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O DIREITO AO SIGILO DAS INFORMAÇÕES NO AMBIENTE DIGITAL 

 

 
RESUMO 

 

Pretendendo demonstrar a estruturação da proteção normativo-jurídica estatal construída 

historicamente, frente ao desenvolvimento do meio ambiente digital, por meio da busca da 

proteção ao direito à vida privada e à intimidade do indivíduo perante tal cenário, a 

persecução do presente estudo está vinculada à demonstração do direito fundamental da 

autodeterminação informacional do cidadão enquanto agente social. Em meio ao 

desenvolvimento tecnológico alcançado pelas pesquisas científico-militares – fomentadas 

durante a corrida para a hegemonia bélica característica do período da guerra fria –, assistiu-se 

a criação do embrião do que hoje conhecemos como internet. Originalmente desenvolvida 

como uma simples ferramenta de transmissão e armazenamento de dados militares, capaz de 

superar as limitações espaço-temporais, o ambiente digital foi apresentado como um meio de 

comunicação revolucionário, que, depois de decorrido aproximadamente meio século de sua 

abertura para a sociedade civil, passou a influenciar não apenas a intersubjetividade humana, 

mas alcançou as bases econômicas e políticas dos governos ocidentais. Rememorada a partir 

dos primórdios do pensamento cibernético, a rede mundial de computadores pode ser 

entendida como uma fonte única de conhecimento universal, municiando seu destinatário com 

informações quase que irrestritas. Entretanto, os direitos e garantias constitucionalmente 

conquistados pelo indivíduo continuam tendo sua efetivação perante o meio digital 

obstaculizada, especialmente pela exploração do caráter econômico da rede mundial de 

computadores, que afeta diretamente os elementos que compõem o modelo estritamente 

relacional da comunicação digital: sujeito, informação e meio ambiente. No Brasil, somente 

em 23 de abril de 2014, por meio da lei federal 12.965, o ordenamento recebeu norma 

específica regulamentadora do funcionamento da rede, prevendo especificamente princípios, 

fundamentos e objetivos para delimitar direitos, garantias e deveres dos usuários, das 

empresas provedoras de conexão e serviços online, e igualmente diretrizes para a atuação do 

Poder Público. Consolidaram-se assim os fundamentos e princípios orientadores da disciplina 

do uso da internet no Brasil, pautados no respeito aos direitos humanos e na realização do 

indivíduo enquanto cidadão, sendo este detentor de um conjunto de afirmações ontológicas 

que, concatenadas na realização comunicacional digital, influencia o livre desenvolvimento de 

sua personalidade. A análise proposta parte da confrontação valorativa da comunicação e das 

informações, principalmente, perante o ordenamento jurídico, pretendendo a demonstração da 

efetividade dos direitos fundamentais à privacidade e intimidade do cidadão na internet, e a 

comunicação livre e sem interferências no âmbito da rede mundial de computadores. 

Considerando a perspectiva histórica do pensamento democrático, será demonstrado que o 

princípio da liberdade da autodeterminação denota os traços característicos da intimidade e 

privacidade digital. 

 

Palavras-chave: informação; internet; sigilo; democracia; intimidade; privacidade. 
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THE RIGHT TO SECRECY OF INFORMATION IN THE DIGITAL 

ENVIRONMENT 

 

 
ABSTRACT 

 

Intending to demonstrate the structuring of historically constructed legal and juridical 

protection, in the face of the development of the digital environment, through the search for 

protection of the right to privacy and the intimacy of the individual in such a scenario, the 

pursuit of this study is linked to the demonstration of the fundamental right of informational 

self-determination of the citizen as a social agent. In the middle of the technological 

development achieved by scientific-military research - fostered during the race for the warlike 

hegemony characteristic of the “Cold War” period -, we witnessed the creation of the embryo 

of what we now know as the internet. Originally developed as a simple tool for transmitting 

and storing military data, capable of overcoming space-time limitations, the digital 

environment was presented as a revolutionary means of communication, which, after 

approximately half a century of its opening to civil society , came to influence not only human 

intersubjectivity, but reached the economic and political foundations of Western governments. 

Reminished from the beginnings of cybernetic thinking, the worldwide computer network can 

be understood as a single source of universal knowledge, bringing its recipient with almost 

unrestricted information. However, the rights and guarantees constitutionally conquered by 

the individual continue to be effective in the face of the digital media, especially by exploiting 

the economic character of the world computer network, which directly affects the elements 

that make up the strictly relational model of digital communication: subject, information and 

environment. In Brazil, only on April 23, 2014, through federal law 12.965, the ordering 

received a specific regulation regulating the operation of the network, specifically providing 

principles, foundations and objectives to delimit rights, guarantees and duties of users, 

connection providers and online services, and also guidelines for the performance of the 

Public Power. Thus, the foundations and guiding principles of the discipline of Internet use in 

Brazil, based on respect for human rights and on the realization of the individual as a citizen, 

have been consolidated, being this one a set of ontological affirmations that, linked to the 

digital communication realization, influence the free development of his personality. The 

proposed analysis is based on the value confrontation of communication and information, 

mainly, in the legal order, aiming at demonstrating the effectiveness of the fundamental rights 

to privacy and intimacy of the citizen on the Internet, and free communication  without 

interference in the World Wide Web. Considering the historical perspective of democratic 

thought, it will be shown that the principle of freedom of self-determination denotes the 

characteristic traits of intimacy and digital privacy. 

 

Key-words: information; Internet; secrecy; democracy; intimacy; privacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Durante toda a primeira metade do século XX, a humanidade foi palco dos maiores 

confrontos bélicos da história, a exemplo da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Findado 

este último conflito, com o Velho Continente destruído física e economicamente, os Estados 

Unidos da América do Norte e a União Soviética, apesar de aliados durante o conflito, 

passaram a travar um grande combate de cunho ideológico, político, e econômico, também a 

nível internacional, fomentados pelo avanço tecnológico, perpetrado durante as pesquisas e 

projetos científicos implementados durante os períodos de guerra. O embate ideológico entre 

União Soviética e EUA tomou proporções mastodônticas, muito em função da corrida 

tecnológica entre aquelas duas potências, o que possibilitou o desenvolvimento de inúmeras 

inovações, dentre elas as tecnologias de informação e comunicações. 

 Empenhados, particularmente, em atingir uma verdadeira supremacia bélica durante os 

anos de tensão da Guerra Fria, os norte-americanos se destacaram nas pesquisas relacionadas 

ao processamento de danos cibernéticos desde a década de 1960. Um dos ápices de suas 

pesquisas tecnológicas pode ser facilmente atribuído à habilitação pelo Departamento de 

Defesa dos EUA que, com sucesso, instituiu uma nova divisão científica de processamento de 

dados, distribuição e armazenamento de informações militares, batizada de ARPANET
1
, 

derivada da ARPA
2
. Tal agência governamental foi a responsável pela criação de um novo 

meio de comunicação e armazenamento de informações formado por uma rede de 

computadores, que superou as noções limitações espaciais e transferências de dados 

realizadas em poucos segundos, possibilitando, assim, a transferência de informações 

militares sigilosas para vários servidores espalhados pelo território norte-americano, 

minimizando a ameaça de destruição de seus dados de inteligência. 

 Muito bem sucedidas durante o período da Guerra Fria, as pesquisas voltadas para o 

campo das tecnologias da informação e comunicações não são interrompidas pelo governo 

americano, o qual, em um movimento de pura estratégia de supremacia nas novas tecnologias 

que haviam se desenvolvido, abre para o mercado civil a possibilidade de promoção de novas 

pesquisas perante os descobrimentos militares. Nasce na década de 1980 a NSFNET, rede de 

computadores montada pelo NSF
3
, instituto governamental responsável pela privatização da 

                                                           
1
 Advanced Research Projects Network (WIKIPEDIA, 2017). 

2
 Advanced Research Projetcs Agency (Id., 2017). 

3
 National Science Foundation (Id., 2017). 
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internet, que, apesar de se desenvolver desde a década de 1960, chegou ao conhecimento do 

público em geral e efetiva possibilidade de utilização apenas por volta do ano de 1995
4
. 

 Possibilitando um aumento vertiginoso na comunicação mundial, que em pouco mais 

de duas décadas remodelou toda a forma como o organismo social se comportava diante da 

experiência comunicativa, a internet foi um dos principais ingredientes da revolução 

informacional vivenciada neste início de século XXI. Com impressionantes índices 

estatísticos, a rede mundial de computadores avançou para todo o globo, impingindo um 

rearranjo profundo nos cenários políticos, econômico e cultural, de praticamente todas as 

sociedades pós-modernas. 

  Acontece que, devido à rápida implementação da internet, o aumento de sua 

utilização, e sua incorporação no cotidiano humano – seja nos domicílios e residências 

particulares, locais de trabalho, centros educacionais, espaços públicos e privados de lazer, 

dentre muitos outros –, deu azo às consequências negativas do uso desta tecnologia. Calcado 

em ideais como a liberdade de expressão e liberdade individual, o espaço virtual ainda é 

muito frequentado por pessoas que sequer compreendem a capacidade de prosperidade que 

poderia ser angariada a partir do uso consciente de tal ambiente. Portanto, todas as limitações 

jurídico-valorativas relacionadas às disponibilizações em rede de informações de cunho 

totalmente individual – que o usuário acaba por incluir no meio digital ao se utilizar da 

internet –, restaram a cargo dos Estados de Direito, os quais ainda foram auxiliados pelas 

diretivas e regulamentações pioneiras vislumbradas no âmbito do direito internacional.  

Desde o ano de 1948, o ordenamento jurídico internacional conta com a proteção do 

direito à vida privada, inaugurado pelo art. 5° da “Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem”, sendo que, a partir de 1985 o Conselho Europeu voltou-se à 

regulamentação do tratamento informatizado de dados pessoais, realizada perante a 

Convenção 108 do Conselho da Europa. Vertendo-se ao plano nacional, mesmo tendo sido 

constitucionalmente reconhecido o direito fundamental à vida privada e à intimidade – nos 

termos do art. 5°, inc. X, da Constituição Federal (BRASIL, 1988) –, a primeira menção 

juridicamente relevante, referendada ao reconhecimento do ambiente digital, pode ser 

atribuída ao acórdão proferido nos autos da ADPF
5
 130/DF, julgada em 30 de abril de 2009 

pelo Supremo Tribunal de Justiça. 

  No reino da internet ainda imperam resquícios da cultura midiática voltada à 

massificação ideológica da população ordinária, via de regra, geralmente identificada por seu 

                                                           
4
 CASTELLS, 2003, p.19 

5
 Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. 
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baixo nível educacional – não apenas de escolaridade, mas também de compreensão crítica da 

realidade que a circunda –, e capacidade econômica, que pouco se interessa ou se envolve 

com as questões públicas e políticas, o que acaba por desvirtuar e diminuir potencialmente o 

real impacto que o meio digital poderia causar nas vidas das pessoas. 

 No Brasil, apesar de já implementado o meio digital de comunicação, este ainda não 

atinge toda a população. Paralelamente à sua instalação, inexistem programas de políticas 

públicas voltadas à conscientização dos reais impactos que o meio cibernético pode 

proporcionar, tanto para desenvolvimento da sociedade, com vistas aos preceitos supremos 

constitucionais, como para a tênue linha que separa a gama de tais avanços dos graves 

problemas públicos, que também podem se originar a partir do uso da rede mundial de 

computadores. Questões como o racismo, ataque às minorias sociais, pulverização de 

discursos de ódio, e principalmente, a invasão da privacidade no meio digital, são questões 

que necessitam uma abordagem jurídica exaustiva, já que tais abordagens influenciam 

diretamente a manutenção sadia do ambiente cibernético. 

  Intentando-se a identificação de um canal de implicação jurídica mútua, demonstrar-

se-á que, através da própria gênese filosófica do ambiente virtual, a realização da democracia 

digital passa a depender intrinsecamente dos resultados práticos advindos do vínculo 

democrático e das atividades cognoscíveis criadas por meio da utilização da rede digital de 

computadores. Assim como a democracia assegurava a participação popular na vida política 

do Estado, o modelo cibernético aplicado à comunicação digital deve observar os limites 

valorativos do Estado de Direito democrático. 

  Abordando alguns dos institutos clássicos da democracia, será necessária também a 

localização de um possível conteúdo democrático a ser perpetrado perante o ambiente virtual. 

Partindo do pressuposto de que o princípio da democracia possui um espectro muito mais 

amplo do que aquele meramente estrutural, e considerando que o Estado contemporâneo 

possui seu poder de atuação freado pelo reconhecimento positivo de inúmeros direitos 

fundamentais dos cidadãos – os quais são pautados na garantia de vigência, validade e 

legitimidade do sistema jurídico-normativo, isto é, na defesa da própria pessoa humana, como 

sinônimo de proteção da dignidade do ser humano –, a perspectiva garantista conduzirá à 

efetivação das normas fundamentais. 

  Representando duas das espécies de manifestação do direito fundamental à liberdade 

de pensamento, será proposta a busca pela limitação da amplitude da informação e 

comunicação realizada na web. Adotando os direitos também fundamentais da intimidade e da 

privacidade, mostrar-se-á a profundidade da relação entre a implementação da cidadania junto 
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à internet e à consolidação da sistemática democrática atual, sempre debruçando-se aos 

aspectos limitadores que os direitos fundamentais imprimem aos ideais políticos e 

normativos.  

  O tema proposto será dividido em quatro capítulos, nos quais será feito um apanhado 

geral a respeito das seguintes matérias: incialmente, o primeiro capítulo busca fazer um 

resumo histórico da origem e desenvolvimento da World Wide Web, explanando, brevemente, 

acerca dos elementos da teoria da comunicação entre os indivíduos na sociedade, e a 

transmissão de informações. Em seguida, elucida o espaço virtual como ambiente que deve 

ser sustentável, que permita o exercício da cidadania – sendo o acesso à internet essencial a 

todos os cidadãos – construindo um mundo cibernético democrático, em que haja a efetivação 

e equilíbrio dos direitos fundamentais constitucionalmente previstos, como da liberdade de 

expressão e direito de informação, mas limitados pelo direito à privacidade e intimidade do 

cidadão no ambiente digital, sempre buscando a consolidação da sistemática democrática 

atual, e a implementação da cidadania junto à internet.  

  Por conseguinte, adentra-se realmente à tutela dos direitos à vida privada e à 

intimidade e sua efetivação no ciberespaço. De início, o texto trata da natureza jurídica destes 

direitos, bem como os marcos históricos da proteção individual da vida privada e da 

intimidade no direito comparado, para, em seguida, contextualizar a proteção das informações 

pessoais no plano internacional. Ao fim do terceiro capítulo, traz-se a origem e a evolução da 

normatização do espeço virtual no ordenamento jurídico brasileiro, passando por todos os 

importantes precedentes jurisprudenciais e doutrinários, aliados às previsões constitucionais 

abstratas do constituinte de 1988, prévios à edição da Lei 12.965/2014.  

No capítulo de fechamento, busca-se elucidar o panorama jurídico brasileiro atual da 

disciplina da internet, tendo como tema a criação e as atribuições do Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). 

Explora-se, igualmente, os princípios, fundamentos e objetivos na regulamentação do 

ciberespaço, consolidados na Lei Federal conhecida como “Marco Civil da Internet” e a 

proteção das informações pessoais no ambiente digital. Como relevante debate, que teve 

significativa repercussão midiática, social e internacional, realiza uma breve exposição acerca 

dos fatos ocorridos no “caso WhatsApp”, bem como a audiência pública designada por 

decisão conjunta dos relatores do Supremo nas ADI 5.527/DF (ministra Rosa Weber) e ADPF 

403/SE (ministro Edson Fachin), e do pedido formulado pelo Partido da República de 

declaração de inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 12, da Lei n. 12.965/2014, e 
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seus aspectos, em consonância com as conclusões das explanações realizadas por especialistas 

e entidades no bojo das referidas ações, em sede de controle de constitucionalidade. 

  Tal explanação visa introduzir o leitor ao cenário dos avanços tecnológicos e expansão 

da rede mundial de computadores na década de 1990, que levou, gradativamente, à construção 

legislativa que se tem no país hoje, e a superação de barreiras e lacunas jurídicas sobre o tema 

ambiente virtual. A edição da Lei 12.965/2014 consagrou o chamado “Marco Civil da 

Internet” no Brasil, e confirmou as limitações constitucionais ao direito de informação, 

positivando, objetivamente, os princípios, fundamentos e objetivos da disciplina do uso da 

internet, aclarando os direitos e deveres dos usuários e provedores, ao especificar uma série 

de medidas e limites que garantem a proteção da privacidade e da intimidade do cidadão 

enquanto conectado à rede, especialmente em face da tutela dos seus dados pessoais (coleta, 

uso, armazenamento, eliminação, etc.) e comunicações privadas, sagrando inviolabilidades.          

  Quanto à metodologia aplicada, consiste primordialmente no emprego de uma 

proposta hipotético-dedutiva – visando identificar problemas e contradições enfrentados pelo 

indivíduo na utilização dos serviços comunicacionais disponibilizados na internet – onde 

serão inicialmente apresentadas as problematizações que envolvem o tema em questão, 

localizados principalmente nas questões que dizem respeito às ciências sociais e jurídicas, 

para que assim possam construir caminhos de exposição dogmática crítica. Baseada na grande 

relevância e pouca disponibilização de material científico voltado para a área jurídica, a 

escolha de tal método investigativo possibilita a expansão dos horizontes teóricos, e a 

inauguração de novas problematizações ao se propor o diálogo entre a as ciências jurídicas, 

políticas e sociais. Auxiliando o desenvolvimento da proposta de investigação em tela, adota-

se também o método histórico para uma melhor abordagem conceitual analítica dos conceitos 

abarcados pelas ciências sociais, e do bibliográfico, atendo-se igualmente a disposições 

doutrinárias para sua concretização, visando, a partir disso, contribuir para o aperfeiçoamento 

da análise da evolução do que se conhece como sociedade da informação.  

A fim de complementar a abordagem teórica, busca-se sua integração a partir de dados 

estatísticos sobre o acesso à informação digital pelos brasileiros que usufruem da internet 

enquanto meio digital de comunicação, materializando a larga abrangência e descomunal 

desenvolvimento da rede de computadores durante as duas últimas décadas. Finalmente, com 

o propósito de acrescer as discussões e proposições teóricas apresentadas pelo tema, o método 

de pesquisa comparativo auxiliará na abordagem do comportamento dos ordenamentos 

jurídicos de países estrangeiros que, quando comparados com o Brasil, possuem exuberante 

superioridade tecnológica. 
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 O objetivo geral consiste na investigação do estágio atual de uma das espécies de 

direito da personalidade – o direito ao sigilo das informações pessoais divulgadas junto aos 

novos meios de comunicação e informatização desenvolvidos na Era Digital –, tendo como 

enfoque a sua análise perante a rede mundial de computadores. Partindo da origem dos meios 

cibernéticos, pretende-se delinear as vertentes epistemológicas que fomentaram o 

desenvolvimento da microtecnologia, fundada na compreensão das teorias da comunicação e 

informação, bem como sua transposição à valorização do conhecimento científico como 

ferramenta de dominação e supremacia estatal. 

 Superadas as relações interdisciplinares que compõem o tema, será necessário 

esclarecer o comportamento que adota o ordenamento jurídico brasileiro, e igualmente a 

comunidade jurídica internacional, diante da propagação do fenômeno da internet. 

Considerando o meio digital de comunicação como uma extensão material da manifestação 

das faculdades intelectuais do ser humano, a abordagem questiona a natureza jurídica do 

direito ao sigilo das informações na internet, e a possível existência de uma relação de 

interdependência entre a realização daquele para com a carga normativa que direitos 

fundamentais da pessoa humana, como o direito à privacidade e liberdade de expressão, 

diante da conjuntura jurídica nos dias atuais. 

  Como objetivo específico, com vistas à efetivação dos direitos fundamentais da pessoa 

humana, será abordada a conceituação histórica da sociedade da informação – também 

designada como sociedade pós-industrial – bem como os elementos econômicos, políticos, e 

jurídicos, que a compõe. Partindo de definições conceituais a respeito do que seria a 

informação propriamente dita, a realização da comunicação entre pessoas, o trânsito, 

armazenamento e divulgação de tais dados, pretende-se chegar a uma interação cultural 

pautada nas limitações e proibições normativamente previstas pelo ordenamento jurídico. 

  A abordagem psicológica da teoria da comunicação, e do agir comunicativo do ser 

humano, construirão a conotação estrutural na concepção de uma nova era, onde muito dos 

núcleos de poder são reorganizados com vistas a proporcionarem um deslocamento dos meios 

de produção, firmados anteriormente na Era Industrial. Sendo assim, o questionamento a 

respeito dos verdadeiros detentores das informações delineará grande proximidade com o 

desenvolvimento econômico de países que alcançaram a hegemonia tecnológica, bem como a 

influência que dispersam aos países menos desenvolvidos tecnologicamente. 

  Nessa perspectiva específica, será elucidado o papel desenvolvido pelos meios digitais 

de comunicação, tanto no que tange ao acesso à informação, como a forma em que a mesma 

se desenvolve e é utilizada pelos particulares, e também pelas organizações estatais. Busca 
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elucidar a relação existente entre tais modalidades comunicacionais e a consolidação do 

direito fundamental da privacidade dos usuários dos meios de comunicação virtual, 

convergindo o aspecto teórico da pesquisa em casos concretos de abuso do direito de 

vigilância exercido pelo Estado – como nos casos de espionagem internacional e controle do 

tráfego de informações – que se distanciam da persecução do conceito de dignidade da pessoa 

humana enquanto indivíduo pós-moderno, integrado material e virtualmente em um único ser 

vivo.  

  Interna abordar, de igual modo, a atuação maliciosa ou desmedida de companhias 

privadas, no que diz respeito ao tratamento das informações pessoais que a ela lhe são 

conferidas pela sistemática da comunicação digital, apontando alguns aspectos da 

responsabilização por atitudes ilegais – como a comercialização de bancos de dados pessoais 

– e os efeitos das violações na busca da concretização do instituto da dignidade humana.  
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2 SOCIEDADE: UM ORGANISMO COMUNICATIVO 

 

2.1 Desenvolvimento e Estruturação da internet 

 

  Originado na sexta década do século XX, o canal de interação intersubjetiva humana, 

tecnologicamente desenvolvido com os avanços das criações maquinarias voltadas à esfera 

militar, foi inicialmente denominado de projeto ARPANET, acrônimo em inglês de Advanced 

Research Projects Agency Network, um dos principais projetos militares confeccionados pelo 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América (WIKIPEDIA, 2017). Este sistema 

de comunicação figurou como principal influência tecnológica para o último rearranjo 

histórico da comunicação humana, até então vivenciado. Sua arquitetura, baseada em uma 

estrutura descentralizada, cujo poder operacional era distribuído igualmente através da rede 

que ela própria constitui, e a redundância de suas funções formuladas para dirimir os riscos de 

desconexão (CASTELLS, 2003, p. 20), inspirou os três princípios basilares que a internet 

segue até os dias atuais. 

  Sua estrutura original visava a transmissão segura de dados e informações, por 

intermédio da troca de pacotes de informação digital entre bases militares norte-americanas. A 

utilização do termo “pacote” remete ao método adotado para a comunicação digital, formada 

por um bloco de informações que o agente deseja enviar por meio de um computador para 

algum outro terminal eletrônico. A inovação trazida pelo projeto ARPANET, há época, foi 

enraizada na intenção de o governo americano criar uma forma de armazenamento seguro de 

conhecimento militar, capaz de sobreviver a possíveis ataques nucleares em seu território. 

Com o fim do período da Guerra Fria, a ARPANET acabou sendo cindida em dois núcleos 

autônomos de processamento de dados. Oficialmente cindidas em 1983, a MILNET (military 

network) continuou com o avanço da comunicação e pesquisas no campo militar, enquanto a 

nova ARPANET passou a se voltar para a continuação das comunicações telemáticas na área 

da sociedade civil (CASTELLS, 2003). 

  Baseado no sistema de identificação de endereço (terminal eletrônico) TCP/IP – sigla 

que representa os termos transmission control protocol e internet protocol, isto é, a 

linguagem adotada no meio cibernético de comunicação (STALLINGS, 2000) –, o conceito 

de internet é amplo e latente à vertente investigativa adotada. Contudo, seguindo a 

investigação técnica de sua consistência, o Federal Networking Council (FNC) dos Estados 

Unidos da América definiu que tal instrumento seria um sistema de informações globais, 

conectado logicamente por meio de endereços IP, que suportasse a comunicação entre todo e 
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qualquer terminal sob a utilização de tais protocolos, e que fornecesse, usasse ou tornasse 

acessível – tanto publicamente, como particularmente – a transmissão de informações digitais 

(FEDERAL NETWORKING COUNCIL, 1995). Esclarece-se, ainda, que a comunicação dos 

dados entre os terminais eletrônicos manejados pelos usuários é baseada no packet switching
6
 

 Assim nascia o maior meio de comunicação e armazenamento de informação já 

desenvolvido, posteriormente denominado de internet. A capacidade de armazenar 

conhecimento e informações em tal meio mostrou que pode ser superado qualquer tipo de 

limitação geográfica, e que pôde ainda ser propagado em uma velocidade nunca antes 

atingida. A internet fora produzida, portanto, independentemente de qualquer preocupação 

socialmente direcionada ao fomento do pensamento humanista, sendo latente a conjuntura 

diretiva oposta, vislumbrada a partir de sua própria origem militar. 

 Ponto de uma verdadeira guinada na história da humanidade, da Segunda Guerra 

Mundial não resultou apenas o fomento do desenvolvimento tecnológico militar e as 

constantes tensões de novos ataques nucleares. Os acontecimentos de crueldade, que 

sucederam a utilização da arma nuclear resultante do projeto Manhattan, marcaram 

permanentemente o pensamento epistemológico, que acompanhou o surgimento das novas 

tecnologias telemáticas. Apesar de direcionadas ao âmbito acadêmico humanitário, buscando 

reiterar os valores fundamentais do ser humano, as tentativas de aproximação a um ponto de 

convergência entre a inteligência humana e o corpo tecnológico sobrevieram como 

verdadeiras tentativas de redenção científica, partindo dos pesquisadores que participaram de 

algum modo na concepção das armas nucleares de destruição em massa. 

  Nascida do remorso dos pensadores envolvidos em uma das maiores catástrofes do 

final da Segunda Grande Guerra, a cibernética utilizou o ser humano como simples ponto de 

referência para o desenvolvimento de novas tecnologias. Verificando suas limitações 

existenciais, inicialmente, havia o escopo militar de aperfeiçoamento da máquina humana, a 

qual, interagindo com outras formas mecânicas de equipamentos – que tornavam os soldados 

mais capazes de realizar suas missões de guerra –, simulou os primeiros tipos de interação do 

ser humano racional e os equipamentos tecnológicos que atuavam com bases probabilísticas 

                                                           
6
 De acordo com Eduardo Weiss Martins de Lima (2006, p. 12), o packet switching consiste na troca de 

informações digitais através da “comutação de pacotes. Toda e qualquer quantidade de informação que se queira 

transmitir de um equipamento para outro é quebrada, repartida em um determinado número de pacotes de 

tamanho-padrão. Cada pacote contém vários cabeçalhos contendo as informações sobre o endereço de seu 

destino. Essas informações incluem o endereço da máquina receptora e do usuário (pessoa) que deve receber o 

pacote. O envio é feito com auxílio de um router, sendo que o roteamento do pacote no caminho entre duas redes 

locais é feito automaticamente pela rede, não importando a rota que vai ser usada. Ao chegar, o sistema receptor 

lê e remonta a mensagem”. 
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de resultado, proporcionando, assim, a coleta da maior quantidade de informação disponível 

ao combatente, aumentando as suas chances de obter um resultado positivo no combate. 

 Essa perspectiva utilitarista do avanço tecnológico, cuja finalidade suprema era 

voltada à supremacia militar, não se relaciona de qualquer maneira com o pensamento 

humanista clássico iniciado na Itália, no século XIV. Primando a valorização da educação dos 

homens pautada nas “boas artes”, que visavam uma construção da consciência humana 

histórico-crítica, capaz de despertar a noção de ser humano enquanto fim, e não meio, 

percebe-se em Nicola Abbagnano (2007) que o humanismo clássico tirou sua atenção do 

sujeito pensante, para voltá-la ao âmbito interno da relação existente entre a plenitude de seu 

próprio ser, a natureza que o rodeia, sua origem histórica, e a capacidade ética da pessoa 

humana reconhecida enquanto sujeito de direito. E, justamente em razão do antagonismo 

entre o nascimento da vertente filosófica que sustentava a justificação epistemológica da 

corrente científica das novas tecnologias, e sua finalidade, que se constituiria uma verdadeira 

inconsistência semântica à ponderação de suas atuações no campo da guerra. 

 Foi inaugurada, assim, uma nova modalidade de pensamento científico durante a 

segunda metade do século vinte, cujas bases de investigação acabaram por repousar 

justamente nas ciências do controle e da comunicação (LAFONTAINE, 2007). Essa 

novíssima corrente de pensadores, denominados de cibernéticos, produziu material científico 

em larga escala por volta dos anos de 1940 e 1960, organizado nos Congressos Internacionais 

de Namur e nas Conferências Macy, todos eles com cunho interdisciplinar. Tais profissionais 

intentavam a realização de uma verdadeira revolução científica, como se pode notar neste 

trecho da fala de abertura do III Congresso Internacional de Namur, em 1961, proferida por 

Georges Boulanger (1965): 

 

A cibernética – e é essa a sua razão de existir – pretende investigar livremente no 

domínio do espírito. Quer definir a inteligência e medi-la. Tentará explicar o 

funcionamento do cérebro e construir máquinas pensadoras. Ajudará o biólogo e o 

médico, e também o engenheiro. A pedagogia, a sociologia, as ciências econômicas, 

o direito e a filosofia passarão a ser suas tributárias. E pode-se dizer que não há 

nenhum sector da atividade humana que possa ficar à sua margem (BOULANGER, 

1965, p. 18). 

 

 Apesar de alcançar pouquíssima ou até mesmo nenhuma divulgação
7
, o pensamento 

cibernético se amoldou perfeitamente à sociedade pós-moderna, retratando uma perfeita 

assimilação entre as concepções comunicacionais e de controle, sendo completamente 

                                                           
7
 Norbert Wiener, escolhido por muitos autores posteriores como o fundador da cibernética, chegou a publicar 

em 1950 a obra The human use of human beings, veiculada pela The Riverside Press (Houghton Mifflin Co.), 

onde afirmou que “seu livro se destinava principalmente para americanos que vivam no meio americano” 

(LAFONTAINE, 2007). 
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integradas ao próprio movimento cultural, fomentado pelo uso das tecnologias disponíveis 

para o relacionamento diário do homem, como é o caso da própria internet.  

  Quando se fala das possibilidades de manifestação do pensamento dentro dos 

domínios desta ferramenta, o entusiasmo e a ansiedade saltam à frente da diligência e da 

sensatez, uma vez que mesmo sem possuir um esclarecimento sobre as regras de postura 

comportamental, e dos próprios limites legais estabelecidos no meio digital, muitas das 

pessoas menos informadas confundem tal tecnologia como sendo um meio de comunicação 

perfeito, onde lhe são permitidas a livre manifestação de seu pensamento e o 

compartilhamento desenfreado de conteúdos banais, e/ou sem qualquer nexo com a realidade 

humana. Como pontua Manuel Castells (2005), a conectividade intersubjetiva proporcionada 

pela internet ganhou seu grande destaque no contexto global pela adesão massiva das pessoas. 

Integrada não apenas ao uso pessoal e recreativo, a internet faz parte também de atividades 

laborais, econômicas, políticas e culturais. 

 De um improvável ponto em comum entre os grandes financiamentos governamentais 

implementados pelo governo norte-americano, nos períodos de guerra e pós-guerra, 

inacreditavelmente somados à cultura libertária (CASTELLS, 2003), perpetrada no consciente 

dos cientistas e desenvolvedores de programação que participaram dos projetos da 

ARPANET, as universidades continuaram a promover as pesquisas de desenvolvimento da 

programação de redes de conexão baseadas na linguagem computacional TCP/IP, e da 

aplicação dos métodos de troca e armazenamento de pacotes de informação. Partindo de uma 

perspectiva puramente técnica, segundo os dizeres de Maria Eugênia Reis Filkenstein (2004, 

p. 35), “o usuário, ao conectar seu provedor, recebe um endereço dado por este (baseado no 

endereço IP do próprio serviços). Este endereço IP é expresso em formato numérico e é 

transformado em palavras pelo chamado DNS”. 

 No Brasil, assim como nos demais países do globo, o acesso à internet pelo cidadão 

ainda é vinculado diretamente ao seu nível econômico, cultural, e a idade do sujeito. Em 

2005, de acordo com estudos estatísticos levantados pela agência de Pesquisa Nacional por 

Amostra em Domicílio (IBGE, 2007), enquanto apenas 13,7% (treze vírgula sete por cento) 

da população havia ao menos um microcomputador ligado à web em seu domicílio, 21% 

(vinte e um por cento) da população brasileira havia tido contato com a rede mundial de 

computadores em algum local (domicílio, local de trabalho, estabelecimento de ensino, centro 

público de acesso gratuito ou pago, domicílio de outras pessoas, e qualquer outro local).  

Já em 2008, com a realização de um novo estudo (IBGE, 2009), constatou-se 

significativo aumento dos domicílios que possuíam acesso à internet por meio de pelo menos 
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um computador, chegando a marca de 23,8% (vinte e três vírgula oito por cento), enquanto 

que a marca de conectividade por outros meios (local de trabalho, escola, etc.) já superavam 

os 34,8% (trinta e quatro vírgula oito por cento) da população. 

 Já há uma década após a realização das primeiras pesquisas, no ano de 2015, (IBGE, 

2016), 40,5% (quarenta vírgula cinco por cento) dos domicílios permanentes brasileiros já 

possuíam acesso à internet por meio ao menos de um computador, disponibilizando-se a 

57,8% (cinquenta e sete vírgula oito por cento) da população brasileira a possibilidade de 

navegar pelos meios de comunicação cibernéticos através dos dispositivos tecnológicos da 

informação e comunicação.  

  Muito da popularidade alcançada pela “world wide web” pode ser atribuída à 

inauguração de uma nova modalidade de interação humana, a qual possibilita a superação das 

limitações espaço-tempo entre a realização da comunicação por seus participantes e troca 

efetiva de informações. Percebe-se, desta forma, que perante o reino digital há uma manifesta 

reverberação do atual estágio cultural, educacional, político e ideológico. 

  O diálogo entre dois ou mais sujeitos e as manifestações intersubjetivas de troca e 

armazenamento de informações inaugura, aprioristicamente, a realização primeira de um dos 

vértices dogmáticos oriundos do grande núcleo de direitos e garantias constitucionais da 

pessoa humana, particularizando, concretamente, um dos aspectos normativos derivados do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Assim como dito por Paulo Ferreira da Cunha 

(2007), ressalvados os direitos-bases de qualquer ser humano (vida, integridade física e 

psíquica, e direito de ir e vir), denota-se que o início da concretização da livre manifestação 

da personalidade humana coincide com a interação do ser humano com seus semelhantes, 

preservadas as neutralidades comunicativas entre os dois sujeitos de direitos. 

   

2.2 A sociedade da informação 

 

 Baseadas na redistribuição de conflitos que visam a busca da hegemonia econômica, 

política e militar, as novas tecnologias resultantes da sociedade pós-industrial possibilitaram 

uma nova remodelagem das relações antigamente existentes entre ciência, técnica, e a 

acumulação do poder
8
 propriamente dito (BELL, 1974). Tomando o bem jurídico da 

informação como força motriz do novo meio de produção implementado, a persecução da 

                                                           
8
 O conceito do termo poder, para Manuel Castells, é composto pela noção de um processo historicamente 

estruturado sob as “relações entre sujeitos humanos que, com base na produção e na experiência, impõe a 

vontade de alguns sobre os outros pelo emprego potencial ou real de violência física ou simbólica”. 

(CASTELLS, 2005, p. 51). 
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acumulação de poder se volta às tecnologias das informações e das comunicações, a fim de 

gerar cada vez mais valor para a informação. 

A remodelagem institucional ocasionada pela manutenção da supremacia econômica 

perpetrada pelos Estados soberanos, através da segunda metade do século XIX e início do 

século XX, migrou, em um primeiro momento, das atividades campestres e manufatureiras 

para a produção industrial – após a criação de máquinas capazes de produzir as primeiras 

linhas de produção em massa –, e para uma segunda perspectiva evolucionária, onde passou-

se a imperar a prestação de serviços, e, desta última, para a mais recente transmutação que o 

poder sofrera: a aquisição, armazenamento, processamento e distribuição da informação 

(CRAWFORD, 1983); (SIMÃO FILHO, 2007). 

 Importante notar que, todas as guinadas históricas regidas pela alteração dos meios de 

produção postos foram direcionadas à persecução do avanço econômico. Substituindo os 

recursos centrais de uma sociedade – com a alteração do panorama dos meios de produção no 

século XX, e a passagem à sociedade pós-industrial –, não apenas os critérios regentes do 

poder econômico sofreram oscilações comportamentais, mas também os processos de geração 

de conhecimentos, a forma de comunicação adotada pela sociedade, e o modo de se realizar 

política e exercício da cidadania. 

  O desenvolvimento do substrato tecnológico foi sempre idealizado, ao longo da 

historicidade social, sob a égide da neutralidade. Não há como se deduzir que pesquisadores e 

inventores acadêmicos dedicaram suas criações à desigualdade econômica ou violação de 

direitos de seus iguais, assim como a racionalidade humana é direcionada por seu agente à 

determinada finalidade, a deturpação da tecnologia parte de sua contaminação exterior. A 

problemática do paradigma informacional, inicialmente tida como ideal, quando analisada sua 

derivação racional, é deslocada para sua má utilização. 

  Pouquíssimos são aqueles agentes sociais que têm a possibilidade de usufruir das 

benesses tecnológicas por completo, resumindo-se, frequentemente, aos Estados 

desenvolvidos e às grandes empresas privadas multinacionais. Disponibilizadas quase que 

exclusivamente para tais entidades, a contaminação da neutralidade tecnológica se realiza em 

um segundo momento, quando as vantagens por ela apresentadas são reduzidas a modalidades 

de se alcançar mais efetivamente uma superioridade estratégica, podendo ser econômica, 

política, militar, etc. 

Nota-se uma verdadeira inversão de valores com a utilização antiética e discricionária 

dos dispositivos e mecanismos tecnológicos na era da sociedade da informação, agregando ao 

caráter técnico científico do conhecimento, a convalidação da inversão que o vértice teórico 
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passa a exercer com supremacia inigualável frente ao mundo empírico (BELL, 1974). O 

campo teórico se destaca em razão de seu próprio conteúdo, já que, diante das diretrizes 

econômicas da sociedade pós-industrial, os direitos autorais e de patenteamento, por exemplo, 

tornam exclusivas as produções de determinados objetos, pouco importando o local ou a mão 

de obra que a produz, bem como a destinação tomada para aquela ferramenta. Victor 

Drummond (2003) aponta que, na verdade, os efeitos maléficos gerados pela má gestão do 

avanço científico proporcionam o acúmulo de poder dos agentes sociais superiores, 

hierarquicamente, aduzindo que: 

 

Quer-nos parecer que o ângulo de visão dos governos e das grandes 

corporações em relação aos cidadãos tornou-se infinito. Portanto, pode-se 

concluir que a desproporção entre o que a sociedade tecno-comunicacional 

traz ao cidadão comum e aos grandes detentores do poder é enorme. Existe 

ainda uma certa relação maquiavélica nesta desproporção e pode-se dizer 

que enquanto somos muito beneficiados enquanto cidadãos, não sabemos 

ainda o que podemos ter perigo em termos de privacidade, pelo constante 

controle de nossas atuações por parte de terceiros. 

Talvez em decorrência desta noção, os juristas vêm se espantando com as 

inovações tecnológicas e tentando desvelar a sociedade tecno-

comunicacional a qual fazemos parte. 

E, enquanto observam o novo mundo e buscam soluções para o cidadão 

comum, são observados de perto pelos detentores do poder. E cada vez de 

mais perto. 

Para nós, o perigo para a privacidade na Internet é um só: o perigo de não 

existir. (DRUMMOND, 2003, p. 09) 

 

 Assim como a apropriação dos meios de produção pelos industriais, os quais 

alcançaram a mecanização produtiva, revolucionando as concepções do trabalho produtivo, 

quanto mais se vislumbra a dilatação do campo informacional, sob a luz da grandiosa 

valoração dos conhecimentos de know how, percebe-se a proporcional tendência à alienação 

cultural dos povos menos preparados e desenvolvidos cientificamente. Sem dúvidas, este é 

um dos efeitos colaterais da sociedade informacional, que, alavancada pela globalização, 

ignora quaisquer barreiras físicas para a disseminação da comunicação a nível internacional, 

que de forma monopolizada pelos agentes sociais de posição hierárquica superior, dispõem da 

possibilidade de intervir velozmente, com exatidão, rigor e precisão (DRUMMOND, 2003) 

cada vez maior na vida de cada um dos indivíduos. 

  Assim, como seria de se esperar, a concentração e domínio sobre os dados 

informacionais pelos entes públicos de países desenvolvidos, e também pelas grandes 

instituições privadas, acabaram se tornando uma consequência mais do que esperada, uma vez 

que tais sujeitos correspondem aos mais bem estruturados financeira, tecnológica e 
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cientificamente, exercendo um verdadeiro controle da produção intelectual de excelência. 

Diante de tais acontecimentos, a distorção das benesses promovidas pelo aumento do trânsito 

de informação e comunicação, impulsionadas pelas TIC, ocasionara o aparecimento de uma 

verdadeira arma política e econômica de dominação em massa, onde o Estado que não possui 

considerável engajamento econômico e estruturação científica digna de reconhecimento, 

sucumbirá perante a assimilação política, econômica e cultural de outro mais bem estruturado, 

extinguindo-se – caso não exista uma estratégia de proteção da produção e difusão de 

informações nacionais e regionais (MIRANDA, 2000) – todas as características de 

determinada sociedade. 

  Despertados pelas significativas transformações, alguns sistemas jurídicos se voltaram 

para a proteção da intimidade e privacidade dos sujeitos hipossuficientes, mais fragilizados 

frente à utilização partidária dos mecanismos tecnológicos pelos grandes agentes 

institucionais. Enraizados nos contextos sociais e políticos nos quais se inseriam, as reações 

doutrinárias sopesaram suas conclusões a respeito da interação social e o grande avanço da 

informática de forma divergente. Fragmentando-se em duas acepções, negativista e positivista 

(SAMPAIO, 1998, p. 475), onde aquela reclamava as consequências lesivas que o novo poder 

poderia exercer sobre as pessoas e a sociedade em geral, enquanto que esta última, iludida 

com a capacidade de democratização das informações, previa a oferta de apenas benefícios 

para a sociedade. 

  Foi a partir de tal dualidade que os Estados de Direito democrático ocidentais 

sopesaram a normatização das novas tecnologias informacionais e comunicacionais, 

promovendo a pluralidade e diversificação dos agentes responsáveis pelo gerenciamento do 

ambiente virtual, consolidando a ideia da participação social na construção da web. Todavia, a 

ideia de regulamentação normativa com vistas à redução, ou ao menos à limitação do poder 

das TIC, os quais são constantemente alavancados pelas transformações dos meios de 

produção pós-modernos, prevalecera. No momento atual, reconhece-se a titularidade 

exclusiva dos dados e informações pessoais
9
, reservada àquele que é possuidor de direitos e 

deveres enquanto pessoa humana, dotada de personalidade. 

                                                           
9
 “Todos somos „titulares de datos personales‟, nuestros datos son tratados cotidianamento por el sector público 

y privado, a veces com nuestro conocimiento, otras no tanto. Los „responsables del tratamiento de datos‟ 

tanbién experimentan en forma más assídua cuestiones que deben resolver: sus responsabilidades y 

obligaciones respecto de los derechos de los titulares, los límites de los tratamientos, la posibilidad o no de 

compartir los datos o de dar acesso, por ejemplo, a pedido del Estado para cumplir sus roles, entre ellos, la 

lucha contra el delito, el terrorismo, o la seguridad nacional, por citar los motivos más usuales” (POULLET; 

ASINARI; PALAZZI, 2009, p. 11) 
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  Esta nova vertente da sociedade pós-industrial, problemática caracterizada pela 

dominação massificada através do poder informacional, é realizada por parte daquele sujeito 

que detém o maior conteúdo – tanto quantitativamente, como qualitativamente – de técnicas 

de informações e de comunicação. 

 

2.3 O ato de se comunicar 

 

  Com a chegada da segunda metade do séc. XIX, vários cientistas ingressaram em uma 

verdadeira “disputa” científica, cujo escopo se fundava em uma corrida pelo 

desenvolvimento, e na criação de novas máquinas. À vista disso, em tal período ocorreu a 

invenção do cinetoscópio pelo então cientista e engenheiro da Edison Laboratories de 

Thomas Edison, chamado William Dickson, que criou a primeira máquina capaz de capturar 

imagens em movimento (WIKIPÉDIA, 2017). Todavia, seu mecanismo de transmissão das 

imagens captadas não atingira a projeção de imagens em telas. Para que a pessoa pudesse 

assistir ao filme, a mesma tinha que adentrar uma câmara escura e visualizar as imagens por 

meio de um pequeno orifício, em que podia posicionar apenas um de seus olhos.  

  Sem patentear tal invenção, Thomas Edison também trouxe a ideia do fonógrafo, 

criado a partir da incorporação do aparelho ao corpo de bonecos (BELLEBONI, 2004), 

abrindo, a partir disso, alas para outros inventores e interessados no desenvolvimento das 

novas máquinas. Não impedido em promover experiências e novos inventos a partir do 

surgimento do cinetoscópio, Léon Bouly manejou a adaptação e desenvolvimento do 

cinematógrafo, um equipamento que possibilitou a gravação de imagens em movimento e sua 

posterior projeção em telas. Esse equipamento, contudo, foi patenteado pelos irmãos Lumière 

(Auguste e Louis Lumière), já que Léon Bouly não possuía condições financeiras para 

promover o registro e patenteamento do equipamento. 

 Foi a partir de então, com a promoção das primeiras sessões cinematográficas dos 

irmãos Lumière, que a comunicação humana foi alvo de uma de suas grandes transformações: 

a junção de imagem-som, confeccionados unicamente para a transmissão de uma mensagem. 

A humanidade nunca havia tido contato com um meio de comunicação que se utilizava de 

mais de uma fonte sensitiva para a decodificação da mensagem transmitida. Neste ponto, há 

de se fazer as necessárias ressalvas e reconhecimentos às atividades humanas artísticas, como 

o caso do teatro, que desde cerca do séc. IV a.C. já promovia a transmissão de mensagens 

comunicativas através do emprego do uso da imagem-som, voltadas, porém, para os fins 

artísticos. 
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  Em sua essência, a comunicação humana representa uma das mais variadas formas da 

interação cognitiva racionalmente direcionada, podendo ser materializada a partir de 

estímulos que o sujeito recebe do ambiente em que se encontra, bem como da carga 

experimental que o indivíduo possui para com aquele estímulo em específico, da sabedoria 

que o agente comunicativo possui para lidar com tal provocação, ou até mesmo pode estar 

condicionada ao momento histórico de uma determinada sociedade, em que se passam o ato 

comunicativo, as interações e afetações políticas possivelmente existentes, atuando como 

cargas de influências externas, que atuam sobre os agentes da comunicação. 

  A formulação básica de um esboço da atividade comunicativa social pode ser 

compreendida a partir da identificação de uma linguagem utilizada regularmente por 

determinado povo, em um dado momento histórico, fomentando a criação e assentamento de 

padrões linguísticos, que logo passam a assumir formas simbólicas de troca de informações 

(GUARESCHI, 2003). É possível afirmar que a comunicação inaugura o âmbito 

procedimental do fenômeno da interação social a partir do ato de informar e ser informado, 

simultaneamente temporais, proporcionando, assim, a disseminação do conteúdo 

informacional através de agentes individuais – como é o caso de cada cidadão isoladamente 

considerado –, ou também por meio de agentes coletivos, de abrangência massificada – como 

é o caso dos meios de comunicação massificados, sujeitos atuantes no processo comunicativo. 

  Ocorre que a simples compreensão da interação humana, a partir do ato 

comunicacional, vai muito além da simples transmissão e armazenamento de informações
10

 

por seus agentes. A recorrência desse simples ato social que é a manifestação de uma opinião 

particular, ou o compartilhamento ideias racionalmente organizadas e adquiridas por meio das 

práticas empíricas, ou até mesmo advindas das leis morais incorporadas pelo agente social, 

culminam em uma intrincada cadeia de relacionamento para com o poder soberano posto.  

  Segundo Jürgen Habermas (1997), a influência que a comunicação detém sobre a 

sociedade é tamanha, que inaugura um meio de poder autônomo: o comunicativo. Tal poder 

pode ser estudado a partir da institucionalização do princípio do discurso, atuando de forma 

                                                           
10

 O exercício da comunicação na sociedade da informação sofre grandes e significativas alterações nos suportes 

de memória, tempo e espaço, apontando, Angela Maria Barreto (2005, p. 118), que: “Nos novos modos de 

informar, aparecem ao mesmo tempo, numa mesma tela de computador, vários assuntos – é possível „linkar‟ –, o 

que faz com que o tempo da leitura acompanhe a velocidade exigida para as decisões rápidas e imediatistas da 

vida pós-moderna. [...] O espaço objetivo, o meio real que envolve o leitor durante a leitura, auxilia não só no 

conforto do corpo, mas, na maneira como o leitor se deixa envolver pelo texto, criando espaços imaginários. 

Estamos falando de um espaço intersubjetivo, imaginário, modulado pelas circunstâncias do texto e do leitor, e 

que também é alterado. Assim, o imaginário presente em qualquer ação criadora, produtora de sentido, também 

se altera. Espaço real e imaginário articulam-se à memória do sujeito, a qual expressa como parte da ordenação 

do seu mundo mental, sendo também maneira própria de modelar o mundo”. 
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cogente na formação da opinião pública a respeito da atuação política, e da discricionariedade 

volitiva do indivíduo perante a atuação do sistema administrativo estatal, este último enquanto 

sistema autônomo de conciliação e efetivação do sentido prático daquele princípio.  

  A concretização e atuação normativa da comunicação, através do princípio do 

discurso, sempre estará circunscrita aos limites abstrativos da norma jurídica, mesmo 

considerando sua relação próxima com a realização de bens e fins coletivos. Isto porque o 

sistema administrativo vigente é incapaz de sustentar sua própria legitimação no suporte 

social oriundo de normas morais, estas demasiadamente abstratas e de inalcançável aplicação 

estatal. No primeiro volume da obra Direito e democracia (1997), Jürgen Habermas afirma 

que:  

 

Quanto mais concreto for o caráter do direito e mais concreta a matéria a ser 

regulada, tanto mais a aceitabilidade das normas fundamentadas exprime a 

autocompreensão de uma forma de vida histórica, a compensação entre 

interesses de grupos concorrentes e uma escolha empiricamente informada 

entre fins alternativos. Os pontos de vista teleológicos, bem como 

componentes volitivos que acedem aos conteúdos do direito, fortalecem-se 

na medida em que uma sociedade concentra no Estado a persecução de fins 

coletivos; pois a legislação tem que programar os domínios de função 

alargado e as crescentes realização organizacionais do Estado na mesma 

proporção. (HABERMAS, 1997, v. I, p. 192) 
 

  Frente à mutabilidade da normatividade resultante das relações jurídicas, cada vez 

maior e mais intensa, e à dissonância da multiplicidade e velocidade em que as situações 

jurídicas atualmente são inauguradas – pelo desenvolvimento do ato comunicacional, que 

cada vez se perfaz imediatamente, o que é claramente fomentado pelo avanço tecnológico 

incessante –, da vontade político-administrativa do Estado soberano – enquanto ator utilitário 

e único controlador do poder administrativo já constituído (HABERMAS, 1997) –, observa-se 

que pouco ou nada se resta da antiga compatibilidade existente anteriormente, ou seja, entre a 

concretização da vontade social expressada a partir da comunicação humana, e a construção 

jurídico-normativa do atual ordenamento institucional público.  

  Com a falta de identidade para com as instituições públicas, e o próprio regime que se 

instaura paulatinamente no âmago da população brasileira, a instantaneidade e 

superficialidade comunicacional acaba por nutrir valorização irracional à comunicação 

hierarquizada (CUNHA, 2007), distanciando-se das conquistas sociais – cultural e 

pluralmente apreendidas – e intersubjetivas – reconhecimento por parte do receptor do 

objetivamente expressado pelo agente comunicativo – proporcionadas pela liberdade da ação 

comunicativa outorgada a seus agentes. Sua estruturação é baseada na superioridade vetorial 
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da simbólica imagem do Estado autárquico, contraditoriamente sustentada pelo estado 

moderno, referente a sua própria soberania estatal, de modo a influenciar nos influxos 

comunicativos instaurados pela troca de informações entre seus agentes. 

  O sonho lúdico que contaminou as ambições neoliberais da figura estatal, atualmente 

sustentada pelos governantes, possui suas raízes fincadas na tradicional ideia do estado 

autárquico
11

. Ficando inerte frente ao seu dever de se desvencilhar das amaras do passado, o 

pensamento liberal, supostamente empregado nos discursos proferidos pelos governantes que 

se dizem democratas, jamais superará a dissonância que existe atualmente entre os novos 

meios tecnológicos de comunicação e a crise da democracia vivenciada.  

  De outra banda, fazendo frente aquela definição de interação intersubjetiva autoritária, 

a proposta da comunicação reticular (CUNHA, 2007) pode ser atrelada à verdadeira 

construção comunicacional democrática de governo, desvalorizando, ou até mesmo 

extirpando por completo, imposições de cunho ideológico que insculpem as relações 

intersubjetivas dos particulares, executadas através de meios de comunicação influenciados 

direta e indiretamente pelo poder administrativo. Em sua essência, o isolamento das práticas 

governamentais, tomadas sem qualquer ponderação entre a real vontade do povo, calcadas na 

hierarquização do domínio público sobre o privado, reitera a perpetuação da falta de 

identificação entre o povo e governo. 

  O surgimento, a evolução e a consolidação do meio digital de comunicação confere 

um ótimo demonstrativo do paradoxo democrático vivenciado entre Estado e sociedade civil, 

travado entorno da hegemonia comunicativa. A internet representa o grande canal 

revolucionário da comunicação alcançado pelos diversos avanços tecnológicos atingidos pela 

humanidade, oportunizando uma via de comunicação horizontal (CASTELLS, 2003, p. 128-

130), onde não se deveria haver a preocupação de controle e filtragem de conteúdo de 

nenhuma forma, a não ser pela regulamentação da atividade virtual. 

   Porém, nota-se que, em razão das influências do estado autoritário sobre o 

pensamento pós-positivista democrático – mesmo em um ambiente tão propício à 

comunicação reticular –, as instituições do poder reforçam sua crise de identidade e 

legitimidade, como resultado da sobrevalorização irracional e antagônica dos preceitos da 

soberania nacional, hierarquizando a comunicação digital. Para Pedrinho Arcides Guareschi 

                                                           
11

 Forma inicialmente adotada pelos Estados Modernos, construída solidamente pelos governantes da época a 

partir de ideias compartilhadas por grandes doutrinadores, como Jean Bodin (séc. XVI) e Thomas Hobbes (séc. 

XVII), acabou reconhecer a legitimação do poder estatal mediante a afirmação de sua origem divina, subjugando 

o poder religioso a serviço do imperium absolutista. (BOBBIO, 1995, p. 37) (STRECK e MORAIS, 2006, p. 45). 
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(2003, p. 44), “controlar o fluxo de informações que circulam por dada sociedade significa, 

em grande medida, controlar a produção do „imaginário social‟, [...]”. 

  Portanto, é plenamente possível que se equipare a realização contemporânea da 

comunicação, a partir de sua compatibilidade com o regime adotado pelo estado-nação. Como 

no caso do Brasil, instituída a democracia representativa como forma de aquisição do poder 

estatal, resta insustentável a implementação de meios comunicacionais hierárquicos, 

antagônicos aos pressupostos abalizadores do conceito democrático de Estado. Muito da 

realização do ato comunicacional é confundido com a manifestação ontológica da pessoa 

humana, irrestritamente assegurada por meio da liberdade de expressão do indivíduo, podendo 

até mesmo ser considerado como um dos elementos adicionais desta última. 

 

3.  ASPECTOS CONCEITUAIS DA MANIFESTAÇÃO DO DIREITO À 

PRIVACIDADE E À INTIMIDADE 

 

3.1  Meio digital ou espaço virtual 

 

  Compreendido pelas complexas teias informacionais integradas pelos serviços de 

comunicação telemática, o desenvolvimento das tecnologias da comunicação deu origem a 

uma novíssima estrutura comunicacional, manifestada através do meio digital. É justamente 

em tal locus que a internet realmente se encontra, pois materialmente é alimentada 

constantemente pelo fluxo de informações produzidas e transmitidas por seus agentes 

modificadores, isto é, os usuários individuais, empresas privadas de software, de 

telecomunicações, hackers e provedores de internet. Enquanto o processo de transmissão e 

sincronização simultânea é realizado na web, todo o conteúdo é armazenado e redirecionado 

através de servidores de internet, caracterizando o hardware, ou espaço físico em que tais 

transmissões realmente acontecem. 

 Apesar da boa sonoridade das expressões direito ambiental, direito do meio ambiente e 

direito do ambiente, separar-se-á, durante o presente trabalho, o emprego dos termos 

“ambiente” e “meio”, uma vez que tais vocábulos são considerados como sinônimos. Mesmo 

considerando o baixo interesse acadêmico da questão, Ramón Martín Mateo afirma que ao se 

referir à matéria sob a rubrica de direito ambiental, ao invés de direito do meio ambiente, 

refuta-se “uma prática linguística pouco ortodoxa que utiliza cumulativamente expressões 

sinônimas ou ao menos redundantes, em que incide o próprio legislador” (MATEO, 1982, p. 

71).  
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Por outro lado, José Afonso da Silva (2013) vislumbra maior exatidão na expressão 

“meio ambiente”, mesmo sendo considerada por muitos o emprego de duas palavras que 

possuem o mesmo significado, aduzindo que: 

 

O ambiente integra-se, realmente, de um conjunto de elementos naturais e 

culturais, cuja interação constitui e condiciona o meio em que se vive. Daí 

por que a expressão “meio ambiente” se manifesta mais rica de sentido 

(como conexão de valores) do que a simples palavra “ambiente”. Esta 

exprime o conjunto de elementos; aquela expressa o resultado da interação 

desses elementos. (SILVA, 2013, p. 20)  

 

  Mesmo havendo aqueles que, como José Afonso da Silva (2013, p. 20), acreditam na 

conjugação axiológica traçada entre a expressão “meio ambiente”, não há qualquer ampliação 

do objeto retratado por referida locução, quando comparado com o emprego singular de uma 

das palavras que compõe aquela.  

Vencida a análise linguística, redundantemente criada e propagada pela história 

jurídica, imperiosa a passagem à análise do conceito legal de ambiente digital. Durante a 

primeira metade do século XX, perante a doutrina do direito ambiental nacional, se faziam 

maioria aqueles que definiam referida gama jurídica como o conjunto de normas (materiais e 

processuais) sistematizadas a partir do asseguramento do ambiente saudável frente aos 

comportamentos humanos (FERRAZ, 1972; MOREIRA NETO, 1975).  

Assim, é de se constatar que o Direito Ambiental possui como escopo o estudo voltado 

para a garantia da neutralidade das mais variadas poluições que possam intervir no equilíbrio 

existente entre os objetos que ali se fazem presentes, podendo advir tanto da atividade humana 

impressa ao meio em que se manifesta, quanto das próprias forças naturais existentes no 

planeta. É dever do direito ambiental acautelar, pois, o direito das pessoas e também das 

gerações futuras à maior qualidade e equilíbrio possível entre os meios em que a atividade 

ecológica se propaga, seja ela natural, cultural ou artificial. 

  No que diz respeito às definições acerca dos aspectos de “meio ambiente”, Paulo 

Affonso Leme Machado (2014, p. 59) denota com muita propriedade que o sistema jurídico 

brasileiro deixou de promover uma definição legal de referido instituto até o advento da Lei 

Federal 6.938/1981, mais conhecida como Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 

(BRASIL, 1981). Naquela oportunidade, referido diploma dispôs em seu art. 3°, inc. I, 

constituir “meio ambiente” “o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem 

física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

(BRASIL, 1981).  
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Tal abordagem normativa representou considerável avanço no acompanhamento da 

matéria, pois, superando a velha abordagem classista ultra positivista, evidenciou-se a 

alocação do conceito ambiental à vertente da admissibilidade da proteção jurídica, para toda e 

qualquer interação vivente sob o mesmo espaço físico-temporal, uma vez que o 

enriquecimento valorativo da proteção dessas relações passara a retratar, de uma maneira 

genérica e abstrata, o bem-estar e o equilíbrio da vida humana. 

  Entretanto, mesmo considerando o atual posicionamento normativo extraído da 

política ambiental vigente, fato é que o meio ambiente continua a ser considerado apenas 

como um recurso voltado somente ao desenvolvimento – podendo ser exclusivamente 

econômico – deixando de lado políticas públicas voltadas aos efeitos gerados a longo prazo, 

recebendo intervenções fragmentadas e imediatistas, cuja responsabilidade pelo controle é 

centralizada nas atuações estatais (MONOSOWSKI, 1989). Tanto é que, durante o processo 

de discussão e promulgação da Constituição de 1988, foi assentado perante o art. 225 que 

“todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988).  

  Aproveitando-se da autonomia pública-estatal fornecida pelo próprio sistema 

federativo brasileiro, outra virtuosa definição jurídica acerca da expressão “meio ambiente” é 

aquela insculpida no art. 5°, inciso I, da Lei Estadual 10.431/2006, do Estado da Bahia 

(BAHIA, 2006), onde se encontram os seguintes dizeres: 

 

I – meio ambiente: a totalidade dos elementos e condições que, em sua 

complexidade de ordem física, química, biológica, socioeconômica e 

cultural, e em suas inter-relações, dão suporte a todas as formas de vida e 

determinam sua existência, manutenção e propagação, abrangendo o 

ambiente natural e o artificial; 

 

  Importante observar que a legislação baiana abarca uma definição muito mais ampla 

do que àquela exposta pela legislação federal, adotando uma gama de relações intersubjetivas 

voltadas às questões de ordens social, econômica, cultural e artificial. Pode-se constatar que, a 

partir de tal perspectiva, o enquadramento jurídico da internet fundado na estruturação 

ambiental respeita, e até mesmo exige, que o plano artificial seja composto pelas relações 

humanas que ali se propagam. 

  Segundo Mello e Souza (2000, p. 25), a definição de meio ambiente proposta perante a 

conferência de Tbilisi (1977), consideraria não apenas a base natural da sociedade humana, 

mas incluiria em sua perspectiva todas as instituições e valores aceitos socialmente, retratados 
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perante o universo artificial, produto último da historicidade da ação social do homem. Ao 

passo que a doutrina contemporânea solidificou o alargamento das considerações ambientais 

para além dos aspectos físicos e naturais, irradiando sua transversalidade para as questões 

coletivas, intersociais e econômicas, localiza-se, irremediavelmente, a caracterização da 

internet como um locus ambiental totalmente autônomo, sendo de tal forma abarcado pelos 

princípios constitucionais garantidores da manutenção de seu equilíbrio e proteção a 

intervenções maléficas. 

  Caracterizado pelas interações intersubjetivas das pessoas, na troca e aquisição de 

informações e experiências perpetuadas perante o sistema da world wide web, o meio digital 

corrobora com a quebra definitiva entre o protótipo filosófico do ser humano enquanto 

distinctum subsistens, prevalecendo sua reflexão à medida que o sujeito de direito se vê como 

um distinctum subsistens respectivum (GONÇALVES, 2008, p. 46).  

Portanto, ao se utilizar das ferramentas tecnológicas e digitais, – como instrumentos de 

concretização de sua relação fenomenológica, seja com os demais indivíduos ou qualquer 

outra instituição; perfazendo-se enquanto ser social, ou perante sua relação consigo mesmo – 

compreende-se que, referidos acessórios representam meios do indivíduo se autoafirmar, 

diretamente inferindo alterações em sua realização enquanto pessoa, definindo novas 

modalidades de formação de sua própria personalidade enquanto indivíduo autônomo. 

  De outra banda, ao passo que o ambiente digital se torna uma noção menos abstrata 

empiricamente, sendo integrado com as relações e indagações intersubjetivas ocasionadas 

pela transmissão, ou pelo armazenamento de informações, sua percepção não deixa, em 

nenhum momento, de constituir um espaço de relações especulativas, isto é, um espaço 

virtual.  

Segundo o latim medieval, o vocábulo virtual remete à expressão virtualis, remetendo-

o para a inquirição dos limites tangenciais da existência presente e futura (LÉVY, 1996), uma 

vez que a virtualidade não se opõe à realidade, mas se restringe ao aspecto da atualidade 

existencial do objeto considerado. No caso, a virtualidade do ambiente digital diz respeito à 

projeção presente e futura que a informação sofre ao transitar pela web, aproveitando-se, 

assim, das milhares de aberturas e fechamentos, quase que instantaneamente e 

simultaneamente praticados, entre os canais comunicativos digitais para seu livre comunicar 

entre os sujeitos que ali realizam o ato de comunicação. 

  Aparelhado com as especificidades tecnológicas digitais, uma vez disseminada através 

da rede, a limitação física no processo de transmissão de informação é totalmente eliminada, 

já que ao transferir ou disseminar dados digitais, o emissor de referido conteúdo mantém o 
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seu acesso primitivo ao conteúdo do documento transferido, passando somente a estender o 

seu acesso para seu receptor, sem transferi-lo completamente (LÉVY, 1996).  

Acontece que a eliminação da barreira física que pairava sob o processo comunicativo 

não foi a única a ser superada pela rede mundial de computadores, havendo a adoção de uma 

forma em particular de interação que, vencendo tanto as barreiras temporais e físicas da 

aprendizagem, viabilizara o aperfeiçoamento do próprio meio digital através de sua 

utilização
12

 pelos internautas, em um verdadeiro processo de aprendizagem por meio da 

produção de comunicação, difundindo e aperfeiçoando rapidamente a própria tecnologia 

empregada no contexto informacional (CASTELLS, 2003). 

 O grande empecilho, porém, engendrado com a acumulação de funcionalidades e 

engrandecimento da utilização do ambiente digital, acabou por se tornar um dos maiores 

atrativos que o mundo digital poderia fornecer ao mercado de iniciativa privada, o aumento de 

seu valor econômico. Com o engrandecimento da perspectiva econômico-financeira, 

proporcionada pela utilização cada vez maior da internet, a iniciativa privada acumula cada 

vez mais o valioso capital intelectual fundamental para os alicerces do pensamento crítico, 

conhecimento e habilidades contemporâneas (RIFKIN, 2001).  

Para Manuel Castells (2003, p. 53), não existe muita possibilidade de haver qualquer 

tipo de libertação do ser humano no ambiente digital, enquanto este estiver dominado pelo 

interesse público-privado voltando tão somente para a extração de riquezas geradas por seu 

valor mercadológico. 

  A corrida para a “dominação” privada, ou mesmo pública, do espaço cibernético 

culmina, contraditoriamente, na violação de inúmeros direitos fundamentais da pessoa 

humana, dentre eles, a privacidade e a intimidade do sujeito. Ao invés dos agentes envolvidos 

no desenvolvimento e utilização daquele sistema de comunicação colaborarem com a 

construção e manutenção de um ambiente saudável, propício ao cultivo da interação 

sistemática humana, o controle do valor econômico gerado pela própria internet acaba sendo 

o único escopo da sociedade capitalista contemporânea. Tal situação, assim como aborda Ana 

Cristina Azevedo P. Carvalho (2014, p. 55), alavanca situações de concentração do controle e 

monitoramento das pessoas regulares que utilizam a internet através de seus provedores, sem 

o fornecimento de qualquer tipo de autorização para tanto. 

                                                           
12

 Na etimologia, tal metodologia é incluída na noção de participação periférica legitimada (CHAIKLIN, S.; 

LAVE, J., 1993); (LAVE, J., 1988); (LAVE, J.; WENGER, 1991), tendo papel de elevado teor no acúmulo de 

conhecimento, conforme aduz Jean Lave (2015, p. 04): “Teoricamente central na teoria da prática social é a ideia 

de que toda atividade (o que seguramente inclui a aprendizagem) é situada nas – feita de, é parte das – relações 

entre pessoas, contextos e práticas. Isso nos levou às noções de que a aprendizagem é situada em complexas 

comunidades de práticas (culturais e mutantes, como parte do processo histórico que constitui a vida social). 
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  Adotando o conceito de ambiente descrito pelo art. 3°, inc. I da lei que instituiu a 

Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981), para o melhor entendimento da 

localização referente ao instituto do meio digital perante o ordenamento jurídico, vê-se que, 

atualmente, em razão de sua natureza indissociável, isto é, comum a toda sociedade, a internet 

é um recinto próspero no que diz respeito à interação humana. São facilmente identificados 

em seu interior elementos necessários para sua organização como patrimônio cultural do 

cidadão nacional, ou até mesmo patrimônio cultural da própria humanidade, já que o ambiente 

digital traduz o novo locus em que a informação é veiculada, sendo cada vez maior a 

ocorrência da comunicação por meio de tal ferramenta perante a sociedade tecnológica. 

  Ao se vislumbrar a essencialidade que as invenções tecnológicas passaram a exercer 

na sociedade pós-moderna, destacando-se, aqui, a rede mundial de computadores, translúcida 

a ponderação jurídica que deve ser realizada entre a própria estrutura civilizatória e os 

instrumentos tecnológicos nela empregados para a fundação doutrinária da proteção dos 

direitos fundamentais do ser humano, estruturados na web. Foi seguindo a mesma 

“privatização” imposta ao ambiente natural, por meio da geração de valor econômico 

veiculado à sua exploração e comercialização, como é o caso, por exemplo, das commodities 

comerciais, que o ambiente digital também acabou por refletir, economicamente, a 

possibilidade de geração de valores mobiliários. 

  Porém, apesar do vertiginoso desenvolvimento do ambiente digital perante os campos 

público e privado, a verdadeira essência jurídica que a expansão normativa ao campo das 

relações virtuais ocasionadas pela internet, foi a de tutelar a qualidade das relações humanas 

desenvolvidas perante aquele espaço, livre, portanto, de interferências externas a própria 

atividade comunicacional, restando ao Estado a tutela da manifestação da personalidade 

humana perante a rede mundial de computadores.  

Assim como ocorrido em épocas anteriores, a partir do momento em que a sociedade 

incorporou à sua hiperbólica rede de interações uma nova forma de relacionamento humano, o 

fenômeno jurídico buscou subordinar a realidade fática e axiológica ali vislumbrada a seus 

próprios valores e fundamentos já instituídos em seu ordenamento normativo-jurídico. 

  Em se tratando de um sistema projetado para expandir na mesma proporção em que o 

uso de seus próprios internautas aumenta, fica retratada a volatilidade que a virtualidade do 

ambiente digital alvitra a seus frequentadores. Contudo, essa vinculação entre o 

desenvolvimento quantitativo do ambiente digital pelo uso sofre com a participação ineficaz 

de seus usuários, os quais, via de regra, não possuem o acesso às informações de qualidade, 

fáceis, fidedigna, e útil ao processo de crescimento que faz parte. Nas palavras de Rachel 
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Biderman Furriela (2002, p. 47), o fornecimento de informações úteis e impactantes a respeito 

das atividades que podem impactar no meio que a circunda “é um princípio que deve nortear a 

gestão ambiental, de forma a permitir a tomada de decisões e a promoção de ações visando a 

melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente”. 

  A efetivação do equilíbrio do ambiente virtual, com sua utilização sadia e consciente, 

passa a depender do esclarecimento por parte de seu próprio usuário. Torna-se evidente o 

ponto de convergência entre a manutenção e o crescimento ordenado da web com o 

comportamento político adotado pelo cidadão que a utiliza, marcado pelo esclarecimento que 

este determinado sujeito possui quanto aos impactos que sua atividade digital ocasiona na 

própria rede mundial de computadores. 

 

3.2  O exercício da cidadania na sociedade da informação 

 

  No Estado brasileiro, pode-se considerar que o direito ambiental passou a integrar a 

condição de direito fundamental com a promulgação da Constituição de 1988. Elevando a 

patamares constitucionais novos direitos, como o caso da proteção ambiental, até então 

rechaçados do ordenamento constitucional nacional, aquela constituinte ampliou em muito a 

questão da cidadania, sendo que o direito ao ambiente equilibrado e sadio passou a representar 

não apenas uma luta pela melhoria na qualidade de vida do sujeito (SILVA-SÁNCHEZ, 2010, 

p. 88), mas incorporou aspectos metafísicos como o respeito à individualidade e à 

personalidade do cidadão, elementos distintos que, diante da complexidade social 

contemporânea, ora assemelham ora diferenciam um indivíduo do outro. 

  Em termos gerais, enquanto a individualidade guarda relação com subjetividade 

interna do próprio homem e sua existência valorativa enquanto estrutura aberta, integrada por 

uma dimensão realizacional constitutiva passível de adjetivação axiológica (GONÇALVES, 

2008, p. 63), podendo ser representada pelas capacidades cognoscíveis (intelecto) e volitivas 

inerentes à consciência humana.  

Figurativamente, a abertura ontológica do homem enquanto indivíduo, qualificado por 

sua vertente racional e volitiva, representa perfeitamente a influência do questionamento 

“kantiano” acerca do fundamento último do sujeito humano, lastreado pela concepção da 

dignidade humana moldada à sombra de um princípio de igualdade abstrata entre os 

indivíduos, onde a “dignidade (würde) decorre da natureza humana racional, na medida que 

significa dominação e capacidade de auto-imputação de regras de comportamento” (BITTAR, 

2006, p. 43). 
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  Se a partir da estrutura jurídica do vocábulo pessoa, determina-se a estrutura dos 

valores que ascendem à formalização generalizada do que constituiria o ser humano, é a partir 

da busca dos elementos que o integra e também de onde referidos elementos estão 

localizados, fundará a noção de personalidade. Pois bem, a personalidade da pessoa humana 

designa um verdadeiro arcabouço ontológico, circunscrevendo as meras afirmações 

psicológicas que qualificam o indivíduo, e, principalmente, uma categoria de “acidente 

intrínseco” da própria racionalidade humana, dirigida pelo relacionamento social 

intersubjetivo integrante da realidade do sujeito. Nos dizeres de Diogo Costa Gonçalves 

(2008, p. 68), “personalidade é o conjunto das qualidades e relações que determinam a pessoa 

em si mesma e em função da participação na ordem do ser, de forma única e singular”. 

  Localizados os elementos materiais para a proclamação dos direitos da pessoa, a 

relação entre o exercício de tal autonomia privada, em que é titular o sujeito humano, e a 

manifestação dos poderes e deveres estatais, acaba por se tornar o locus primordial do produto 

jurídico proveniente daquela relação, dando origem ao verdadeiro conceito da cidadania. 

Tradicionalmente, sua essência jurídica é adstrita à proclamação de liberdades civis e políticas 

do sujeito, padronizadas politicamente perante os poderes constituídos, viabilizando, assim, a 

participação formal dos membros de determinada comunidade (STRECK e MORAIS, 2006, 

p. 131).  

No entanto, a proteção dos direitos da pessoa no Estado contemporâneo comporta 

muito além da mera concretização ou instrumentalização de seu exercício (BOBBIO, 1992, p. 

25), as quais já foram possibilitadas através da positivação constitucional dos direitos da 

pessoa humana, sob a conotação prestacional positiva
13

 fomentada pelo ente estatal, 

assegurando seu reconhecimento e tutela jurídica. Tanto é assim que os direitos da pessoa 

humana podem ser entendidos como sendo inerentes ao próprio homem (direitos do homem), 

manifestados pelo ser humano enquanto ser social (direitos do cidadão), inserido, e 

efetivamente vinculado, a uma determinada sociedade (BRAUD, 1968, p. 08 apud 

CANOTILHO, 2003, 393-394). 

                                                           
13

 Insculpidos ainda nas declarações de direitos do séc. XVIII, os direitos de autodeterminação humana possuíam 

um sentido estritamente negativo, no sentido de limitar a atuação dos poderes públicos quando confrontados com 

os direitos do homem, naturais e anteriores à organização estatal. Foi somente no início do séc. XX que a 

doutrina dos direitos sociais – compreendidos pelos direitos econômicos, comunitários e culturais – imprimiram 

uma conotação ativa por parte do ente estatal. Nesse sentido, Anna Candida da Cunha Ferraz (BITTAR e 

FERRAZ, 2006, p. 119) certifica que os direitos sociais latto sensu “instrumentalizam o exercício dos direitos 

individuais e que demandam do Estado não apenas o reconhecimento, mas também a atuação positiva do Estado 

na elaboração de políticas públicas, criação de mecanismos e tomada de medidas efetivas para disponibilizar o 

exercício de direitos a todos os seres humanos”. 
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  Da antiga perspectiva que rondava o termo cidadão, para os clássicos, referido 

instituto consistia na tarefa que o homem da polis – cidadão – tinha para com o dever de 

assegurar e manter a ordem geral da cidade (PLATÃO, apud FABRIZ, 2006, p. 16). Contudo, 

com o advento das regiões urbanas, seguido pelo constante avanço tecnológico, o exercício da 

cidadania na era contemporânea comporta atuações vinculadas a questões como a proteção e 

efetivação de direitos fundamentais pelo Estado de Direito, representativamente constituído, 

onde vige o regime democrático, além da realização da justiça social, como forma de 

blindagem a ser concretizada em volta dos direitos do cidadão.  

  O vocábulo cidadania representa, antes de tudo, o ser político ativo no seio do Estado 

que habita, dotado da garantia libertária de se autodeterminar enquanto politicamente atuante. 

Tal noção não pode ser confundida, atualmente, com a mera atuação eleitoral do homem 

enquanto cidadão, uma vez que atada à realização do próprio Estado Democrático de Direito, 

abrangendo todas as vertentes jurídicas oriundas do princípio da dignidade da pessoa humana 

(LIMA, 2002, p. 97). Também já se encontram ultrapassadas as definições de cidadania 

atreladas às questões físico-espaciais, talhadas pelas considerações acerca de território e 

soberania estatal. 

  Acredita-se, por outro lado, que uma das grandes mudanças a ser considerada, em prol 

da realização democrática dos direitos dos cidadãos, – enquanto conjunto de garantias 

fundamentais do homem pautada em sua autorrealização enquanto ser humano digno – volta-

se à questão do trato da informação, especialmente aquelas propagadas perante o meio digital.  

As organizações sociais vigentes estão essencialmente ligadas à aquisição de 

conhecimento e a possibilidade de serem alcançadas pelo sujeito, sendo que a informação 

acaba por se tornar uma questão essencial para o pleno exercício da cidadania e construção de 

uma sociedade democrática (LOPES, 2006). O avanço tecnológico, utilizado com parcimônia, 

comporta numa ferramenta para a satisfação do conteúdo jurídico da cidadania, sendo 

afrontado, porém, pelas atuais condições econômicas dos Estados menos desenvolvidos.  

Elucidando tal paradoxo, Paulo Hamilton Siqueira Júnior e Miguel Augusto Machado 

de Oliveira (2009), afirmam que: 

 

Os avanços da sociedade da informação ora são encarados como algo 

positivo para o desenvolvimento social, em especial como meio condutor da 

cidadania, que se exteriorizaria pela participação popular, pleno exercício 

das liberdades de expressão e informação. Mas, como todo avanço esse traz 

problemas, como a desigualdade social, a exclusão digital e a violação dos 

direitos e garantias individuais, em especial a intimidade. (SIQUEIRA 

JÚNIOR e OLIVEIRA, 2009, p. 129) 
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  Qualquer atividade desenvolvida pelo cidadão no âmbito digital comporta a proteção 

jurídica fundamental do pleno exercício de seus direitos subjetivos, publicizados pela ideia 

geral de cidadão enquanto pessoa humana digna inserida em um Estado Democrático de 

Direito, em especial pela caracterização da mesma subjetividade jurídica inerente à 

confrontação de seu direito à proteção do meio ambiente cultural. Obviamente, as relações 

criadas entre a atuação cidadã do indivíduo, – aí já considerados os postulados jurídico-

filosófico provenientes do Estado de Direito democrático, quando incursos no ambiente 

virtual – corroborada à tipicidade e autenticidade dos efeitos outorgados pela interação de tais 

elementos, caracteriza o berço de um novíssimo sistema
14

 jurídico, originado perante a 

sociedade informacional. 

  Fundado tanto nas questões jurídicas, como nas tecnológicas que envolvem as 

considerações acerca da funcionalidade da internet perante a sociedade da informação, 

insuperável a consideração do atual patamar em que as relações intersubjetivas surgem. 

Referido contexto se torna perceptível a questionamentos, já que é por meio da 

instrumentalidade normativa que a garantia do acesso e uso sadio da rede mundial de 

computadores se torna possível. 

  Com a arquitetura do Relatório Brundtland (1987), desenvolvido pela Comissão 

Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida há época por Gro Harlem 

Brundtland – documento internacional que fomentou a conversão do pensamento ecológico –, 

deslumbrou-se o início de uma transcendência dogmática das ideias protecionistas do 

ambiente superando, assim, o pensamento jus-ambientalista que se preocupava em alavancar a 

preocupação com a proteção ambiental enquanto limitada à sua integração aos direitos 

subjetivos individuais da pessoa humana (MALANCZUK, apud CANOTILHO, 2008, p. 

177).  

Com a constitucionalização do direito ao meio ambiente no Brasil, disposta pelo art. 

225, caput, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), inexiste espaço no campo doutrinário 

para o debate acerca do individualismo referendado por aquela previsão. A problemática 

oriunda deste cenário é dirigida à órbita dos deveres jurídicos fundamentais, em que o Estado 

                                                           
14

 Ernesto Grün, jurista argentino, recorre acertadamente à teoria sistêmica do direito para dissertar que um 

sistema consiste em “una entidad autónoma dotada de una cierta permanencia y constituida por elementos 

interrelacionados que forman subsistemas estructurales y funcionales, que se transforma dentro de ciertos 

límites de estabilidad, gracias a regulaciones internas que le permiten adaptarse a las variaciones de su entorno 

específico [...] el concepto de sistema no está limitado a entidades materiales, sino que puede aplicarse a 

cualquier „todo‟ que consista de „componentes‟ que interactúen. [...] Todo lo cual no puede ser separado sin 

detruir la esencia del sistema, es decir su unidad. Pues uma de las ideas básicas em T.G.S. es que el todo es más 

que la suma de sus partes porque las características constitutivas de ese todo no son explocables a partir de las 

características de las partes aisladas.” (GRÜN, 1995, p. 27-29). 
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de Direito democrático passa se obrigar perante sociedade civil, e ainda, as gerações futuras 

que desfrutarão daquela mesma proteção constitucional. 

  Assim como as tratativas constitucionais sobre as abordagens ambientais, vê-se que, 

sob uma visão estática dos elementos que constituem um determinado sistema ou subsistema 

jurídico, – simultaneamente consideradas as interações normativas resultantes dos embates 

capitaneados pelo ente público e a sociedade civil, dinâmicos por natureza – afigura-se, 

perfeitamente, a caracterização do deslocamento do conceito da cidadania frente às simplórias 

disposições políticas, essencialmente consideradas na clássica visão dos direitos fundamentais 

constitucionais (BARROSO, 2003, p. 100).  

A reciprocidade das constantes interações normativas, no plano constitucional, retrata 

a complexidade estrutural que a sociedade pós-moderna alcançara, corroborando o salto 

qualitativo que as atuações individuais dos sujeitos de direito fomentaram, vinculando-os aos 

respectivos direitos e garantias políticas enunciadas pelos direitos fundamentais de garantia, e, 

portanto, de atuação positiva, prestada pelo Estado de Direito. 

 

3.3  Uma perspectiva histórica da democracia 

 

  Nos tempos da antiguidade clássica, para que se pudesse intentar qualquer estudo 

acerca das raízes democráticas, era intransponível a remissão aos estudos inéditos das noções 

democráticas concebidas pelos jus-filósofos gregos, e em especial, aquelas desenvolvidas por 

Aristóteles e Platão. Pode-se dizer, inclusive, a partir das ideias deste último, em sua obra “A 

República”, que se deu a gênese de um dos conceitos embrionários do Estado de Direito 

democrático, qual seja, a idealização do indivíduo homem enquanto cidadão (REALE e 

ANTISERI, 1990, p. 162). 

  Preconcebendo a existência, no plano metafísico, da entidade estatal ideal governada 

por um político filósofo, Platão chega a enunciar que a melhor forma de constituição política 

seria, então, a monarquia. Entretanto, redirecionando sua atenção para a realidade mundana, 

passando a assumir, assim, a impossibilidade da existência de tal governante, referido 

pensador anota que, quando mal governados, a melhor forma de governo consistirá naquela 

em que ao menos a liberdade política dos cidadãos é resguardada, isto é, a democracia 

(REALE e ANTISERI, 1990, p. 166). 

  Aprofundando o pensamento filosófico clássico estadista, na obra “A Política” (384-

322 a.C), Aristóteles, discípulo de Platão, desenvolve com destreza os ensinamentos de seu 

mestre, partindo da existência plena de três espécies puras de constituição (realeza, 
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aristocracia e república), admitindo, entretanto, a possibilidade de interferências realizadas 

por fatores externos àquelas formas de governo. Segundo prega em sua obra, o filósofo 

clássico aduz que, influenciado qual um dos três modelos puros de governo pelas mazelas do 

mau uso dos recursos, bem como pelas chancelas da corrupção, torna-se inevitável o 

desvirtuamento do modelo puro ao rearranjo viciado da estrutura política, correspondendo aos 

modelos da tirania, aristocracia e democracia (ARISTÓTELES, 2009, p. 121). 

  Estipulando a inexistência suprema de um governo, que seja pautado única e 

exclusivamente em características oriundas de somente uma forma governamental, Aristóteles 

(384-322 a.C) afirma que o governo perfeito é orientado ora por diretrizes oligárquicas, 

expressando o poder político concentrada e despoticamente, ora democráticas, conduzido 

pelas atividades “doces e moderadas” (ARISTÓTELES, 2009, p. 124). Tal afirmação é 

corroborada pela seguinte passagem extraída da obra “A Política”, do já mencionado jus-

filósofo: 

 

Não se deve acreditar, como hoje é costume fazer, que a democracia existe 

unicamente em todo o Estado onde a multidão é soberana, pois nas 

oligarquias e em toda parte é sempre a maioria que tem a força suprema; 

nem acreditar que haja oligarquia sempre que o poder esteja nas mãos da 

minoria. Porque, supondo-se que numa população de mil e trezentos 

cidadãos haja mil ricos, os quais não concedem parte alguma na 

administração aos outros trezentos que são pobres, aliás livres e iguais aos 

ricos sob todos os outros aspectos, ninguém poderá afirmar que uma tal 

população viva debaixo de um regime democrático. Do mesmo modo, se os 

pobres, embora em minoria, fossem mais fortes que os ricos, apesar destes 

serem mais numerosos, ninguém chamaria a esse governo oligárquico, no 

caso em que o resto dos cidadãos, que possuíssem as riquezas, não tivesse 

parte alguma nos cargos. (ARISTÓTELES, 2009, p. 124-125) 

 

  Qualificando sua noção de forma de Estado, Aristóteles admite, ainda, a existência dos 

mais variados tipos de oligarquias e democracias, atribuindo que suas especificidades variam 

de acordo com a formação funcional desempenhada pelos cidadãos daquela determinada 

sociedade. Porém, ao ilustrar suas cinco categorias de Estados democráticos, a que mais se 

destaca, certamente, é aquela em que se organiza os pilares fundacionais da pessoa jurídica de 

direito público, sobre o princípio da igualdade política de todo e qualquer cidadão, 

substancialmente fundamentada no exercício puro de sua liberdade e igualdade perante a lei 

(ARISTÓTELES, 2009, p. 129).   

  Após a célebre construção clássica de um conceito democrático inicial, o qual é até os 

dias de hoje pautado na ideia central da igualdade dos cidadãos (COSTA, 2010, p. 212), 

pouco ou até mesmo quase nenhum desenvolvimento se obteve sobre o tema durante o 
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período patrístico e medieval. Nota-se que a retomada do progresso doutrinário político – 

mais especificamente no que diz respeito à teorização do elemento da liberdade por Thomas 

Hobbes, quando relatou serem independentes as três formas de governo (monarquia, 

aristocracia e democracia) aceitas por ele –, dá significação epistemológica ao conceito de 

liberdade, transferindo a titularidade de seu objeto pelos indivíduos para o Estado, afirmando 

que somente o indivíduo artificial seria sujeito de liberdade absoluta (HOBBES, 1588-1679). 

  Foi com a ascensão do pensamento político iluminista francês, e a renovação das 

teorias estadistas a partir da concepção da obra “Do Contrato Social”, de Jean-Jacques 

Rousseau (1999), como forma de legitimação do governo soberano, que se estabeleceu a 

passagem do estado natural da humanidade para o estado social, substituindo os sentimentos 

individuais por relações de justiça, cujo escopo se fixaria no bem comum, e no 

direcionamento moral do indivíduo. Todavia, ao notar as contínuas dificuldades de 

governabilidade fomentadas pela necessidade incessante de um Governo “estar em 

assembleia”, aduziu-se a perda da efetividade democrática do Estado, pois somente “se 

existisse um povo de deuses, governar-se-ia democraticamente. Governo tão perfeito não 

convém aos homens” (ROUSSEAU, 1999). 

  Não obstante, uma de suas mais aclamadas contribuições ao princípio democrático é 

identificada pela incursão da semente da supremacia da vontade geral, perpassada através da 

defesa do bem comum sobre os interesses privados. Vê-se, a este respeito, que seus ideais são 

aperfeiçoados em toda sua obra: 

 

Creio poder fiar como princípio incontestável que só a vontade geral pode 

dirigir as forças do Estado segundo o fim de sua instituição, que é o bem 

comum. Com efeito, se foi o contraste dos interesses privados que tornou 

necessária a instituição das sociedades civis, por outro lado foi o acordo 

entre eles que a tornou possível. O vínculo social decorre do que há de 

comum nesses interesses diferentes: se não houvesse algum ponto no qual 

concordam todos os interesses, a sociedade não poderia existir. 

(ROUSSEAU. In: REALE e ANTISERI, 1990, p. 764). 

 

  Com o surgimento do movimento juspositivista no século XIX, toda a carga teórica 

imprimida pelos pensadores clássicos e iluministas pôde ser observada perante a 

fundamentação da normatividade legal que abastece os dispositivos integrantes da sistemática 

constitucional. O império da lei é, na verdade, um conceito normativo altamente impositivo à 

sociedade política, servindo de apoio às estruturas limitadoras estatais. Até mesmo o expoente 

mais ilustre do movimento juspositivista da época, Hans Kelsen, autor da Teoria Geral do 

direito e do Estado (1945), atribui uma clara diferenciação entre a liberdade absoluta do ser 

humano enquanto indivíduo – encontrada somente no estado humano natural, isto é, fora do 
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âmbito social –, e a liberdade negativa, esta última moldada em observância aos 

compromissos assumidos pelo indivíduo perante a sociedade, concretizando-se, assim, a 

liberdade política (KELSEN, 2005). O axioma criado entre a restrição positiva da liberalidade 

humana individual, enquanto considerando-se o indivíduo integrante de um sistema jurídico, é 

resultado das obrigações jurídicas assumidas por cada um de seus próprios integrantes.  

  Em uma tentativa de resolver o paradoxo já estabelecido anteriormente por Rousseau 

(teoria do contrato social) quando retrata o exercício da liberdade individual, mesmo após 

assumir as obrigações oriundas do vínculo do contrato social a que pertence, Kelsen aduz que 

é a partir da democracia que o sujeito politicamente livre atua livremente em pleno exercício 

de sua capacidade política, em consonância com a vontade coletiva, expressão máxima da 

ordem social (KELSEN, 2005). Assim, vivendo no seio da sociedade, o indivíduo começa a 

direcionar sua liberdade política para a própria realização da ordem social, passando, portanto, 

a influenciar diretamente o modo pelo qual a sociedade é configurada. 

  As implicações entre indivíduo e sociedade são mútuas, construídas a partir das 

interações entre a vontade individual (liberdade política), que se estabelece em consonância 

com a vontade geral (ordem social). O produto gerado por tal diálogo representa um dos 

pontos cruciais do pensamento político kelseniano, quando formata referida interação 

sociopolítica ao princípio da autodeterminação (KELSEN, 2005). Acontece que, a absoluta 

autodeterminação de todo e qualquer indivíduo integrante de uma determinada sociedade, 

dentro do plano fático, não existe em qualquer modelo social possível, não sobrevivendo fora 

do plano do dever ser. 

  Transportando sua aporia à pratica governamental democrática, Kelsen estabelece uma 

conexão deontológica entre o princípio da autodeterminação do cidadão ao derradeiro 

princípio da maioria, postulado tão antigo quanto o próprio conceito da democracia exprimido 

em Platão e Aristóteles. Difere, contudo, no que diz respeito à localização daqueles indivíduos 

que não compartilham das mesmas vontades políticas expressas pela maioria, atribuindo-lhes 

o condão de pressuposto de validade, enquanto integrantes de uma dada sociedade, de todo o 

sistema democrático ali implantado, já que acaba por teorizar o sistema político democrático 

como se um sistema binário fosse.  

De um lado, tem-se o direito da maioria em se autodeterminar, designando as 

características da ordem social; e de outro lado o direito democraticamente garantido da 

minoria, a qual acaba por exercer uma influência contínua e ininterrupta sobre a orientação 

cognitiva da maioria, mesmo que em caráter residual e muitas vezes simbólico, bem como nas 

próprias reinvenções e desenvolvimento do poder estatal. Portanto, vislumbra-se uma 
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verdadeira concatenação entre o conceito da forma de governo democrático e suas concepções 

doutrinárias, sendo estas provenientes dos ciclos sociais, enquanto geradores de interações 

políticas intersubjetivas. Fornecem ao princípio democrático de organização estatal a absorção 

valorativa, e a política primordial para a realização da melhor proteção possível dos direitos 

fundamentais dos cidadãos integrantes daquele determinado Estado.  

  Atualmente, após ser reduzido a um procedimento de legitimação do poder 

transladado ao Estado por meio de um processo político representativo, a democracia urge 

pela necessidade de ser complementada pelos valores éticos, políticos, sociais e culturais, 

compartilhados pelos cidadãos. Durante a primeira metade do século XIX, Joseph Schumpeter 

(1984) já pronunciava suas críticas à abordagem democrática tradicionalista que foi 

propagada pela teoria clássica, aduzindo que, categorias como bem comum e vontade da 

maioria, não eram conceitos jurídicos suficientes para retratar toda a carga de valor semântico 

e deontológico próprio de uma teoria democrática propriamente dita (SCHUMPETER, 1984). 

Basicamente, desconsiderando as características substanciais, Schumpeter retrata a 

democracia como uma forma metodológica de legitimação do poder estatal a partir do 

processo de representação política exercido por meio de eleições. 

  Seu pensamento político retrata, em verdade, uma parte das incursões filosóficas 

acerca das teorias que rondam o conceito de democracia, mais especificamente o conceito de 

democracia agregadora. Por outro lado, além desse viés quase que puramente formalista, 

durante o século XX, observou-se o surgimento de outras concepções a respeito do instituto 

da democracia, como são os casos das teorias de John Rawls, um dos principais 

representantes do conceito um pouco mais substancialista de democracia, e Jurgen Habermas, 

este pendendo mais para uma forma procedimental (ALVES, 2013), mas sem ignorar a carga 

valorativa decorrente do processo de legitimação de um Estado democrático de Direito.  

  Superadas algumas das considerações histórico-evolutivas enfrentadas pelo princípio 

democrático, nota-se que sua definição sofreu uma grande incursão frente aos postulados 

fundamentais da igualdade e liberdade, além de aspectos políticos, econômicos, culturais e 

sociais, os quais foram amplamente manuseados com o propósito de investigar o verdadeiro 

conteúdo do princípio democrático, buscando entender os possíveis reflexos que o mesmo 

pudesse causar para o cidadão.  

Atualmente, por estar incluída no seio do Estado social, é translúcida a influência que 

a democracia causa na configuração das relações particulares e também públicas, em todo e 

qualquer âmbito jurídico, estando inerentes tais fatores no Estado democrático enquanto 

garantidor do exercício dos direitos fundamentais da intimidade e privacidade pelo indivíduo, 
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e estes como limitadores do direito e acesso de informação, para que seja alcançado um 

ambiente virtual sustentável, equilibrado e democrático, objetivando o pleno exercício da 

cidadania. 

 

3.4  Democracia no mundo cibernético 

 

  O caráter instrumental do Estado de Direito democrático, já muito discutido e 

explorado perante uma perspectiva autopoiética da teoria dos conjuntos de sistemas sociais, 

aflora conforme o avanço contínuo das novas tecnologias, aqui representadas pela rede 

mundial de computadores. Popularmente denominada como internet, tal aparato tecnológico 

foi arquitetado em bases epistemológicas militares, tencionadas a partir da estruturação de um 

maquinário manuseado com vistas à inauguração de um novíssimo meio ambiente, onde, via 

de regra, são armazenadas progressivamente toda e qualquer informação ali transmitida entre 

dois ou mais sujeitos. 

  Identificando, de antemão, a inauguração de todo um pensamento filosófico ao redor 

do projeto “Arpanet”, o qual ficou conhecido como o movimento dos cibernéticos, aduzia que 

a tecnologia digital viria a organizar uma nova era social. Superando todas as expectativas 

iniciais, após cerca de seis décadas, a internet tornou-se uma das principais ferramentas de 

manifestação de exercício e acesso não apenas à informação, mas aos próprios canais de 

particulares de vivência social, profissional, pessoal e econômica. Entretanto, esta última foi a 

que mais se ressaltou, convertendo a informação em uma riqueza, e o cidadão, em números, 

inexistindo qualquer consideração quanto a sua acepção subjetiva, sendo reduzido a uma mera 

mercadoria (LIMBERGER, 2007, p. 60). 

  A adoção e disseminação generalizada daquela nova tecnologia transportou inúmeros 

aspectos da vida cotidiana humana para um ambiente de interação subjetiva totalmente 

inovador, ignorando barreiras físicas impostas pelas noções de espaço e tempo. Acontece que, 

diante de um Estado de Direito democrático ultra complexo, originário das múltiplas 

enfrentações protagonizadas pelos bens jurídicos incorporados à rede de computadores, a 

adoção de metodologias de valoração e ponderação das normas fundamentais conflitantes, 

frente à resolução de casos concretos, tornou-se inevitável. Segundo Jorge Reis Novais (2010, 

p. 694), presente o conflito de direitos fundamentais representados por bens jurídicos de igual 

natureza, inevitável o emprego das técnicas de ponderação dos bens jurídicos, resguardando 

sempre a integridade de todos. 
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  A internet atua, nos dizeres de Cinthia Obladen de Almendra Freitas e Antônio Carlos 

Efing (2008, p. 182), como ferramenta de inclusão social, contribuindo para o 

desenvolvimento social e superação das barreiras enfrentadas pelos Estados de Direito 

democráticos diante do cenário atual. Na verdade, com seu surgimento e posterior 

fortalecimento, visualizou-se uma maior defesa da liberdade do ser humano, coletivamente 

considerado pela governança da inteligência coletiva propiciada pelo espaço virtual (LÉVY, 

2001). 

  Com estrutura análoga à da rede mundial de computadores, a inteligência coletiva é 

progressivamente integrada nas pautas de debates governamentais, uma vez que a 

disseminação da participação política deliberativa, via web, caminha para a modelagem de um 

novo modo de se pensar a realização dos princípios democráticos (CARVALHO, 2014, p. 

69). A facilidade com que a pessoa média se conecta à rede, e passa a interagir sem maiores 

dificuldades, seduz o cidadão para as interações comunicacionais online, o qual tem a 

possibilidade de interagir até mesmo com indivíduos que desconhece.  

 Em seu âmago, contudo, as bases do movimento cibernético fundantes dos primeiros 

estudos relacionados ao desenvolvimento da internet, acabaram por externalizar o anseio 

universalista de inaugurar uma ligação intransponível e organizada, valendo-se do processo 

comunicativo intersubjetivo, de todo o conhecimento humano já produzido (LAFONTAINE, 

2004). Era justamente essa a base volitiva necessária ao fomento do canal privilegiado de 

comunicação horizontal que é a rede online, promovendo o diálogo coletivo da sociedade, isto 

é, de muitos para muitos, sem onerar excessivamente qualquer dos agentes cibernéticos. 

 O modelo democrático de Estado seria uma ótima forma de propagação para referida 

guinada político-econômica. Todavia, o uso indiscriminado da ferramenta digital, agravado 

pelas omissões legislativas que dominaram o início do movimento cibernético, onde gerou – e 

ainda continua a gerar em países de desenvolvimento industrial tardio – preocupantes 

omissões legislativas a respeito da regulamentação do meio ambiente digital, dando azo à 

utilização danosa de tal ferramenta. De acordo com Manuel Castells (2003), a internet poderia 

algum dia fomentar o desenvolvimento social democrático. Porém, com a velocidade 

antigamente impensável da transmissão das informações, atualmente se vislumbra o oposto: 

 

Assim, por enquanto, em vez de fortalecer a democracia promovendo o 

conhecimento e a participação dos cidadãos, o uso da Internet tende a 

profundar a crise da legitimidade política ao fornecer uma plataforma de 

lançamento mais ampla para a política do escândalo. O problema, 

naturalmente, não está na Internet, mas no tipo de política que nossas 

sociedades estão gerando. Uma política que em última instância molda o 
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poder dos Estados numa época em que eles defrontam com uma 

transformação de seu ambiente de segurança. (CASTELLS, 2003, p. 130). 

 

 Transportando os efeitos jurídicos da relação econômico-financeira dos setores de 

prestação de serviços para a seara da rede mundial de computadores, desenvolvida 

essencialmente sobre os pilares do movimento cibernético, chega-se a colisão, quase que 

permanente, de direitos fundamentais como o caso dos direitos ao acesso à informação, 

liberdade de pensamento e expressão, intimidade e vida privada
15

. Não sendo adequada e nem 

possível a exclusão de quaisquer garantias fundamentais do ser humano, a aplicação do 

princípio democrático às vertentes da colisão de tais direitos pode ser adotada como garantia 

da eficácia e validade normativa estatal no âmbito digital. 

 

3.5  O Estado de Direito democrático e a internet 

 

  Por Estado de Direito, pode-se compreender a justificação (ou subordinação) do poder 

político, jurídico e social, onipresente perante a organização da sociedade às limitações 

materiais constitucionais. Porém, como já salientado anteriormente, tomando como ponto de 

partida os governos ocidentais contemporâneos, torna-se insuperável a reunião, de ao menos, 

duas grandes qualidades do constitucionalismo que passaram a integrar o próprio viés 

teleológico da pessoa pública de Direito, isto é, Estado de Direito e Estado democrático de 

Direito (CANOTILHO, 2003). 

  Em uma interessantíssima análise da questão da legitimação do rule of the law, 

Canotilho (2003) afirma que a junção entre as qualidades jurídicas do Estado de Direito e o 

princípio democrático servem como forma de assentar a origem de um Estado constitucional 

em fundamentos não metafísicos, concretizado a partir da defesa do princípio da soberania 

popular, enquanto detentora, dentro de uma perspectiva legitimadora, de todo e qualquer 

poder político-jurídico exercido pelo ente estatal. 

  Além das limitações jurídicas e políticas próprias do sistema constitucional, perante o 

Estado de Direito democrático, é de se sopesar, ainda, a vigência das limitações ao poder 

                                                           
15

 O resultado da ponderação dos valores sociais advindos de tais direitos fundamentais é decisivo para a 

conservação do caráter democrático, pautado na liberdade e igualdade dos internautas. Existem inúmeros casos 

em que as considerações acerca de princípios fundamentais foram deturpadas por poderes externos ao da 

comunicação, conforme afirma Manuel Castells (2003, p. 145): “[...] Nas eleições de 2000 nos EUA, uma 

companhia criou um banco de dados, chamado Aristotle, que, usando dados de diferentes fontes, fornecia perfis 

políticos de nada menos que 150 milhões de cidadãos, vendendo esses perfis pela maior oferta, em geral dos 

escritórios de campanha de candidatos políticos. [...] A criação potencial de um sistema eletrônico de vigilância 

está no horizonte. A ironia é que, em geral, foram as firmas da Internet, de ideologia ardosamente libertária, que 

forneceram a tecnologia para a quebra do anonimato e a redução da privacidade, e foram as primeiras a usá-la.” 
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soberano determinada pela localização dos direitos fundamentais da pessoa humana dentro do 

cenário constitucional nacional. Perante a internet, referida fórmula há de permanecer 

inalterada, dado que, por se materializar como uma rede informacional de transferência e 

armazenamento de dados, o desenvolvimento e criação de novas utilidades públicas e 

privadas dentro da rede mundial de computadores reiteram a certeza da pertinência de um 

verdadeiro óbice substancial às questões jurídicas protetoras da estabilidade normativa digital, 

assegurando a regulamentação de deveres e obrigações jurídicas fundamentais, como é o caso 

do próprio princípio do Estado de direito democrático. 

  Parte integrante de um meio de transmissão e armazenamento de informações, a 

internet é hoje uma das principais ferramentas de comunicação empregada pela humanidade 

como instrumento de interação intersubjetiva. Não obstante, as relações jurídicas fomentadas 

neste ambiente não se sobrepõem a autoridade jurídica do Estado, permanecendo 

completamente válida as imposições jurídico-constitucionais à sua utilização e manutenção. O 

organismo normativo não deve encarar o sítio telemático com estranheza, tendo que, na 

verdade, expandir seu âmbito de atuação sem qualquer restrição. 

 Apesar de toda a discussão doutrinária fundamentalista, o Estado de Direito 

democrático contemporâneo deve assegurar a imposição das limitações constitucionais 

estabelecidas à maioria e aos organismos hipersuficientes, delimitando com segurança as 

restrições normativas características do Estado democrático no âmbito digital. Mesmo diante 

das duras afrontas à força normativa do ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, para os 

casos em que há conflito de interesses perante a world wide web, o usuário daquele sistema 

informacional, que se limita a seu uso moderado, não deve ser prejudicado em função das 

barreiras burocráticas criadas pelo próprio Estado de Direito.  

O Estado deve, antes de executar uma estrutura normativa vinculada à determinada 

ordem social, descobrir a vontade de seu povo no que diz respeito àquela formação e, então, 

exercer o seu papel legiferante, para finalmente impor o cumprimento de postulados 

normativos. Respeitada a organização e forma estatal, o bem-estar e garantia dos direitos 

fundamentais do cidadão é dever primordial de qualquer Estado de Direito constituído 

democraticamente, pouco importando o meio ambiente em que o mesmo utiliza para 

empregá-los.  

De acordo com Randall Peerenboom (2005), é dever do ente governamental 

(considerando-se, aqui, seu espectro normativo aplicável à rede mundial de computadores) 

cumprir com os seguintes pressupostos: 
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“At its most basic, rule of law refers to a system in which law is able to 

impose meaningful restraints on the state and individual members of the 

ruling elite, as captured in the rhetorically powerful, if overly simplistic, 

notions of a government of laws, the supremacy of the law and equalitty of 

all before de law.” (PEERENBOOM, 2005, p. 19). 
 

  No que diz respeito à garantia e efetivação dos direitos fundamentais da privacidade, 

assim como o acesso e direito de informação por parte da população, de nada adiantaria a 

mera formalização de paradigmas jurídico-normativos institucionais, se não calcados em 

elementos integradores de uma concepção densa de Estado de Direito. É necessária, assim, a 

incorporação de valores morais e políticos, como a forma de governo adotada, os direitos 

humanos abalizadores à conjuntura fundamental da dignidade da pessoa humana, além da 

escolha dos modelos econômicos e forma de produção (PEERENBOOM, 2005). 

  A sociedade contemporânea, altamente associada às conquistas tecnológicas, passa 

gradativamente a exercer a atividade comunicacional, e também a forma como realiza o 

acesso à informação disponível, cada vez mais utilizando-se da internet. No Brasil, de acordo 

com pesquisas de estatísticas realizadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), em 2014 cerca de 42,1% das residências brasileiras detinham e se utilizavam da 

rede mundial de computadores para obter diariamente informações, enquanto que em 2011 

esse número era de 36,5%, e em 2005 somavam apenas 13,7%. 

  Defronte o vertiginoso crescimento do uso da telemática pelos particulares, resta 

evidente a existência de um movimento de adaptação social à comunicação via rede de 

computadores, isto é, o canal eleito pelos cidadãos para obter suas informações e estabelecer 

vínculos comunicativos. Esta nova forma de se relacionar, de modo a superar limites físicos, 

como o espaço e o tempo, fascina cada vez mais o ser humano, o qual passa a adotar cada vez 

mais referido meio de interação como o seu principal, criando novas comunidades virtuais 

que se aglutinam conforme os valores e interesses em comum compartilhados por um grupo 

de usuários. Howard Rheingold, autor da obra pioneira Virtual Communities, aponta que este 

movimento de transformação da maneira como o ser humano promove a troca de 

informações, criou uma nova modalidade de configuração social, as comunidades virtuais 

(CASTELLS, 2000, p. 442). 

  Portanto, a grandeza da agitação social causada pela revolução comunicacional do 

meio digital é palpável. Contudo, não se deve deixar em um segundo plano a regulamentação 

sistêmica de tais eventos intersubjetivos, dado que, em uma última análise, para que haja as 

restrições necessárias à liberalidade individual, adequando-a às receitas sociais complexas 

perpetradas perante a sociedade informacional, Norberto Bobbio (2012, p. 44) pontua que: “O 
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problema da caracterização do direito não reside sobre o plano da relação, encontra-se 

somente sobre o plano das normas que regulam a relação”. 

  Engrandece-se a vigência de um ordenamento jurídico estatal justamente para se evitar 

o retorno da experiência jurídica às justificações calcadas nas leis divinas, auto justificadas. 

Como forma de atribuir força normativa às suas próprias diretrizes principiológicas, o 

processo democrático confere ao Estado de Direito a legitimação necessária para nortear 

juridicamente as relações intersubjetivas. Somente o procedimento jurídico, inaugurado pela 

normatização de preceitos constitucionais, e a relação comunicacional humana podem se 

tornar uma relação juridicamente tutelável. Nesse sentido, Bobbio afirma categoricamente 

que: 

 

(...) dado um vínculo de interdependência entre relação jurídica e norma 

jurídica, nós não diríamos que uma norma é jurídica porque regular uma 

relação jurídica, mas sim que uma relação é jurídica porque regulada por 

uma norma jurídica. (...) Relação jurídica é aquela que, qualquer que seja o 

seu conteúdo, é tomada em consideração por uma norma jurídica, é 

subsumida por um ordenamento jurídico, é qualificada por uma ou mais 

normas pertencentes a um ordenamento jurídico. (BOBBIO, 2012, p. 44). 

 

  Logo, é dever do Estado proteger o ser humano enquanto sujeito detentor de direitos, 

não devendo se olvidar quando referido agente se utiliza das tecnologias digitais como forma 

de manifestação livre do uso das faculdades que lhe convém. Caso contrário, havendo a mera 

formalização constitucional do direito fundamental à privacidade e intimidade do cidadão 

comum perante a web, não se pode falar na existência de qualquer garantia de efetivação de 

tais direitos fundamentais. 

  Luigi Ferrajoli (2011) aborda a temática dos direitos fundamentais sob o prisma da 

capacidade de proteção normativa que o Estado de Direito democrático é capaz de conferir ao 

cidadão, rejeitando a ideia de implicação imediata dos deveres e vedações oriundos das 

normas de direitos fundamentais, dada a necessidade de atuação do órgão legiferante, em um 

dado sistema nomodinâmico de direito, visando a realização de “leis de atuação”. Segundo o 

ilustre pensador italiano, para que as normas constitucionais que dispõem previsões acerca de 

direitos fundamentais, é imperiosa a atuação do próprio ente estatal, sendo que: 

 

É por isso bem possível que, dado um direito fundamental, não existam – 

mesmo que devessem existir – obrigações ou vedações correspondentes, por 

causa da (indevida) inexistência da norma que lhes prevê, assim como é 

possível que não existam – mesmo que devessem existir – órgãos e 

procedimentos habilitados a declarar as violações e a aplicar as relativas 

sanções, por causa da (indevida) inexistência das normas que uns e outros 

predisponham. (FERRAJOLI, 2011, p. 102). 
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  Nesta perspectiva, o Estado democrático de Direito reflete, juridicamente, a proteção 

dos valores políticos, econômicos e sociais, da melhor forma possível a fim de assegurar a 

proteção e efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana. Pautados na realização do 

princípio da dignidade da pessoa humana, vê-se diante do Estado brasileiro, segundo a 

previsão expressa do art. 1°, inc. III, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), uma limitação 

tanto formal quanto substancial imposta à pessoa pública.  

Pouco importa as digressões valorativas tomadas pela maioria da população integrante 

de um determinado Estado, pressupondo-se a existência de uma dimensão substancial do 

Estado de Direito democrático, que irá se desenvolver paralelamente o conjunto de normas 

constitucionais, que fundarão a esfera do impenetrável por parte do ente público. Isto é, do 

valorativo expresso pelo conceito democrático aplicado ao Estado de Direito moderno se 

extrai uma das fontes dos direitos fundamentais, que acompanharão a não violação dos 

direitos e garantias dos cidadãos alcançados. Afeiçoados às naturezas de defesa e prestacional, 

o duplo caráter normativo dos direitos fundamentais – consideradas suas dimensões objetiva e 

subjetiva – sustentam a dicotomia fundada na expressão ambígua do fenômeno jurídico 

(FACHIN; ROCHA; KRAHL, 2016, p. 11).  

  A violação dos direitos fundamentais daqueles que utilizam a web, seja como fonte de 

acesso à informação, ou até mesmo de seu direito de informar ou se manifestar livremente de 

acordo com seu pensamento, constitui grave afronta às diretrizes constitucionais que, 

conforme afirma Luigi Ferrajoli (2011), são responsáveis pela sustentação do paradigma da 

democracia constitucional, conferindo concomitantemente aspectos de vigor e validade ao 

sistema jurídico-normativo.  

É em função de tal vinculação que os direitos à privacidade e à intimidade dos 

usuários da internet devem ser preservados, até as fronteiras da conduta licitamente 

direcionada, sendo tratados como limitadores do direito e da liberdade de informação, a fim 

de se garantir a proteção dos dados pessoais dos cidadãos conectados à rede mundial de 

computadores, bem como o sigilo das suas comunicações privadas.  

 

4  DA TUTELA DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS À VIDA PRIVADA E À 

INTIMIDADE E SUA REALIZAÇÃO ON LINE 

 

4.1  Natureza jurídica dos direitos à intimidade e à vida privada 
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  Frente ao crescimento incontrolável da esfera social, o sujeito individual passou a 

buscar por um espaço próprio de convivência exclusiva, onde estaria apto a desempenhar as 

suas atividades volitivas sem que pela sociedade fosse importunado. Acontece que, muitas 

vezes inapto a abandonar a vida em sociedade, o ser humano passou a desfrutar dessa 

libertação pelo fato dela se ligar à sua própria pessoa, manifestando-se como uma das muitas 

facetas de sua personalidade. Rubens Limongi França (1982, p. 140) conceitua os direitos da 

personalidade como “as faculdades jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria 

pessoa do sujeito, bem assim, as suas emanações e prolongamentos”, ao passo que, para 

Orlando Gomes (p. 131), os direitos da personalidade diziam respeito às inserções jurídicas 

inerentes ao regular desenvolvimento da pessoa humana, fomentadas pela proteção absoluta 

da dignidade da pessoa humana frente a possíveis ataques que os demais indivíduos poderiam 

desferir contra aquele sujeito de direito. 

  René Ariel Dotti (apud JABUR, 2000, p. 254) noticia que a organização norte-

americana Office of Science and Technology elaborou, em 1967, o seguinte conceito de vida 

privada: “direito do indivíduo de decidir por si mesmo em que medida partilhará com os 

outros o seu pensamento, os seus sentimentos e os fatos de sua vida privada”. Esta noção de 

privacidade reflete as angústias que recaiam sobre a indignação do ser humano para com a 

pressão social que lhe era oposta pela opinião e interesse público, emergindo como uma 

resposta ao conformismo nivelador da vida social (LAFER, 1999, p. 263). 

  Com a ascensão do movimento renascentista, calçado pelas ideias humanistas do 

século XVI, o caráter subjetivo dos direitos da personalidade foi amplamente debatido, 

ganhando, consequentemente, forte corrente doutrinária que transportava o homem ao centro 

do ordenamento jurídico, originando um aparato jusnaturalista de proteção do homem. 

Simultaneamente considerado como sujeito de direito e objeto da proteção jurídica 

proporcionada pelas instituições estatais consolidadas, passou-se a considerar que o indivíduo 

já nasceria intrinsecamente ligado a certos direitos relacionados à sua proteção própria 

enquanto pessoa (TOBEÑAS, 1952, p. 11), convertidos à constituição da máxima jurídica ius 

in se ipsum (CAPELO DE SOUZA, 1995, p. 61-62). 

  Enquanto as discussões doutrinárias acerca da compatibilidade entre os direitos 

subjetivos e os direitos da personalidade se acirraram, a evolução da concepção a respeito da 

natureza de tais direitos, oriunda da antiga concepção ius in se ipsum, passou a dissociá-los do 

instituto dos direitos subjetivos. Conforme afirma Elimar Szaniawski (2005, p. 72), os estudos 

demonstram que a materialização dos direitos da personalidade, na verdade, constitui “meros 
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reflexos do direito objetivo, donde ser concedida uma certa proteção jurídica a determinadas 

radiações da personalidade”. 

  Referida transposição culmina na alteração elementar do objeto dos referidos direitos. 

Ao contrário do que se propunha com a clássica concepção jus in se ipsum dos direitos da 

personalidade, onde o cidadão era concomitantemente sujeito e objeto da relação jurídica, a 

evolução teórica passa a transportar o objeto de tais direitos para os bens materiais e morais 

da pessoa humana, “noutras palavras, os bens mais essenciais do ser humano” (BITTAR, 

1989, p. 11). 

  Concomitante ao atual posicionamento da maior parte da doutrina que, condecorando 

as lições de Savigny e Ihering, confirmam a existência dos efeitos reflexos dos direitos da 

personalidade frente à proteção jurídica ofertada a bens imateriais, as vozes minoritárias 

destoam dos antigos pioneiros. Um dos mais famosos negadores da existência jurídica dos 

direitos da personalidade, Paul Roubier (1963), admite que o direito subjetivo somente existe 

quando seu sujeito é submetido a uma relação de domínio material – no sentido corpóreo da 

expressão – para com seu objeto, circunscrevendo a relação jurídica às situações que 

envolvessem interesses patrimoniais. 

 Segundo o expoente francês Pierre Kayser (1984, apud SZANIAWSKI, 2005, p. 290), 

a proteção da vida privada é compreendida em dois sentidos: amplo e estrito. Naquele 

primeiro, a tutela da vida privada corresponderia ao conjunto de regras jurídicas que visam a 

proteção da vida pessoal e familiar, enquanto que neste último, o foco da questão estaria 

transportado à salvaguarda dos segredos da vida privada da pessoa contra atentados externos.  

Na mesma esteira das disposições normativas formuladas por Pierre Kayser, o qual se 

utiliza dos próprios sistemas normativos de proteção jurídica para demonstrar o conteúdo dos 

direitos à intimidade e à vida privada, Darcy Arruda Miranda reafirma, em terras tupiniquins a 

maior prudência em se distinguir a vida privada da vida íntima. Tal escritor concentra a área 

passível de “reservabilidade” do indivíduo às relações familiares e domésticas (intimidade da 

vida privada), reiterando, porém, que pertencem à vida privada, em sentido lato, “não só os 

fatos da vida íntima, como todos aqueles em que seja nenhum o interesse da sociedade de que 

faz parte” (MIRANDA, 1994, p. 279). 

 José Adércio Leite Sampaio (1998), por outra banda, confere à intimidade e à vida 

privada uma dupla dimensão jurídica, somando à perspectiva objetiva, sua respectiva 

subjetividade. Em sua leitura, o autor defende que, em razão da fundamentalidade de tais 

direitos, torna-se impossível a dissociação de suas respectivas dimensões subjetivas. 

Localizando-o no âmago das normas constitucionais, José Adércio Leite Sampaio entende que 
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toda pessoa possui “um „poder de exigir‟ de seus destinatários [...] o respeito à sua intimidade 

e vida privada” (SAMPAIO, 1998, p. 214). Paralelamente ao discurso brasileiro, o português 

Vieira de Andrade (1987) enquadra que: “Quando se fala de um direito subjetivo fundamental 

não se pode, pois, pensar „num singular poder ou pretensão jurídica unidimensional ou 

unidireccional‟” (ANDRADE, 1987, p. 189). 

Enquanto o espectro subjetivo dos direitos à intimidade e vida privada remete a 

análise, quando a situação é voltada ao poder público, de um legítimo dever de liberdade 

negativa para com aquele indivíduo, sua dimensão objetiva enseja, em um sentido material, 

um “valor da comunidade” (SAMPAIO, 1998, p. 221). Irradiando-se por todo o ordenamento 

jurídico, a feição objetiva dos direitos fundamentais se convalesce à instrumentalização social 

do indivíduo, enquanto nela atua de modo ativo e passivo, assegurando a realização do ser 

humano enquanto ser social (HÄBERLE, apud, SAMPAIO, 1998, 222). 

Entrelaçados ao conteúdo valorativo do princípio da igualdade jurídica, pedra angular 

dos direitos fundamentais de segunda dimensão, tanto a intimidade como a vida privada, 

operam como garantias institucionais propiciadas pelo Estado ao sujeito de direito
16

. 

  Já no que diz respeito às possíveis classificações da privacidade, merece destaque a 

teoria das esferas, produzida pelos juristas tedescos, dividindo o estudo da matéria em três 

círculos concêntricos, consistentes na privatshäre ou sphere of privacy, círculo de maior 

latitude responsável por representar os limites da vida privada em sentido lato; intimsphäre, 

correspondente às questões confidenciais, nela localizando-se as relações íntimas da pessoa, 

tendo seu acesso restrito aos indivíduos com quem o sujeito se relaciona intimamente;  e a 

geheimsphäre, sphere of secrecy ou segreteza, núcleo valorativo do domínio privado do 

cidadão que abrange as mais profundas manifestações pessoais  e espirituais de seu ser, 

atinentes aos assuntos que deseja ocultar aos olhos de terceiros, isto é, aquilo que lhe convém 

manter em segredo (JABUR, 2000, p. 256-257). 

  Independentemente das classificações e divisões empregadas pelos juristas nacionais e 

estrangeiros, fato é que verdadeira natureza jurídica a respeito dos direitos da personalidade, 

                                                           
16

 Ao se reportar à teoria objetiva dos direitos fundamentais, Paulo Bonavides (2011) aponta a origem da ótica 

objetiva às construções doutrinárias alemãs: “Tendo sido o formulador do moderno conceito de garantia 

institucional, tão fecundo no campo do Direito Público, Carl Schmitt não ignorou porém a velha noção de 

garantia constitucional ou garantia da Constituição (Verfassungsgarantie), da qual só se pode com certeza falar, 

segundo ele, quando a Constituição se identifica com a garantia que oferece, e uma violação da garantia é, sem 

mais, uma violação da „própria Constituição‟; enfim, quando um ataque (Angriff) ao objeto garantido é ataque à 

Constituição mesma. Não se pode deixar de reconhecer aqui o nascimento de um novo conceito de direitos 

fundamentais, vinculado materialmente a uma liberdade „objetivada‟, atada a vínculos normativos e 

institucionais, a valores sociais que demandam realização concreta e cujos pressupostos devem ser „criados‟, 

fazendo assim do Estado um artífice e um agente de suma importância para que se concretizem os direitos 

fundamentais da segunda geração”. (BONAVIDES, 2011, p. 566-567)  
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ai incluídos os direitos à intimidade, vida privada, sigilo das informações e do segredo, não 

possui defesa unânime.  

Elimar Szaniawski (2005, p. 80) frisa, com a devida sapiência, que a corrente que 

aloca os direitos da personalidade à categoria dos direitos subjetivos comporta a grande 

maioria dos pensadores jurídicos mundiais, sendo que, paralelamente a ela, algumas vozes 

disseminam que, em verdade, os direitos da personalidade corresponderiam aos direitos sobre 

os atributos ou manifestações essenciais da personalidade, não se admitindo a antiga 

concepção romana entre a absoluta correspondência entre sujeito e objeto de direito, sob a 

pena de se justificar a instrumentalização do ser humano (escravidão).  

Outros, como Adriano De Cupis (1961, apud SZANIAWSKI, 2005), voltam a sua 

atenção para o aclaramento do verbete direitos da personalidade, destacando a importância de 

dissociá-lo das construções jurídicas dos direitos personalíssimos, dos direitos pessoais, e  dos 

direitos inatos, blindando sua substância jurídica de modo a corroborar sua existência plena 

autônoma.  

Todavia, apesar das mais variadas fundamentações jurídicas acerca da natureza 

jurídica dos direitos da personalidade, sobressai-se aquela que aponta a localização dos 

objetos referidos direitos aos bens fundamentais
17

 “constituídos por determinados atributos ou 

qualidades, físicas ou morais, do homem, individualizado pelo ordenamento jurídico” 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 87). 

 

4.2  Os marcos históricos da proteção individual da vida privada e da intimidade no 

direito comparado 

 

  Pode-se afirmar que, nos Estados Unidos da América, a proteção constitucional dos 

direitos individuais à vida privada e à intimidade ganhou inevitável destaque e grande 

fundamentação teórica a partir do trabalho de Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis (1890), 

publicado na Harvard Law Review. Intitulado simplesmente como “The right to privacy”, a 

dupla norte-americana retratou em seu trabalho que, sob o escopo de se manter cabalmente 

aplicável às relações políticas, econômicas e sociais engendradas pelo aumento da 

complexidade das interações humanas que se transmutavam a objetos incorpóreos, restou 

                                                           
17

 Considerando a abordagem garantista desenvolvida por Luigi Ferrajoli (2011), os bens fundamentais – aquilo 

que pode ser objeto de uma situação jurídica, in casu, os direitos à intimidade e vida privada –, devem ser 

assegurados a toda e qualquer pessoa, sendo objeto de direito fundamental primário, comportando-se ora como 

bens personalíssimos, ora como bens sociais. 
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inevitável que a proteção fundamental de aspectos retratados à época como os direitos de se 

desfrutar de uma vida, e não simplesmente o direito à vida. 

  Instigados pela capacidade de realização da proteção normativa fundamentada na 

common law, baseiam sua teoria principiológica nos resultados de vários julgamentos
18

 de 

Tribunais de Justiça estatais que restringiam certas explorações mercantis, majoritariamente 

ligadas a publicações não autorizadas e comercialização de fotografias realizadas em 

tabloides, defendendo a proibição de publicações que retratassem hábitos, atos e relações 

íntimas do sujeito, as quais não teriam qualquer ligação legítima com o interesse público 

(WARREN e BRANDEIS, 1890). Entretanto, foi somente no ano de 1965, perante o 

julgamento do caso Griswold v. Connecticut, que a Corte Suprema americana firmou 

jurisprudência constitucional reconhecendo que o right to privacy, defendido por Samuel D. 

Warren e Louis D. Brandeis, seria implicitamente reconhecido pela Constituição norte-

americana, guardando vinculação com as expressões direito de estar só, ou o direito de se 

deixar ficar em paz (SZANIAWSKI, 2005, p. 331). 

  Em 1970 e 1974, foram promulgados o Fair Credit Act e U.S. Pricavy Act, 

respectivamente, institucionalizando a proteção da vida privada dos cidadãos americanos, 

com fulcro na regulamentação da comunicação de dados pessoais entre particulares e 

organizações financeiras, tendo sido ampliada a gama de proteção por esta última legislação. 

Contudo, o right of privacy norte-americano se restringe à tutela da autodeterminação do 

cidadão circunscrito ao domínio da tomada das decisões de sua própria vida privada, não 

                                                           
18

 Sustentando, com base na aplicação do common law americano, a validade e a aplicabilidade da defesa a nível 

constitucional da garantia à vida privada, Samuel D. Warren e Louis D. Brandeis (1890, p. 208-209) afirmam 

que: “In Prince Albert v. Strange, I McN. & G. 25 (I849), Lord Cottenham, on appeal, while recognizing a right 
of property in the etchings which of itself would justify the issuance of the injunction, stated, after discussing the 

evidence, that he was bound to assume that the possession of the etchings by the defendant had „its foundation in 

a breach of trust, confidence, or contract,‟ and that  upon such ground also the plaintiff‟s title to the injunction 

was fully sustained. In Tuck v. Priester, I9 Q. B. D. 639 (I887), the plaintiffs were owners of a picture, and 

employed the defendant to make a certain number of copies. He did so, and made also a number of other copies 

for himself, and offered them for sale in England at a lower price. Subsequently, the plaintiffs registered their 

copyright in the picture, and then brought suit for an injunction and damages. The Lords Justices differed as to 

the application of the copyright acts to the case, but held unanimously that independently of those acts, the 

plaintiffs were entitled to an injunction and damages for breach of contract. In Pollard v. Photographic Co., 40 

Ch. Div. 345 (i888), a photographer who had taken a lady‟s photograph under the ordinary circumstances was 

restrained from exhibiting it, and also from selling copies of it, on the ground that it was a breach of an implied 

term in the contract, and also that it was a breach of confidence. Mr. Justice North interjected in the argument of 

the plaintiff‟s counsel the inquiry: „Do you dispute that if the negative likeness were taken on the sly, the person 

who took it might exhibit copies?‟ and counsel for the plaintiff answered: „In that case there would be no trust or 

consideration to support a contract.‟ Later, the defendant‟s counsel argued that „a person has no property in his 

own features; short of doing what is libelous or otherwise illegal there is no restriction on the photographer‟s 

using his negative.‟ But the court, while expressly finding a breach of contract and of trust sufficient to justify its 

interposition, still seems to have felt the necessity of resting the decision also upon a right of property, in order 

to bring it within the line of those cases which were relied upon as precedents.” (WARREN e BRANDEIS, 

1890, p. 208-209). 
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diferenciando as questões atinentes à intimidade de sua própria privacidade (SZANIAWSKI, 

2005, p. 333). O termo privacy acabou sendo incorporado indiscriminadamente por vários 

outros ordenamentos jurídicos, convalescendo a ambiguidade jurídica perante aqueles 

sistemas jurídicos alienígenas (AGOSTINI, 2011, p. 106). 

  No que diz respeito à construção do fundamento jurídico-normativo à tutela do direito 

à vida privada e à intimidade, a atuação das mais altas Cortes jurisdicionais desempenhara 

importantíssimo papel declaratório especificando as situações práticas em que se estava diante 

de uma violação da privacy americana, robustecendo a hermenêutica americana para sua 

aplicação.  

  Também foi através da baliza jurisprudencial que, na segunda metade do séc. XIX, os 

tribunais franceses consolidaram a garantia da vida íntima do indivíduo dentro de sua 

moradia, e também do exercício de sua vida privada enquanto empregada em atos privativos 

para além de seus limites residenciais (SZANIAWSKI, 2005, p. 336-337). Foi somente a 

partir da Ordenança de 06/05/1944, que introduziu na Lei de Imprensa de 1881, disposições 

que tratavam a respeito da verdade de fatos difamatórios pautados na prova dos mesmos, 

resguardados os casos em que o objeto de tais informações diz respeito à vida privada da 

pessoa (LINDON, 1983, p. 12).  

  Os franceses construíram sistema próprio de garantia fundamental daqueles referidos 

institutos por via das relações de liberdade pública, abalizadas pela outorga de sua exploração 

consentida pelo sujeito de direito ao interessado, e a proteção dos segredos convenientemente 

outorgados àquele próprio sujeito, cabendo a ele mesmo fixar os limites da publicidade que 

deseja conferir aos atos de sua vida privada (RIVERO, 1977, p. 75-76). O respeito às 

liberdades individuais francesas culminou na elaboração, em 17 de julho de 1970, de uma 

emenda ao art. 9° do Código Civil francês, perpetrada pela lei n. 70-643, estipulando, assim, 

os limites da autodeterminação das liberdades públicas do indivíduo no que diz respeito à 

proteção de sua vida privada. Elimar Szaniawski (2005) afirma que as alterações normativas 

introduzidas pela lei n. 70-643 ultrapassam a esfera da proteção cível da vida privada, 

instituindo sanções aplicáveis pelos magistrados franceses àqueles que atentem contra a vida 

privada de outrem.  

  O modelo jurídico-social francês, pautado na proteção das liberdades individuais, 

diretamente a criação das normas que tratam da proteção dos dados informatizados naquele 

país. Em 06/01/1978, foi votada a lei n. 78-17, denominada de Lei de Informática e 

Liberdades, posteriormente regulamentada pelo Decreto de 17/07/1978, que trata da matéria 

prevista naquele texto normativo e institui em seu capítulo primeiro a Comissão Nacional para 
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a proteção de dados informatizados, priorizando o resguardo das informações pessoais do 

sujeito prevendo a necessidade de autorização, por lei ou decreto, a fim do poder público 

interferir no tratamento dos dados automatizados (LIMBERGER, 2007, p. 89). A legislação 

contém certos princípios e definições acerca da coleta, armazenamento e utilização dos dados 

pessoais, sendo regida, conforme alude Luiz Fernando Martins Castro (2002, p. 43) pelo (i) 

dever de lealdade na coleta dos dados; (ii) respeito à finalidade declarada; (iii) informação às 

pessoas das circunstâncias em que a coleta de dados é realizada (obrigatória ou facultativa); 

(iv) proteção de dados “sensíveis”; (v) subjugada a atuação da Comissão Nacional de 

Informática e Liberdades (CNIL). 

  Já no plano jurídico alemão, vigora a proteção da vida privada e íntima de um cidadão 

baseada no desenvolvimento e reconhecimento da existência de uma cláusula geral de 

proteção do direito geral de personalidade. Conforme estipulado pelos arts. 1° e 2°, da 

Constituição de Bonn, lapidados de acordo com a atuação jurisprudencial do Tribunal Federal 

de Justiça (BGH) na garantia da efetividade daquele postulado ao longo das transições dos 

panoramas socioculturais e da evolução tecnológica, os alemães tomaram o direito à vida 

privada como uma consequência natural da defesa da personalidade da pessoa humana 

(SZANIAWSKI, 2005, p. 355). Desde o séc. XVIII, alicerçado na ideia da naturalidade da 

cláusula geral de direito da personalidade, foram inaugurados estudos de proteção da 

personalidade do cidadão alemão a partir da proteção à vida privada materializada nas cartas, 

imagem e voz de seu titular (KAYSER, apud, SAMPAIO, 1998, p. 75-76).  

  Baseado no estudo ôntico-hermenêutico do conteúdo jurídico do art. 2°, § 1°, da 

norma fundamental alemã, Robert Alexy (1993) assevera que para o alcance de uma estrutura 

normativa inundada de conteúdo material, e não apenas formalizada na letra legal, é de 

suprema importância a realização de ponderações entre os princípios de liberdade negativa e 

outros princípios fundamentais relacionados com a proteção da vida privada do cidadão, para 

que assim, possa-se compreender os limites da autodeterminação humana. Em seu estudo, 

aquele ilustre pensador alemão elenca três esferas independentes para classificar a 

abrangência do conteúdo do direito à intimidade, referindo-se a uma maior proteção 

fundamental da esfera que julga mais íntima do ser humano, a partir da valoração dos 

princípios que se agregam aos princípios de liberdade positiva e negativa, para a proteção 

individual de acordo com as circunstâncias em que a situação de proteção concreta se 

apresenta (ALEXY, 1993, p. 352). Estendem-se, portanto, da esfera mais interna da 

personalidade do indivíduo, onde suas ações sequer chegam a refletir no âmbito anímico de 

terceiros, não produzindo qualquer interferência no domínio público, até sua confrontação 
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com a própria esfera do domínio público, onde as interações interpessoais passam a 

corroborar a atuação social do cidadão. 

   

4.3 A internacionalização das assertivas hermenêuticas fundamentais da intimidade e 

privacidade 

 

 Continuamente reconhecidas perante os Estados modernos, em âmbito doméstico de 

aplicação legal, as garantias fundamentais à vida privada e a intimidade passaram a 

ultrapassar os domínios nacionais de jurisdição em direção a seu reconhecimento a nível 

internacional. Esta transição possui marco histórico muito bem definido, facilmente 

identificada perante a primeira metade do séc. XIX, quando, com a eclosão dos movimentos 

nazifascistas que culminaram nos conflitos mundiais travados a partir da invasão alemã na 

Polônia, em primeiro de setembro de 1939
19

, até o armistício de 14 de agosto de 1945, a 

civilização foi chocada com os horrores do conflito. 

  Atuando no sentido de prevenir a ocorrência de novos cenários como aquele, a 

comunidade internacional debruçou-se na construção de um texto normativo inaugurando os 

movimentos de transnacionalidade da proteção jurídica da pessoa humana. Ao sedimentar 

referida entonação, primeiramente, por meio da Declaração Americana dos Direitos e Deveres 

do Homem, texto aprovado perante a IX Conferência Internacional Americana, realizada em 

Bogotá, a qual dispõe, em seu art. 5°, que: “Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra 

os ataques abusivos a sua honra, a sua reputação e a sua vida privada e familiar” 

(COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 1948). 

  Ainda no mesmo ano de 1948, mais precisamente em 10 de dezembro de 1948, o 

direito à proteção da vida privada foi reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem que, em seu art. 12 prescreveu que: “Ninguém será sujeito à interferência na sua vida 

privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e 

reputação. [...]” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). Passado um curto 

período de tempo, já em 04 de novembro de 1950, foi a vez do Conselho da Europa editar a 

Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das liberdades Fundamentais, 

assentando em seu art. 8° o respeito pela vida privada, prevendo: 

 

                                                           
19

 Alguns historiadores remetem o termo inicial dos conflitos armados, hoje denominados de Segunda Guerra 

Mundial, para o Incidente da Ponte Marco Polo em 1937, oportunidade em que foi dado início aos conflitos na 

frente do oceano pacífico (CHICKRING, 2005, p. 64) (FISCUS, 2005, p. 44). 
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1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do 

seu domicílio e da sua correspondência. 

2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste 

direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma 

providência que, numa sociedade democrática, seja necessária para a 

segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar econômico 

do país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a proteção 

da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e das liberdades de terceiro. 

(CONSELHO DA EUROPA, 1950) 

 

  Após a entrada em vigor dos textos normativos internacionais relatados, muitos outros 

passaram a adotar semelhante posicionamento, expandindo a gama de abrangência da 

proteção à vida privada e à intimidade, salvaguardando sempre o desenvolvimento 

tecnológico e jurídico das regiões em que os pactos se davam. Foi por meio do Conselho da 

Europa, organismo e outros organismos internacionais, que as primeiras diretivas sobre a 

proteção e conservação do direito à vida privada na Europa Ocidental passaram a ser 

realizadas. 

  No ano de 1970, através da Resolução n. 428, editada pela Assembleia Consultiva do 

Conselho da Europa, que foram produzidas as primeiras normas de proteção da esfera íntima 

da pessoa humana naquele ordenamento. De acordo com as estipulações previstas naquela 

resolução, restara vedado o acúmulo excessivo de informações sobre qualquer indivíduo, 

cabendo aos Estados europeus a colheita e armazenamento de informações mínimas sobre 

seus cidadãos, voltados somente à viabilização das prestações de serviços públicos – 

independentemente da natureza do serviço –, sendo aplicáveis sanções administrativas para os 

casos de violação dos limites da vida privada do cidadão (NAVARRO, 2012).   

Todavia, a primeira legislação transnacional a objetivar o tratamento de dados pessoais 

perante a internet foi editada somente em 1973, representada pela Resolução (73)22, aprovada 

pelo Conselho da Europa, tratando a respeito da “Proteção da Vida Privada das Pessoas 

Singulares face aos Bancos de Dados Eletrônicos no Setor Privado”, seguida, em 1974, pela 

Resolução (74)29, que tratava da mesma matéria, mas perante o seu manejo pelo setor público 

(SARMENTO E CASTRO, 2016). 

  De outra mão, apesar dos organismos internacionais se esforçarem juridicamente para 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico e o aumento do fluxo das informações no 

ambiente digital, as estipulações normativas ainda careciam de princípios básicos norteadores 

à efetivação dos direitos fundamentais do cidadão perante o tratamento eletrônico de dados. 

Foi a partir da Convenção n. 108 do Conselho da Europa, editada em 19 de junho de 1985, 

que a adoção de certos princípios – princípio da lealdade; da adequação (ou da pertinência); 

da temporalidade; e da segurança – norteadores do tratamento de dados informativos, 



59 
 

passando a fornecer uma certa proteção das liberdades pública e vida privada no que tange ao 

tratamento automatizado de dados (SAMPAIO, 1998, p. 88). A busca pela normatização do 

tratamento automatizado de dados de caráter pessoal, realizado indiscriminadamente, foi o 

escopo central da edição daquele aparato normativo. 

  Além disso, por meio de tal norma internacional, determinou-se aos Estados aderentes 

a promulgação de legislações domésticas que garantissem, em seus respectivos territórios, o 

respeito aos direitos e liberdades fundamentais, como a autodeterminação informativa do 

cidadão europeu e os limites do direito à vida privada. Vale ressaltar que referida legislação 

não elevou à status absoluto o direito à vida privada e à intimidade frente as atuações estatais, 

ressalvando que os mesmos poderiam ser relativizados quando existente uma dupla condição 

para restrição, quais sejam, a conformidade da medida e o ordenamento jurídico interno, 

enquanto necessária para a realização de uma sociedade democrática, e o interesse público, 

projetado na esfera da segurança do Estado (segurança pública, interesses econômicos do 

Estado e repressão de crimes), de forma a representar uma  “válvula de segurança para os 

Estados, destinada a permitir sua adoção [da Convenção] mais facilmente (SAMPAIO, 1998, 

p. 89). 

  Atualmente, a proteção dos dados pessoais e da vida privada dos cidadãos europeus 

são direitos fundamentais já reconhecidos, atualmente designados pelos art. 7°
20

 e 8°
21

 da 

Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Tendo como principais instrumentos 

legislativos aplicáveis à matéria da proteção de dados, além daqueles já apresentados 

anteriormente, o Parlamento Europeu (2018) continua a regulamentar e estruturar a legalidade 

das transmissões de dados por meio da Diretiva 95/46/CE, a qual estabelece normas gerais 

para a proteção dos dados de pessoas singulares, no que diz respeito aos dados pessoais e à 

livre circulação desses dados; da Diretiva 2002/58/CE, relativa à privacidade; da Diretiva 

2006/24/CE, relativa à conservação de dados; e do Regulamento (CE) n. 45/2001, no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais por instituições e órgãos comunitários, destacando-

se a criação a partir deste regulamento, da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 

(AEPD). 

                                                           
20

 “Art. 7°. Respeito pela vida privada e familiar. Todas as pessoas têm direito ao respeito pela sua vida privada e 

familiar, pelo seu domicílio e pelas suas comunicações.” (PARLAMENTO EUROPEU, 2000). 
21

 “Art. 8°. Protecção de dados pessoais. 1. Todas as pessoas têm direito à protecção dos dados de carácter 

pessoal que lhes digam respeito. 2. Esses dados devem ser objecto de um tratamento leal, para fins específicos e 

com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento legítimo previsto por lei. Todas as pessoas 

têm o direito de aceder os dados coligidos que lhes digam respeito e de obter a respectiva rectificação. 3. O 

cumprimento destas regras fica sujeito a fiscalização por parte de uma autoridade independente.” (Ibid.). 
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  Translúcido, pois, o pioneirismo da comunidade europeia frente à consolidação do 

direito fundamental à vida privada e à intimidade da pessoa humana quanto as questões de 

transmissões de dados informacionais, aí incluindo-se as próprias regulamentações das 

transmissões no próprio meio digital, as quais estão intrinsecamente vinculadas ao tratamento 

das informações pessoais dos cidadãos. Vê-se que, por meio das previsões normativas dos 

limites da autodeterminação informativa, é possível assegurar à realização da pessoa humana, 

enquanto ser social e, portanto, socializável, sua coexistência em harmonia com os direitos 

fundamentais à intimidade e à vida privada, estabilizando as relações intersubjetivas no 

ambiente digital. 

 

4.4  A normatização do espaço virtual no Brasil: da origem e precedentes à Lei 

Federal 12.965/2014 

 

 Em sequência à análise da proteção da intimidade, da vida privada, e em especial o 

direito ao sigilo das informações no ambiente virtual sob a perspectiva do plano internacional, 

abordado no tópico antecedente, – propondo-se a solucionar/pacificar conflitos atinentes à 

soberania estatal, à propriedade intelectual no ciberespaço (CARVALHO, 2014, p. 96), etc –, 

resulta forçosa explanação acerca da origem da normatização do uso da internet no 

ordenamento jurídico interno – e suas confrontações com os direitos fundamentais 

constitucionalmente previstos –, bem como a gradativa evolução da “rede mundial de 

computadores”, face ao cenário dos ágeis avanços tecnológicos na década de 1990, advindos 

de imediato à promulgação da “Constituição Democrática” brasileira.  

A relevância da interligação dos indivíduos no espaço virtual, bem como o exercício 

dos seus direitos, as garantias, a disciplina das liberalidades – assim como a imposição de 

deveres, limitações impostas pela proteção de dados (prestação estatal) e inviolabilidades – 

pressupõe a necessidade de disciplina jurídica especial para além da previsão constitucional 

abstrata, respaldada pelo texto da CF de 1988
22

 – no que tange ao zelo da autodeterminação 

informativa, as garantias da proteção da intimidade e da vida privada, como direitos sociais – 

considerando que o “cyber ambiente” extravasa as fronteiras geográficas do território nacional 

(CARVALHO, 2014, p. 90).  

Nesse prisma, não se pode coadunar com a descrita ordem jurídica, inaugurada na Lei 

Maior, a visão de que tal espaço deve ser absolutamente livre de normatização, sob a pena de 

                                                           
22

 Artigo 5º, incisos IV, X, IX, XII e XIV da Constituição Federal (BRASIL, 1988).  
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não se garantir a sustentabilidade do ambiente virtual, que, no entanto, também é integrado 

pelo direito ao acesso à informação. A sustentabilidade ambiental da internet se relaciona com 

a formação de um sistema equilibrado, onde a colisão e a complementariedade dos direitos 

sociais se dá sob os postulados do princípio da proporcionalidade, e sob a ótica da proteção 

jurídica conferida ao Estado Democrático de Direito pela Constituição de 1988. 

  A peculiaridade e a originalidade do cenário da internet gerou – a partir da gradativa 

superação do pensamento jurídico norte-americano defensor da ineficácia da normatização do 

espaço virtual – um enorme obstáculo para a criação de novas leis no ordenamento interno, 

frente à crença de que a sua edição não seria capaz de abranger ou delimitar um território que 

não é geograficamente determinado, e que ultrapassa a fronteira estatal. Tal barreira se soma a 

uma latente rediscussão de temas como a soberania dos Estados, e a coexistência de 

pluralidades de ordenamentos jurídicos em intersecção (“extraestatais”). A confusão dos 

limites fronteiriços proporciona problemas de jurisdição e mutação de conceitos jurídicos 

(REINALDO FILHO, 2005, p. 11-13), em virtude das leis possuírem “eficácia espacial 

limitada, enquanto a internet propicia a interligação entre pessoas sem barreiras geográficas” 

(CARVALHO, 2014).  

  Por muito tempo houve a disseminação mundial da ideia de que a internet não poderia 

se submeter a qualquer espécie de regulamentação
23

 (LEMOS, 2005, p. 94). Todavia, na 

contramão deste entendimento, a partir do lapso temporal iniciado com os avanços 

tecnológicos pós-constitucionais (fortemente na década de 1990), a reflexão sobre a 

aplicabilidade de legislação infraconstitucional específica à internet se revelou indispensável, 

mesmo frente à extrapolação das fronteiras dos Estados pelo ambiente virtual. No Brasil, face 

à ágil expansão da rede mundial de computadores, o primeiro método utilizado para a 

supressão de lacunas jurídicas foi a integração por analogia. Contudo, a dificuldade de se 

encontrar fatos realmente semelhantes ou análogos à novidade do contexto virtual 

impossibilitou a adequada utilização dessa técnica interpretativa e expansiva da norma. 

Para o advento de uma legislação que regulasse o espaço virtual no Brasil seria 

imprescindível, portanto, a disseminação de uma novel perspectiva da territorialidade – a 

exemplo dos conceitos de desterritorialização
24

 e reterritorialização
25

 (LEMOS, 2007), de 

                                                           
23

 Concepção esta que se calcou no “manifesto pela independência do cyber espaço de John Perry Barlow” de 

1996 (LEMOS, 2005, p. 94). 
24

 Sob os aspectos político, econômico, cultural e subjetivo (LEMOS, 2007). 
25

 Por meio de controle de fluxo de informações que trafegam na internet (LEMOS, 2007). 
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multiterritorialidade e territórios-rede
26

 (HAESBAERT, 2005), de governança universal
27

 

(OPPERMANN, 2012) –, difundida a partir do avanço tecnológico, e a expansão das formas 

previstas na teoria da comunicação social. 

 Precedendo o que se conhece como “Marco Civil da Internet” no Brasil, inserido no 

ordenamento por meio da Lei 12.965/2014 (BRASIL, 2014), tem-se a jurisprudência exarada 

pelos tribunais de cúpula do país, através de 126 acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal 

Federal entre os anos de 1998 e 2013, e totalizando 645 decisões do Superior Tribunal de 

Justiça em treze anos, entre 2000 e 2013 (CARVALHO, 2014, p. 99)
28

. Das construções 

jurisprudenciais predecessoras à lei específica, importa o conteúdo decisório da Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 130/DF, julgada em 30 de abril de 2009 pelo STF, 

que declarou não recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a chamada “Lei de 

Imprensa
29

”. O Supremo determinou, naquela ocasião, que a informação ou expressão 

comunicativa disponível no espaço virtual não estava sujeita a controle (CARVALHO, 2014): 

[...] “silenciando a Constituição quando ao regime da internet (rede mundial de 

computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente 

veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias [...]” (BRASIL, 2009).  

Em vista da decisão proferida na ADPF 130/DF, previamente à Lei 12.965/2014 

(BRASIL, 2014) o tribunal de última instância brasileiro entendeu, naquele momento, que a 

internet era um ambiente livre, ante a ausência de previsão constitucional da rede mundial de 

computadores, – na contramão do tratamento dispendido pela ordem jurídica ao rádio e à 

televisão – considerando que a sua propagação somente ocorreu na década de 1990, posterior 

à constituinte. O acórdão veiculou, ainda, a liberdade da manifestação de pensamento e da 

informação ao princípio da dignidade da pessoa humana
30

 – como pilar do regime político 

democrático
31

 na República Federativa do Brasil –, e aos objetivos e fundamentos da RFB, na 

construção de uma sociedade livre
32

. Em outro julgamento precedente ao “Marco Civil da 

Internet”, ressaltou-se o direito de informação e seu respeito como um exercício da cidadania 

(CARVALHO, 2014), por intermédio do acórdão proferido pelo STJ, nos autos de Recurso 

                                                           
26

 Visão substitutiva da tradicional: território em sentido multidimensional e multiescalar, compreendido na 

concepção de multiplicidade (HAESBERT, 2005). 
27

 Modelo de governança multissetorial da internet dirigido por uma pluralidade de atores (governos) de todas as 

partes do mundo e setores da sociedade (OPPERMANN, 2012). 
28

 Pesquisa que já inclui decisões em matéria penal, tributária, administrativa, e somente processual/documental 

(onde sequer houve discussão da questão meritória). 
29

 Lei Federal 5.250/1967 (BRASIL, 1967). 
30

 Voto da Ministra Cármen Lúcia na ADPF 130/DF (BRASIL, 2009). 
31

 Constituição Federal, art. 1º, inciso III (Id., 1988).  
32

 Constituição Federal, art. 3º (Ibid.). 
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Especial 1316921/RJ, julgado em 26 de junho de 2012 – prolatado em matéria consumerista
33

 

–, e que reconheceu a internet como um elementar veículo de comunicação social de massa 

(BRASIL, 2012). 

Em meio a este cenário, ainda, foi editada a Lei 12.527/2011 (BRASIL, 2011), 

conhecida como “Lei de Acesso à Informação”, que, em termos gerais, regulou os 

procedimentos a serem observados pela Administração Pública para garantir ao administrado 

o direito de receber informações de interesses particulares, gerais, administrativos, de atos de 

governo, e obter documentos junto aos órgãos públicos. Vale destacar que tal lei inclui, 

timidamente, um único artigo que dispõe sobre informações pessoais, referindo-se como 

aquelas relativas à “intimidade, vida privada, honra, e imagem das pessoas” (art. 31), 

determinando o seu tratamento “respeitoso e transparente” e, genericamente, previu a 

possibilidade de responsabilização do agente pelo uso indevido dos dados (parágrafo 2º); 

limitando-se a indicar, no seu parágrafo 5º, que “Regulamento disporá sobre os 

procedimentos para tratamento de informação pessoal”. 

Paralelamente aos pronunciamentos jurisprudenciais, destaca-se o papel regulamentar 

desempenhado, em um primeiro momento, pela atuação conjunta dos Ministérios da Ciência e 

Tecnologia, e das Comunicações. Juntos, os agentes ministeriais fundaram as bases 

institucionais da rede de computadores nacional, ainda em estágio pouco avançado, sendo 

criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br). Tal instituição atuou firmemente na 

construção física, promoção de estudos científicos e disseminação da web. 

 

5  O PANORAMA JURÍDICO BRASILEIRO ORGANIZACIONAL ATUAL DA 

INTERNET 

 

  A rede mundial de computadores foi sempre considerada, seja por aqueles que 

desenvolveram sua estrutura mecânica, seja pelos que usufruem de sua existência, como um 

meio de transmissão e armazenamento de dados. Acontece que, as pesquisas tecnológicas 

responsáveis pelos primeiros avanços no campo digital se deram em terras norte-americanas, 

restando ao Estado brasileiro o papel de coadjuvante, se não de total espectador, quanto aos 

primórdios da web. Até o ano de 1995, a esfera jurídico-normativa nacional desconhecia, por 

completo, o relacionamento que se criava entre o cidadão e o mundo virtual, reduzindo a 

                                                           
33

 O caso versava sobre limitação de pesquisas realizadas pelos usuários, a possibilidade de adoção de critérios 

objetivos, e a responsabilização dos provedores (Id., 2012). 
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telecomunicação, assim como previa o art. 1°, §1°
34

, do Decreto n. 52.026, de 20 de maio de 

1963, aos serviços de telefonia, telegrafia, radiodifusão, radioamador e especiais (boletins 

meteorológicos, para fins científicos ou experimentais, e musicais). 

  A implementação tardia de um sistema jurídico hábil ao reconhecimento e firmamento 

de atribuições valorativas às inovações comunicativas, apenas refletiu o posicionamento 

científico perpetrado pela nação brasileira frente sua diminuta contribuição tecnológica para a 

construção do ciberespaço. Sem quaisquer condições de competitividade tecnológica, durante 

a segunda metade do século XX, pode-se afirmar que, na época em que as grandes potências 

econômicas visaram a hegemonia tecnológica digital, o Brasil ainda demonstrava sua grande 

dificuldade em se posicionar entre o rol dos países industriais – algo que sequer é possível se 

verificar ainda nos dias atuais –, não tendo qualquer produção ou controle significativo no 

campo da produção tecnológica voltada à internet. 

  Sem compreender ao certo a magnitude que a relevância social, impulsionada pela 

disseminação do ambiente virtual, ocasionaria perante o modelo social pós-moderno, o poder 

público do Estado brasileiro passou a se atentar tardiamente para aquela ferramenta 

comunicacional. Apesar de evitar a fase militar da web, os primeiros acessos ao organismo 

cibernético, realizados em terras brasileiras
35

, deram-se, em setembro de 1988, no Laboratório 

Nacional de Computação Científica (LNCC), localizado no Rio de Janeiro, ao estabelecer 

conexão, via “Bitnet”, com a Universidade de Maryland (GUIZZO, 1999). Da mesma forma 

como a intervenção tardia dos acadêmicos brasileiros junto aos experimentos ligados à 

internet, o poder público somente demonstrou seu interesse por tais tecnologias 

comunicacionais na década de 1990. 

 

5.1  Criação e atribuições do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do 

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) 

 

                                                           
34

 “Art. 1º Os serviços de telecomunicações em todo o território nacional, inclusive águas territoriais e espaço 

aéreo, assim como nos lugares em que princípios e convenções internacionais lhes reconheçam 

extraterritorialidade obedecerão aos preceitos da Lei número 4.117, de 27 de agosto de 1962, no presente 

Regulamento Geral, aos Regulamentos Específicos e aos Especiais. § 1º Os Regulamentos Específicos, referidos 

neste artigo, são os que tratam das diversas modalidades de telecomunicações, compreendendo: a) Regulamento 

dos Serviços de Telefonia; b) Regulamento dos Serviços de Telegrafia; c) Regulamento dos Serviços de 

Radiodifusão; d) Regulamento dos Serviços de Radioamador; e) Regulamento dos Serviços Especiais e dos 

Serviços Limitados; f) Outros que se fizerem necessários. [...]”. (BRASIL, 1963). 
35

 Os primeiros acessos brasileiros realizados nas estruturas ancestrais, do que hoje se transformou na rede 

mundial de computadores, ocorreram cerca de 19 (dezenove) anos após as primeiras comunicações digitais 

estabelecidas entre a Universidade da Califórnia, campus de Los Angeles, e a Universidade da Califórnia, 

campus de Santa Barbara (CASTELLS, 2003, p. 14). 
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  Por meio de uma nota ministerial, divulgada em conjunto pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia e Ministério das Comunicações, em 15 de maio de 1995, o governo brasileiro 

declarou aos seus cidadãos, publicamente, o reconhecimento da existência da rede mundial de 

computadores em território nacional. Perpetuou-se, naquela oportunidade, a importância 

estratégica que a internet teria para o crescimento socioeconômico do país (MINISTÉRIO DA 

COMUNICAÇÃO E MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1995), uma vez que, 

novamente na década de 1990 – aproximadamente quinze anos após a disseminação 

acadêmica da sociedade da informação por Daniel Bell (1974) –, o Estado brasileiro passou a 

agir ativamente na inserção de suas estruturas públicas e da sociedade civil na Era da 

Informação. 

  Além da chegada oficial da Era da Informação, foram estabelecidas também as bases 

políticas de exploração econômica daquela tecnologia. Preferencialmente, o acesso a serviços 

digitais destinados ao grande público (sociedade civil) seria realizado, preferencialmente, pela 

iniciativa privada, incitando, desde sua chegada ao país, sua contaminação pela dominação do 

aspecto econômico, reservando a atuação subsidiária do poder público na disseminação e 

indução de provedores de internet e usuários. Em uma perspectiva paralela ao 

recepcionamento público da informação como paradigma substancial à remodelagem social 

do século XXI, baseada na estruturação da comunicação através das novas tecnologias, outra 

importantíssima contribuição da nota divulgada pelos Ministérios da Comunicação, Ciência e 

Tecnologia, foi na designação dos deveres institucionais do Comitê Gestor da Internet 

(BRASIL, 1995a). 

  Não obstante o caráter regulamentar da nota ministerial veiculada em 15 de maio de 

1995, a criação do Comitê Gestor da Internet (CGI) fora efetivada, faticamente, somente em 

31 de maio de 1995, oportunidade em que, novamente trabalhando em conjunto, os 

Ministérios da Comunicação, e da Ciência e Tecnologia lançaram portaria interministerial n. 

147
36

, apregoando em seu art. 1°, caput, a primeira determinação política que visava a criação 

do CGI (BRASIL, 1995b). 

                                                           
36

 De forma secundária, sem deslocar o foco da análise histórica regulamentar da disponibilização e acesso à 

internet, há que se atentar ao baixíssimo – senão, totalmente inexistente – substrato principiológico e normativo 

que, por meio de portarias e resoluções, assentou-se, inicialmente, a liberação do mundo digital no Brasil. De 

acordo com José Cretella Júnior (1974): “[...] Sempre que órgão administrativo (ou pessoa administrativa) baixa 

ou expede portaria sobre matéria já disciplinada em texto genérico anterior (lei, decreto, regulamento), cumpre 

indagar a respeito da adequação perfeita da portaria ao texto básico anterior, porque, sendo a portaria uma 

particularização ou desenvolvimento de um dispositivo ou de uma série de dispositivos, em vigor, será ilegal e, 

portanto inaplicável, a disposição da portaria que conflite com o comando a que reporta. [...] Entre os atos 

administrativos, o regulamento, ato genérico e impessoal, de grande força, veiculado por decreto, só tem valor na 

medida em que complementa a lei, descendo a aspectos específicos não disciplinados pelo texto maior. Na 

mesma linha de raciocínios, a portaria vale na medida em que, apoiando-se em texto mais graduado anterior, 
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  Composto por apenas quatro artigos, a portaria ministerial n. 147 limitava-se a: criar o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (art. 1°, caput); designar a forma pela qual se daria as 

participações dos integrantes do grupo (indicação), assim como elencar as organizações que 

seus membros deveriam participar (art. 2°); delimitar o mandato de seus membros ao período 

de dois anos; afastar vacatio legis geral, ajustando a vigência imediata da portaria. As 

atribuições (art. 2°, inc. I a IX) inicialmente conferidas aos membros do Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI), consistiriam em: 

 

a) fomentar o desenvolvimento de serviços internet no Brasil; b) recomendar 

padrões e procedimentos técnicos e operacionais para a internet no Brasil; c) 

coordenar a atribuição de endereços internet, o registro de comes de 

domínio, e a interconexão de espinhas dorsais; d) coletar, organizar e 

disseminar informações sobre os serviços internet. (BRASIL, 1995b) 

 

  Sem muitas abordagens substanciais acerca das implicações jusfilosóficas 

provenientes da implementação e utilização de tais inovações, aquelas primeiras elucubrações 

regulamentares – em especial a nota conjunta transmitida pelos MCT e MC – objetivaram 

uma abordagem conceitual inicial, versando, principalmente, sobre esclarecimentos 

terminológicos a respeito do cenário tecnológico que acompanhava a rede mundial de 

computadores. Além da aproximação da sociedade brasileira com referidas ferramentas, 

estabeleceu-se, ainda, a nomeação de agências e empresas públicas para comporem a base 

estrutural da transmissão e armazenamento de dados via internet, como foi o caso da 

expansão da Rede Nacional de Pesquisa (RNP) delegada às Empresas do Sistema Telebrás 

(ESTB), que seria realizada a partir de norma específica do Ministério das Comunicações, 

possibilitando a constituição de novos entroncamentos da rede cibernética, bem como 

engendrando o acesso de provedores e usuários locais à web. 

  A regulamentação do uso da internet, em um primeiro estágio, foi implementada – 

quase que em sua completude – através da articulação normativa dos Ministérios da 

Comunicação e da Ciência e Tecnologia, criando um panorama procedimental a fim de 

disponibilizar à sociedade brasileira os contatos iniciais para com as bases do novo paradigma 

informacional. Tanto a nota divulgada, quanto a portaria n. 147, ambas de natureza 

interministerial, acabaram por se ater somente às questões, ligadas direta ou indiretamente, 

decorrentes da implementação da rede mundial de computadores como um meio de 

                                                                                                                                                                                     
desde a hipótese, ou rege minúcias, que deixaram de ser explicitadas no diploma básico. Assim, modificação 

substancial em regime jurídico a ponto de inová-lo é interdito à portaria; flexionamento de traços do regime 

jurídico para adaptá-lo a circunstâncias impostas pela própria natureza do instituto, em questão, está na esfera 

discricionária do poder competente para a edição da portaria.” (CRETELLA JÚNIOR, 1974, p. 455-457) 
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comunicação, reservando sua vinculação ao sistema de telecomunicações corrente à Agência 

Nacional de Telecomunicações (ANATEL). 

  Por sua vez, a ANATEL tratou de elaborar a norma n. 004/95, a qual foi 

posteriormente aprovada pelo Ministério das Comunicações na fatídica data de 31 de maio de 

1995, por intermédio da portaria n. 148, daquele mesmo órgão (BRASIL, 1995c). Sendo 

destinada às Entidades Exploradoras de Serviços Públicos de Telecomunicações (EESPT), 

provedores e usuários de serviços de conexão à internet, tal normativa compatibilizou o 

acesso à rede mundial de computadores, via sistema digital, dado por meio do uso da rede 

pública de telecomunicações, às disposições do Código Brasileiro de Telecomunicações, lei n. 

4.117/62, e seu regulamento geral, na forma do Decreto n. 52.026/63. 

  Sem sofrer grandes modificações durante sua existência, o Comitê Gestor da Internet 

no Brasil perseverou com sua organização e atribuições, definidas pela portaria 

interministerial n. 147 (BRASIL, 1995b), até 3 de setembro de 2003, quando, por meio do 

Decreto presidencial n. 4.829, (BRASIL, 2003). Nesta segunda “gênese” do Comitê, toda sua 

estruturação e finalidades sofreram certas alterações e muitas complementações, atribuindo-se 

àquele órgão, à luz de seu art. 1°, inc. I a IX (BRASIL, 2003): competência de deliberar 

diretrizes organizacionais; intermediar o relacionamento entre o governo e a sociedade; 

delinear, em nível de pesquisa científica, padrões tecnológicos para o desenvolvimento da 

internet, assim como fomentar estudos na área para sua disseminação cultural; observação de 

padrões internacionais de qualidade dos serviços de comunicação via rede de computadores. 

  No que diz respeito aos membros integrantes do CBI.br, observou-se um salto 

quantitativo em sua composição, uma vez que antes era formada por somente nove 

representantes (art. 2°, portaria interministerial n. 147) das esferas pública e privada. A partir 

de sua reformulação em 2003, o Comitê passou a se servir de vinte e um participantes, 

abrangendo representantes dos interesses públicos, privados, e também, do terceiro setor (art. 

2°, inc. V, Decreto n. 4.829/2003). Em suma, foram complementados aspectos necessários às 

diretrizes e recomendações para o bom desenvolvimento da web no país. 

  A remodelagem do CGI.br proporcionou grande abertura para a participação e 

aproximação da sociedade na discussão e atuação ativa em prol do ambiente digital 

equilibrado. Contudo, factível a afirmação voltada à previsão normativa autorizadora da 

delegação das tarefas resultantes da administração e execução dos registros de nomes de 

domínio, assim como a alocação de endereço IP (internet protocol), segundo previsto pelo art. 

10° do Decreto n. 4.829/2003, para outras entidades, sem fins lucrativos, que não o próprio 

CGI.br. Mantendo suas atribuições inicialmente designadas, a nova dinâmica legislativa do 
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Comitê, veiculada em seu art. 10°, viabilizou a formalização do Núcleo de Informação e 

Coordenação do Ponto BR (NIC.br), atribuindo para esta organização aquela responsabilidade 

de execução dos registros de domínios brasileiros na rede mundial, coordenação das alocações 

de endereços IP, e administração de tais atividades. 

  Em verdade, a transferência daqueles deveres registrais ao NIC.br formalizou, sob a 

ótica jurídica, uma situação de fato que já se perpetuara no cenário nacional desde 1989. 

Desde os primórdios tecnológicos experimentais, realizados por Tim Berners-Lee, Robert 

Kahn, Vint Cerf, Jon Postel, e outros, um dos princípios básicos da internet consistia na 

comunicação de terminais de usuários de uma determinada rede (“A”), com terminais de 

usuários em uma outra rede (“B”), propiciada por um padrão de comutação de dados por 

pacotes digitais, ao longo de um nó (conexão) pré-definido em uma rede ainda maior – um 

backbone
37

 da web, isto é, um trecho de maior capacidade de processamento de dados, cujo 

objetivo consiste na conexão de várias redes menores (locais) – que englobaria as redes A e B. 

  Dentre os anos de 1988 e 1989 (primeiros acessos esporádicos à rede engajados no 

Brasil, integralmente realizados em âmbito acadêmico), o Brasil não controlava minimamente 

suas redes locais, porém, na data de 18 de abril de 1989, Jon Postel – integrante da IANA 

(Internet Assigned Numbers Authority, órgão responsável pelo cadastramento, gerenciamento 

e administração, das portas de entrada da web, endereços IP, e governança da rede, em escala 

global) – incluiu o Brasil em seu mapeamento da rede mundial de computadores, 

reconhecendo um domínio de topo (country code top-level domain – ccTLD) próprio para o 

Brasil, o icônico “.br” (NIC.br, 201-). Para implementar a estrutura inicial de nomes de 

domínio “.br”, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e a Rede 

Nacional de Pesquisas (RNP) se reuniram, em 1991, designando à FAPESP a administração 

de endereços IP brasileiros (RIGHETTI, 2010, p. 10). 

  Os registros de domínios “.br” eram muito poucos, sendo realizados manualmente – o 

que foi viabilizado pelo baixo número de registros na época – pela gestora FAPESP até 1994 

(RIGHETTI, 2010, p. 14). Haja vista a utilização quase que exclusiva da web, durante o final 

da década de 1980 e primeira metade da década de 1990, quase que exclusivamente por 

acadêmicos, possível a justificação da manutenção de sua coordenação pelas mesmas 

                                                           
37

 A expressão backbone reflete tanto um gigantesco complexo de equipamentos físicos (roteadores, cabos 

ópticos, supercomputadores, entre outros) que atuam na composição mundana da web, como a coordenação de 

grandes volumes de informação. Foi esta estrutura que possibilitou a expansão comercial da internet, conforme 

Duz Barry M. Leiner (et. al, 1997, p. 11): “The backbone had made the transition from a network built from 

routers out of the research community (the „Fuzzball‟ routers from David Mills) to comercial equipment. In its 8 

½ year lifetime, the Backbone had grown from six nodes with 56 kbps links to 21 nodes with multiple 45 Mbps 

links. It had seen the Internet grow to over 50,000 networks on all seven continents and outer space, with 

approximately 29,000 networks in the United States.” 
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instituições. Advém que, com a criação do CGI.br, em 1995, e constante necessidade de uma 

maior gestão de recursos humanos frente a uma acelerada popularização da rede mundial de 

computadores, forçou aquele órgão à edição do ato normativo n. 01 do CGI.br, dando origem 

às orientações fundantes das Resoluções n. 01/1998 e 02/1998, ambas proclamadas pelo 

CGI.br. 

  Buscando solucionar os problemas ocasionados pela contínua popularização da 

tecnologia de informação e comunicação formada através de computadores, e a baixo preparo 

infra estrutural e regulamentar das atividades até então outorgadas à FAPESP, a qual via os 

custos das atividades desenvolvidas abarcados pelo Projeto Rede Nacional de Pesquisas 

(RNP), ficou derrogada a gratuidade das atividades prestadas pela FAPESP (art. 5°, 

Resolução-CGI.br n. 01/1998), ligadas diretamente aos serviços prestados por tal instituição. 

De igual forma, com escopo voltado à efetivação dos padrões qualitativos da gestão de 

endereços IP e domínios “.br”, o CGI.br delegou sua competência executiva – atribuída nos 

termos do art. 1°, inc. V, da portaria interministerial n. 147/1995 – à FAPESP, conforme art. 

1°, caput, da Resolução-CGI.br n. 02/1998. 

  Nessa altura da campanha digital brasileira empregada pela internet, nota-se a primeira 

intervenção governamental realizada ativamente pelo Estado acerca dos serviços digitais, 

monopolizando-os
38

. Embora mantida afastada, em um primeiro momento, da iniciativa 

privada, a coordenação estatal dos serviços de comunicação online sofreu sua primeira 

modificação diante da promulgação do Decreto n. 4.829/2003. Referida norma versou, em seu 

art. 10°, sobre uma abertura moderada da gestão dos serviços sobre endereços IP e domínios 

“.br”, alargando a entidades privadas a possibilidade de executarem as atividades uma vez 

prestadas exclusivamente pela FAPESP, desde que tais pessoas jurídicas não tivessem fins 

lucrativos. 

   Pode-se afirmar, portanto, que a incorporação jurídica do NIC.br na estrutura 

executiva do CGI.br fora materializada com as Resoluções-CGI.br n. 001/2005 e 002/2005. 

                                                           
38

 Mesmo sopesando a pouquíssima experiência que o Estado brasileiro tivera com a internet até a imposição do 

monopólio estatal da gestão de endereços IP e domínio “.br”, determinado pelo art. 1°, caput, da Resolução n. 

02/1995, evidente a dissidência da política brasileira frente à americana, a qual rumou à privatização daqueles 

mesmos serviços desde o início da década de 1990. A respeito da estratégia de privatização dos serviços 

registrais, Manuel Castells (2001, p. 15) assevera que: “Em fevereiro de 1990, a Arpanet, já tecnologicamente 

obsoleta, foi retirada de operação. Dali em diante, tendo libertado a Internet de seu ambiente militar, o governo 

dos EUA confiou sua administração à National Sciente Foundation. Mas o controle da NSF sobre a Net durou 

pouco. Com a tecnologia de redes de computadores no domínio público, e as telecomunicações plenamente 

desreguladas, a NSF tratou logo de encaminhar a privatização da Internet. O Departamento de Defesa decidira 

anteriormente comercializar a tecnologia da Internet, financiando fabricantes de computadores dos EUA para 

incluir o TCP/IP em seus protocolos na década de 1980. Na altura da década de 1990, a maioria dos 

computadores nos EUA tinha capacidade de entrar em rede, o que lançou os alicerces para a difusão da 

interconexão de redes. Em 1995 a NSFNET foi extinta, abrindo caminho para a operação privada da Internet”. 
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Cópias quase que idênticas das Resoluções-CGI.br n. 01/1998 e 02/1998, a única divergência 

considerável entre os normativos consistiam na outorga, por aqueles, da competência 

executiva do gerenciamento dos endereços IP e domínio “.br” ao NIC.br, enquanto que estes a 

designara, por sua vez, exclusivamente à FAPESP. Atualmente, os registros de domínio 

realizados pelo NIC.br são firmados através de seu serviço online “registro.br”, 

desempenhando também atividades relacionadas à segurança da internet no país; análises 

estatísticas sobre o uso da web; desenvolvimento de novos estudos voltados ao avanço 

tecnológico; e o implemento de maior qualidade técnica dos instrumentos de informação e 

comunicação digital (PAPA, 2011, p. 21-22). 

  Após a expansão administrativa dos órgãos criados especialmente para o 

gerenciamento dos serviços da web no Brasil, o CGI.br voltou-se para a justificação 

principiológica de sua atuação e da rede per se, implementando, a partir da Resolução-

CGI.br/RES/2009/003/P. Buscando possibilitar uma futura inclusão de tais princípios perante 

um futuro “marco regulatório”, restou idealizado um decálogo de valores ordenadores do 

ambiente virtual nacional, pautados pela liberdade, privacidade e direitos humanos; 

governança democrática e colaborativa; universalidade; diversidade; inovação; neutralidade 

da rede; inimputabilidade da rede; funcionalidade, segurança e estabilidade; padronização e 

interoperabilidade; e ambiente legal e regulatório (CGI.br, 2009). 

  Um dos grandes responsáveis pelas iniciativas políticas direcionadas à criação da lei n. 

12.965/2014, hoje o Comitê Gestor da Internet no Brasil representa, em sua integralidade, 

uma das mais influentes formas de governança da internet brasileira. Desde sua visionária 

concepção, o CGI.br fomentou o desenvolvimento dinâmico de relações multifacetadas 

voltado à expansão, estabilidade e qualidade do acesso nacional à rede mundial de 

computadores, uma vez que se pautou em ideias pluralistas provindas das diversas classes 

representativas dos membros que o compunham. Ao delegar as ações executivas de registro e 

gerenciamento dos domínios “.br” e dos endereços IPs ao NIC.br, restara evidente a adoção 

de um modelo vertical de governança pelo CGI.br, resguardando certas atribuições aos olhos 

do poder privado. 

  Sem a consolidação da governança e gestão dos recursos da internet brasileira, não 

haveria em que se falar sequer em garantia da proteção de direitos fundamentais do cidadão 

perante o meio digital. Pelo menos sua implementação, mesmo que respaldada na 

constitucionalidade de um Estado de Direito democraticamente estabelecido, restaria obstada 

pela lacuna regulamentar que recairia sobre as situações jurídicas concretas na rede, assim 
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como seria extremamente distanciada a compreensão estatal dos direitos e deveres gerados 

pelas tecnologias de informação e comunicação.  

 

5.2  Dos princípios, fundamentos, objetivos e diretrizes do “Marco Civil da Internet” e 

a proteção das informações pessoais no ambiente digital 

 

  O caminho para a criação da Lei Federal que instituiu o chamado “Marco Civil da 

Internet” observou a praxis dos atos jurídicos no espaço virtual, mesmo oriundos de inúmeros 

outros campos do Direito, dado que o regime normativo emanado pelo CGI.br objetivava a 

composição estrutural do ambiente virtual, sendo tal órgão incompetente quanto a criação de 

normas abstratas destinadas à criação de direitos e deveres da coletividade. No período 

anterior à sua edição, embora a grande maioria dos atos praticados pelos indivíduos no meio 

virtual pudesse ser regulada pela legislação tradicional existente
39

 – consistente em normas 

das diversas áreas jurídicas, pois aplicáveis igualmente ao meio eletrônico (CARVALHO, 

2014, p. 106-107) –, parte das relações intersubjetivas humanas careciam de regramento, 

ainda que minoritariamente.  

  Nesse contexto, frente às lacunas jurídicas e a dificuldade enfrentada pelo Poder 

Judiciário de acompanhar as inovações das TIC, sem qualquer base legal (POSSETI, 2013), 

obrigaram o Estado a adotar regramento específico para as situações sociais perpetuadas em 

rede, regulamentando os atos perpetrados no ciberespaço, intentando disciplinar 

objetivamente as liberalidades e as limitações no ambiente virtual, bem como definir os 

direitos e deveres dos usuários da rede mundial de computadores e provedores da internet por 

meio de normas jurídicas nacionais, plausíveis, legítimas, com vistas à proteção e efetivação 

dos valores ontológicos fundamentais do ser humano. 

  Com o advento da Lei n. 12.965/2014 (BRASIL, 2014) – publicada em 23 de abril de 

2014, com vacatio legis de 60 dias, conforme art. 32 da Lei 12.965 (BRASIL, 2014) – 

passou-se a analisar o direito de informação à luz dos princípios, objetivos e fundamentos do 

uso da internet. O direito de informação, por sua vez, diz respeito à liberdade de difusão de 

informações ou ideias, por qualquer meio, sem dependência de censura, abrangendo o direito 

de informar, de ser informado (CANOTILHO; MOREIRA, 1993, p. 225), e o de manter-se 

                                                           
39

 Exemplificadamente, em matéria cível (emissão de título de crédito), tributária (Declaração de Ajuste Anual 

via digital), trabalhista (teletrabalho), penal (crimes virtuais: violação de segredo profissional, de mecanismo de 

segurança de dispositivo, etc), e consumidor, pelo que vale destacar o Decreto 7.962/2013 (BRASIL, 2013), 

anterior à Lei 12.965/2014 (Id., 2014), que regulamentou alguns aspectos do e-commerce no CDC, entre outros. 
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informado, tendo como limites constitucionais – impostos ao exercício deste direito – a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas
40

, sendo vedada sua violação. 

  Observa-se, novamente, a influência que a elaboração do Marco Civil da Internet (lei 

n. 12.965/2014) sofreu a partir dos estudos e pesquisas sociais fomentadas pelo CGI.br. Toda 

a base principiológica deste diploma legal baseou-se na ampliação e destinação conjunta dos 

mesmos valores ontológicos anteriormente previstos na Resolução RES/2009/003/P, editada 

pelo CGI.br, ainda no ano de 2009, anterior, portanto, ao próprio Projeto de lei n. 2.126, 

apresentado à Câmara dos Deputados em agosto de 2011.  

A norma elenca, expressamente, os princípios, fundamentos e objetivos da disciplina 

da internet (Capítulo I), e em consequência os direitos, garantias e deveres dos usuários 

(Capítulo II) e dos provedores de conexão e aplicações (Capítulo III) e sua responsabilidade 

por danos e sanções (art. 12), eximindo-os civilmente pelos danos decorrentes de conteúdos 

gerados por terceiros (arts. 18 a 21) – explicitando igualmente os limites da aplicabilidade da 

legislação brasileira a empresas nacionais e estrangeiras –, bem como as diretrizes para a 

atuação do Poder Público (Capítulo IV). Em relação às obrigações e responsabilidades das 

empresas privadas que oferecem serviços na rede virtual, a regulamentação trazida pelo 

“Marco Civil” prevê o princípio básico da neutralidade da rede (art. 9º), e especialmente a 

proteção aos registros de acesso e conexão (arts. 13 a 15), dados pessoais e às comunicações 

privadas (art. 10), delimitando a sua guarda, coleta, armazenamento, disponibilização 

(requisição por ordem judicial, arts. 22 e 23) e tratamento (art. 11), de modo que atenda à 

preservação de direitos fundamentais das partes envolvidas.     

 No segundo artigo da Lei, estão elencados os fundamentos da disciplina do uso da 

internet no Brasil, que se consubstanciam em: respeito à liberdade de expressão, 

reconhecimento da escala mundial de rede, os direitos humanos e o exercício da cidadania nos 

meios digitais – para garantir o acesso de toda a população do espaço virtual e o respeito aos 

direitos do cidadão enquanto estiver conectado à rede (CARVALHO, 2014, p. 111) – a 

pluralidade, a diversidade, a abertura, a colaboração, a livre iniciativa, a livre concorrência e a 

defesa do consumidor (art. 2º).  

 Em relação aos princípios explícitos em seu art. 3º, tem-se que a disciplina do uso da 

internet deve garantir a liberdade de expressão, comunicação e pensamento (nos termos da 

CF) e a proteção da privacidade, sendo estas normas abalizadas pelo fundamento do exercício 

                                                           
40

 Pode-se afirmar que a norma constante no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal (BRASIL, 1988), teve 

fortes influências estrangeiras, especialmente pelas consagrações de referidos direitos perante as Constituições 

da Itália de 1947; da Alemanha de 1949; da Portuguesa, de 1976; e da Espanhola de 1978. (FARIAS, 2000). 
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da cidadania. Perante seu inciso III, tal norma garante expressamente a “proteção dos dados 

pessoais”, o que concede aos usuários segurança jurídica durante o exercício do direito da 

informação, positivando o dever de proteção da intimidade e da vida privada do cidadão, 

determinando a responsabilização dos agentes em caso de violação de direitos (inciso VI). 

Ainda, prevê o princípio da neutralidade da rede, a conservação da estabilidade, segurança, 

funcionalidade, e natureza participativa da rede, não excluindo outros princípios previstos no 

ordenamento jurídico pátrio ou em tratados internacionais (parágrafo único).  

  Neste ponto, o princípio da neutralidade da rede se torna um dos grandes pontos 

controvertidos da Lei n. 12.965/14. Podendo ser definido como o princípio pelo qual todas as 

comunicações devem ser tratadas de forma igual, independentemente de qual seja a 

informação retratada, seu destinatário ou sua fonte, a internet não deve impor desvios ou 

restrições políticas e nem técnicas para sua utilização (LE CROSNIER; SCHAFER, 2011), o 

Decreto n. 8.771/2016, responsável pela regulamentação do Marco Civil da Internet, adota 

dois aportes normativos para referido princípio, em sintonia com as determinações da Lei n. 

12.965/2014
41

: igualdade dos preços dos serviços disponibilizados (art. 10°); e 

disponibilização equitativa do tráfego de dados (art. 4°). Sua previsão normativa outorga ao 

Marco Civil da Internet aplicação específica do princípio da igualdade no funcionamento da 

transmissão, comutação e roteamento do pacote de dados (LEITE; LEMOS, 2014, p. 651). 

  Do ponto de vista técnico, a transferência de dados digitais deve se perfazer de igual 

forma, sendo transportados e tratados igualitariamente, sem quaisquer bloqueios na 

transmissão de dados. Tem-se, dessa forma, que os pacotes de dados não podem sofrer 

discriminação em razão de seu conteúdo, origem, destinatário, serviço, terminal ou aplicativo 

(CARVALHO, 2014, p. 114). Porém, existe previsão expressa (art. 9°, § 1°, do Marco Civil 

da Internet) de situações em que poderá haver o tratamento discriminado ou degradado do 

tráfego de dados, nos termos do art. 84, inc. IV, da Constituição Federal, desde que inquiridos 

o CGI.br e a ANATEL. 

                                                           
41

 Quanto as situações de aplicação do princípio da neutralidade da rede, Ana Cristina Azevedo P. Carvalho 

(2014, p. 116) alude que: “Nesse sentido, a Lei n. 12.965/2014, ao especificar as duas únicas hipóteses em que 

poderá ocorrer discriminação ou degradação de tráfego, buscou evitar a possibilidade de uma ampla restrição ao 

princípio da neutralidade da rede em uma regulamentação posterior. Além de fazer valer o princípio da 

neutralidade da rede, a limitação das hipóteses de discriminação e degradação do tráfego assegura o tratamento 

isonômico de todos os pacotes de dados como regra, combatendo, por exemplo, o desrespeito ao consumidor 

promovido por algumas empresas de telefonia e provedores, a exemplo da prática do traffic shaping, que 

consiste em impor dificuldades técnicas para o tráfego de pacotes de dados em conexões VoIP (Voice over 

Internet Protocol), em detrimento da utilização do plano de voz contratado pelo usuário. Ademais, os provedores 

são obrigados a fornecer os detalhes técnicos que motivaram a discriminação ou degradação do tráfego”. 
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  É também por meio da efetividade do princípio da neutralidade da rede uma das 

formas de se garantir o amplo acesso ao mundo digital, garantida a proteção de todos os 

direitos fundamentais que o cidadão usufrui enquanto se utiliza de tais serviços. Além de 

perpetuar as características democráticas online, a defesa da neutralidade da internet constitui 

ferramenta basilar para o afastamento de censura. 

  Ocorre que a violação da garantia à privacidade e dos dados pessoais do sujeito na 

web, interfere na manifestação de sua própria liberdade de se autodeterminar perante o 

processo comunicativo atacado. Mesmo estando atento para as notáveis diferenças existentes 

entre o caso de um usuário acessar e disponibilizar informações simultaneamente à outrem, 

mediante mútua autorização, e a situação em que este mesmo usuário que “surfa” na internet, 

ter suas informações furtadas de um banco de dados (público ou particular) ou suportar uma 

ofensa injustificada à sua privacidade, perante o meio digital, tais ocasiões são ligeiramente 

discriminadas umas das outras (LIMA, 2006, p. 61).  

  Para Tércio Sampaio Ferraz Júnior (in GRECCO e MARTINS, 2001), o confronto 

ocasionado entre a vida privada e um suposto direito de acesso a informações integrantes 

daquele perímetro particular, consagra que: 

 

[...] a inviolabilidade do sigilo, de um lado, não é dos dados, mas da 

comunicação de dados. Por exemplo, mesmo a transmissão eletrônica de 

dados reconhecidamente públicos deve estar protegida. Por outro lado, a 

proteção ao sigilo não implica a manipulação do meio informático: a 

liberdade que se garante é de participação em comum de processo 

informacionais, donde a legitimidade dos dispositivos, que impedem 

manipulações como lavagem de dinheiro, evasão fiscal etc. (FERRAZ 

JÚNIOR, in GRECCO e MARTINS, 2001, p. 247) 

 

  No que tange aos objetivos elencados no artigo 4º, dispôs-se sobre a promoção do 

direito de acesso à internet a todos – essencial ao exercício da cidadania –, do acesso à 

informação, conhecimento e participação na vida cultural e assuntos públicos pelo cidadão, 

bem como a inovação e fomento de tecnologias (CARVALHO, 2014); e a adesão a padrões 

tecnológicos abertos que permitam a comunicação, acessibilidade e interoperabilidade entre 

aplicações e bases de dados (SCORSIM, 2016, p. 72). O texto da lei também prevê direitos, 

garantias e deveres dos usuários e provedores, bem como as diretrizes da atuação do poder 

público, para consecução do direito de informação (art. 1º). Destaca-se que a sua redação 

reserva, ainda, uma seção sobre a “proteção aos registros, aos dados pessoais e às 

comunicações privadas”, regulamentando a guarda e a disponibilização dos registros de 

conexão, acesso às aplicações de internet, dados pessoais e conteúdo de comunicações 
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privadas, fazendo referência, novamente, às limitações constitucionais do direito de 

informação (art. 10), constantes no inciso X, do artigo 5º da CF (BRASIL, 1988). 

  Complementando o conteúdo do primeiro capítulo da lei, os direitos e garantias 

previstos nos artigos 7º e 8º (Capítulo II) consolidam, finalmente, circunstâncias limitadoras à 

liberdade de informação no ambiente virtual, ao assegurar aos usuários o direito ao sigilo de 

seus dados pessoais e a proteção das comunicações privadas, entre outros: 

 

Art. 7
o
. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao 

usuário são assegurados os seguintes direitos: 

I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 

II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, 

salvo por ordem judicial, na forma da lei; 

III – inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, 

salvo por ordem judicial; [...] 

VII – não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive 

registros de conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante 

consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; 

VIII – informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, 

tratamento e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser 

utilizados para finalidades que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos 

de uso de aplicações de internet; 

IX – consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento 

de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais 

cláusulas contratuais; 

X – exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada 

aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as 

partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas 

nesta Lei; [...] 

  

  Portanto, como direitos e garantias dos usuários dos serviços de conexão à internet, a 

Lei 12.965/2014 garante a inviolabilidade e sigilo do fluxo e do armazenamento das 

comunicações privadas, salvo por ordem judicial, na forma da lei. Estabelece o direito a não 

suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente de sua utilização, e igualmente 

a manutenção da qualidade do serviço contratado, com a apresentação de informações 

contratuais claras e detalhadas (SCORSIM, 2016, p. 71) referentes à sua prestação, com a 

aplicação das normas de proteção do consumidor nas relações de consumo realizadas na 

internet. A norma garante ainda ao usuário a exclusão definitiva, pelo provedor, de 

informações pessoais entregues em determinada aplicação quando do encerramento da relação 

entre as partes, excetuadas as hipóteses de guarda legal obrigatória (SCORSIM, 2016, p. 72). 
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  No mesmo sentido, determina a apresentação de informações precisas e completas 

sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais, vedando o 

fornecimento a terceiros de dados pessoais, inclusive os registros de conexão e de acesso às 

aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre e informado, ou por ordem judicial 

fundamentada. Nessa toada, o artigo 23 da Lei (BRASIL, 2014) até mesmo prevê obrigações 

ao juiz da causa, frente à requisição judicial de registros – o requerimento deve ser motivado, 

com os indícios de prática de ilícito, a utilidade dos registros requeridos para fins de 

investigação ou instrução probatória, e o período ao qual se referem –, apontando que o 

julgador deve tomar providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e 

à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo 

determinar segredo de justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.  

 No que tange ao aspecto informacional, o direito à privacidade corresponde a 

faculdade que o agente detém frente a controle da coleta e da utilização de seus próprios 

dados pessoais. Sua materialização é qualificada, ainda, pelo modo como é obtido e tratado o 

dado pessoal (dimensão procedimental), bem como o seu uso (dimensão substancial). Sob 

essa perspectiva, a coleta clandestina ou desautorizada de informações pessoais não é 

admitida pela Lei 12.965/2014 (inciso VIII) – denominada como invasão de privacidade – 

assim como o mau emprego ou não eliminação dos dados (inciso X), já que toda pessoa tem 

direito de controlar a representação de si mesma (SCHREIBER, 2014), e de exigir que o uso 

dos seus dados pessoais não seja discricionário.  

Não há dúvida que a abordagem descrita pelo dispositivo retro acerca do direito à 

privacidade, reporta uma concepção jurídica mais ampla do que aquela imposta ao direito à 

intimidade – ambos consagrados no inciso I do dispositivo acima transcrito –, vez que não 

buscam apenas a proteção da vida íntima do indivíduo, mas também a proteção dos seus 

dados pessoais, independentemente do ambiente que venham a circular (SCHREIBER, 2014). 

A tutela da privacidade no Marco Civil da Internet impõe deveres de caráter positivo – não 

bastando o dever geral de abstenção de intromissão na vida íntima do cidadão – como o dever 

de solicitar autorizações dos indivíduos para a utilização, fornecimento e armazenamento de 

informações pessoais ou de comunicações privadas. Face à sua inviolabilidade, exige-se 

consentimento expresso do indivíduo quanto ao tratamento destas informações na disciplina 

do uso da internet (inciso IX).  

  O núcleo constitucional dos direitos à vida privada e à intimidade foi recepcionado 

diretamente pelo direcionamento principiológico da legislação específica do Marco da 

Internet, retratando hodiernamente as limitações negativas à liberdade de expressão e 
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informação, sobrepostas ao ordenamento jurídico constitucional nacional pelo art. 200, § 1°, 

da CF/88 (FARIAS, 2000, p. 158). Como de praxe, a jurisprudência analisa casuisticamente 

dos direitos fundamentais conflitantes perante o caso concreto, sacrificando, mediante a 

aplicação conjunta dos princípios da unidade da constituição, da concordância prática e da 

proporcionalidade (PISÓN CAVERO, 1993, p. 253-254), minimamente o direito fundamental 

que, sob a ótica individualizada da análise prática, o de menor conteúdo democrático. 

  Da mesma forma, podem ser resolvidas as colisões dos referidos embates 

fundamentais, a partir da adoção da fórmula norte americana preferred position, adotada pelo 

Supreme Court dos Estados Unidos da América, também constituem marcos teóricos para o 

balanceamento das colisões, a distinção entre o público (assuntos ou sujeitos públicos) e o 

privado (assuntos ou sujeitos privados); assim como o detido exame interno da informação, 

verificando-se a confiabilidade e respaldo da informação, ou seja, sua autenticidade 

(HERRERO-TEJEDOR, 1990, p. 108). 

  

  Além da regulamentação das relações privadas no ciberespaço, primordialmente no 

que se refere à segurança e inviolabilidade dos dados pessoais e comunicação entre 

particulares na rede, a Lei 12.965/2014 fixa as diretrizes para a atuação da União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios no desenvolvimento da internet no Brasil (art. 24). O capítulo 

IV da lei incluiu regras para as aplicações de internet dos entes do poder público – 

“mecanismos de governança multiparticipativa, transparente, colaborativa e democrática, com 

a participação do governo, do setor empresarial, da sociedade civil e da comunidade 

acadêmica” (art. 24, inc. I) – com destaque para as compatibilidades dos sistemas de governo 

eletrônico (art. 25), visando a publicização e disseminação de informações públicas (art. 24, 

inc. VI), bem como a acessibilidade dos usuários.  

  Busca promover assim a facilitação dos serviços de governo eletrônico e o fomento à 

participação social nas políticas públicas (art. 25, inc. V), com a promoção da racionalização 

da gestão, expansão e uso da internet (administração gerencial, art. 24, inc. II), e a 

participação integrada do Comitê Gestor da internet no Brasil (CGI.br). Prevê que as ações 

públicas de incentivo à cultura digital e de promoção da internet como “ferramenta social” 

devem resultar na inclusão digital – com o desenvolvimento de ações e programas de 

capacitação (art. 24, inc. VIII) –, na redução das desigualdades, no acesso às tecnologias de 

informação e comunicação (essencial ao exercício da cidadania), e no fomento da produção 

de circulação de conteúdo nacional (SCORSIM, 2016, p. 73).  
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  Ao traçar as diretrizes de atuação do Poder Público, a norma dispõe expressamente 

sobre a prestação de serviços públicos no ambiente digital de maneira integrada, eficiente, 

simplificada e por múltiplos canais de acesso (art. 24, inc. X), a facilidade de uso dos serviços 

de governo eletrônico e seus diversos terminais, sistemas operacionais e aplicativos (art. 25, 

inc. I e IV). Nesse contexto, importa citar o Decreto 9.094/2017, que dispôs sobre a 

simplificação do atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos (BRASIL, 2017), 

instituiu a Carta de Serviços aos usuários e o formulário Simplifique (desburocratização), 

priorizando a disponibilização de tais ferramentas pelo meio eletrônico. Tal norma 

regulamentadora objetiva a aplicação de soluções tecnológicas para simplificar processos e 

procedimentos de atendimento aos usuários dos serviços públicos, e a propiciar melhores 

condições para o compartilhamento das informações (art. 1º, inc. IV), fazendo menção à base 

de dados oficial do governo, e o dever de guarda e armazenamento de dados e cópias de 

documentos dos administrados no meio eletrônico.  

  Sendo assim, a Lei 12.965/2014, consequência da evolução pelo anseio de 

regulamentação específica do ambiente digital, constitui política pública direcionada ao 

exercício do direito de informação e da cidadania, como um programa de ação governamental, 

com prioridades e objetivos definidos (CARVALHO, 2014, p. 159), prevendo limitações à 

liberdade de acesso de informação, quando colidida com o respeito ao sigilo das informações 

pessoais e inviolabilidade das comunicações privadas. Tal lei intentou criar regras (deveres de 

prestação e de abstenção) aplicáveis a uma importante ferramenta social, de modo que não 

violassem direitos fundamentais, objetivando consolidar a cidadania no ciberespaço, 

coadunando-se às diretrizes constitucionais fundamentais, podendo, inclusive, amparar 

eventuais colisões entre os direitos fundamentais à intimidade e à vida privada, e à liberdade 

de expressão e de informação. 

 

5.3  O caso “WhatsApp”: audiência pública nas ADI 5.527/DF e ADPF 403/SE e do 

pedido de declaração da inconstitucionalidade dos incisos III e IV do art. 12 da Lei  

12.965/2014 

 

 Um caso de grande repercussão midiática, e que envolveu decisão conjunta para 

designação de audiência pública em sede de controle de constitucionalidade pelo Supremo 

Tribunal Federal (art. 12, incisos III e IV da Lei 12.965/2014
42

), foi a discussão impulsionada 

                                                           
42

 “Seção II: Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas.” (BRASIL, 2014). 



79 
 

pela suspensão de atividades do aplicativo “WhatsApp” – que adota um sistema de 

criptografia da espécie “ponta-a-ponta” (end to end) para proteger a privacidade e o sigilo das 

comunicações de seus usuários, não possibilitando a interceptação de dados por terceiros  

(SCOCUGLIA, 2017) –, de propriedade da empresa estrangeira Facebook, sediada em 

território norte-americano, frente a decisões prolatadas por autoridades judiciais brasileiras, 

em sede de processos e investigações criminais.  

  No mês de dezembro de 2015, atendendo a requerimento do Ministério Público 

Estadual de São Paulo, o magistrado da Vara Criminal de São Bernardo do Campo 

determinou a suspensão temporária das atividades do aplicativo WhatsApp, pelo prazo de 

quarenta e oito horas, por todo o território brasileiro. A empresa atingida impetrou Mandado 

de Segurança contra a decisão, que fora proferido em sede de investigação criminal, 

argumentando que não armazena os dados pessoais dos usuários, e tampouco o conteúdo das 

comunicações virtuais – mas apenas os números de telefone dos particulares –, ocasião em 

que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deferiu liminar em favor da impetrante, 

suspendendo os efeitos do pronunciamento da autoridade coatora
43

 (SCORSIM, 2016, p. 79). 

  Posteriormente, em maio de 2016 a Justiça Estadual de Sergipe (magistrado da 

comarca de Lagarto/SE) determinou o bloqueio do aplicativo em todo o território nacional, 

pelo prazo de setenta e duas horas, pautando sua ordem na recusa do WhatsApp em apresentar 

dados pessoais de indivíduos investigados pela prática de crime de tráfico de drogas 

(SCORSIM, 2016, p. 80), oportunidade em que deferiu a quebra do sigilo das mensagens 

trocadas pelos usuários por meio do aplicativo. Novamente a empresa WhatsApp impetrou 

remédio constitucional face à autoridade judicial, valendo-se dos mesmos fundamentos retro, 

pelo que o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe igualmente concedeu a medida liminar 

para suspender os efeitos da decisão atacada, assegurando o funcionamento do aplicativo. O 

bloqueio do aplicativo foi determinado por uma terceira vez, em julho de 2016, pela 

magistrada da 2ª Vara Criminal de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, que solicitou 

informações sobre conversas de investigados em sede de ação penal.  

  As três decisões, proferidas por juízes de direito no curso de investigações e ações 

penais, sendo membros atuantes em varas criminais da justiça comum de cada Estado (São 

Paulo, Sergipe e Rio de Janeiro), a requerimento do Ministério Público Estadual, 

fundamentaram-se no afastamento da inviolabilidade e sigilo do fluxo e do conteúdo das 

comunicações privadas na internet por meio de ordem judicial (art. 7º, incisos II e III da Lei 

                                                           
43

 Autos n. 2271462-77.2015.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; Relator Desembargador 

Xavier de Souza da Décima Primeira Câmara de Direito Criminal.  
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12.965/2014 – rol dos direitos e garantia dos usuários), valendo-se ainda do que dispõe o 

parágrafo 2º do art. 10 da mesma lei
44

, que permite a disponibilização do conteúdo das 

comunicações privadas, assim como no art. 12, incisos III e IV
45

, em que consta a permissiva 

de suspensão e proibição de atividades pelos provedores de conexão e aplicações de internet 

como sanção pelo descumprimento nas normas previstas nos arts. 10 e 11
46

 (“Seção II – Da 

Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais, e às Comunicações Privadas”).  

O artigo 11 do Marco Civil, em seu parágrafo 2º, dispõe que as regras de coleta, 

guarda, armazenamento e tratamento de dados, e igualmente a disponibilização dos registros 

de conexão, acessos a aplicações na internet e conteúdo das comunicações privadas, 

igualmente se aplicam a atividades realizadas por pessoas jurídicas sediadas no exterior, desde 

que oferte serviço ao público brasileiro (SCORSIM, 2016, p. 81), que é o caso do WhatsApp, 

aplicativo disponibilizado por empresa sediada nos EUA. A observância da legislação 

brasileira também vale em relação à aplicação de sanções da Lei, que incluem, além de 

advertência e multa, a suspensão temporária e a proibição de atividades da empresa 

estrangeira que oferta aplicações de internet (BRASIL, 2014).  

As aplicações digitais (programas de interação comunicacional virtual) tornam as 

captações de informações constantes e contínuas, vinculando quotas de dados pessoais do 

usuário ao provedor do serviço. Têmis Limberger (2007, p. 58) enfatiza que “quanto mais 

sofisticados são os serviços oferecidos, maior é a quota de informação pessoal deixada pelo 

indivíduo nas mãos do provedor do serviço [...]”.  

   Desta forma, foi ajuizada Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF 403/SE STF, BRASIL, 2016) pelo Partido Popular Socialista (PPS), ainda no ano de 

2016 – logo após o segundo bloqueio do WhatsApp no Brasil, pedindo a suspensão dos efeitos 

da decisão ordenada pelo juiz Marcel Maia Montalvão, da Vara Criminal de Lagarto, que 

penalizou a empresa Facebook Brasil por não atender a ordens de interceptação –, na qual se 

                                                           
44

 “Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que 

trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à 

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. 

[...] § 2
o
 O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial, 

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7
o
.” (BRASIL, 

2014). 
45

 “[...] Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as infrações às normas 

previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou 

cumulativa: [...] III – suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou IV – 

proibição de exercício  das  atividades  que  envolvam os atos previstos no art. 11.” (Ibid.).  
46

 “Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais 

ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos 

ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à 

privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.” (Ibid.). 
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questionou a constitucionalidade dos bloqueios judiciais do aplicativo, sob o fundamento de 

violação do preceito fundamental da liberdade de expressão e comunicação conforme artigo 

5º, inciso IX
47

, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), além dos dispositivos constantes no 

Marco Civil da Internet, da Seção II da Lei n. 12.965/2014 (BRASIL, 2014).  

Após já proposta a ADPF 403 (BRASIL, 2016), sobreveio supracitada decisão da 2ª 

Vara Criminal de Duque de Caxias/RJ, e diante dela o PPS pediu a suspensão do novo 

bloqueio (BARROS, 2016). Ao analisar o pedido liminar – para suspender os efeitos da 

decisão proferida pela juíza Daniela Barbosa de Souza –, o ministro Ricardo Lewandowski 

deferiu o restabelecimento imediato dos serviços de mensagens do aplicativo em cognição 

sumária, no dia 19 de julho de 2016 (BRASIL, 2016), pautando-se no direito de livre 

expressão e comunicação (art. 5º, inc. IX da CF), e no artigo 3º, inciso I, da Lei 12.965/2014
48

 

(SCORSIM, 2016). O ministro também considerou o poder geral de cautela, argumentando 

que “a extensão do bloqueio a todo o território nacional, afigura-se, quando menos, medida 

desproporcional ao motivo que lhe deu causa” (BRASIL, 2016). 

  Além disso, foi proposta a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 5527/DF STF, 

BRASIL, 2016) pelo Partido da República (PR), pedindo diretamente a declaração de 

inconstitucionalidade dos incisos III e IV do artigo 12 do Marco Civil da Internet (BRASIL, 

2014), que tratam de suspensões e bloqueios de atividades dos provedores, bem como a 

interpretação conforme o art. 10, parágrafo 2º, para o limite de alcance somente aos casos de 

persecução penal. A ADI (BRASIL, 2016), por sua vez, não discutiu as decisões dos 

bloqueios envolvendo o WhatsApp em si, mas contestou a própria constitucionalidade dos 

dispositivos da Lei n. 12.965/2014 (BRASIL, 2014) que estariam sendo utilizados pelos 

representantes do Ministério Público – e acatados pelas autoridades judiciais estaduais – para 

fundamentar e motivar as suspensões.  

  Na ADI 5527/DF (BRASIL, 2016), o legitimado ativo defendeu que tais dispositivos 

violam o princípio constitucional da continuidade (artigo 241, CF
49

) – pois “a sanção aplicada 

à empresa responsável pelo aplicativo de troca de mensagens não pode atingir usuários 

                                                           
47

 “[...] IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença;”. (BRASIL, 1988). 
48

 “Art. 3
o
  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I – garantia da liberdade de 

expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; [...]” (Ibid.). 
49

 “Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios 

públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços 

públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos.” (BRASIL, 1988).  
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estranhos ao objeto da punição (artigo 5º, inciso XLV, CF
50

), visto que tal medida inviabiliza 

arbitrariamente o direito de livre comunicação dos cidadãos (artigo 5º, inciso IX, CF)” 

(Notícias, STF, 26/05/2016) –, além de ferir os princípios da livre iniciativa (artigo 1º, inciso 

IV, CF
51

), da livre concorrência (artigo 170, caput, CF
52

) e o direito dos consumidores, e o 

princípio da proporcionalidade. 

  O Supremo Tribunal Federal, na análise da constitucionalidade do bloqueio por 

ordem judicial do WhatsApp em relação às duas ações – a ADPF 403/SE STF (BRASIL, 

2016), que teve como relator o Ministro Edson Fachin; e a ADI 5527/DF STF (BRASIL, 

2016), que teve como relatora a Ministra Rosa Weber –, por meio de decisão conjunta, que 

fixou algumas questões relacionadas à criptografia adotada, convocando debate em 

audiência pública – “aberta em 02 de junho de 2017 pela presidente do STF, ministra 

Cármen Lúcia, e os ministros Rosa Weber
53

 e Edson Fachin
54

” para discutir referidos 

dispositivos do Marco Civil da Internet, e a possibilidade de decisões judiciais impedirem o 

funcionamento do aplicativo (BRASIL, 2017) –, despertou igualmente a atenção da 

comunidade internacional, por envolver tema de “cybersegurança” (SCORSIM, 2017).  

  Seguindo o cronograma e a metodologia exposta na decisão conjunta, proferida em 20 

de abril de 2017 (BRASIL, STF), a discussão central da audiência pública foi a 

possibilidade de efetivação de ordem judicial de interceptação de conteúdo das mensagens 

privadas, trocadas pelos usuários, para fins de produção de prova em investigações e ações 

penais (Notícias, STF, 2017), colocando em xeque o direito ao sigilo e inviolabilidade das 

comunicações entre particulares no ambiente digital. Foram fixados questionamentos a 

serem esclarecidas por 23 especialistas e entidades
55

 (amicus curiae) – mediante a concessão 

de vinte minutos de exposição oral para cada, divididos em blocos que foram realizados entre 

os dias 02 e 05 de junho de 2017 (BRASIL, 2017) –, acerca da criptografia end to end 

utilizada pelo aplicativo, da possibilidade de interceptação de mensagens, da suspensão 
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 “[...] XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a 

decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o 

limite do valor do patrimônio transferido;” (Ibid.). 
51

 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV – os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa;” (Ibid.). 
52

 “Art. 170. 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: 

[...]” (Ibid.). 
53

 Relatora da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5527/DF STF (Id., 2016).  
54

 Relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 403/SE STF (Id., 2016). 
55

 “Ao todo, foram recebidos 182 pedidos de participação, dos quais foram selecionados 23, de acordo com os 

seguintes critérios: representatividade técnica, atuação ou expertise especificamente na matéria e garantia da 

pluralidade da composição da audiência e dos pontos de vista a serem defendidos.” (BRASIL, 2017). 
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temporária e/ou proibição de atividades, bem como da viabilidade de desabilitar a criptografia 

em relação a um ou mais usuários em específico (SCORSIM, 2017).  

  A ministra Rosa Weber, relatora da ADI no STF (BRASIL, 2016), defendeu a 

audiência pública como um democrático contato do Supremo com a sociedade, por meio 

de “esclarecimentos técnicos e enfretamentos juridicamente relevantes, que estão envolvidos 

no julgamento das ações – ADI 5527/DF e ADPF 403/SE – em seus diferentes enfoques”, e 

destacou a importância da qualificação dos palestrantes habilitados, para o enriquecimento do 

debate (Notícias STF, 05/06/2017). Também o ministro Edson Fachin, relator da ADPF 

(BRASIL, 2016), salientou a novidade e complexidade do tema, por “suscitar articulações 

entre liberdade, direitos fundamentais, privacidade e justas trocas numa sociedade aberta”, 

frisando que o trabalho deve ser dialógico e conjunto entre a Suprema Corte e a sociedade 

brasileira, não se tratando de um tema de “solução fácil” (BRASIL, 2017).  

A indagação principal do debate concentrou-se em entender se a criptografia
56

 end to 

end (adotada pelo WhatsApp) impede tecnicamente a execução de interceptação judicial, e se 

há possibilidade de espelhamento do conteúdo das mensagens para a entrega dos dados e 

informações às autoridades competentes (SCORSIM, 2017). Concluiu-se que não é possível 

quebrar os códigos de proteção das conversas e ter acesso ao conteúdo das mensagens 

privadas, em razão do sistema de criptografia utilizado.   

  Após a audiência pública, a empresa Facebook, representada por seu procurador 

judicial, apresentou memoriais perante o STF esclarecendo dúvidas a respeito do seu recurso 

de criptografia “ponta-a-ponta” implantado no WhatsApp, que embaralha as informações da 

mensagem enviada para que não possa ser acessada por cibercriminosos. O aplicativo 

informou que é “tecnicamente impossibilitado” de obter o conteúdo das mensagens de seus 

usuários, por não armazená-lo – já que, nas palavras do Diretor de Comunicação Matt 

Steinfeld, o propósito do aplicativo é apenas de enviar o conteúdo, que é apagado dos 

servidores após ter sido entregue ao destinatário (SCORSIM, 2016, p. 87) – não sendo capaz 

de cumprir ordens de interceptação no seu sistema atual de criptografia (SCOCUGLIA, 

2017).  

  A empresa estrangeira defende que tal sistema de criptografia é expressamente 

autorizado e incentivado pela legislação brasileira (livre iniciativa), já que protege os direitos 

fundamentais da população, dentre os quais a liberdade de expressão, a privacidade, a 
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 Stephen Levy (apud CASTELLS, 2003, p. 142) afirma que a criptografia “é a tecnologia fundamental para a 

proteção da privacidade da mensagem (embora não do seu emissor, já que o computador de origem será 

identificado por seu ponto de entrada na rede eletrônica)”.  
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inviolabilidade e o sigilo do fluxo das comunicações (SCORSIM, 2016, p. 88). O aplicativo 

aponta que a criptografia garante a segurança da coleta, armazenamento, guarda e tratamento 

de registros, de dados pessoais e de comunicações por provedores de conexão e aplicações de 

internet (art. 11, caput da Lei n. 12.965/2014), e que sem este recurso surgiriam riscos 

exponenciais de prejuízos aos consumidores, aos negócios e inclusive à própria segurança 

nacional (SCORSIM, 2017). 

  Não obstante as afirmações prestadas pela empresa envolvida, fato é que a 

tecnologia da criptografia desencadeia, simultaneamente, o fomento à proteção da 

informação na web e o seu controle. Lawrence Lessig (1999) afirma ser tal tecnologia 

ambígua, pois, ao passo que se destina a preservação da confidencialidade, configura as 

bases para o desenvolvimento de tecnologias avançadas de identificação
57

. 

Por meio da manifestação encaminhada aos Ministros, afirmou que para a quebra do 

sigilo de comunicações privadas, em específico, acarretaria necessariamente a introdução de 

vulnerabilidade no sistema, o que prejudicaria todos os usuários do aplicativo, utilizado pela 

grande maioria para práticas lícitas (SCOCUGLIA, 2017), não existindo maneira de assegurar 

a proteção do conteúdo das comunicações privadas depois da quebra da criptografia. Ainda, o 

WhatsApp apontou que os indivíduos poderiam evitar a interceptação, ao saber da quebra, 

fazendo uso de outros serviços de mensagem totalmente criptografados, o que também 

poderia acarretar grande migração de usuários e posição de desvantagem competitiva do 

aplicativo em relação aos concorrentes (SCOCUGLIA, 2017). 

 A ADI 5527/DF STF (BRASIL, 2016) recebeu manifestações da Câmara dos 

Deputados, do Senado Federal e da Advocacia-Geral da União, que não vislumbram 

inconstitucionalidade no Marco Civil da Internet enquanto ato normativo, mas que o 

problema está no âmbito da aplicação da lei, nas próprias decisões de ordem de bloqueio 

acima indicadas, que teriam interpretado inadequadamente os incisos III e IV do art. 12 da Lei 

12.965/2014 (MANSUR, 2016). Tais entes citam a declaração do Comitê Gestor da Internet 

no Brasil (CGI.br) no sentido de que o art. 12 prevê tais sanções para o descumprimento de 

                                                           
57

 Já há algum certo tempo, Manuel Castells (2003) afirma que a identificação digital é a regra e não mais a 

exceção na indústria digital: “Observe-se que, no conjunto, tudo corresponde a uma redução da privacidade da 

comunicação da Internet – a uma transformação da Internet de espaço da liberdade numa casa de vidro. A 

comunicação continuará fluindo imperturbável porque essa é a arquitetura da Internet. Mas ao redefinir o espaço 

de acesso, através do controle dos provedores de serviços da Internet, e ao estabelecer protocolos especiais de 

vigilância dispostos em camadas sobre a Internet para redes específicas, permite o exercício do controle (e da 

punição) ex post facto. Lessig tem razão. A nova arquitetura da Internet, o novo código, torna-se a ferramenta 

fundamental de controle, possibilitando o exercício da regulação e do policiamento por formas tradicionais do 

poder do Estado”. (CASTELLS, 2003, p. 147) 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11079077&ad=s#18%20-%20Peti%E7%E3o%20-%2027989/2016%20-%20Of.%20n%BA%20815%2C%20C%E2mara%20dos%20Deputados%20-%20Presta%20informa%E7%F5es.
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=11079077&ad=s#18%20-%20Peti%E7%E3o%20-%2027989/2016%20-%20Of.%20n%BA%20815%2C%20C%E2mara%20dos%20Deputados%20-%20Presta%20informa%E7%F5es.
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=556977343#21%20-%20Presta%E7%E3o%20de%20informa%E7%F5es%20(30041/2016)%20-%20Presta%E7%E3o%20de%20informa%E7%F5es
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=560715474#23%20-%20Peti%E7%E3o%20de%20apresenta%E7%E3o%20de%20manifesta%E7%E3o%20(32914/2016)%20-%20Peti%E7%E3o%20de%20apresenta%E7%E3o%20de%20manifesta%E7%E3o
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“normas de proteção de registros, dados pessoais e comunicações privadas” (MANSUR, 

2016).  

Nesse viés, a interpretação correta do teor dos arts. 10 a 12 da Lei 12.965/2014 

(BRASIL, 2014) seria a de que as sanções de suspensão temporária e proibição de atividades 

são aplicáveis nas hipóteses previstas no caput do artigo 11 (“operações de coleta, guarda, 

armazenamento e tratamento de registros, dados pessoais e comunicações”) que incorram em 

grave descumprimento da legislação brasileira em relação à “proteção dos direitos à 

intimidade, vida privada, honra e imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas” (art. 

10), uma vez que a finalidade da norma é a proteção dos direitos fundamentais (SCORSIM, 

2016, p. 83) à privacidade, proteção de dados pessoais e sigilo das comunicações privadas 

(art. 11).  

O CGI.br também entende que não se poderia suspender, proibir ou bloquear 

completamente os serviços prestados pelas empresas provedoras de aplicações de internet, 

mas apenas de determinadas atividades ilegais (MANSUR, 2016). Assim, cotejando-se os 

entendimentos exteriorizados na ADI 5527/DF STF (BRASIL, 2016), através das 

manifestações dos amicus curiae, não haveria problema na previsão abstrata das sanções de 

suspensão e proibição de atividades de provedores de internet, mas somente equívoco na 

interpretação dos dispositivos que se pretende declarar inconstitucionalidade pelos aplicadores 

da norma.   

  Portanto, a tese majoritária expressada no debate público realizado é de que não são 

autorizados pelo Marco Civil os bloqueios completos de aplicações, apenas existindo a 

possibilidade de invocar as sanções previstas no art. 12 da Lei 12.965/2014 (BRASIL, 2014) 

na hipótese de registros de conexão, acessos a aplicações, dados pessoais ou comunicações 

privadas serem disponibilizados sem a exigida autorização judicial, por exemplo, e não como 

penalidades pelo descumprimento de decisão judicial. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Considerando os avanços tecnológicos alcançados nas últimas cinco décadas da 

história, resta translúcida a criação e consolidação de um novo meio de comunicação, 

instituído através dos avanços tecnológicos, e em grande parte em razão do amplo alcance e 

fomento ao acesso à internet por todos os cidadãos. Paralelamente ao desenvolvimento 

científico na área da cibernética e da telemática, a própria sociedade atravessou um período de 

transformações em suas bases de produção, ao longo de tal período. A valorização do 

conhecimento e do know how, por si só, acabou por gerar uma guinada na reformulação 

perante o próprio modelo econômico neoliberal anteriormente praticado, imprimindo uma 

forte valorização ao conteúdo informacional. 

  Foi por meio do imensurável desenvolvimento tecnológico que a humanidade foi 

forçada a romper com a barreira da comunicação material, ampliando as incursões 

informativas a ambientes inteiramente artificiais. Nesse desiderato, frente a uma verdadeira 

revolução tecnológica – que, assim como a revolução industrial do século XVIII, produziu 

uma cisão histórica à continuidade do modelo econômico, político, jurídico, e cultural – guiou 

a sociedade a uma verdadeira Era Digital. No meio do aparato tecnológico implementado 

junto ao âmbito comunicacional, não há dúvidas que os valores democráticos devem 

prevalecer em qualquer relação entre ser vivo e máquina, sob a pena de afronta ao próprio 

organismo normativo-jurídico criado para proteger o homem. 

  Diante de um ambiente interativo criado, a priori, única e exclusivamente para 

transmitir e armazenar dados e informações disponibilizadas por seus próprios usuários, como 

é o caso da internet, foi necessário o desenvolvimento e consolidação dos fundamentos 

jurídicos capazes de garantir o sigilo, tanto das informações transmitidas, quanto da 

identidade do próprio usuário, perante aquele meio de interlocução social, tanto no plano 

internacional, como no ordenamento jurídico interno brasileiro.  

Apesar de inaugurar um novo ambiente de convívio e interação social, as novas mídias 

digitais não puderam ficar alheias aos postulados e conquistas constitucionais dos seres 

humanos, como é o caso do direito à privacidade e ao sigilo das informações transmitidas na 

internet. A defesa e a perpetuação de um espaço cibernético substancialmente democrático, 

fundado na proteção e garantia da dignidade da pessoa humana, que assim já havia estimulado 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos, passa, obrigatoriamente, pelo caminho da 

defesa e observância dos direitos e garantias fundamentais do cidadão.  
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Isso deve se dar especialmente em um Estado que é assentado na defesa da dignidade 

humana, como é o caso do Estado brasileiro, considerando-a como um dos pilares 

fundacionais da validade de sua própria existência. Logo, a busca incessante por uma base 

ideológica, filosófica, e política capaz de estribar a infiltração das normas jurídicas naquela 

nova vertente intersubjetiva, compostas pelas novas tecnologias, soa muitas vezes como uma 

irresponsabilidade, já que na maioria das ocasiões não há a garantia e efetivação dos direitos 

fundamentais da pessoa humana, uma vez que frequentemente contrastam com os interesses 

econômicos públicos e privados. 

  O embasamento jurídico capaz de sustentar o respeito à pessoa humana já está 

devidamente posto na sociedade pós-moderna, e acaba por consistir na razão última da 

proteção da vida privada, da intimidade, e ainda, do próprio sigilo das informações, e não 

apenas no que diz respeito aos meios telemáticos, mas em qualquer modalidade ou aspecto da 

vida humana. Restou demonstrada neste trabalho a extrema necessidade de uma 

compatibilização imediata entre as conquistas sociais e jurídicas da sociedade, e as práticas 

comerciais adotadas pelos conglomerados privados e governos estatais no ambiente virtual, 

visando a pacificação e garantia da valoração intersubjetiva humana frente à propriedade 

intelectual, amplamente defendida e consolidada atualmente nas vias cibernéticas. 

  Ocorre que a sistemática democrática amplamente reproduzida atualmente não 

comporta a satisfação sequer de suas particularidades instrumentais, como são os casos dos 

paradigmas da maioria e da representatividade. Uma das grandes questões enfrentadas pode 

ser identificada a partir do controle informacional que a comunicação realizada na internet 

está suscetível, cabendo ao Estado reiterar suas forças autoritárias frente às constantes 

violações impostas naquele cenário. 

  O estrato valorativo decorrente do dever de proteção do ser humano frente às mazelas 

que lhe podem ser impostas tanto pelo próprio ente estatal, quando por terceiros particulares, 

é abertamente reiterado pelo fim dos modelos estatais absolutistas, e a eclosão do modelo do 

Estado de Direito. Ficou publicamente convencionado que a principal razão da existência e 

manutenção da pessoa artificial, que é o Estado, fosse a proteção e garantia dos direitos 

fundamentais de todo e qualquer pessoa humana, sempre merecedora de viver dignamente. 

  Assim, reconhecendo os limites jurídicos decorrentes da constitucionalidade de 

normas abalizadoras de direitos fundamentais, às comunicações realizadas perante a internet 

se aplicam não apenas instrumentalmente, mas principalmente, substancialmente. Por 

constituir uma ferramenta tecnológica que a princípio auxilia o diálogo de informações, 

fomentando a contínua expansão da órbita digital, ao Estado democrático de Direito cabe 
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zelar pela convalidação dos direitos fundamentais manifestados de acordo com as 

particularidades daquele canal comunicativo. 

  Como forma de prezar pela proteção aos direitos e garantias fundamentais da pessoa 

humana, o Estado não pode negligenciar as violações de direitos fundamentais à intimidade e 

à vida privada dos cidadãos que ocorrem ao utilizar a rede mundial de computadores, 

afrontando a forma de se expressarem, manifestando um dos direitos fundantes da base 

jurídica liberal, qual seja, a liberdade de autodeterminação, especialmente considerado no que 

diz respeito às liberdades de expressão. A atividade cognoscível do ser humano pode ser 

considerada como uma característica própria sua, sendo que é por intermédio da atividade 

intelectual, artística, científica e comunicativa, que o cidadão exerce um dos principais feixes 

de seu direito à liberdade. 

  Tendo em vista que a vida digital expressa na rede mundial de computadores 

representa todas as informações e manifestações da autodeterminação do ser humano, 

jupiteriana a proteção de seu conteúdo, trata-se, obviamente, de conteúdo localizado nas 

esferas da intimidade e privacidade dos sujeitos comunicativos que participam de sua 

formulação. À vista disso, primeiramente no plano internacional, e gradativamente à 

elaboração de regramento específico aplicável ao ambiente digital no Brasil – bem como a 

criação e implantação de entidades gestoras da sua utilização –, constata-se que os limites 

constitucionais à liberdade e direito de informação foram reforçados e estendidos na 

disciplina do uso da internet no ordenamento, que teve como pano de fundo aos princípios, 

fundamentos e objetivos elencados do que se conhece como “Marco Civil da Internet” os 

direitos fundamentais individuais e coletivos, e o exercício da cidadania no ambiente virtual, 

estendendo-se o acesso a todos, democrática e essencialmente ao cidadão.   

  Sem prejuízo às metas importantes relacionadas ao direito e acesso de informação, o 

Marco Civil da Internet constituiu primordial regulamento ao respeitar e reforçar o sigilo das 

comunicações privadas, responsabilizando o agente que coletar, empregar, armazenar 

indevida ou clandestinamente dados pessoais, e garantindo a necessidade de autorização e 

consentimento expresso do usuário para a utilização das suas informações e comunicações 

particulares – salvo por meio de ordem judicial fundamentada, decorrente de requisição 

motivada na forma de lei –, bem como a eliminação de dados, face à inviolabilidade da 

privacidade do cidadão.  

Devido à novidade e complexidade do tema, todavia, observa-se que os aplicadores da 

legislação nacional vêm adotando díspares, e por vezes, equivocadas, interpretações dos 

dispositivos constantes na Lei 12.965/2014, especialmente em relação à responsabilização e 
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sanção das empresas provedoras de conexão e aplicações, valendo-se de trechos isolados da 

norma para tentar legitimar e motivar decisões que não decorrem logicamente da 

interpretação global do “Marco Civil”, vez que referida lei busca, primordialmente, tutelar a 

segurança e inviabilidade de registros, dados e comunicações privadas, a fim de resguardar 

bens jurídicos e direitos assegurados em nível constitucional. Não há dúvida que o 

ordenamento jurídico brasileiro ainda evolui de forma tímida, e que a própria Suprema Corte 

do país ainda não possui total domínio ou consenso sobre a matéria para a efetiva construção 

de entendimentos sólidos, ante a sua complexidade técnica do tema e a carência de 

regulamentação.        

Portanto, conclui-se que a normativa vigente intenta promover, ainda que sob 

parâmetros mínimos, o respeito aos direitos fundamentais, individuais e transindividuais, com 

razoabilidade e proporcionalidade na disciplina das relações entre usuários e provedores 

nacionais e estrangeiros, igualmente norteando a atuação do Estado, a fim de garantir um 

ambiente virtual sustentável, buscando o equilíbrio da liberdade e direito de informação com a 

proteção à intimidade e vida privada de quem se conecta à rede, ferramenta que intensifica o 

exercício da cidadania em seu amplo espectro.  
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