perder o acesso a todos os conteúdos exclusivos e 

inéditos deixados por ela. 

A herança digital é um tema extremamente recente, já que, em razão do 

armazenamento de dados na rede, novos problemas surgem para o direito das 

sucessões, já que para que os sucessores daqueles detentores de conteúdo digital 

tenham acesso a tais acervos, é necessário que se discuta os transtornos que tal 

acesso pode trazer. Deve-se destacar que tal tema já foi regulamentado em alguns 

outros países, mas não no nosso, que necessita de uma imediata normatização em 

tal sentido, haja vista que casos se tornaram cada vez mais comuns, visto que o 

costume de ter músicas, fotos, documentos em meio físico deu lugar ao 

armazenamento digital, pessoas vão buscar o acesso a esses bens e o Estado 

precisa estar pronto para responder, para que se preserve e proteja esses 

patrimônios. 

A Herança digital é o conteúdo imaterial, incorpóreo, intangível, sobre o qual o 

falecido possuía titularidade, formado pelos bens digitais com valoração econômica 

e sem valoração econômica, e é, atualmente, disponível a grande maioria das 

pessoas, já que, por estarem com Músicas, filmes, livros, fotos pessoais, 

documentos, blogs, perfis em redes sociais, e-mails que fazem parte do patrimônio 

digital salvos nas ―nuvens‖, o usuário muitas vezes não tem a clara noção, mas está 

lá devido a natural digitalização da vida. Segundo os critérios de Santos, os bens 

digitais são:  

 
[...] uma espécie de software de computador que, como qualquer outro, é 
transmitido de uma máquina para outra na forma de fluxo de elétrons, 

denominados bits. Cada conjunto de oito bits forma um bite. 
308

 

 
 

Já para Adelmo da Silva Emerenciano:  

 
Os bens digitais constituem conjuntos organizados de instruções, na forma 
de linguagem de sobre nível, armazenados em forma digital, podendo ser 
interpretados por computadores e por outros dispositivos assemelhados que 

produzam funcionalidades predeterminadas.
 309

  

 

A fim de trazer outra definição mais esclarecedora, Moíses Fagundes Lara 
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os definem como: 

 

Bens digitais são instruções traduzidas em linguagem binária que podem 
ser processadas em dispositivos eletrônicos, tais como fotos, músicas, 
filmes, etc, ou seja, quaisquer informações que podem ser armazenadas em 

bytes nos diversos aparelhos como computadores, celulares e tablets.
 310

 

 

Pode-se observar uma subdivisão quanto aos bens digitais, que são os bens 

digitais com valoração econômica como músicas, livros, jogos adquiridos em suporte 

digital, e aqueles bens digitais sem valoração econômica, mas que podem ter valor 

pessoal, afetivamente, como fotos, vídeos, senhas de e-mails e de redes sociais, 

sendo que estes muitas vezes contêm informações particulares do falecido podendo 

causar até mesmo a exposição da vida privada de terceiros o que geraria conflitos. 

Destaca-se que tal diferenciação resulta em dois entendimentos quanto a sucessão 

dos referidos bens, uma vez que se utilizando de uma interpretação extensiva, o 

direito sucessório pode abranger a herança digital, quanto aos bens com valoração 

econômica porque os mesmos são um conteúdo patrimonial, advém de relações 

econômicas. Os bens com valoração econômica se enquadram no conceito de 

patrimônio, como não deixaria de ser, e compõem o patrimônio como bens em meio 

digital, devendo ser integrado em eventual herança e direito sucessório.  

Quanto aos bens sem valoração econômica, como por exemplo, perfis em 

redes sociais e e-mails, deve-se destacar que o entendimento não é pacificado, vez 

que inexistindo disposição de última vontade do falecido, os bens seguem a política 

dos provedores e empresas que fornecem os serviços, ou seja, ―os termos de uso‖, 

sendo que a transmissão desses bens poderá ser ou não ser autorizada de acordo 

com tais políticas, outra possibilidade é a solicitação de uma autorização do 

judiciário para que se tenha acesso a esses dados pelos sucessores, como já vem 

sendo realizado, inclusive em nosso ordenamento.  

Com uma decisão judicial que permita o acesso a tais dados, o direito da 

personalidade daquele que faleceu será ferido, uma vez sua privacidade será 

usurpada, com a disponibilização de informações pessoais e privadas, as quais sem 

a manifesta vontade do falecido não deveriam compor o passivo sucessório. É o que 

ensina Diniz:  
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[...] o herdeiro não é o representante do de cujus, pois sucede nos bens e 
não na pessoa do autor da herança; assume, pois, apenas a titularidade das 

relações jurídicas patrimoniais do falecido.
 311

 

 
Entretanto, a busca por conceituar a herança digital e ativos digitais, 

aventura-se em uma área ainda pouco explorada, que afeta o direito à sucessão 

sobre estes ativos e o direito personalíssimos do falecido, sendo que é preciso 

diferenciar os conteúdos que envolvem a tutela da intimidade e da vida privada da 

pessoa daqueles que não o fazem para, talvez, criar um caminho possível de 

atribuição da herança digital aos herdeiros legítimos, naquilo que for possível.  

 

CONCLUSÃO 

A base teórica e histórica dos elementos que estão inseridos na Constituição 

Federal de 1988, sob a forma de Direitos fundamentais e personalíssimos é 

fundamental para o entendimento do Direito nos dias atuais. Objetivou-se alcançar 

quais os elementos que estavam por trás de tais direitos, o que ensejou sua criação 

e desenvolvimento. Nesse estudo, foram relatados as mudanças de pensamento e 

interesses da sociedade em diversos momentos históricos, mostrando quais os 

interesses e em quem aplicar tais direitos.  

Focado em tal linha, conclui-se que Direitos fundamentais referem-se 

àqueles direitos do ser humano que são reconhecidos e positivados na esfera do 

direito constitucional de um determinado Estado, diferentemente dos direitos 

humanos, que são inerentes a todo homem, independente de estarem ou não na 

Constituição de um Estado. 

Os direitos dos indivíduos, sejam eles da personalidade humanos, ou 

direitos fundamentais, preceituam liberdades fundamentais, e destinam-se a 

resguardar a dignidade da pessoa humana. 

 O desenvolvimento da sociedade nas ultimas décadas aponta que a 

informatização está estruturando um novo tipo de sociedade: a da informação 

instantânea. As novas tecnologias estão potencializando os meios de comunicação 

de massa, destruindo qualquer tipo de barreiras em relação a tempo e a espaço, 
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havendo, com isso, uma mistura mundial dos mais variados aspectos, tais como: 

trabalho, política, sociedade, religião.  

A evolução da informação se deu, em primeiro momento, em razão da 

própria evolução de direitos humanos e fundamentais, a medida em que as 

garantias inerentes à expressão e a informação foram sendo efetivadas. Em um 

segundo momento, em função da transformação advinda com a informática, 

passando da pedra talhada ao papel, da pena com tinta ao tipógrafo, da carta ao e-

mail,e atualmente nas mídias sociais e aplicativos instantâneos dos mais variados 

tipos. Porém, deve-se destacar que o tema, no mesmo modo que as tecnologias 

aqui debatidas, estão em constante evolução, sendo imperativo ao Direito atualizar-

se na mesma medida. 

Nessa cadeia, a Internet, aqui em seu sentido amplo, é um instrumento 

revolucionário tendo em vista que possibilita a comunicação em todo o planeta, além 

de uma infinidade de troca de informações, relacionamentos, comércio etc. E, em 

razão disso, infelizmente, a Internet vem sendo palco de diversas infrações 

cometidas em face da pessoa humana. Isto é, está acontecendo o desvio da 

finalidade de sua utilização, gerando, por conseqüência, a violação da vida íntima e 

privada das pessoas, mesmo àquelas não usuárias da Grande Rede. Com seu uso, 

ressalta-se a potencialização das formas de invasão da intimidade e privacidade, 

como os efeitos, uma vez que o número de pessoas a serem atingidas é 

inimaginário. 

No mesmo sentido, a comunicação e interação online é uma faceta enorme 

e cada vez maior da sociedade moderna, sendo que a internet não é nem mais nem 

menos do que aquilo que os seres humanos fazem dela. Mas esse meio virtual não 

deve ser visto como um mundo à parte onde não é necessário aplicar as regras 

normais do comportamento humano existentes. A presença virtual das pessoas está 

fortemente relacionada com a sua existência real, sendo que diante das inovações 

tecnológicas dos últimos anos, as duas áreas da nossa vida não podem ser 

separadas: o mundo virtual simplesmente se transformou numa parcela importante e 

intrinsecamente ligada ao mundo real. As manifestações virtuais, por vezes, assim 

como no mundo real, podem ocasionar lesões à direitos e garantias fundamentais, 

como por exemplo no discurso de ódio online, que tem consequências na vida 

quotidiana: as pessoas, os sentimentos, as experiências e as dinâmicas podem ser 

online e offline, sendo que, de tal modo, deve ser analisado pelo direito. 
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Existem direitos de todas as espécies, inclusive dentre os direitos humanos 

e os direitos da personalidade ou, mais precisamente, aspectos desses direitos que 

pressupõem a colisão entre eles, haja vista que interesses diversos estão em 

análise. Com efeito, as novas formas das mídias sociais, operou significativas 

mudanças no convívio social, obrigando o Direito a buscar sua adequação no 

momento social que se vive sem ficar alheio a essa revolução cibernética, 

preservando direitos fundamentais como a intimidade e a privacidade da pessoa 

humana, protegidas pela Constituição Federal vigente, em seu art. 5º, X. 

Os direitos da personalidade, consagrados pela Constituição Federal de 

1988, e incorporados pelo Código Civil de 2002, criaram uma nova dinâmica, 

colocando a pessoa humana acima de tudo, como fonte de todos os demais valores, 

de modo que a doutrina defende os direitos da personalidade no seu sentir mais 

amplo e em um alcance ilimitado, de tal modo, mesmo outro direito garantido 

constitucionalmente não pode feri-lo, como é o embate ocasionado pela liberdade de 

expressão e o discurso de ódio. 

A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, ―sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação‖, nos 

dizeres do art. 3º, I, da Constituição Federal de 1988, diferente daquela que foi 

exemplo no direito brasileiro das décadas de 1960, 1970 e 1980, onde se imperava 

a ausência de direitos e garantias fundamentais, como demonstrado, passa também 

pelo combate a discursos e propagação de idéias de ódio a determinado grupo ou 

indivíduo, ainda que por meio digital, haja vista este ser atualmente o meio mais 

utilizado para manifestação de pensamentos, que infrinjam esse mandamento 

constitucional. 

Conclui-se ainda, que a liberdade de expressão pode ser sim relativizada, 

sem que isso signifique dar pouca importância para a construção de uma sociedade 

democrática, ―livre, justa e solidária‖ (art. 3º, I, CF). Não há como negar sua 

relevância como instrumental ao debate e à formação de opinião em uma 

democracia, porém para sua efetividade, deve sempre buscar respeitar a dignidade 

da pessoa humana, que é a raiz dos ordenamentos jurídicos modernos, que garante 

a efetiva proteção dos direitos humanos, fundamentais e da personalidade, sendo  

preciso fazer uma interpretação do direito de forma versátil e flexível, capaz de se 

adaptar aos casos concretos que aparecem todos os dias na comunidade, até 

mesmo pois, inevitavelmente, tais direitos podem sofrer colisão, inclusive, entre si. 
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 No Sistema Jurídico brasileiro, é certo que a edição do Marco Civil da 

Internet e a criação de tipos penais específicos na matéria, com a adição de 

modalidade específica para os crimes virtuais, para além do sistema civil geral, são 

instrumentos importantes para as tarefas do Direito no espaço virtual, porém, a 

utilização do princípio ou garantia da ponderação e baseada em uma teoria da 

argumentação jurídica, tal qual a proposta por Robert Alexy, é a melhor forma de 

solucionar a colisão entre o direito à liberdade de informação e os direitos da 

personalidade – intimidade, vida privada, imagem e honra. Contudo, as formas de 

que tal colisão passam a ocorrer está em latente evolução, e devem ser analisadas 

em concreto a depender da situação em análise, haja vista que as bases 

fundamentais do Direito da internet e nos Direitos da Personalidade e Direitos 

Fundamentais encontrarão cada vez mais convergências teóricas e práticas.    
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