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O ACESSO À INTERNET COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

Narsízio Calicchio Gonçalves  
Prof. Me. Andryelle Vanessa Camilo Pomin  

 

RESUMO 

 

O acesso à internet tornou-se, na atualidade, um recurso indispensável para os indivíduos, 
pois proporciona o desenvolvimento humano e alavanca os direitos a eles já constituídos, 
assim, busca-se investigar, neste trabalho, como o direito de acesso à internet é fomentado no 
ordenamento jurídico brasileiro e, em consequência disso, qual a repercussão direta nos 
direitos humanos e fundamentais. Para tanto, será feito um levantamento bibliográfico e 
documental de obras doutrinárias, de legislações nacionais e documentos eletrônicos. O 
acesso à internet deve ser reconhecido como um direito fundamental, com o objetivo de 
garantir a todos os cidadãos a fruição das funções da internet como um instrumento 
potencializador de direitos reconhecidos pela Constituição Federal. Ademais, este trabalho 
trata-se de uma pesquisa básica, descritiva e documental. 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos e Fundamentais; Garantia; Informação; Internet. 

  

INTERNET ACCESS AS A FUNDAMENTAL RIGHT 

 

ABSTRACT 

 

The internet access has become, nowadays, an indispensable resource for people, because it 
provides the human development and promotes rights that they already have, therefore, this work 
seeks to investigate how the right of internet access is fomented on brazilian laws and, because of 
that, what is the straight repercussion on human and fundamental rights. For that, it is going to be 
done a bibliographic and documental survey on doutrinary works, national laws and eletronic 
documents. The internet access must be recognized as a fundamental right, with the purpose to 
guarantee to all citizens to enjoy the internet functions as an instrument that increases rights 
recognized by the Federal Constitution. Moreover, this work is about a basic, descriptive and 
documental research. 
 

Keywords: Human and fundamental rights; Guarantee; Information; Internet. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O acesso à internet é, para a humanidade, na atualidade, uma ferramenta 

imprescindível para o seu desenvolvimento, nesse sentido, objetiva-se avaliar como esse 

direito é tratado no ordenamento jurídico brasileiro e qual o impacto que essa tecnologia 

causa nos direitos humanos e nos direitos fundamentais.  

Diante dessa problemática, surge estas indagações: O que são direitos fundamentais? 

O que são direitos humanos? Como a internet poderia ser incluída no rol de direitos 

fundamentais? Qual a relação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais com a 

internet, como um instrumento de potencialização de direitos? Qual a função da internet na 

contemporaneidade? Se reconhecida como direito fundamental, como o Estado poderia 

garantir e promover o acesso à Internet? 

Primeiramente, pretende-se analisar a origem e a evolução histórica da internet, além 

de como ela é utilizada no Brasil e no Mundo. Posteriormente, será abordada a evolução 

histórica dos direitos fundamentais e serão introduzidas as teorias de direitos fundamentais, 

até a quinta geração de direitos. 

Assim, será examinada como se dá a inclusão de novos direitos no rol de direitos 

fundamentais, mediante a observação da Constituição Federal e do Marco Civil da Internet, e 

também, das teorias que proporcionam uma abertura à incorporação de novos direitos 

fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro. 

Diante disso, este trabalho espera apresentar reflexões e argumentos teóricos sobre a 

importância de se reconhecer a internet como direito subjetivo e de observar o seu status de 

direito fundamental, e buscar no Estado uma garantia, pois essa ferramenta está intimamente 

relacionada com o princípio da dignidade humana. 

 

2 ASPECTOS GERAIS SOBRE A INTERNET 

 

2.1 ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERNET 

 

A internet teve o seu surgimento no decorrer da Guerra Fria, diante de uma atitude 

tomada pelos Estados Unidos em resposta à Rússia, que em outubro de 1957 fez o lançamento 

do primeiro satélite artificial da história, enviando-o ao espaço exterior a Terra e denominado 

pelos russos de Sputnik. Diante desse contexto, o Estado Unidos, em outubro de 1957, criou a 

ARPA (Advanced Reasearch Project Agency), organização que tinha como objetivo o 
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desenvolvimento de programas relativos ao conhecimento e investigação do espaço, que foi 

substituída, no ano seguinte, com a criação da NASA (National Aeronautics & Space 

Administration), no verão 1958, porém sem extinguir a ARPA (ALMEIDA, 2005). 

Contudo, foi somente quatro anos depois, em 1961, que a Universidade da 

Califórnia, em Santa Bárbara, após ganhar da Força Área Americana um grande computador, 

fato que possibilitou à ARPA a investigar a recém-criada informática. Para tanto, foi 

contratado o psicólogo e cientista da computação Joseph Carl Robnett Licklider, para 

coordenar o projeto denominado de Command and Control Research – CCR. (ALMEIDA, 

2005). 

Assim, o desenvolvimento que acontecia no CCR, tinha como objetivo principal o 

processamento de dados por lotes e em períodos temporais diferentes. Tal pratica, supria 

eventuais dúvidas e necessidades quanto à realização de cálculos, entretanto ainda não era 

oportuna para a efetiva interação e troca de informações e transmissões de dados entre 

computadores. 

Diante de tal dificuldade, a equipe de Licklider construiu uma rede, intitulada de 

NET, que possibilitou a transmissão e comunicação de dados objetivada no âmbito da ARPA.  

Tal estudo foi encomendado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, em 1962, 

pois buscavam avaliar como as linhas de comunicação já existentes, poderiam ser estruturadas 

de modo que continuassem intactas ou que fosse possível a sua recuperação no caso de um 

ataque nuclear (TUNER E MUNÕZ, 2002). 

A orientação feita por Licklider dentro dos projetos desenvolvidos na ARPA se 

encerrou em 1965, e foi continuada pelo, também, psicólogo e cientista da computação, 

Robert William Taylor, que dispôs de um orçamento de 19 milhões de dólares, iniciando, 

portanto, a construção da primeira rede de computadores. (ALMEIDA, 2005). 

Assim, a solução pensada era de criar uma rede que fosse distribuída, conectando um 

emissor a um receptor, utilizando de mais de um trajeto, pois caso houvesse qualquer acidente 

no envio da mensagem, tal dado poderia utilizar de um caminho diferente, e chegar ao seu 

receptor sem qualquer avaria. 

A primeira rede de computadores efetiva, chamada de ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency), foi estabelecida entre a Universidade da Califórnia – Los 

Angeles, Stanford Research Institute, Universidade de Utah e a Universidade da Califórnia – 

Santa Bárbara. Essa rede, foi criada em dezembro de 1969, por alguns acadêmicos dessas 

universidades, que desenvolveram um grupo de trabalho e pesquisa. (ALMEIDA, 2005). 
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Em 1972, através da ARPANET, teve-se início da primeira atividade de uma 

comunidade virtual, utilizando-se de circuitos do sistema da rede de telefones, de modo que, a 

comunicação que antes era restrita apenas as quatro universidades, fossem ampliados para 

trinta. Paralelamente, foram construídas outras redes internas nos Estados Unidos, na 

Inglaterra, na França e em Portugal. 

Posteriormente, surgiu a ideia de criar uma rede internacional (International 

Network) e de uma rede regional e outra nacional para expandir a comunicação nos EUA 

(Interconnected Network), contudo, tais redes não se conectavam entre si, porém, é a partir 

dessa ideia, que futuramente se teria a criação da Internet.  

Em julho de 1975, a rede da ARPANET teve a sua operacionalidade e domínio 

transferidos para Agência de Comunicação e Defesa conhecida como DISA (Defense 

Information Sistems Agency). Com esse novo financiamento, a partir de uma técnica de 

comunicação que utilizava o sistema de rádio, construiu-se uma rede local chamada de 

Ethernet, que além da transmissão por rádio, também sustentava o uso de cabos coaxiais. 

(ALMEIDA, 2005). 

Com a expansão e conhecimento dessa nova tecnologia, entre os anos de 1975 e 

1985, foram criadas várias redes de transmissão e comunicação de dados, cada uma utilizando 

um financiamento diferente, não vinculadas às forças de Defesa dos EUA, entre elas, destaca-

se a CSNET, criada pela Fundação Nacional de Ciência – NSF (National Sciencia 

Fundation), que por sua vez, não concordava com o controle e autoridade dos militares sobre 

a rede de comunicação de dados. 

Vinton Cerf, um dos estudantes de Stanford (SRI) que participou do grupo de 

trabalho e pesquisa que criaram a rede ARPANET e o protocolo de conexão NPC (Network 

Control Protocol), juntamente com Robert Kahn um funcionário da ARPA desenvolveram 

entre 1973 e 1978, um novo protocolo de conexão que propiciou a interconexão de redes 

diversas entre computadores. Este protocolo foi denominado por eles de TPC/IP 

(Transmission Control Protocol e Internet Protocol), e foi apresentado 1977, em uma 

demonstração que conectou três redes entra si, a ARPANET, a RPNET e a STATNET, tal 

protocolo suprimiu, portanto, em 1983 o uso do NCP, assim, com essa demonstração, nasceu 

a Internet. (ALMEIDA, 2005). 

Foi somente em 1990 que domínio Internet se popularizou no mundo, pois, nesse 

ano, o Departamento de Defesa dos EUA, substituiu a ARPANET pela rede CSNET criada 

pela National Sciencia Fundation e a renomeou como NSFNET.  
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Para ampliar a possibilidade de uso da Internet, foi certeira a criação da Worl Wide 

Web, conhecida por nós como – www – desenvolvida pelos engenheiros Robert Caillaiu e 

Tim Berners-Lee, do Centre Eoropéen por la Recherche Nucléaire – CERN. (BRIGGS E 

BURKE 2006, p. 302). 

Além disso, a criação do protocolo de comunicação HTML (HyperText Markup 

Language) e de Browsers (Navegadores) trouxe base para a expansão do uso da Internet e do 

WWW, possibilitando, portando a transferência de hipertextos, inserindo, assim, outros 

conjuntos de informação na forma de blocos de textos, palavras, imagens ou sons. 

A popularização da internet deu-se com a criação do Internet Service Provider – ISP, 

em 1994, em Portugal, de modo que, a partir disso, foi difundida pelos órgãos de 

comunicação, pois os jornais de Portugal noticiaram a existência, a utilidade e praticidade da 

internet aos seus leitores (ALMEIDA, 2005). 

Tim Berners-Lee, lutava para manter a internet aberta, livre e independente, sem um 

único dono, pois ele acreditava no potencial desse novo instrumento, transformando-o, assim, 

em um meio de comunicação em massa, e não mais restrito a algumas determinadas classes, e 

consequentemente, alavancando a utilização da internet, pois ela trazia liberdade aos 

indivíduos e proveitos sem precedentes para a sociedade. (BRIGGS E BURKE, 2006). 

Com isso, a internet tornou-se pública, passou de uma rede entre poucos 

computadores, para ser a rede das redes, viabilizando sua utilização a partir de qualquer 

computador conectado, e assim, permitindo, de forma mais fácil e, a cada dia mais ágil, a 

transferência de dados e a troca de informações entre os usuários, tornando-se, portanto, uma 

rede mundial de comunicação.  

 

2.2 UTILIZAÇÃO NO BRASIL E NO MUNDO 

 

A internet revolucionou os meios de comunicação, transformando a forma de 

trabalhar, de comercializar e de ter entretenimento no mundo todo. 

O Brasil não ficou alheio a tal acontecimento, e segundo uma pesquisa feita pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com dados obtidos no segundo trimestre 

de 2017, apontava que 69,8% da população brasileira possuíam conexão com a internet, ou 

seja, cerca de 126,3 milhões de usuários com 10 anos ou mais. Diferentemente dos dados 

levantados em 2016, em que o número de usuários Brasileiros era 64,7%, contabilizando 

116,1 milhões de usuários com 10 anos ou mais, ou seja, em um ano, tivemos um aumento de 

10,2 milhões de pessoas conectadas à internet. (IBGE, 2016-2017). 
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Ainda, segundo a mesma pesquisa, desde 2017 o principal meio de acesso à internet 

utilizado pelos brasileiros é o smarthphone, concentrando 96% dos internautas, passo que o 

acesso através apenas de computadores registrou um número de 56,6% de usuários. (IBGE, 

2016-2017). 

O principal foco apontando para o uso da internet, é o de comunicação, em que 

95,5% dos usuários utilizam a internet para a troca de mensagens de texto, voz e imagens por 

intermédio de aplicativos e redes sociais. Além disso, ficou registrado que em 2017, 81,8% 

dos usuários, acessam a internet como meio de entretenimento, para assistir filmes, séries, ou 

outros tipos de vídeos. 

Contudo, segundo uma pesquisa apresentada pelo Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), em 2018, o Brasil não teve um 

aumento tão significativo, de modo que, passou-se a ter 70% da população conectada à 

internet, ou seja, 126,9 milhões de pessoas com 10 anos ou mais. Do mesmo modo, o uso de 

smarthphones subiu apenas 1%, em relação ao ano anterior, passando a totalizar 97% dos 

internautas. Enquanto isso, a quantidade de usuários que utilizavam apenas o computador para 

acessar a internet em 2018 caiu para 43%. (TIC Domicílios 2018). Assim, ilustram os gráficos 

a seguir: 

 

 
CGI.br/NIC.br, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), Pesquisa sobre 
o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros - TIC Domicílios 2018. 
Foto: Thiago Lavado/G1. 
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Ademais, a pesquisa apresentada pelo IBGE, referente aos dados coletados em 2017, 

mostrava que à época, 54,7 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais, ainda, não se 

conectavam à internet, de modo que, ficou constatado que 75,2% não sabiam ou não tinham 

interesse em acessar a rede. Dentre eles, 38,5% não sabiam acessar e utilizar a internet, 36,7% 

disseram não ter interesse no conteúdo disponibilizado na internet, e 13,7%, não utilizavam a 

internet por acharem que o serviço de acesso à rede possui um valor oneroso. (IBGE, 2016-

2017), conforme ilustra a imagem a seguir: 

 

 
IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua 2016-2017. 
Foto: Juliane Monteiro/G1. 
 

Para o coordenador de pesquisas do Cetic, Winston Oyadomari, o Brasil ocupa uma 

posição intermediária, entre os países desenvolvidos, como a América do Norte e a Europa, 

que possuem 80% da população conectada à internet, e os países em desenvolvimento, como 

os países do Leste Europeu e Árabes, que apresentam uma taxa entre 50% e 60% de usuários. 

Para ele, esses indicadores apresentam um crescimento favorável e importante para o Brasil, 

contudo, enxerga margem para evolução de acessos à internet no pais, já que o Brasil, ainda 

fica atrás de países da América do Sul, como o Chile, Argentina e Uruguai. (TIC Domicílios 

2018). 

O estudo citado, também revela que, comparado com os resultados de 2005, o uso da 

internet nos países desenvolvidos, passou de 51,3% para 80,9% população em 2018. 

Enquanto que nos países em desenvolvimento, em 2005 eram apenas 7,7%, e em 2018 passou 

a ser 45,3% da população, isto é, um crescimento proporcionalmente mais significativo. 

Além disso, uma pesquisa apresentada pelos serviços online Hootsuite e We are 

Social, apontavam que em 2019, o Brasil é o segundo país que mais fica online em todo o 

mundo, com o tempo médio de 9h29min., por dia, enquanto que, em primeiro lugar, está a 

Filipinas, que fica em média um pouco mais de 10h por dia, conforme expõe o gráfico abaixo:  
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KEMP, Simon. Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. We Are Social and Hootsuite’s latest collection of Global 
Digital 2019 reports. 
 

Diante do gráfico acima, outro dado evidenciado pela pesquisa, é de que países em 

desenvolvimento, como o Brasil, Argentina, Vietnã e México, apresentam, considerando sua 

população, o maior tempo médio de usuários conectados à internet, ficando acima da média 

mundial de 6h42min., ao passo que, países considerados desenvolvidos, como Estados 

Unidos, Japão, França e Alemanha, apresentam um tempo médio de uso de internet abaixo da 

média mundial, em que a população fica conectada à rede. (KEMP, 2019). 

Quanto à proporção mundial de usuário conectados, segundo a mesma pesquisa feita 

pelo site We Are Social and Hootsuite, em 2019, cerca de 4,388 bilhões de pessoas utilizam a 

internet no mundo todo, ou seja, aproximadamente 57% da população mundial. Dentre eles, 

52% (3,986 bilhões) utilizam a internet por um Smartphone, como evidencia a imagem 

abaixo. 

 
KEMP, Simon. Digital 2019: Global Internet Use Accelerates. We Are Social and Hootsuite’s latest collection of Global 
Digital 2019 reports. 
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Com isso, percebe-se que a cada ano, não somente no Brasil, mas mundialmente, 

mais pessoas buscam o acesso à internet, seja para busca de informações, entretenimento, 

profissionalmente ou a simples comunicação e interação, fomentando e exigindo, portanto, o 

desenvolvimento da estrutura da internet, e de dispositivos que possibilite a conexão, assim, 

alavancando o desenvolvimento tecnológico, comercial, mas, principalmente, tornou-se um 

fenômeno social, pois instituiu um novo espaço público, impulsionando a efetivação de 

direitos. 

 

3 DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

3.1.1 Teorias do Direito Fundamental 

 

Primeiramente, antes de qualquer conceituação vale destacar o pensamento do 

constitucionalista Dirley da Cunha Junior em que expressa: “não há consenso doutrinário no 

terreno terminológico e conceitual dos direitos fundamentais. ” (2009, p.532). 

Assim, pode-se perceber que, dentre os autores constitucionalistas, não há 

unanimidade a respeito de um conceito sobre direito fundamental. Diante disso, toma-se como 

preceito o ensinamento de Ruy Barbedo Antunes, cuja lição, compreende que os direitos 

fundamentais estão vinculados a um ordenamento jurídico particular e específico, ou seja, 

aquilo que foi positivado (2005, p.334). 

Nesse sentindo, Gomes Canotilho e Ingo Sarlet, também defendem um sentido 

formal dos direitos fundamentais que foram positivados, em que esses, derivam dos direitos 

fundamentais em sentido material. Diante disso, é compreendido como direitos fundamentais 

em sentindo formal, aqueles que são enunciados em normas constitucionais, ao passo que, 

direito fundamental em sentido material, são os presentes em normas de direito internacional, 

ou seja, ainda não positivados constitucionalmente. (CANOTILHO, 1998, p.373. SARLET, 

1998, p.80). 

Tal pensamento, foi inspirado nos ensinamentos de Robert Alexy, já que esse autor 

defende um sistema aberto de diretos fundamentais, pois acredita que esse tipo de norma, não 

se encontra, apenas, elucidada pela Constituição. Assim, para ele, existem duas categorias de 

normas de direitos fundamentais, as definidas diretamente pela carta Constitucional, e as 

denominadas por ele como normas de direito fundamental atribuídas, isto é, enquanto as 
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primeiras são estabelecidas legislativamente, a segunda harmoniza-se com valores 

fundamentais. Diante disso, o autor encontra no positivismo, juntamente em coerência com a 

Constituição Alemã, um breve conceito de normas de direito fundamental, em que afirma: 

“normas de direitos fundamentais são normas diretamente expressas por essas disposições” 

(ALEXY, 2008, p.68,73-74). 

Ingo Sarlet, além de salvaguardar que direitos fundamentais, também existem além 

do texto constitucional, pertencendo a um sentido material, afirma que: “os direitos 

fundamentais, ao menos de forma geral, podem ser considerados concretizações das 

exigências do princípio da dignidade da pessoa humana”. (1988, p.91). 

Diante de tais preceitos, acolheremos o conceito abordado por Pérez Lunõ, o qual 

entende o direito fundamental como:  

 

un conjunto de faculdades y instituciones que, en cada momento 
histórico, concreta las exigencias de la dignidad, la liberdad y la 
igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por 
los ordenamientos jurídicos a nivel nacional y internacional. (PÉREZ 
LUÑO, 1995, p.48).1 

 

Com isso, pode-se perceber que os direitos fundamentais são aqueles encontrados no 

plano interno e positivado na Constituição de cada país, enquanto que os direitos humanos 

possuem caráter universal e resultam de uma formulação internacional e composição 

histórica, ou seja, de acordo com o momento histórico, sua disposição será diferente, e, por 

isso, são mais amplos, assim, os direitos humanos também são fundamentais, já que estão em 

um plano internacional, consagrados em tratados e convenções internacionais. 

 

3.1.2 Evolução Histórica dos Diretos Fundamentais 

 

O direito fundamental, na concepção jusnaturalista, origina-se de um direito natural, 

absoluto e imutável, Ingo Sarlet, aponta, tal surgimento, à doutrina cristã, que baseou a 

filosofia de Santo Tomás de Aquino, pois, nessa concepção, teria o homem sido criado à 

imagem e semelhança de Deus, e, portanto, detém o ser humano, uma liberdade e valores 

intrínsecos, inerente a sua natureza, e, consequentemente, possui direitos que precisam ser 

respeitados. Já que, os seres humanos, são considerados como filhos do mesmo Deus, logo, 
                                                           
1 um conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, concretizam as exigências da 
dignidade humana, da liberdade e da igualdade, que devem ser positivamente reconhecidas pelos ordenamentos 
jurídicos em nível nacional e internacional. (Tradução nossa). 
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todos são considerados irmãos, ajustando-se aí parâmetros para edificação e eficácia de 

diretos de igualdade, por mais que cada ser seja individualmente diferente. (1988, p.38). 

Outro marco histórico, do surgimento dos direitos fundamentais, foi a teoria 

Contratualista de John Lock, que deduz que os homens vivem em sociedade objetivando 

preservarem suas vidas, a liberdade e suas propriedades.  

Diante disso, tal pensador, torna esses bens exequíveis ao Estado, de modo que, em 

sua concepção, somente concordando em viver dentro de uma comunidade, submetendo-se as 

suas normas, e, assim, abdicando de uma parcela de sua liberdade, o homem pode proteger os 

seus bens e garanti-los seguros contra outros, alheios ao seu agrupamento. (1998, p.468). 

A partir disso, outros documentos também surgiram na Inglaterra, como a Petition of 

Rights (1628), que reafirmou a legalidade tributária, a ampla defesa e devido processo legal, o 

Habeas Corpus Act (1679), que regulamentou o Habeas Corpus previsto na Magna Carta da 

Inglaterra, sendo, portanto, a pedra angular para proteção da liberdade, além de estabelecer 

um procedimento para tramitação do HC, e a Declaração de Direitos - Bill of Rights (1689), 

que fortaleceu o princípio da legalidade, garantiu o direito de petição, trouxe eleição dos 

membros do parlamento, vedou penas cruéis, além de reafirmar direitos. 

Além disso, a Revolução Francesa, em 1789, com a edição da Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, influenciou no reconhecimento dos direitos de liberdade 

(civis e políticos) de forma subjetiva, exigindo uma prestação negativa do Estado, limitando o 

poder estatal e valorizando o homem individualmente considerado, o que levou à primeira 

geração/dimensão dos direitos fundamentais. 

Dentre outros marcos teóricos, apontado pela maioria dos doutrinadores 

constitucionalistas, houve manifestações contra o Capitalismo e a Burguesia, como após 1º 

Revolução Industrial Europeia, em que houve reivindicações trabalhistas contra a exploração 

do proletariado, e edição de normas de assistência social, na Inglaterra com o Cartismo, em 

que o povo enviou uma carta ao parlamento, assinada por William Lovett, e na França, com a 

Comuna de Paris, em que operários tomaram o governo francês, reivindicando melhores 

condições de vida para a classe operária, contudo, a burguesia retomou o poder com a ajuda 

dos militares. 

Além desses, são considerados também, marcos teóricos de direitos fundamentais, a 

Constituição Mexicana de 1917, a Declaração dos Direitos do povo Trabalhador – Rússia, em 

que se buscava igualdade material e excluir o direito à propriedade. No mesmo sentido, em 

1919, a Constituição de Weimar – Alemanha, buscava, também, a necessidade da intervenção 
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Estatal, com uma atitude positiva e prestacional, garantindo direitos sociais, econômicos e 

culturais. Consagrou-se neste ato, os direitos fundamentais de segunda geração/dimensão. 

Outro parâmetro histórico é a Segunda Guerra Mundial, pois, após esse fato, 

ocorreram várias declarações de direitos, visando à proteção da pessoa humana e de sua 

dignidade. Passou-se a explorar outros aspectos e necessidades da vida humana em sociedade, 

reafirmado os direitos de primeira e de segunda geração/dimensão. Como a Carta das Nações 

Unidas em 1945, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, os Pactos 

Internacionais de Direitos Humanos de 1966, a Proclamação de Teerã, em 1968, e, também, 

da Declaração e Programa de Ações de Viena, em 1993.  

Foi após a Segunda Guerra Mundial que começou a construção das demais gerações 

de direitos fundamentais, sejam elas de terceira, quarta e quinta, que serão abordadas a seguir. 

 

3.2 GERAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

As gerações de Direitos Fundamentais não se excluem, mas, se complementam. 

Além disso, há divergências doutrinárias quanto à nomenclatura, que para alguns teóricos são 

dimensões de direitos fundamentais, e, para outros, o termo correto é gerações de direitos 

fundamentais, para tanto, neste trabalho, abordaremos esses termos como sinônimos.  

Posto isso, a primeira geração de direitos fundamentais, tem sua origem no 

pensamento liberal-burguês, e está vinculada ao princípio da liberdade, reivindicou a garantia 

de direitos civis e políticos, oponíveis em face do Estado, exigindo deste ente uma prestação 

negativa, e assim, valorizando a liberdade individual. Em consonância a esse pensamento, 

expressa Paulo Bonavides: “Tendo como titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado e 

traduzidos como faculdades ou atributos da pessoa humana”. (2003, p. 563). 

A maioria dos direitos à liberdade foram amparados na Constituição Federal 

Brasileira, no artigo 5º. Como desdobramento desse princípio, temos: a liberdade de ir e vir, 

propriedade, intimidade, livre iniciativa, liberdade de expressão, comunicação, devido 

processo legal, ampla defesa, liberdade de crença religiosa, liberdade de associação, direito 

autoral, inviolabilidade do sigilo de correspondência.  

Os direitos fundamentais de segunda geração foram associados ao princípio da 

igualdade, buscando uma prestação positiva do Estado quanto à garantia de direitos sociais, 

econômicos e culturais. Sua origem remonta a manifestações realizadas pelo proletariado 

contra a burguesia, na busca pela justiça social. Essa geração engloba também, liberdades 
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sociais, como o direito ao salário mínimo, à sindicalização, o direito de greve, e o repouso 

semanal remunerado. (SARLET, 1988, p. 50, adaptada). 

Quanto aos direitos fundamentais de terceira geração, esses revelam-se no fim do 

século XIX, após os massacres da Segunda Guerra Mundial, e tem o seu cerne nos princípios 

da solidariedade e/ou fraternidade, lemas da Revolução Francesa. Para Norberto Bobbio, o 

documento que dá início a essa fase é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

considerada para o autor, como a mais importante fase dos direitos fundamentais. (1992, 

p.30). 

Os direitos fundamentais de terceira geração são chamados de transindividuais, já 

que estão destinados à proteção do gênero humano, e não mais a um indivíduo em específico, 

assim afirma Ingo Sarlet sobre esses direitos: “trazem como nota distintiva o fato de se 

desprenderem, em princípio, da figura do homem-indivíduo como seu titular, destinando-se à 

proteção de grupos humanos. ” (1988, p.50). 

Como exemplo de direitos fundamentais de terceira geração, tem-se: o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito ao desenvolvimento, à comunicação, o 

direito à paz, e o direito à proteção do patrimônio histórico e cultural. 

Paulo Bonavides elenca a existência de direitos fundamentais de quarta geração, em 

que, segundo ele, são os direitos à democracia, direito à informação, e o direito ao pluralismo, 

para o autor, a origem desses direitos remonta à institucionalização do Estado social. (2003, 

p.571). 

Em concordância, Zulmar Fachin, relata que diante de fatos históricos que eclodiram 

no final de século XX, como a derrota dos regimes políticos do Leste Europeu, e fim dos 

regimes ditatoriais na América Latina, na Central e parte da África, com a desintegração da 

URSS e fim da Guerra Fria, formou-se a base para a formação da nova ordem mundial. Para 

tanto, foram editados documentos pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela 

Organização dos Estados Americanos (OEA), visando proteger os direitos fundamentais de 

quarta dimensão, de modo que, o acesso à informação verídica, e a concretização da 

democracia e do pluralismo, tornaram-se assuntos de grande importância e preocupação no 

início desse século, pois, esses direitos, são frutos da história humana. (2015 p.226-227). 

Quanto aos direitos de quinta geração, esses estão vinculados ao uso das novas 

tecnologias. 

Primeiramente, deve-se analisar a inclusão de novos direitos no rol de direitos 

fundamentais e, para tanto, fica notória tal possibilidade, mediante a observação do parágrafo 

segundo, do art. 5º da Constituição Federal (CF), de modo que, proporciona uma abertura à 
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incorporação de novos direitos fundamentais, pois sucede da CF um conjunto de princípios 

adotados, abrangendo, assim, a inclusão de novos direitos não enunciados nas normas 

constitucionais. (GOULART, 2012, p. 9). 

Por essa dimensão, é a partir da evolução histórica dos direitos que Cesar Luiz 

Pasold, propõe a existência dos direitos de quinta geração, isto é, aqueles vinculados ao uso 

de novas tecnologias, de modo que, introduzem obrigatoriamente a análise de novas 

carências, de novos direitos. (2005, p. 224). 

O aparecimento desses novos direitos, como os direitos de quinta geração, estão 

diretamente associados com a mudança de paradigma de uma sociedade industrial para uma 

sociedade informacional, as quais introduziram a internet como mecanismo de comunicação. 

(GOULART, 2012, p.9). 

Assim, observa-se que a internet é parte essencial como uma, ou como a principal 

ferramenta de comunicação e transmissão de dados na contemporaneidade, uma vez que, é 

possível, por intermédio da internet, obter-se todo e qualquer tipo de informação, de tal 

maneira que o uso dessa ferramenta é indispensável para potencializar e promover a 

educação, a cultura, a cidadania, o emprego e a democracia, pois foi a internet que 

revolucionou o mundo das comunicações, tornando-se o mais rápido meio de comunicação, 

podendo disseminar informações em poucos segundos. 

 

4 ACESSO A INTERNET E REAFIRMAÇÃO DE OUTROS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

4.1 ACESSO À INTERNET COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

 

A internet, desde o seu surgimento, teve como objetivo principal a troca de 

informações, isto é, possibilitou e facilitou a comunicação, já que a tornou mais ágil e 

encurtou distancias, assim permanece atualmente, de modo que, dentre inúmeras utilidades e 

funções, a principal continua sendo a comunicação.  

Com a sua popularização, a internet, trouxe à sociedade um novo espaço social, com 

isso, a ausência dessa tecnologia proporcionaria um impacto social complexo de se 

dimensionar, pois esse instrumento está inserido, e tornou-se quase inerente, ao cotidiano dos 

indivíduos. 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, não só reconhece como 

assegura direitos e garantias fundamentais, especificamente em seu §2º, que traz a 
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possibilidade de reconhecimento de novos direitos, e, com isso, abre margens normativas para 

reconhecer a internet como um direito indispensável e essencial.  

Assim, a internet e o acesso a ela, trazem a característica de alavancar a promoção e 

o progresso das capacidades humanas (informação, educação, cidadania etc), de modo que, 

deve-se observar o seu status de direito fundamental, pois essa ferramenta está intimamente 

relacionada com o princípio da dignidade humana, e, a partir disso, poderia exigir-se do 

Estado a garantia desse direito. Além de que, o uso desse instrumento, reafirma a eficácia dos 

direitos fundamentais presentes nas dimensões citadas no tópico anterior, como a liberdade, a 

educação, a cidadania, à comunicação, a informação, a democracia, e o pluralismo. 

Mark Poster, fez uma análise sobre os efeitos da internet, ainda quando a rede era 

considerada “elitista”, pois em 1995 tinha-se ainda apenas trinta milhões de usuários 

conectados à rede, ao passo que hoje, tem-se em média 3,6 bilhões de internautas. Diante 

disso, o historiador americano, com um pensamento visionário e diferente da sua época, não 

considerava a internet apenas como uma tecnologia, para ele a internet inaugurou um novo 

espaço social, que permite várias categorias de comunicação interpessoal. Desse modo, o 

autor compara a internet com as antigas reuniões que aconteciam no centro das cidades-

estados gregas. (1995, p. 5). 

Em consonância a isso, pode-se dizer que o mundo virtual não é oposto ao real, nem 

é inexistente ou imaginário, para o autor, trata-se de um novo tipo de realidade, um novo eixo 

existencial, que por sua vez, provocou uma transformação no plano tradicional de existência. 

(ROHRMANN, 2005). 

Essa nova esfera pública advinda da internet, é um meio que incentiva as pessoas a 

terem uma comunicação aberta, indiscriminada, de maneira plural e democrática, com isso, 

por mais que ela apresente alguns defeitos, isso não tira o mérito de ser um fenômeno social. 

(HARTMANN, 2007, p.5). 

A partir disso, pode-se relacionar essa ideia com o direito à liberdade de expressão e 

de liberdade informativa, e coloca a internet como um meio democratizador de comunicação, 

pois qualquer indivíduo pode assumir o papel da televisão, do jornal, e assim, emitir 

informações e disponibilizá-las ao mundo, logo, potencializando o direito à informação, em 

que cada pessoa, por meio da internet, pode se informar, fazer conhecida sua opinião e 

compartilhar seus conhecimentos com quem quiser, de forma rápida e instantânea, 

fomentando assim, o livre acesso e a livre circulação de informações, decorrente de uma nova 

necessidade histórica. 
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Além disso, ressalta-se, que a internet está ligada também com o princípio da 

publicidade e da transparência, pois como instrumento potencializador da democracia e da 

informação, proporciona ao cidadão, um melhor controle sobre os atos Estatais, em que os 

indivíduos que antes deveriam dirigir-se a repartições públicas, agora, podem acompanhar a 

Administração Pública quase que em tempo real. Além disso, cada cidadão, pode inteirar-se 

das leis ordinárias, complementares, portarias e resoluções, que vigoram no seu município, 

estado e no país.  

Diante disso, pode-se dizer, que a internet, é o único instrumento viável para que os 

cidadãos acompanhem e controlem os atos administrativos praticados por cada ente presente 

na Federação, já que independe da cartularidade. (HARTMANN, 2007, p.19). 

Assim, oportunizando e efetivado os direitos de quarta geração: informação, 

pluralismo e democracia. 

A Lei nº 11.419/2016, que instituiu a informatização do processo, além de tornar o 

processo eletrônico nos Juizados de todo o país, também, estabeleceu um diário eletrônico da 

Justiça. A instalação de um sistema processual virtual deu forma ao processo eletrônico, e 

com isso, gerou-se, também, uma dependência do Judiciário do uso da internet, já que com ela 

conseguiu-se obter uma melhor prestação de serviço à comunidade. 

Nessa linha de pensamento, a internet é uma ferramenta potencializadora do acesso à 

justiça, pois com ela teve-se uma melhoria da prestação da atividade jurisdicional, visto que 

trouxe soluções para a organização judicial, diante do grande volume de processos existentes 

e do tempo necessário para se julgar cada uma dessas causas, garantindo de forma mais 

efetiva, os princípios do devido processo legal e da duração razoável do processo. 

Outro aspecto que se pode destacar como desdobramento da informação e da 

comunicação é o acesso à educação, porque tal evolução, caracterizou a internet como uma 

mídia mais aberta, descentralizada e democrática, e, com isso, possibilitou o desenvolvimento 

da educação e do ensino, pois encurtou distâncias geográficas, aproximando o contato entre 

educadores e educandos, e, dessa forma, as paredes das instituições de ensino se abriram, e as 

pessoas se intercomunicam, se integram, trocam informações, dados e pesquisas, em tempo 

real, ou no horário favorável a cada indivíduo. (MORÁN, 1997). 

Além disso, a internet é um instrumento poderoso, pois integra as mídias 

anteriormente existentes (como jornais, revistas, televisão, rádio, entre outras) no ensino a 

distância, tornando-se um meio de comunicação privilegiado entre professores e alunos, pois 

junta a escrita, a fala e imagem, e o audiovisual, de uma forma interativa, flexibilizada e 

rápida. (MORÁN, 1997). 
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A internet, então, surge como meio facilitador da educação, pois supre a inexistência 

de instituições de ensino em regiões de difícil acesso, e também, da falta de profissionais de 

ensino qualificados nesses locais isolados, por meio do uso de sistemas de educação a 

distância. Assim, a internet atua como possibilitadora não só da educação, mas também, da 

cultura e da cidadania. (HARTMANN, 2007, p. 20-21). 

O direito de acesso à internet decorre dos valores da cidadania e da dignidade da 

pessoa humana, presentes no artigo 1º, incisos II e III da Constituição Federal, pois ela, 

concretiza a liberdade de expressão e a liberdade informática, além de proporcionar condições 

para satisfazer o direito de educação, o acesso à justiça, à saúde, à democracia, ao passo que, 

reafirma a isonomia, definindo o lugar o indivíduo perante a sociedade. 

Desse modo, ainda que a internet, não seja um elemento suficiente, constitui-se como 

uma ferramenta essencial na contemporaneidade, já que fomenta a formação intelectual, 

cultural e democrática de qualquer indivíduo. 

Nesse sentido, fica cristalina a relevância do acesso à internet, e a evidência de que 

esse fenômeno possui o status de direito fundamental, visto que, além de cumprir um papel 

essencial na comunicação e na obtenção de todo e qualquer tipo de informação, também, 

alavanca as diversas necessidades sociais presentes na sociedade brasileira, pois encontra 

substância e similaridade com os Direitos Fundamentais já positivados, além de relacionar-se 

com a dignidade humana. 

Além do parâmetro constitucional, o Marco Civil da Internet institucionaliza e 

determina diretrizes para o uso da internet no Brasil, estabelecendo garantias, direitos e 

deveres. Para tanto, em sua redação, estabelece como parâmetros direitos fundamentais e 

humanos já protegidos pela Constituição Federal, mais precisamente em seu artigo 2º, que 

além da liberdade de expressão, expressa no caput desse artigo, também, tem como 

fundamento do uso da internet no Brasil, o inciso II, que expressa: “os direitos humanos, o 

desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais”, e também o 

inciso III, que dispõem “a pluralidade e a diversidade”. (BRASIL, 2014). 

Além disso, o artigo 4º dessa legislação propõem como objetivos em seus incisos I e 

II, respectivamente, o direito de acesso à internet a todos, e o acesso à informação, ao 

conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. 

Não somente esses dispositivos, mas também, os artigos 6º e 7º do Marco Civil da 

Internet, reforça o fato da internet ser vista como um direito humano e fundamental, já que 

dispõem o seguinte: “Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos 

fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus usos e costumes 
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particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, 

social e cultura. ” (BRASIL, 2014). 

Complementarmente, o artigo 7º, da mesma carta legislativa, estabelece que a 

internet, é um instrumento essencial para o exercício da cidadania, e assim, garante em seus 

incisos e alíneas, alguns direitos aos cidadãos usuários dessa nova esfera pública, bem como, 

no inciso IV, em que disciplina sobre a não suspensão da conexão à internet, isto é, traz a 

garantia ao cidadão do acesso a esse instrumento.  

Sabe-se, que o direito decorre da evolução histórica da sociedade, em que diante de 

necessidades, motiva o fomento e atualização de legislações. Com o Marco Civil, isso não foi 

diferente, pois ele nasceu diante de um contexto em que se fez necessária a disciplina do 

Direito da Tecnologias de Informação.   

Marcel Leonardi, a respeito do Marco Civil, afirma que essa legislação surge para 

proporcionar a efetivação de tutelas de direitos presentes na internet, assim, para ele, será 

necessária uma capacidade de regulação do sistema jurídico, em que deverá contribuir para 

diminuir possibilidades de abusos e violações à liberdade de expressão, além de garantir a 

segurança da internet. (2012, p. 100). 

Assim, o Marco Civil, reafirmou algumas gerações de direitos fundamentais, e 

nasceu como resposta a uma necessidade da sociedade brasileira, e com isso, tornou possível 

o reconhecimento do acesso à internet no ordenamento jurídico brasileiro, trazendo à tona a 

importância de sua promoção como direito formal. 

 

4.2 INTERNET E A DIGNIDADE HUMANA 

 

O princípio da dignidade humana, está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 

especificamente, no texto constitucional, em seu artigo 1º, III. O seu cumprimento se dá 

quando se fomenta ou oportuniza-se ao sujeito desfrutar de direitos essenciais, como a 

educação, cultura, informação. (BRASIL, 1988). 

Esse princípio permeia todo o texto constitucional, desse modo, podemos perceber 

que o constituinte de 1988, estabeleceu a dignidade da pessoa humana como um valor 

supremo no ordenamento jurídico brasileiro, prevalecendo, portando, a visão humanista. 

Para Luiz Edson Fachin, a dignidade da pessoa humana é: “princípio estruturante, 

constitutivo e indicativo das ideias diretivas básicas de toda a ordem constitucional. ” Para 

esse pensador, esse princípio não só proporciona uma harmonia no sistema interno, mas, 

também, afasta a predominância do individualismo, de modo que, deve ser utilizado como um 
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leme a todo o ordenamento jurídico, pois trata-se de um princípio emancipatório. (2001, p. 

191). 

Em consonância a esse pensamento, tem-se a dignidade humana como princípio 

basilar, não se tratando de uma criação legislativa, mas um valor reconhecido 

constitucionalmente, já que o próprio conceito de pessoa humana remonta ser anterior a 

norma jurídica. Trata-se de um pressuposto fundamental, intrínseco ao Estado democrático de 

Direito, uma substancia de validade a priori, positivado jurídico-constitucionalmente. 

(PRADO, 2003). 

Além disso, à Declaração Universal Direitos Humanos estabelece o acesso à 

informação, à cultura e à educação, reconhecendo que eles possuem status de direito 

fundamental. (ONU, 1948). 

Dessa forma, o princípio da dignidade humana traz a prerrogativa de cada indivíduo 

de delinear o seu projeto de vida, além de garantir o acesso a direitos fundamentais dispostos 

nas constituições. Com isso, fica evidente a importância desse princípio para o 

desenvolvimento humano, de forma a proporcionar ao indivíduo opções de vida digna.  

Para que alguém consiga planejar o seu modo de viver, dentro de uma vida digna, 

torna-se extremamente importante que esse sujeito seja estimulado, que desenvolva suas 

capacidades humanas, suas habilidades e talentos, e assim, consequentemente atinja uma meta 

de vida.  

Uma pessoa que não teve suas capacidades e habilidades estimuladas, dificilmente 

terá um leque de opções de como escolher sua forma de se viver, enquanto que, o sujeito que 

teve contato com informações diversas, com tipos de experiências, e assim, tenha 

desenvolvido suas aptidões, poderá, portanto, escolher e colocar em prática o estilo de vida 

que o torne feliz, que ocasione uma vida digna, já que, diante disso, desfrutará de outros 

direitos fundamentais já constituídos. (MORAES E FRANÇA, 2017). 

Diante disso, fica notória a importância da internet como prospectora da dignidade 

humana, pois nesse ambiente, o indivíduo, por meio da comunicação, da facilidade de acesso 

e de trocar informações, do acesso à cultura e a educação, tem suas capacidades estimuladas, 

o que torna esse instrumento, essencial para o desenvolvimento do homem. Dessa maneira, 

pode-se observar que a internet atua na construção das atribuições humanas, e, com isso, 

amplia o leque de projetos de vida, proporcionando uma existência humana digna. 
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4.3 COMO O ESTADO PODE PROMOVER E GARANTIR O ACESSO À INTERNET 

 

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seu artigo 5º, e no §2º, traz a 

possibilidade da adição de novos direitos ao ordenamento jurídico, assim, possibilita acionar o 

Estado para cumprir atitudes prestacionais, diante das novas garantias reconhecidas e 

firmadas como normas. 

Ainda, também, de acordo com as ponderações de Hans Kelsen sobre direito 

subjetivo, pode-se perceber, em síntese, que ‘consiste, no reflexo do dever jurídico de uma ou 

mais pessoas’, isto é, a norma jurídica determina uma ação ou omissão de um indivíduo ou 

entidade, que repercutirá na esfera jurídica de outra pessoa (2009, p.142). 

Portanto, reconhecendo a internet como direito subjetivo, obrigará alguém a 

conceder, viabilizar ou estimular o acesso a esse instrumento. 

Dito isso, pode-se compreender a importância do reconhecimento, de que o acesso à 

internet possui status de direito fundamental, já que cumpre o requisito material, pois se 

relaciona diretamente com o princípio da dignidade humana, e, também, cumpre o requisito 

formal, de ter sido constitucionalizado, mesmo que implicitamente, desdobrando-se do direito 

à educação e à cultura. Por essa razão, resta ao Estado viabilizar esse direito implícito 

constitucionalmente e garantir aos cidadãos o acesso à internet. 

Assim, com a inclusão de uma norma de direito fundamental de acesso à internet, o 

Estado teria que garantir o direito subjetivo de cada cidadão de conectar-se à rede, e, portanto, 

aqueles indivíduos que possuem limitações econômicas e intelectuais, teriam a prerrogativa 

de exigirem do Poder Público um meio de acesso adequado, na forma de um terminal, como 

um computador para que obtenha conexão com a internet e, também, instrução para dispô-la, 

fomentando, portanto, na realização de políticas públicas para viabilizar a inclusão digital. 

(HARTMANN, 2007, p. 27-28). 

Diante disso, é notória as reflexões sobre a importância de se reconhecer a internet 

como direito subjetivo e fundamental, de modo que, implica em conceder, viabilizar ou 

estimular os indivíduos a esse instrumento, e, assim, proporcionar um desenvolvimento 

cultural, educacional, cidadão e democrático, suscitando o enriquecimento e fortalecimento 

das capacidades humanas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Com o surgimento de novas tecnologias, a comunicação ficou mais prática e teve o 

seu custo reduzido e, com isso, facilitou o acesso à informação e o exercício da liberdade de 

expressão, de modo que, hoje, qualquer usuário da Internet é tanto um emissor quanto um 

receptor de dados e de opiniões. 

Assim, constata-se que o acesso à internet é, para a humanidade, na atualidade, uma 

ferramenta imprescindível para o seu desenvolvimento, dessa forma a internet deve ser 

reconhecida como direito fundamental, pois ela é um instrumento de acesso à cultura, à 

informação, à educação, à cidadania, ao entretenimento, ao emprego, à democracia.  

Importa destacar que a internet tem como característica alavancar a promoção e o 

progresso das capacidades humanas e, por isso, pode viabilizar os sujeitos a exercerem alguns 

dos direitos já reconhecidos pela Constituição Federal e presentes nas gerações de direitos 

fundamentais.  

Também, a internet não só revolucionou os meios de comunicação, mas, instituiu 

uma nova esfera pública, reafirmando e impactando em diversos direitos fundamentais, 

portanto, observa-se que o direito de acesso à internet, encontra-se implícito no ordenamento 

jurídico brasileiro, diante do disposto na Carta Constitucional, e, também, no Marco Civil da 

internet, além da sua relação estrita com os direitos humanos. 

Ainda, constata-se que limitar esse direito, é restringir a própria liberdade, não só de 

ter acesso a informações, mas principalmente de ter acesso aos demais direitos fundamentais. 

Diante disso, faz-se necessária a proteção dos direitos humanos e fundamentais presentes 

neste novo espaço público. 

Isto posto, é nítida a necessidade do reconhecimento do acesso à internet como 

Direito Fundamental, e que esse direito merece uma proteção e atenção especial do Estado, 

restando investigar futuramente maneiras especificas de viabilizar esta garantia de forma 

efetiva para toda a sociedade. Destarte, espera-se que esta temática, mesmo de maneira 

introdutória, seja um ponto de partida para mais discussões sobre o acesso à internet como um 

direito fundamental. 
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