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Resumo: 

O direito fundamental a intimidade - como direito de personalidade que 6 - é aquele que 

garante a inviolabilidade daquilo que e mais interno no ser humano - aquela esfera na qual 

seu titular permite a apenas alguns poucos escolhidos adentrar e participar -, garantindo 

aquele que teve devassada sua intimidade o direito A reparação por danos materiais e morais 

originados com tal violação. A sociedade da informação - o uso da tecnologia como 

ferramenta hábil para a transmissão de conhecimento e propiciar contato e interação entre 

pessoas de modo não-presencia1 - traz, neste contexto, as assim denominadas redes sociais: 

ambientes virtuais (comunidades on-line) disponibilizados por diversos sites que permitem 

interações entre pessoas com interesses comuns, possibilitando a troca de experiências e 

informaç6es pessoais. Relato dos acontecimentos, manifestação de opiniões e divulgação de 

fotos, dentre outras possibilidades, transferem para a esfera pública aspectos pertencentes a 

esfera intima de cada usuário de mencionadas redes. Utilizadas sem a devida cautela as redes 

sociais podem passar de meios destinados 8 interação entre pessoas a instrumentos de 

reificavão - situação na qual uma pessoa, destituída de sua dignidade, deixa de ser percebida 

como tal e é transformada em coisa. 

Direito intimidade. Direitos fundamentais. Sociedade da informação. Redes sociais. 

Responsabilidade civil. 



A bstract: 

The fundamental right to privacy - as a right of personality that is - is one that guarantees 

the inviolability of what is innermost in human - one sphere in which its holder allows to a 

few people enter andparticipate -, ensuring to that who hadprobed his intimacy the right to 

compensation .for material and moral damages originated with such violation. The 

information society - technologv use as an able vehicle for the transmission of knowledge and 

,facilitate contact and interaction between people in a non-presence - brings, in this context, 

the so-called social networks: virtual spaces (on-line communities) available for severa1 sites 

allowing inleractions behveen people with common interests, order to exchange experientes 

and personal information. Reporting of events. expression of views and photos disclosure, 

among other possibilities. transjer to the public sphere aspects pertaining to the intimate 

sphere of each user o f  such networks. Used without due caution social networks can pass 

,facilities for interaction between people to be instrumental in reification process - situation in 

which aperson, stripped of their dignity, ceases to be perceived as such and becomes a rhing. 

Key-words: Right to privacy. Fundamental rights. Information sociew Social networking. 

Civil liability. 
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O mundo cibernktico esta, a cada dia, mais presente na vida das pessoas. O que separa 

um internauta do mundo real é apenas um click. Basta acessar a Internet e entrevistas, 

reportagens, livros, músicas, imagens, mapas, dentre uma vasta gama de informaçdes, ficam A 

disposição de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo e a qualquer momento. Um 

computador (ou outra máquina que faça as vezes de um, como celular ou Ipad) com acesso a 

Internet equivale a uma nau na época dos grandes descobrimentos: o meio de transporte a 

levar o descobridor para um mundo novo, a ser explorado e conquistado. 

Redes sociais. Interne/, Facebook, Orkut, Twitter. Essas são apenas algumas das tantas 

palavras correntes nas conversas nos dias atuais. Fazer parte de uma rede social parece ser tão 

ou mais importante quanto ter uma profissilo. Não ter um perfil virtual sugere comportamento 

de yçntc dçscontiada. çstagnada. 

A pessoa, atk certo tempo atrás acostumada apenas com sua vida real, para fazer parte 

de rede social passa a ter, também, sua versão virtual. Fotos, preferências, hiibitos, 

permanecem vinte e quatro horas online. 

A sociedade da informação nasceu com a finalidade de produzir, aumentar, armazenar 

e divulgar informações. Com o tempo, deu origem ti ampliação das formas de comunicação. 

Atualmente é a maior revolução que a humanidade j B  vivenciou. 

Essa sociedade possibilita, com as redes sociais, a comunicação entre pessoas que não 

teriam tal aproximaçio se não fosse com mecanismos nio existentes no inicio do skculo 

passado. Esse grande avanço merece ser comemorado, mas também é causador de 

preocupações diversas. A aproximação entre as pessoas tende a ser apenas virtual e não real. 

Informações falsas são propagadas como se fossem verdadeiras e assumem, muitas vezes, o 

lugar dessas. E, principalmente, o comportamento descontrolado dos usuários faz com que 

exponham todos os aspectos de suas vidas, em especial os relativos A sua privacidade, abrindo 

espaço para a vulnerabilidade do direito fundamental a intimidade. 

Para chegar a essa temática, a presente dissertação enfrentará, no primeiro capitulo, 

alguns dos vários aspectos que envolvem os direitos fundamentais, tais como sua localizaç8o 

na Constituição da República e sua relação direta com os direitos de personalidade. Tal passo 

será necessário para o estudo do direito fundamental a intimidade, objeto central deste 

trabalho, pertencente tambkm ao grupo dos direitos de personalidade e esfera do direito a 
privacidade, ao lado dos direitos a vida privada e ao segredo. 



O segundo capítulo será dedicado ii análise da sociedade da informação e de como o 

direito a intimidade vem sendo devassado nos dias atuais. Para tanto, verificar-se-& como os 

projetos militares que deram margem ao surgimento do computador e da Internet foram 

essenciais para o advento da sociedade em estudo, e como se deu em tal bojo o nascimento 

das comunicações mediadas por computadores, possibilitadas, dentre outras formas, pelas 

redes sociais. 

Por fim, o terceiro capitulo cuidara da vulnerabilidade da intimidade frente As redes 

sociais. A necessidade de uma real e efetiva educação, em especial em direitos humanos, a 

fim de evitar a super exposiçtio e reificação, e a responsabilidade civil por danos morais e 

materiais serão sugeridas como soluções para evitar e reparar, respectivamente, os danos ii 

intimidade causados na Internet. 



1. DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS A INTIMIDADE 

No âmbito dos denominados direitos fundamentais, alguns aspectos a eles 

relacionados são geradores de grande debate doutrinário, dentre os quais podemos citar a 

constante discussão relativa ao uso das expressões direitos fundamentais e direitos humanos. 

Além das duas expressões mencionadas, a doutrina faz uso de uma gama de outras 

expressões,' dentre as quais indicar-se-ão direitos humanos fundamentais, direitos humanos e 

direitos fundamentais. 

A expressào direitos humanos findamentais é entendida como sendo o conjunto dos 

direitos e das garantias do ser humano, cuja intenção fundamental 6 o respeito h sua dignidade 

por meio de sua proteção contra O arbitrio do Poder Público, bem como a criação de 

condiçóes mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade humana.l 

Por sua vez, direitos humanos é utilizada para indicar os direitos fundamentais da 

pessoa, que sào aqueles sem os quais a pessoa humana não é capaz de existir ou de se 

desenvolver e participar de modo pleno da vida. Ela relaciona as características próprias da 

pessoa, sua capacidade natural e os meios de que precisa como consequência da organização 

social.' 

Já direitos fundamentais, direitos sem os quais "o homem não vive, não convive, e, em 

alguns casos, não  obrev vive",^ são aqueles que visam garantir a convivência harmoniosa, sem 

distinçtáo. seja a que titulo for.' 

Exposto isso, é possível afirmar que as expressões direitos humanos e direitos 

fundamentais, embora parecidas, não são iguais. Direitos humanos, por serem direitos 

I Ingo Wolf~ang Sarlet apresenta como sendo as mali importantes as seguintes: direitos humanos, direitos do 
homem, direitos subjetivos políticos. liberdades públicas, direitos individuais. liberdades fundamentais e direitos 
lit~~tiaiios ftindumcntnis. apenaa para referir algumas. A eflclcla doi dlroltos fundnmentsl i .  2. ed.. mv. c utuul. 
Porto Alegre: I,ivrurla do Advopado. 2001. p. 3 1 .  

MORAES. Alexandre de. Dlreltos humsnoa hindsmentsls: teoria geral, coinonttírlos aos arís. I "  a 5" da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurispmdência. 7. ed. Sáo Paulo: Atlas, 2006, p. 21. 

DALLARI, Dalnio de Abreu, Dlroltoa humanoii e cldadanli, Sllo Paulo: Moderna, 1998, p. 7. (grlfos no 
original) 
' RlJl.OS. Uadi Lammêgo. C u n o  de dlrelto constitucional. 2. ed.. rev. e atual. SBo Paulo: Saraiva. 2008. 
404. 

P.BuLos. uadi LBIIIIII~(IU. c u r e 0  de dlrelto eonitltuotoast. 2. ed.. rev. e a tua~.  SRo ~ a u ~ o :  Suruiva. 2008. 

p. 404. 



universais, constituem uma ideologia. Ja os direitos fundamentais referem-se ao direito 

positivo a ser observado por todos.6 

A distinção entre ambos os termos é obra da doutrina jurídica alemã, segundo a qual a 

diferença entre eles é que a expressão direitos findamentais diz respeito aos direitos humanos 

adotados como tais pelas autoridades, às quais é conferido o poder de editar normas tanto no 

plano interno dos Estados quanto no internacional.' 

Não obstante a diferença entre as expressões supra mencionadas, os mesmos direitos 

podem ser classificados tanto como direitos humanos, quando dispostos na esfera 

internacional, como direitos fundamentais, quando inseridos na ordem interna dos Estados 

por meio da positivação. Eis o motivo pelo qual sera feito o uso de ambas as nomenclaturas 

indistintamente. 

Em que pese no presente momento uma abordagem superficial do direito à intimidade 

- estudo aprofundado será feito mais adiante8 -, registre-se que mencionado direito, enquanto 

direito humano, esta assim declarado em alguns documentos internacionais. 

Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, encontra respaldo no artigo 12, que 

determina: "Ninguém sera sujeito interferência em sua vida privada, em sua família, em seu 

lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem 

direito B proteção da lei contra tais interferências ou ataques". 

No Pacto da Organização das Naçòes Unidas (ONU) sobre Direitos Civis e Políticos, 

ele encontra guarida no artigo 17, que estabelece: 

Ninguém será objeto de intervençaes arbitrarias ou ilegais na sua vida 
privada, na sua família, no seu domicilio ou na sua correspondência, nem de 
atentados ilegais B sua honra e B sua reputaçào. Toda e qualquer pessoa tem 
direito B proteçao da lei contra tais intervenções ou tais atentados. 

Na Convenção Americana sobre os Direitos do Homem (Pacto de San José da Costa 

Rica), o n. 2 do artigo 11 estabelece: "NingurSm pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou 

abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, 

nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação". 

ALMEIDA, Miriam Rodrigues Ribeiro Bicalho de. Direitos humanos e direitos fundamentais: uma abordagem 
de sua proteçso internacional. Revista Mestrado em Direito, ano 8. n. I ,  Osasco: Edifieo, 2008. p. 228. 
' COMPARATO. FBbio Konder. A aflrmaeilo histdrlcs dos dlreltos humanos. 4. ed., rev. e atual. SBo Paulo: 
Saraiva. 2005, p. 57. 
8 Ver item 3.1.3 (Direi10 a intimidade) no presente Capitulo. 



Por fim, a Convenção Europeia sobre os Direitos do Homem, no n. 1 de seu artigo 8 O ,  

afirma: "Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do seu 

domicílio e da sua correspondência". 

Quando visto como direito,fundamenfal, o direito h intimidade encontra-se disposto no 

inciso X, do artigo 5", da Constituição da República: "são inviolaveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenizgão pelo dano 

material ou moral decorrente de sua violação". 

Outro ponto a causar discussão está relacionado ao uso das expressões gerações e 

dimensões dos direitos, bem como à quantidade de dimensões de direitos fundamentais 

existentes. 

No que se refere ao debate em tomo de tais nomenclaturas, Ingo Wolfgang Sarlet 

afirma tratar-se, tâo-somente, de discordância terminológica, vez que existe conformidade no 

que diz respeito ao conteúdo das dimensões ou gerações de direitos9 Assevera que a 

nomenclatura gerações induz a falsa ideia de que uma geração é gradativamente substituída 

por outra. Por sua vez, dimensões indicam a legitimação sucessiva de novos direitos 

fundamentais, nas quais tais direitos são adicionados de forma a complementar, e não 

substituir, os já reconhecidos. Considera-se por esse motivo a expressão dimensão mais 

apropriada em relação &. nomenclatura geração." 

Antonio ~ugus to  Cançado Trindade tarnbkm considera a expressão dimensdo a mais 

indicada porque não sugere sucessão de direitos, mas sim caráter complementar." De acordo 

com ele, a tese das gerações analisa OS direitos de maneira fragmentada, nâo possuindo, 

portanto, nenhum fundamento juridico.I2 Preleciona, ainda, que foi numa conferência no 

Instituto Internacional de Direitos Humanos (Estrasburgo), em 1979, que Karel Vasak criou a 

tese das gerações de direito com inspiraçilo na bandeira francesa. Karel Vasak, em uma 

conversa, confessou que, sem ter tido tempo para preparar a exposição de referida 

conferência, lembrou-se da bandeira francesa, sem levar muito a dr io  sua teoria. O fato 

9 A efichcia dos direitos fundamentais. 2. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 
49. 
I 0  SARLET. Ingo Wolfgang. A eiichcia dos direitos fundamentais. 2. ed.. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 2008, p. 49. 
I '  TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 24-25. 
12 Cançado Trindade questiona a tese de 'geraçóes de direitos humanos' de Norberto Bobbio. Disponível 
em: ~hnp:l/www.dh~~t.org.br/direitos/militantes/can~adotrindade~~a~cado~bob.htm>. Acesso em: 18 mar. 2009. 



inegável é que, intencionalmente ou não, a divisão em três geraçaes, tomando como base o 

lema da bandeira francesa, ficou mundialmente conhecida.13 

Por outro lado, Uadi Lammêgo Bulos utiliza a expressão gerações de direitos 

fundamentais e afirma que estes se referem às fases que delimitam a evolução das liberdades 

públicas. l 4  

Importante se faz salientar que a primeira dimensão de direitos fundamentais trata de 

uma zona de não intervenção do Poder Público, e de uma esfera de autonomia individual, 

sendo, por essa razão, considerada de direitos negativos, pois são dirigidos nllo a uma conduta 

positiva por parte do Estado, mas sim a uma abstenção deste,I5 "com vistas 2i preservação do 

direito a vida, a liberdade de locomoção, à expressiio, à religião, a associação etc.".I6 

A segunda dimensão de direitos fundamentais refere-se "aos direitos econômicos, 

sociais e culturais".'' Enquanto os direitos da primeira dimensão são tidos como negativos, a 

segunda dimensão dos direitos fundamentais tem como aspecto principal o caráter positivo 

dos direitos,'' que se dirigem à garantia da igualdade e do bem-estar.I9 

A terceira dimensão dos direitos fundamentais difere das duas já citadas no que tange 

a titularidade, isto é, aqui destinam-se não à proteção da figura individual da pessoa, mas sim 

à proteção de grupos humanos, evidenciando-se assim seu caráter d i fu~o;~  já que se referem a 

direitos de solidariedade como "o meio ambiente equilibrado, a vida saudável e pacifica, o 

progresso, a autodeterminação dos povos, o avanço da tecnologia";' dentre outros. 

I' Canvado Trindade questiona a tese de 'geraçlies de direitos humanos' de  Norberto Bobbio. Disponivel 
em: ~http://www.dhnet.org.br/direitos/militadotrindade/cancadobob.htm. Acesso em: 18 mar. 2009. 
l4 Curso de direito constitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 405. No ensinamento de 
Manuel Gonçalves Ferreira Filho, Ada Pellegrini Grinover e Anna Candida da Cunha Ferraz, "todas as 
liberdades são públicas, porque a obrigação de respeita-las 6 imposta pelo Estado e pressupõe sua intervenção. O 
que toma uma liberdade pública (qualquer que seja seu objeto) d a intervençso do poder atravks da consagração 
do direito positivo: assegura, protege, regulamenta. Liberdades Públicas: poderes de autodetermina~ão 
consagrados pelo direito positivo". FERREIRA FILHO, Manuel Gonçalves; GRINOVER, Ada Pellegrini; 
FERRAZ. Anna Candida da Cunha. Liberdades públicas: Parte geral. São Paulo: Saraiva, 1978, p. 6 (grifos no 
original). 
I' SARLET. Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 2. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 200 1,  p. 50. 
l6 BULOS. Uadi Lamm&go. Curso de direito constitucional. 2. ed., rev. e atual. Stío Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 406. 
I' MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts. a 50 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudência. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 27. 
'' SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 2. ed.. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 200 1. p. 52. 
l9 BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitu~ional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, 

406. 
SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 2. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2001, p. 52. 
" BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito const~tucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 406. 



Apesar de existir debate referente A terminologia mais apropriada, bem como em que 

quantidade existem os direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal se manifestou no 

mesmo sentido indicado por Karel Vasak: 

Enquanto os direitos de primeira eeracâo (direitos civis e políticos) - que 
compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais - realçam o 
principio da liberdade e os direitos de segunda eeracâo (direitos econbmicos, 
sociais e culturais) - que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 
concretas - acentuam o princl~io da igualdade, os direitos de terceira 
peracáo, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 
genericamente a todas as formações sociais, consagram o princioio da 
solidariedade e constituem um momento importante no processo de 
desenvolvimento, expansllo e reconhecimento dos direitos humanos, 
caracterizados, enauanto valores fundamentais indis~oníveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade.'" 

Relativamente a nomenclatura, a preferência é pela expressão dimensão porque esta 

permite que novos direitos possam surgir e ser reconhecidos, de modo a ampliar o conjunto de 

direitos e não de ocupar o lugar de algum já reconhecido. Ou seja, um direito não desaparece 

quando surge um novo. Quanto à quantidade, comunga-se do posicionamento expresso pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Os direitos fundamentais podem ainda ser classificados como direitos de defesa e 

direitos a prestações (subdivididas em sentido amplo e em sentido e~trito).~' 

0 s  do primeiro tipo, como direito de defesa, têm a finalidade de limitar o poder do 

Estado de modo a se abster e respeitar os interesses individuais, por intennkdio da omissiro de 

intervenções no âmbito da liberdade pessoal, sendo tais consideradas legitimas apenas em 

algumas situações e mediante a observância de certos requisitos.24 Por essa razão, é possivel 

estabelecer uma relaçiro entre tais direitos e a primeira geração de direitos fundamentai~.~~ 

Já O direito fundamental como direito a prestação é aquele que exige do Estado tanto a 

sua abstenção como sua atuação positiva no sentido de oferecer proteção a tais direitos contra 

a ingerência por parte de Ou seja, referem-se a uma postura ativa do Poder 

'' BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 22164 / SP - Sao Paulo, Ant8nio de 
Andrade Ribeiro Junqueira X Presidente da República. Relator Ministro Celso de Meio. Decido proferida em 
30/1011995 (grifos no original). 
2' SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 2. ed.. rev.. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 200 1. p. 170. 
'4 SARLET. Ingo Wolfgang. A efichcla dos direitos fundamentais. 2. ed.. rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 200 1, p. 17 1. 
'' SARLET, Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 2. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 200 1, p. 172. 
26 VIEIRA, Tatiana Malta. O direito à privacidade na sociedade da informaçlo: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007. p. 99. 



Público, já que este tem como obrigação disponibilizar aos indivíduos prestaçdes juridicas e 

E possivel afirmar, desde já, que o direito a intimidade é um direito fundamental de 

defesa, posto que ao Estado cumpre a não interferência na esfera íntima de seus cidadãos, a 

não ser em determinadas situações, e observados certos parâmetros; e direito a prestação, pois 

será protegido da devassa indevida do Poder Público e das pessoas em geral, cumprindo 

aquele, também, o dever de garantia de tal direito, respeitando, da mesma forma, o direito ao 

segredo (sigilo) entendido como reflexo do direito a intimidade. Neste sentido: 

É preciso advertir que a quebra de sigilo nHo se pode converter em 
instrumento de devassa indiscriminada de dados - banchrios, fiscais elou 
telefônicos - postos sob a esfera de proteção da cláusula constitucional que 
resguarda a intimidade, inclusive aquela de caráter financeiro, que se 
mostra inerente às pessoas em geral. NHo se pode deseonsiderar, no 
exame dessa questBo, que a cl4usula de sigilo que protege os registros 
bancários, fiscais e telefônicos reflete uma expressiva projeção da garantia 
fundamental da intimidade - da intimidade financeira das pessoas, em 
particular -, que nHo deve ser exposta, enquanto valor constitucional que e 
(VÂNIA SICILIANO AIETA, "A Garantia da Intimidade como Direito 
Fundamental", p. 1431147, 1999, Lumen Juris), a intervenções estatais ou a 
intrusks do Poder Público, quando desvestidas de causa provável ou 
destituídas de base jurídica idônea. [...I a advertência desta Suprema Corte 
[...I reconhece assistir, a qualquer ComissBo Parlamentar de Inquérito, o 
poder de decretar, ex aucrorifafe propria, a quebra do sigilo inerente aos 
registros bancários, fiscais e telefônicos, desde que o faça, no entanto, em 
ato adequadamente fundamentado, do qual conste a necessária referência a 
fatos concretos que justifiquem a configuração hic e1 nunc, de causa 
provhvel (sequer indicada na espécie em exame), apta a legitimar a medida 
excepcional da di~closure.~~ 

A considerar o que aqui foi tratado acerca de direitos fundamentais, verificar-se-& a 

seguir, a aproximação deles com a dignidade da pessoa humana, "fundamento e fim último de 

toda ordem disposta no inciso 111 do artigo 1" da Constituição da República. 

27 SARLET. Ingo Wolfgang. A efichcia dos direitos fundamentais. 2. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do ~ d v o ~ a d o .  2001, p. 189. '' BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança no 25.668-1 Distrito Federal, Alexandre 
Forbes Brasil Corretora de Seguros Ltda X Presidente da ComiSSB0 Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI dos 
Correios. Relator Ministro Celso de Melo. DecisBo proferida em 23/03/2006 (grifos no original). 
" FERRAZ FILHO. José Francisco Cunha. 1' a 5". In: MACHADO, Antonio Claudio da Costa (org.); FERRAZ, 
Anna Candida da 'cunha (coord.). ConstituiçHo Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por 
pariigrafo. Bameri: Manole, 2010, p. 5 .  



1.1 Direitos Fundamentais e a ConstituiçHo da República 

Tenciona-se aqui, sem a pretensão de esgotar o tema, relacionar de forma geral os 

direitos fundamentais com a Constituição da Republica, texto ao qual todas as pessoas estâo 

vinculadas, seja como titulares dos direitos nele reconhecidos, seja como obrigadas h 

obediência. 

A dignidade da pessoa humana será a pilastra sobre a qual serão construidas tais 

ideias. 

1.1.1 Direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana 

A Constituição da República distingue-se em vzirios aspectos das Constituições que a 

antecederam, sendo considerada a diferença de maior relevância o fato de esta apresentar os 

direitos fundamentais logo no seu início. 

Assim é que, na Constituição de 1988, 

tipograficamente é hierarquizada a precedência e a preeminência do homem, 
colocando no umbral da Constituiçgo e catalogando-lhe o número riso 
superado, só no Artigo 5 O ,  de 77 incisos e 104 dispositivos." 

Por conseguinte, enquanto a Constituição vigente coloca o homem e seus direitos 

fundamentais dispostos logo em sua parte inicial (Titulo 11 - Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais) outrora isso não acontecia. Conclui-se, desse modo, que qualquer assunto era 

mais importante do que os direitos fundamentais. Como exemplo, cite-se a Carta de 1824 que, 

ao çontrhrio do que a Lei Maior prescreve, privilegiava o Imperador, isentando-o de qualquer 

responsabilidade, considerando sua pessoa inviokavel e sagrada, nos termos do artigo 99. Faz- 

se importante mencionar também que O artigo responsável pelos direitos fundamentais (artigo 

179) era o último em tal texto. 

Tal é a importância do homem e seus direitos que a Constituição de 5 de outubro de 

1988, já no artigo 1°, apresenta os fundamentos da República Federativa do Brasil, que são as 

garantias essenciais à efetivação dos direitos fundamentais, expressos não só no artigo 

30 GUIMARAES, Ulysses. Disponfvel 
<http://www.fugpmdb.org.br/revistas/r2003ulydiscpromu~~onst.htm~. Acesso em: 18 jun. 2009. 
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mencionado, mas com desdobramentos em vários outros?' A titulo de exemplificação, o 5 7" 
do artigo 226 disciplina que 

fundado nos principias da dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável, o planejamento familiar é livre decisso do casal, competindo ao 
Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse 
direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oticiais ou 
privadas. 

Tais fundamentos equivalem ao reconhecimento de que, por ser a pessoa o objetivo 

essencial, o Estado existe em sua função e não o ~ontrário.~' 

Além desta disposição dos direitos fundamentais logo no inicio da Constituiçgo, outra 

forma de demonstrar tal respeito é encontrado no rol de fundamentos da República Federativa 

do Brasil, a saber (incisos de I h V, do artigo Ia, inciso I, da ConstituiçHo da República, 

respectivamente): a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa, e o piuralismo político. 

Um estudo aprofundado de todos os fundamentos da República Federativa do Brasil 

fugiria do propósito de todo o trabalho, em especial neste momento, cujo foco é uma 

abordagem voltada a dignidade da pessoa humana. Por esse motivo, fez-se apenas a indicação 

dos mesmos. 

1.1.2 Dignidade da pessoa humana: base dos direitos fundamentais 

A dignidade da pessoa humana é uma expressão recente no mundo do direito. Ela é 

um conceito juridico indeterminado se tomada em si. Contudo, se observada como norma, é 
33 entendida como princípio jurídico. 

ImanueI ~ a n t  preieciona que a dignidade da pessoa humana - assim como toda 

natureza racional -, tem seu fundamento na autonomia.34 Esta O caracterizada como ''valor- 

" DOURADO, Maria de Fátima A. Marques. Fundamentos do direito h intimidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2008. p. 39. 
" SARLET. Ingo Wolfgang. Algumas notas em tOm0 da relação entre o principio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: BALDI, Cdsar Augusto (org.). 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 575. 
'' AZEVEDO, Antonio Junqueira. CaracterizaçHo jurldica da dignidade da pessoa humana. /n: Revista 
Trimestral de Direito Civil. v. 9, Rio de Janeiro: PADMA, jan.1 mar. 2002, p. 3. 
" Fundamentaqiio da metaíísica dos costumes e Outros escritos. Tradução de Leopoldo Holzbach. São Paulo: 
Martin Claret. 2008, p. 66. 



fonte de todos os direitos f~ndamentais''.~" por isso considerada a base da ordem 

inserida na Constituição de modo a tomar principio fundamental uma obrigaçáo internacional 

assumida quando o Brasil assinou a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948,)' 

tornando-se um comando jurídico com o advento da Constituição vigente.3s Assim como o 

Brasil, muitos países alteraram seus ordenamentos jurídicos com a promulgação de 

mencionada Declaração, de modo a incluir em seus textos a dignidade da pessoa humana.39 

A Declaraçh'o Universal dos Direitos Humanos dispõe, em seu artigo I", que "todos os 

seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 

consciência devem agir uns para com os outros em espírito de fratemidade". Dessa forma, por 

considerar-se a dignidade da pessoa humana base de todos os direitos fundamentais, estes 

podem ser vistos como matizes de uma mesma cor. 

De observar que, com ineditismo, o legislador inseriu no texto constitucional a 

dignidade da pessoa humana entre O preâmbulo e o Titulo 11, e não dentro deste grupo, pois a 

concebe como principio fundamental?' ou seja, acima dos direitos fundamentais, servindo- 

Ihes de base e valor, posto que seu conteúdo constitui o núcleo de todos direitos 

f~ndamentais.~'  

A dignidade da pessoa humana anda de mãos dadas com o principio da igualdade e, 

por ter se transformado numa certeza a jorrar do pensamento filosófico-jurídico 

contemporâneo, vai além de um aspecto formal de inclusão para passar a d ~ ~ m a . ~ ~  Dessa 

forma, 0s direitos fundamentais têm sua base na dignidade da pessoa humana, sendo ambos 

" FERRAZ FILHO, Jose Francisco Cunha. 1" a 5". h :  MACHADO, Antonio Claudio da Costa (org.); FERRAZ. 
Anna Candida da Cunha (coord.). ConstituiçSo Federal interpretada: artigo por artigo, parhgrafo por 
aragrafo. Barueri: Manole. 20 10, p. 5. '' No original: ~'poprlfi~ndamentador de todo e! rwdenomiento juridicoo0. PARGA. Milagros Otero. E1 valor 

dignidade. In: Derecho - Revista Juridica da Universidad de Santiago de Compostela. v 12. n. 1, 2003, p. 120. 
(tradução livre da autora) 
" DOURADO, Maria de Fátima A. Marques. Fundamentos do direito h intimidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2008. p. 63. 
'R MORAES, Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. ln: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constitui~S0, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 
2. ed., rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, p. 116. 
39 DOURADO, Maria de Fátima A. Marques. Fundamentos do direito h intimidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, 2008, p. 69. 
40 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em tomo da relação entre o principio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. ln: BALDI. César Augusto (org.). 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar. 2004, p. 575-5715, 
" SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na ConstituiçSo Federal 
de 1988. 5. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 122. 
" DOURADO, Maria de Fátima A. Marques. Fundamentos do direito h intimidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris. 2008. p. 66. 



considerados as "âncoras da convergência universal, porque todos as utilizam, sem suscitar 

ondas, nos foros nacionais e intema~ionais".~' 

A igualdade é a primeira manifestação da dignidade, contendo duas denominações: 

igualdade formal (direito de receber tratamento igualitário, de ser tratado de forma igual aos 

demais sem qualquer tipo de discriminação) e igualdade substancial (obrigação de tratar os 

desiguais conforme sua desigualdade).44 

AS constituições reconhecem apenas a igualdade no sentido jurídico-formal:5 em 

detrimento da igualdade no sentido substancial (material). Dentre elas, a Constituição de 1988 

determina no caput do artigo 5' que "todos são iguais perante a lei", consagrando, pois, de 

forma expressa o princípio da igualdade 

A igualdade material é a concretização da igualdade formal, funcionando como a parte 
47 

prática daquilo que esta na teoria. 

Celso Lafer preleciona que a igualdade deve preponderar para que seja possível 

alcançar a democracia. Afirma, ainda, que a igualdade não é dada, devido ao fato de as 

pessoas não nascerem iguais e nem serem iguais durante a vida: a igualdade é, pois, resultado 

da organização humana, configurando-se como um elemento capaz de igualar as diferenças 

por meio da lei.4" 

Por ser a igualdade "regra de ouro" a guiar as demais normas constitucionais, O 

Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de que sua finalidade é limitar o 

legislador, a autoridade pública e O particu~ar.~' 

A igualdade, acompanhada da liberdade, exerce o modelo mais importante para a 

interpretação, a concretização e a aplicação dos direitos fundamentais." A igualdade ''não é 

" ASCENSAO. Josk de Oliveira. A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos. In:  Revista 
Mestrado em Direito, ano 8, n. 2, Osasco: Edifieo. jul./dez. 2008, p. 81. " MORAES. Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: SARLET. Ingo Wolfgang (o%.). Constitui~Ho, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 
2. ed.. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2006, p. 120-121. 
'Is SILVA, Jose Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.  
211. 
'"ERRAZ. Anna Candida da Cunha. Aspectos da positiva~ão dos direitos fundamentais na Constituição de 
1988. ln: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos fundamentais: positivação e 
concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 147. 
47 BULOS. Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008. 
p.  422. 
jX A reconstruqfio dos direitos humanos: um diilogo com o pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: 
Companhia da Letras, 1988, p. 152. 
" BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito consti t~~ional. 2. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, 

422 (grifos no original). 
FERRA=. Anna Candida da Cunha. Aspectos da positiva~ão dos direitos fundamentais na Constituição de 

1988, fn: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos fundamentais: positivação e 
concretização. Osasco: Edifieo, 2006. p. 146. 



senão o fundamento do regime democratico, diz-nos ~ristóteles".~' E um ideal constante nas 

sociedades democráticas, as quais devem, alem de assegurá-la a todas as pessoas, ultrapassar 

as desigualdades na esfera jurídica e no plano da vida real. Visa, assim, ti justiça," pois a 

proteção da pessoa humana em suas relações concretas na participação em uma sociedade 

pluralista exige o respeito aos direitos dos membros das diversas culturas minoritária~.~' 

A igualdade é violada quando são procedidos tratamentos discriminatórios, ou seja, 

quando as diferenciaçdes são realizadas sem fundamentação jurídica.s4 Como exemplo do 

respeito ao principio da igualdade, cite-se a Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, que 

estabelece que "o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face 

do art. To, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições 

do cargo preenchido". 

Outro principio que acompanha a dignidade humana é a liberdade, encontrada no 

artigo s0 de forma expressa em seu capul, e implicitamente em seu inciso 11.'~ Liberdade é a 

oposição ao autoritarismo e não a autoridade legitima, posto ser esta proveniente do exercício 

de liberdade por intermédio do consentimento popular.s6 Na mesma direção, Ana Prata 

assevera que "a liberdade é um 'patrimònio originário do homem que se contrapõe aos 

, r >  57 
poderes do Estado . 

Desse modo, liberdade 

é poder de atuação sem deixar de ser resistência B opressão; não se dirige 
contra, inas e»? buscu, em perseguição de alguma coisa, que é a felicidade 
pessoal, que é subjetiva e circunstancial, pondo a liberdade, pelo seu fim, em 
harmonia com a consciência de cada um, com o interesse do agente. Tudo 
que impedir aquela possibilidade de coordenação dos meios é contrário à 
liberdade." 

" AZEVEDO, Luis Carlos de. Liberdade e igualdade ontem e hoje. Osasco: Edifieo, 2008, p. 8. 
" FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positiva~ã0 dos direitos fundamentais na Constituição de 
1988. 10: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos fundamentais: positivação e 
concretização. Osasco: Edifieo. 2006, p. 147. 
" MORAES. Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteiido 
norinativo. In: SARLET, Ingo Wolfgang (O%.). Constitui~ao, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 
2. ed.. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. P. 124. 
" MORAES. Maria Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo 
normativo. In: SARLET. Ingo Wolfgang (0rg.I. Constitui~aO, Direitos Fundamentais e Direito Privado. 
2. ed.. rev. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. P. 123. 
" FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constituição de 
1988. 10: FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos fundamentais: positivação e 
concretização. Osasco: Edifieo. 2006, p. 141. 

SILVA, Jod  Afonso da. Curso de direito ~onstitu~ional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 
232. 
57 A tutela ~onstitucional da autonomia privada. Coimbra: Almedina, 1982, p. 80. 
" SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 233 
(grifos no original). 



A liberdade desenvolve-se de cinco formas distintas: liberdade de locomoção; 

liberdade de pensamento; liberdade de expressão coletiva; liberdade profissional; e liberdade 

e c o n ~ m i c a . ~ ~  

São exemplos, pois, de atividades garantidas como livres pela Constituição da 

República: a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato (artigo 5", inciso IV); a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 

de censura ou licença (artigo 5", inciso IX); o exercício de qualquer trabalho, ofício OU 

profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (artigo 5 O ,  inciso XIII); 

e a locomoção no território nacional em tempos de paz, podendo qualquer pessoa, nos temos 

da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens (artigo 5", inciso XV). 

Para além da liberdade pessoal e seus desdobramentos, situa-se o reconhecimento e a 

proteção da autonomia e integridade psíquica e intelectual, realizando-se, dentre varias 

dimensões, no respeito a privacidade, a intimidade, a honra e a imagem. Tais dimensões estão 

intrinsecamente atreladas a dignidade da pessoa. Tal fato demonstra a conexão da dignidade, 

não apenas com o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, mas também com os 

direitos da personalidade de forma geral.60 

Afirma-se, assim, que o reconhecimento, por parte da doutrina, dos principios da 

liberdade e da igualdade possibilita o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, 

existente apenas implicitamente na Constituição da República, cuja vigência é corroborada 

com a consagração da dignidade humana e dos valores fundamentais dispostos no capur do 

artigo sO. Dessa forma, o livre desenvolvimento da personalidade pode ser entendido como 

>rinc$io geral do Direito brasileiro - embora não haja, em nossos textos legais, referência 

ao mesmo3'.(" 

Assim, a liberdade é considerada como sendo a potencialidade que cada pessoa tem de 

autodeterminar sua conduta. Deste modo, as noções de liberdade e de dignidade estão 

interligadas umbilicalmente, posto que aquela e, consequentemente, o reconhecimento e a 

'" SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 235. 
"O SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituiçfío Federal 
de 1988. 5 .  ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007, p. 88-89. 
"' LUDWIG, Marcos de Campos. O direito ao iiwe desenvolvimento da personalidade na Alemanha e 
possibilidades de sua aplicação no direito privado brasileiro. In: MARTINS-COSTA, Judith. A reconstruçfío do 
direito privado: reflexos dos principios, diretrizes e direitos fundamentais constitucionais no direito privado. 
Sáo Paulo: Revista dos Tribunais. 2002, p. 291-292. 



garantia de direitos de liberdade (direitos fundamentais de modo geral), são uma das 

principais imposições desta.62 

Destarte e, também, em conformidade com o mandamento constitucional insculpido 

no inciso 11, de seu artigo SO, liberdade significa agir dentro dos parâmetros legais, segundo o 

principio da legalidade, que, expressão do princípio democrático, garante os direitos 

fundamentais e seu exercicio e funciona como limites para tal exercicio,6' pois visa combater 

o arbítrio do Poder ~ub l i co . '~  

Na mesma esteira, Anna Candida da Cunha Ferraz preleciona que 

o principio da liberdade tem sede no capui do artigo 5" e esta também 
implicitainente consagrado no artigo 5", 11, onde na dicçào da mesma 
fórmula constitucional aparecem imbricados o principio da liberdade e o 
princípio da legalidade, a significar duas faces da mesma moeda.65 

Não é intenção, contudo, limitar a liberdade a apenas o que o texto constitucional 

refere. O Código Civil, por exemplo, dispõe, em seu artigo 421, que "a liberdade de contratar 

será exercida em razão e nos limites da funçào social do contrato". 

Importante se faz indicar que 0s princípios da liberdade, da igualdade, da legalidade e 

da propriedade foram proclamados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, que, em dezessete artigos, proclamou, além dos já mencionados princípios, as 

"garantias individuais liberais que ainda se encontram nas declarações contemporâneas, salvas 

as liberdades de reunião e de associação que ela desconhecera, firmado que estava numa 

rigorosa concepção individua~ista".~~ 

Vale asseverar que os princípios da igualdade e da liberdade estão previstos no artigo 

1" de indicada declaração, nos seguintes termos: "Os homens nascem e permanecem livres e 

iguais nos direitos. As distinções sociais só podem ser baseadas sobre a utilidade comum". O 

principio da liberdade ainda encontra a seguinte previsão no artigo 4" da declaração em tela: 

O' SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em tomo da relação entre o principio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: BALDI, Ctsar Augusto (org.). 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar. 2004, p. 563-564. Contudo, mister se 
faz ressaltar que os grandes pilares da dignidade da pessoa humana s30 a liberdade e a igualdade, já tmzidas a 
lume em tnomento anterior, mais precisamente no item 1.1.3 (Dignidude da ptirsoo humana e os direitos do 
per.sonulidade) deste Capitulo I. 
"' FERRAZ. Anna Candida da Cunha. Aspectos da positiva~80 dos direitos fundamentais na Constituição de 
1988. h :  FERRAZ, Anna Candida da Cunha (org.). Direitos humanos fundamentais: positivaçgo e 
concretização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 142. "' MORAES. Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral. comentirios aos arís. I o  a 5" da 
Constituição da República Federativa do Brasil. doutrina ejurispnidência. 7. ed. Sfio Paulo: Atlas. 2006, p. 100. 
"' Aspectos da positivação dos direitos fundamentais na Constit~i~fio de 1988. ln: FERRAZ, Anna Candida da 
Cunha (org.). Direitos humanos fundamentais: positiva~ã0 e ~0n~retização. Osasco: Edifieo, 2006, p. 141. 
('"ILVA, José Afonso da. Curso de direito ~on~titu~ionai positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros. 2008, 
p. 158. 



A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica aos outros: 
assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem tem como limite 
apenas aqueles que garantem aos demais membros da sociedade o gozo 
destes mesmos direitos. Estes limites são determinados somente pela Lei. 

Quanto a legalidade. afirma o artigo 5" da declaração em baila que "a Lei tem o direito 

de proibir só as ações prejudiciais a sociedade. Tudo o que não é proibido pela Lei náo pode 

ser impedido, e ninguém pode ser obrigado a fazer o que a Lei não ordena". 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tem como herdeiras a Declaração 

Universal dos Direito do Homem e a Convenção Europeia dos Direitos do  ornem.^^ 
E preciso pôr em relevo que a dignidade não vem de fora para dentro da pessoa, 

tainpouco é atribuída a alguém. A dignidade decorre da própria característica de ser pessoa,6n 

de observar que todo ser humano tem direito a que sua dignidade seja respeitada, 

independentemente de quaisquer carac ter i~ t icas .~~ 

Nesse sentido, o ser humano é dotado de dignidade pelo simples fato de ter nascido, e 

somente a tal espécie atribui-se este inestimável valor.70 É, portanto, impossível alienar ou 

renunciar à dignidade.7' 

Logo, o ordenamento jurídico não pode conceder a dignidade, já que ela é qualidade 

inseparável da pessoa humana,72 pois ela é valor espiritual e moral intrínseco a pessoa, 

expresso pela autodeterminação da vida e que apresenta, ainda, o anseio ao respeito por parte 

das demais pessoas. Dessa maneira, configura-se como sendo um mínimo invulnerável que 

todo ordenamento deve garantir.73 

"' DONEDA, Danilo. Consideraqões iniciais sobre os bancos de dados informatizados e o direito A 
privacidade. Disponível em: ihttp://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtm?x=5 17>. Acesso em: 2 1 nov. 2010. 
"' ASCENSAO, J O S ~  de Oliveira. A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos. In: Revista 
Mestrado em Direito, ano 8. n. 2. Osasco: Edifieo. jul.idez. 2008, p. 95. 
hn No original: .'Todo e/ mundo /iene derecho u que se respere su dignidud, con independencia de sus 
carac/eris/icos corporules. menfales o animicas Y de1 resto de circunstancius personales". BENDA, Ernest. 
Dignidad humana y derechos de Ia ~ersonalidad". h: BENDA, Emst; MAINHOFER, Wemer; VOGEL, Hans- 
Jochen (er. a/) .  Manual de derecho constitucional. 2. ed. Madrid: Marcial Pons, 2001. p. 121 (traduçgo livre da 
autora). 
" ALVES. Gláucia Correa Retamozo Barcelos. Sobre a dignidade da pessoa. ln: MARTINS-COSTA, Judith 
(org.). A reconstruqiio do direito privado: reflexos dos principias. diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. S ~ O  Paulo: Revista dos Tribunais. 2002, p. 213. 
" SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em tomo da rela~ão entre o principio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: BALDI, César Augusto (org.). 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 560. 
'' SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em tom0 da relação entre o princípio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: BALDI, César Augusto (org.). 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 577. 
" MORAES. Alexandre de. ConstituiqSo do Brasil interpretada e legi~laçllo constitucional. 6. ed., atual. Sgo 
Paulo: Atlas, 2006, p. 128-129. 



Contudo, afirmar que a dignidade constitui valor intrinseco a natureza humana não 

colabora para uma ampla compreensão do que ela é e significa, evidenciando-se a dificuldade 

de conceituá-Ia estaticamente. Definições assim não se acomodam com a diversidade de 

valores manifestados nas sociedades democráticas  contemporânea^.^^ 

Como a relação entre os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana é 

"intima e indissociáve~",~~ a tônica tem sido a de considerar a dignidade da pessoa humana 

como um dos quesitos materiais para estimar a ocorrência de uma proibição de retrocesso em 

termos de direitos fundamentais, que significa dizer que aquilo que já foi conquistado pelo ser 

humano não pode sofrer alteração de modo a subtrair direitos e diminuir seu conteúdo.76 

Nesse contexto, a dignidade da pessoa humana funciona como limite e como tarefa, 

tanto para o Poder Público como para cada membro da sociedade. Esta condição dúplice 

assinala para uma "paralela e conexa dimensão defensiva e prestacional da dignidade".77 

Nesta linha de raciocínio, Ingo Wolfgang Sarlet afirma que o principio sub examen 

limita a atuação estatal, de modo a não permitir que as atividades do poder público violem a 

dignidade pessoal. Na função de tarefa, afirma-se que, em razão da dignidade da pessoa 

humana, "0 Estado deverá ter como meta permanente, proteção, promoção e realização 

concreta de uma vida com dignidade para 

0 s  direitos fundamentais são. pois, exigências e concretizaç6es em graus varihveis da 

dignidade da pessoa humana, a qual, nesta seara, não é referida como fundamento isolado, 

mas ligado a certa norma de direito fundamental. Dessa feita, a dignidade da pessoa é, ao 

mesmo tempo, elemento e medida dos direitos fundamentais. Consequentemente, a violação a 

um direito fundamental é, também, uma ofensa a dignidade da pessoa.79 

Destarte, é possível afirmar que a 

" SARLET. Ingo Wolfgang. Algumas notas em torno da relação entre o princípio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: BALDI, Cksar Augusto (org.). 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar. 2004, p. 557-5613, 
'' SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em tomo da relaç80 entre o princípio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: BALDI, Cesar Augusto (org.). 
~ i ~ ~ i t ~ ~  humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 555. 
'"ARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na ConstituiçSo Federal 
de 1988. 5. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 124. 
" SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em tomo da relaçà0 entre o principio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucionai brasileira. ln: BALDI, Cbsar Augusto (org.). 
Direitas humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar. 2004, p. 565. 
'" SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituiçao Federal 
de 1988.5. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. p. 1 12-1 13. 
" SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituiçfio Federal 
de 1988. 5. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. p. 105-106. 



dignidade da pessoa humana, em relação aos direitos fundamentais, pode 
assumir, mas apenas em certo sentido, a feição de lex generalis, já que, 
sendo suficiente o recurso a determinado direito fundamental (por sua vez já 
impregnado de dignidade), inexiste, em principio, razão para invocar-se 
autonomamente a dignidade da pessoa humana, que, no entanto, não pode 
ser considerada como sendo de aplicação meramente subsidiária, at6 mesmo 
pelo fato de que uma agressão a determinado direito fundamental 
simultaneamente poderá constituir ofensa ao seu conteúdo em dignidade.'' 

Mister salientar que não reconhecer os direitos fundamentais importa em negar a 

dignidade da pessoa h ~ m a n a , ~ '  posto que naqueles são encontrados apontamentos desta, da 

mesma forma que em cada um dos direitos fundamentais se faz presente o teor ou o valor da 

dignidade da pessoa.82 Neste diapasão, permitir a devassa indiscriminada da intimidade da 

pessoa, e assim negar-lhe o direito fundamental a intimidade, é ferir de morte sua dignidade. 

Na mesma esteira, o direito a intimidade surge em decorrência da consagração da 

dignidade da pessoa como fundamento da República Federativa do ~ r a s i l . ~ '  

1.1.3 Dignidade d a  pessoa humana e os direitos d a  personalidade 

A Constituição da República tem como ponto de partida a pessoa. Não fosse assim, os 

direitos fundamentais embasados na dignidade humana não estariam dispostos logo nos 

primeiros artigos da Lei Maior. 

Pessoa, de modo genérico, é a designação dada a todos os humanos.84 

Etimologicamente, a palavra pessoa deriva do latim persona, -ae, de origem etrusca. Em 

etrusco e em latim significava máscara teatral ,  passando posteriormente a ter como 

significado "personagem representado pelo ator"; e por fim, passou a ter o sentido atual,'"sto 

é, o ser humano. 

no SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituiqfio Federal 
de 1988. 5. ed.. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007, p. 105-106. 
81 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas em tom0 da reiaçao entre O principio da dignidade da pessoa 
humana e os direitos fundamentais na ordem constitucional brasileira. In: BALDI. César Augusto (org.). 
Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 584-585. 
'' SARLET. Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituiç3o Federal 
de 1988. 5. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p. 86. 
'' MORAES, Alexandre de. Constituiçfio do Brasil interpretada e legislaq30 constitucional. 6. ed., atual. São 
Paulo: Atlas, 2006, p. 129. 

No original: "Denominaci<jn grn6rica dudu o todos 10s individuiis de Ia especie hzrmana". COUTURE. 
Eduardo J .  Vocabulirio juridico. Buenos Aires: Depalma, 1976, p. 453 (tradução livre da autora). 
" No original: "De1 lutin persona, -ae. de origen rtrusco. En este zihimo idioma signijicaha "máscara teatral" ,v 
en lutiii tenia <>riginul»rente e1 mismo signijicado, pusando despuds a1 de "personaje representado por e1 uctor': 
debido a una evidenle metonimio: jinalmenle pasó a/ íenguaje común e/ /a acepción actuaP'. COUTURE, 
Eduardo J .  Vocabulirio jurldico. Buenos Aires: Depalma, 1976. p. 453 (tradução livre da autora). 



Danilo Doneda pontifica que a pessoa é a representação juridica de cada homem, e a 

posição central adotada no ordenamento por ele o leva para o centro do ordenamento juridico 

que ao homem deve habituar-se, e não o ~ontrário. '~ 

Conquanto haja diversas formas de considerar a pessoa, o foco do presente estudo será 

a pessoa como sujeito capaz de direitos e deveres na ordem civil, em conformidade com O 

artigo 1" do Código Civil. 

Toda pessoa é possuidora de direitos. Dentre os direitos subjetivos8' dos quais é 

titular, existem duas espécies distintas: direitos que podem ser dela destacados, pertencentes 

que são a sua esfera patrimonial; e direitos que não são destacaveis, e que por estarem fora do 

âmbito da propriedade, são intrínsecos e atrelados a ela permanentemente, denominados de 

direitos da personalidade.88 Esta expressão, aliás, foi consagrada expressamente pelo Tribunal 

Constitucional espanhol, de maneira especial ao que se refere a vinculação de tais direitos 

com o princípio da dignidade da pessoa humana." 

Imperioso frisar que a pessoa é vista por varias facetas. E sujeito de Direito, pois tem 

que ser obrigatoriamente reconhecido como tal, como ator na vida juridica. E também 

fundamento do Direito porque este Se justifica sempre na realidade daquele. A pessoa é ainda 

fim do Direito porque é para a realização dela que a ordem juridica existe.90 

Está claro. portanto, que OS direitos da personalidade têm como embasamento 

constitucional a dignidade da pessoa humana." É na pessoa vista como um todo e na 

dignidade humana que os direitos fundamentais são positivados. Assim 6 que o direito a vida 

vem auferindo alcance mais expressivo, com a admissão da ideia de dignidade em sua 

qualificação.y2 

Como já  mencionado e em conformidade com o artigo 1" do Código Civil, a pessoa 

tem deveres e direitos que serão desempenhados tanto na relação com o Poder Público como 

" OS direitos da personalidade no novo C6digo Civil. h: TEPEDINO, Gustavo (coord.). A parte geral do novo 
Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 2002, p. 36. 

Caio Mario da Silva Pereira preleciona que denomina-se direito subietivo aquele que abrange "o poder de ação 
contido na norma, a faculdade de exercer em favor do indivíduo O coniando emanado do Estado, definindo-se ius 
, f i ~ ~ ~ ~ l t ~ ~  agendi. [...I Direito suhjetivo e direito ohiefivi~ SaO USPedos de um conceito único, compreendendo a 
facu/lus e a norma 0s dois lados de um mesmo fenômeno, os dois ângulos de visão do juridico". Instituições de 
direito civil. v. 1.20. ed., rev.. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 14. 
" RODRIGUES, SilVio. Direito civil. v. I., 32. ed. SLLo Paulo: Saraiva, 2002, p. 61. 
"' SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituiçiio Federal 
de 1988. 5. ed.. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007, p. 89. 

ASCENSÃO, Jose de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direito da personalidade. In: Revista 
Mestrado em Direito, ano 6. n. I, Osasco: Edifieo,jan./jun. 2006. p. 160. 

NERY JUNIOR. Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. C6digo civil comentado. 5. ed., ampl. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2007. p. 20 1 (grifas no original). 
'" BITTAR. Carlos Alberto. Os  direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008, p. 71-72. 



na relação com a comunidade. Indicada qualificação inerente aos seres humanos é 

denominada personulidade?3 originada com o nascimento da pessoa com vida, sendo 

resguardados os direitos do nascituro desde a concepção, sendo verdadeira a noção de que é 

por meio da personalidade que o homem se faz Assim, ao mesmo tempo em que 

a pessoa desempenha seus direitos e deveres, desenvolve, também, sua personalidade. 

Cada pessoa forma sua personalidade como deseja, sem que intromissdes exteriores a 

impeçam."5 Ou seja, a liberdade conduz O desenvolvimento da personalidade. De tal modo é 

que a personalidade ou a capacidade jurídica não existem sem a liberdade.96 Não obstante, 

agir com liberdade não significa fazer tudo aquilo que a pessoa quer. Agir com liberdade é 

proceder guiado por limites legais?' posto que a autonomia da vontade, em nosso sistema 

legal, só será limitada pelo que a lei determinar.98 

Essa liberdade, no entanto, deve ser exercida de modo responsável, a permitir o 

desenvolvimento da ~ersonalidade de cada pessoa, ampliando as "potencialidades que traz 

consigo". Seria suficiente, para tanto, a educação e a abstenção de comportamentos e 

condutas antissociais, porém, tais consensos sociais não exoneram o enquadramento 

c o l e t i v ~ . ~ ~  Dessa forma, a pessoa é livre para o desenvolvimento de sua personalidade. Não 

obstante, no exercicio de seus direitos, pode, involunthia ou dolosamente, impedir ou violar 

direito de outrem, causando-lhe um dano, como será visto mais a frente.''' Neste contexto, a 

Constituição da República assegura ''O direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 

'" CHINELLATO, Silmara Juny. Artigos 1" a 21. In: MACHADO, Antonio Claudio da Costa (org.); 
CHINELLATO, Silmara Juny (coord.). Código civil interpretado: artigo por artigo, parhgrafo por parágrafo. 2. 
ed. Barueri: Manole. 2009. p. 27. Mais: "a personalidade. ao contrArio da subjetividade, 6 expressão da dignidade 
da pessoa humana e objeto de tutela privilegiada pela ordem juridica constitucional". TEPEDINO, Gustavo; 
BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES. Maria Cklia Bodin de. Código Civil interpretado conforme a 

da República. 2. cd, rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 5. 
'' TAVARES, Andd Ramos. Liberdade de exP~essã~-~~munica~ão em face do direito A privacidade. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva: PEREIRA JUNIOR. Antonio Jorge (coords.). Direito i privacidade. 
Aparecida: Ideias & Letm; São Paulo: Centro de Extensão universitária, 2005, p. 23 1. 
OS ASCENSÃO, José de Oliveira. A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos. In: Revista 
Mestrado em Direito, ano 8. n. 2, Osasco: Edifieo.jul./dez. 2008. p. 92. 
''"0 original: "Si Ia personalidad 11 capacidadilirídica es aptitud pura ser titular de derechos, personolidod o 
capacidodjurídica no pueden darse sin liberta$'. FERRI. Luigi. La autonomia privada. Madrid: Editorial 
Revista de Derecho Privado, 1969. p. 274. 
" TAVARES, Andrd Ramos. Liberdade de e x ~ ~ s s ~ 0 - ~ 0 m u n i c a ~ ã 0  em face do direito A privacidade. ln: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva; PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge (coords.). Direito i privacidade. 
Aparecida: Ideias & Letras; São Paulo: Centro de Extensão Universitária, 2005, p. 216. 
'' FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Aspectos da Positivação dos direitos fundamentais na Constituiçào de 
1988. ln: FERRAZ. Anna Candida da Cunha (0%). Direitos humanos fundamentais: positivação e 
concretizaç%o. Osasco: Edifieo. 2006, p. 142. 
O" ASCENSÃO, José de Oliveira. A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos. In: Revista 
Mestrado em Direito. ano 8. n. 2, Osasco: Edifieo, jul.ldez. 2008, p. 93-94. 
"'O Vide item 3 (Responsabilidade civil por danos morais e donos materiais) do Capitulo 3 (Vulnerohilidode da 
pessoa na sr~cirdade da informação). 



indenização por dano material, moral ou à imagem" em conformidade com seu artigo 5 O ,  

inciso V. 

Todo preceito constitucional é provido de certo grau de eficacia j~ r id ica . '~ '  Portanto, 

obviamente, o mesmo ocorre com relação aos direitos fundamentais. Tais direitos podem ter 

eficácia vertical (relação entre particular e Poder Público) e horizontal (relação entre 

particulares). A distinção é possível quando se toma como critério de observação as 

destinatárias, que são as pessoas que se encontram vinculadas aos direitos fundamentais,Io2 

aqui, em especial, aos direitos da personalidade. 

Muito embora seja posição sedimentada o fato de que tanto o Estado quanto os 

particulares estão vinculados aos direitos fundamentais de alguma forma,'03 certas doutrinas, 

como a espanhola e a portuguesa, criticam duramente a expressão eficácia horizontal, porque 

nem sempre as relações entre particulares ocorrem num plano precisamente h o r i ~ o n t a l ' ~ ~  

(como a relação entre empregados e empregadores, que é semelhante às relações individuo- 

Estado, denominadas relações de poder-~ubordinação).'~~ 
A discussão entre a existência ou não da eficacia horizontal dos direitos fundamentais 

se deve ao fato de que eles, ao terem sido reconhecidos, eram tidos como limitadores do poder 

público, sendo este, a principio, O Único destinatário de tais direitos.lo6 

Quanto a discussão acerca da existência da efichcia horizontal dos direitos 

fundamentais, o Caso Lulh, ocorrido na Alemanha, é paradigmático por lançar os 

fundamentos dogmáticos da eficácia horizontal dos direitos fundamentais ao afirmar que, a 

principio. 0s direitos fundamentais são direcionados contra o Estado, porém. tais direitos, ou 

'O' SARLET, Ingo Wolfgang. A ehchcia dos direitos fundamentais. 2. ed., rev., atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 2008, p. 234. Eficácia 6 a caracteristica da norma referente à capacidade tkcnica de gerar 
efeitos iuridicos. Destarte, norma juridica eficaz 6 a que pode OU deve ser aplicada devido à habilidade de 

os efeitos tecnicos que dela se esperam. STEINMETZ. Wilson. A vinculaçilo dos particulares a 
direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros. 2004, P. 42. 
lu' SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas consideraç6es em torno da 
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: SARLET. Ingo Wolfgang (org.). A ConstituiçHo 
concretizada: construindo pontes com o público e O privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 109. 
1°' SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos fundamentais sociais. "mínimo existencial" e direito privado: breves notas 
sobre alguns aspectos da possivel eficácia dos direitos sociais nas relações entre particulares. in: SARMENTO, 
Daniel; GALDINO, Flavio (orgs.). Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo ~ o b o  
Torres. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, P. 579. 
'OJ SOMBRA, Thiago Luis Santos. O Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos direitos fundamentais entre 
particulares. ln: Revista do IASP. Ano 10, n. 19. Sã0 Paulo: Revista dos Tribunais, jan./jun. 2007, p. 279. 
lu' STEINMETZ. Wilson. A vinculaçilo dos particulares a direitos fundamentais. Sgo Paulo: Malheiros, 
2004, p. 57. '" VIEIRA, Tatiana Malta. O direito 31 privacidade na sociedade da informaçao: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da infoma~ão. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 1 14. 



no mínimo os mais importantes dentre eles, também vigoram nas relações jurídico-privadas, 

vinculando, assim, a todos.'" 

Relativamente a necessidade de aceitação das eficácias vertical e horizontal, 

configuraria um grande erro equiparar o particular ao Estado. Ressalte-se que somente aquele 

é titular de mencionados direitos, e não este. O texto constitucional concede ao particular 

poder de autodeterminação dos interesses pertencentes a esfera privada. E por esse motivo 

que surgiu o clamor referente à eficácia horizontal dos direitos fundamentais.Io8 

A eficácia vertical refere-se a vinculação das entidades públicas aos direitos 

fundamentais. Dessa maneira, a eficácia será vertical sempre que houver vinculação do 

legislador privado e dos órgãos do Poder Judiciário no desempenho da atividade jurisdicional, 

relativamente a aplicação das normas privadas e a soluçáo das divergências entre 

Assim, numa relação entre um particular e o Estado, esteja ele na posição de parte ou 

exercendo função do Judiciário, a eficácia do(s) direito(s) em tal avença será de natureza 

vertical. 

A eficácia de natureza horizontal, hoje com reconhecimento pacificado,"0 é aquela 

referente à eficácia dos diretos fundamentais na esfera das relaçdes entre particulares, 

precipuamente, a vinculação destes aos direitos fundamentais."' Mencionada eficácia 

concede a tais direitos aplicação tanto nas relações com o Estado, como também nas relações 

entre particulares. pois "o Estado nunca foi (e cada vez menos o é) o único e maior inimigo 
r, 112 das liberdades e dos direitos fundamentais em geral . Já se acentuou, também, que o Estado 

deixa de ser inimigo e passa a interferir na elaboração das relações jurídicas entre 

particulares para garantir o correto exercicio da autonomia privada e a proteção dos direitos 

101 LIMA. George Marmelstein. 50 Anos do Caso Líith: O Caso mais importante da histbria do 

constitucionalismo alemão pós-guerra. Disponivel em: <http://direitosfundamentais.netl2008/05/3/~o-~~~~~d~~ 
~ a s o ~ ~ u t h ~ o - ~ ~ s ~ - ~ a i s ~ i ~ p o r t a n t e - d a - h i s t o r i a - d ~ - ~ ~ n s t i t ~ ~ i ~ n a ~ i ~ m ~ - a e m a ~ - o s - g u e d .  Acesso em: 16 jul, 
20 1 o. 
l n " ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Daniel. Direitos fundamentais e re la~óes privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, 
p. 223. 
1°" SARLET, Ingo Wolfgang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas consideraçóes em torno da 
vincula~âo dos particulares aos direitos fundamentais. h :  SARLET. Ingo Wolfgang (org.). A Constituição 
concretizada: construindo pontes com o público e O privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 109. 
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fundamental diante dos avanços da tecnologia da informaçâo. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris. 2007, p. 1 17. 
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fundamentais."' Críticas devem ser feitas a essa afirmação, posto que os direitos humanos 

fundamentais preveem, desde a sua origem, mecanismos para proteger o particular dos 

desmandos do Estado. ' l 4  

A eficácia horizontal, em outras palavras, é entendida como sendo a percepção de que 

o texto constitucional tem como finalidade comandar tanto as relações com o Estado, como 

com os particulares."" 

Entende-se a eficácia horizontal como mais um reflexo da dignidade da pessoa 

humana. Ingo Wolfgang Sarlet afirma que as entidades privadas e os particulares estão 

vinculados diretamente pelo principio da dignidade da pessoa humana. Consequentemente, 

implica também na existência de deveres de proteção e respeito no âmbito das relações entre 

os particulares. Desse modo, por sua natureza igualitária e por manifestar a ideia de 

solidariedade entre as pessoas, O principio da dignidade da pessoa vincula tamb6m na esfera 
116 das relações entre particulares. Na mesma direção, "o efeito do direito fundamental é 

chamado 'horizontal', porque ele atingiria (vincularia), alem do Estado (efeito vertical), 

também terceiros 

Observa-se, desse modo, que a extensão dos direitos fundamentais não pode ficar 

restrita apenas iis relações entre particulares e Poder Público, posto que, numa sociedade com 

tantas dessemelhanças, os direitos fundamentais se fazem imprescindíveis nas relações 

privadas. Afirma-se isso porque a opressão não emana somente do Estado, mas de uma 

variedade de atares privados, distribuídos no mercado, na família, na sociedade civil etc."' 

A titulo de ilustração, exemplifica-se com um caso de evidente relação entre 

particulares a configurar, assim, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais.'1q Na 

"' SOMBRA, Thiago Luis Santos. O Suprem0 Tribunal Federal e a eficácia dos direitos fundamentais entre 
articulares. In: Revista do IASP. Ano 10, n. 19. Sã0 Paulo: Revista dos Tribunais, jan./jun. 2007, p. 275, 

'14 MORAES, Alexandre de. Direitos humanos fundamentais: teoria geral, comentários aos arts, 10 a 50 da 
Constituição da República Federativa do Brasil, doutrina e jurisprudència. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 6. 
"' VIEIRA, Tatiana Malta. O direito h privacidade na sociedade da informa~P0: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 1 15. 
'I6 ~ i ~ ~ i d ~ d ~  da pessoa humana e direitos fundamentais na C0n~tit~iÇP0 Federal de 1988. 5. ed,, rev., e 
atual. porto Alegre: Livraria do Advogado. 20073 P. 1 '4. 
"' MARTINS. Leonardo. Cinquenta anos de jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal AlemBo. 
Coletinea original: JUrgen Schwabe. Tradução: Beatriz Hennig. Leonardo Martins. Mariana Bigeli de Carvalho, 
Tereza Maria de Castor, Vivianne Geraldes Ferreira. Berlim: Konrad-Adenauer-Stifiung E.V, 2005, p. 83. 
""ARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relaÇ6eS privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 
223. 
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~ ~ ~ i d  x h,liChele Budzyn David e Google Brasil lnternet LTDA. Relator Afif Jorge Simões Neto. Decisão 
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situação em comento, os direitos maculados pertencem a esfera dos diretos da personalidade, 

espécie de direitos fundamentais. 

A autora da ação do caso que serve como exemplo, ingressou em juizo afirmando que, 

mesmo tendo requerido junto ao réu a exclusão de comunidade do Orkut que visava ofendê- 

la, pelo uso de palavra de baixo calão, o site quedou-se inerte por três meses, quando só então 

retirou mencionada comunidade de seu sistema. Tal fato foi também informado pelo 

requerido em sua contestação. 

A sentença condenou o demandado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de danos morais decorrentes da manutenção de tal comunidade em seu site, esta criada 

com o fim de ofender a honra e a imagem da autora, bem como a sua não exclusão imediata 

do site de relacionamentos Orkul. 

Em sede de recurso, O réu sustentou em suas razoes recursais ausência de 

responsabilidade e inocorrência do dever de reparar; a autora recorreu no sentido de majorar o 

valor da indenização e requereu, também, aplicação da multa referente à liminar deferida. 

O Relatar Afif Jorge Simdes Neto afirmou que 

o siie réu é hospedeiro da página do sire de relacionamentos "Orkut" e, 
muito embora não haja relação contratual onerosa, já que tal siie de 
relacionamentos, bem como o hospedeiro, são gratuitos, tenho que a ofensa 
aos direilos du personalidade, dentre eles a honra, u inlu em, u inrimidade, 
decorren~ de aio ilicito, impondo-se o dever de indenizur. 16 

Com o exemplo trazido a baila, verifica-se que os direitos fundamentais vinculam 

inteiramente 0s entre si, configurando assim a eficácia horizontal de mencionados 

direitos,'2' pois a violação do direito a intimidade da autora corresponde sua indenizaçgo, 

consoante disposto no texto con~titucional (artigo SO, inciS0 X). 

2. Direitos d a  personalidade: extensso dos direitos fundamentais 

Como já registrado, existem, dentro do conjunto dos direitos fundamentais, os direitos 

da personalidade, rememorando que, por personalidade, entende-se a capacidade genérica 

120 BRASIL. ~ ~ i b u n a l  de Justiva do Estado do Rio Grande do Sul. Recurso Inominado n. 
71002059251/Çomarca de canoas, coogle Brasil Interne1 LTDA e Michele Budzyn David X Michele Budzyn 
~ ~ ~ i d  e ~ ~ ~ , ~ l ~  ~ ~ ~ ~ i l  l~ternet LTDA. Relator Afif Jorge Simfies Neto. Decisáo proferida em 02/12/2009 (grifos 
nossos). 
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de 1988. 5. ed., rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 115. 



para conquistar direitos e deveres, capacidade essa reconhecida a todos os seres humanos.'22 

Nas relações com o Poder Público 0s direitos fundamentais terão eficácia vertical e, nas 

relações entre particulares - e aqui especialmente em relação aos direitos da personalidade -, 

terão eficácia horizontal. É esse conjunto que será analisado nas linhas a seguir. 

Edoardo Giannotti afirma existir uma distinção entre os direitos da personalidade e 0s 

direitos fundamentais. Enquanto aqueles reclamam o reconhecimento do direito positivo, 

estes se aproximam das formulações derivadas do Direito ~ a t u r a l . ' ~ '  

Já a linha de raciocínio de Carlos Alberto Bittar segue contrária a tal posicionamento. 

Para ele é impossível limitar os direitos da personalidade ao ordenamento positivo. Proceder 

assim ver o direito como tão-somente normas positivas, deixando de lado formas 

como o costume e a jurisprudência. Significaria, ainda, conceber o Estado como único 

definidor dos direitos, quando a este compete, na verdade, reconhecer os direitos 

demonstrados pela consciência popular e pelo direito natural.'24 

Os direitos da personalidade surgem como uma derivaçgo dos direitos humanos 

f ~ n d a m e n t a i s . ' ~ ~  Assim é que 0s direitos de personalidade são, regra geral, os direitos 

fundamentais previstos explícita ou implicitamente. Tal situação equivale a dizer que a base 

normativa dos direitos de personalidade é O texto constitucional, sendo este, portanto, a 

nascente dos ditos direitos especiais de personalidade, como os são os direitos A privacidade, 

i intimidade e a honra.I2(' 

Nesta mesma direção, Bmnelo Stancioii relata que "os direitos da personalidade são 
r> 127 espécie, cujo gênero sâo os direitos fundamentais . 

O reconhecimento dos direitos da personalidade - que para O Tribunal Constitucional 

Alemão formam, indiscutivelmente, uma realidade jurídica, sendo possível, sobre seu 
128 alicerce, elaborar suas várias espécies, e entre elas, a do direito a vida privada -, ocomeu 

originariamente na esfera do direito público, posto que mencionados direitos surgiram na 

I'! PEREIRA, Caio Mário da Silva. Institui$óes de direito civil. v. 1. 20. ed., rev., e atual. Rio de ~ ~ ~ ~ i ~ ~ :  
Forense, 2005, p. 2 13. 
I z 3  A tutela constitucional da intimidade. Rio de Janeiro: Forense. 1987, p. 43. 

Os direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 8. 
'I5 ASCENSÃO, josé de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direito da personalidade. 10: ~ ~ ~ i ~ t ~  
Mestrado em Direito, ano 6, n. 1. Osasco: Edifieo,jan.Sun. 2006, p. 153. 
'26 MELLO, Claudia Ari. ~ontribuiçâo para uma teoria híbrida dos direitos de personalidade. 10: SARLET, lngo 
Wolfganp forg). O novo código civil e a Constituiçao. 2. ed.. rev. e anlpl. Porto Alegre: Livraria do ,4dvogado, - - .  -. 
2006, p. 87. 

~ ~ ~ ú ~ ~ i ~  aos direitos da personalidade: ou como alguém se torna o que quiser. Belo Horizonte: ~~l 
2010, p. 6. 
'28 DOTTI, ~~~é Ariel. ProteçHo da vida privada e liberdade de informa~iío: possibilidades e limites, são 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. P. 36. 



categoria dos direitos fundamentais de primeira dimensão, destinados a proteger a pessoa e 

preservá-la contra o poder arbitrário e abusivo do ~ s t a d o . " ~  

Já o reconhecimento dos direitos da personalidade pela ótica do direito privado 

remonta a momentos mais recentes, a partir da codificação iniciada depois da Segunda Guerra 

~ u n d i a l , " ~  cuja tendência a positivar direitos humanos de defesa da personalidade humana 

foi seguida pelo ordenamento brasileiro. Assim é que o Brasil tem como um dos fundamentos 

de sua República a dignidade da pessoa humana, que engloba todos os atributos intrínsecos à 

personalidade humana,I3' além de tutelar, no capur do artigo 5" da Constituiqão e nos seus 

quinze primeiros incisos, vários direitos da personalidade, sob a designação de direitos 

fundamentais. 

Vale lembrar que não são tais direitos fundamentais os únicos na Constituição. Como 

já mencionado, há, no texto constitucional, vários desdobramentos dos direitos expostos em 

seu Título 11. Alem disso, o 5 2' de seu artigo S0 determina que "os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil, seja 

parte". 

Danilo Doneda preleciona que é especialmente no contexto pós-guerra que os direitos 

da personalidade começaram a mostrar O perfil que têm atuaimente.I3' Os direitos da 

personalidade tiveram difusâo e positivação apenas depois da propagação dos direitos 

fundamentais nos sistemas jurídicos que escolheram o constitucionalismo liberal pós-194s. 

Por esse motivo, a ligação intima entre direitos fundamentais e direitos da personalidade tem 
133 causas históricas concretas. 

""ELLO, Claudia Ari. Contribuição para uma teoria hibrida dos direitos de personalidade. In: SARLET, Ingo 
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Código Civil: estudos na perspectiva civil-constitu~i~nal. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 40. 
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Essa aproximação entre o direito público e o privado tem como reflexo a eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, isto é, a incidência dos direitos fundamentais nas 

relações entre os parti~u1ares.l~~ 

Verifica-se assim a estreita vinculação entre os direitos da personalidade e os direitos 

fundamentais, pois, na hipótese de 0s direitos fundamentais não proporcionarem a ajuda 

necessária, os direitos da personalidade a fornece rã^.'^^ 
No mesmo sentido, e possivel afirmar que os direitos da personalidade guardam 

estreita relação com a norma p ~ b 1 i c a . l ~ ~  

As evoluções da vida diária acabaram por transformar também o Direito Civil. Este, 

baseado nas estruturas do contrato e da propriedade, tomava o Código Civil uma espécie de 

Constituição do direito privado. Já o atual Direito Civil tem a pessoa humana no epicentro e 

foi reconstruido para garantir o desenvolvimento livre e digno desta.I3' Assim é que com o 

respeito a dignidade elevado a valor supremo nos sistemas constitucionais, os direitos da 

personalidade estão positivados nos Códigos de diversos países, dentre eles Brasil, Itália, 

Suiça e Grécia.I3' 

Em sentido semelhante, 0 Código Civil vigente é a reprodução da mudança do Direito 

Civil, que passa a se ver como integrante de um ordenamento que tem na proteção da pessoa 

humana seu valor maior.I3' A inserção dos direitos da personalidade no Código Civil é um 

dos reflexos de tal eis que. referente a temática, mencionado diploma legal 

anda ao Iado do que dispõe a Constituição da República. 

Diferentemente do Código Civil de 1916, que tratava 0s direitos da personalidade de 

forma esparsa e marginal, o Código Civil de 2002 inovou ao trazer em seu texto um capitulo 

li' MELLO, Claudia Ari. Contribuição para uma teoria hlbrida dos direitos de personalidade. In: SARLET, lngo 
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dedicado aos direitos da personalidade (artigos 11 a 2l).I4' Entretanto, o legislador os trabalha 

timidamente, de modo a preservar O respeito a dignidade da pessoa humana e aos direitos 

protegidos pelo texto constituciona~. '~~ Esta simpies inovação faz do Código merecedor de 

elogios. Não cabe a ele controlar cada situação de modo especifico. Cabem elogios porque. 

além de estar de acordo, versa sobre uma forte e presente tendência Ademais, o 

Código Civil não pode mais ser considerado a única forma legislativa de disposiçâo dos 

direitos da personalidade.'44 Dentre Os diversos documentos legais que tratam de direitos da 

personalidade, cite-se como exemplos 0 Decreto n. 20.931121, a Lei n. 4.701165 e a Lei n. 

8.489192. 

Preferiu o legislador não exaurir os direitos da personalidade em razâo "da cláusula 

geral de tutela da pessoa humana, contida no art. l0, 111, da Constituição (principio da 

dignidade da pessoa humana)".'45 Neste sentido, a lei civil, mesmo sem esgotar tais direitos, 

abarca princípios e traços fundamentais para nortear a interpretação no ordenamento civil 

pátrio, deixando o preenchimento de lacunas para a jurisprudência e para a d 0 ~ t r i n a . I ~ ~  

A doutrina apresenta uma ampla gama de definições do que venham a ser os direitos 

da personalidade. Em que pese a miriade de doutrinadores a apresentar a conceituação de 

direitos da personalidade, ao introduzi-los no novo Código Civil, o legislador decidiu 

reconhecer o estado atual da evolução jurispnidencial. Por esse motivo, a disciplina incluida 

no Código não tenciona ser exau~tiva. '~'  

preciso pôr em relevo que "a matkria, apesar de versada de modo expresso e 

sintético no novo Código, continua ganhando maior espectro de projeção fora da codificação 
,r 148 do que dentro dela . 

carlos Alberto Bittar conceitua direitos da personalidade como 
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direitos inatos [...I, cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancionh-10s 
em um ou outro plano do direito positivo - em nivel constitucional ou em 
nível de legislação ordinária -, e dotando-os de proteção própria, conforme o 
tipo de relacionamento a que se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 
público ou a incursões de particulares.149 

Desse modo, os direitos da personalidade consubstanciarn-se como os direitos que a 

pessoa tem para "defender O que lhe é proprio como a vida, a identidade, a liberdade, a 

imagem, a privacidade, a honra etc.".15" 

Em conformidade com Carlos Alberto Bittar, alguns desses direitos, quando enfocados 

sob o prisma das relações privadas, serão designados como "direitos da personalidade", ao 

passo que, quando contemplados no relacionamento do particular com o Estado, receberão o 

nome de liberdades públicas.'5' 

Para Adriano De Cupis, os direitos da personalidade são aqueles que constituem o 

núcleo mais profundo da personalidade, e por tal motivo, se eles não existissem, a pessoa 

também deixaria de existir.15* 

0 s  direitos da personalidade constituem o mínimo necessário para que a pessoa possa 

desenvolver-se dignamente. I'' 

O Código Civil trata dos direitos da personalidade entre seus artigos I I e 21, sendo 

que 0s artigos 1 1  e 12 cuidam da natureza e tutela dos direitos da personalidade e os demais 

artigos tratam de direitos 

Referida lei civil apresenta em seu artigo 1 I, ademais, como características dos 

direitos da personalidade, a intransmissibilidade (qualidade daquilo que não pode ser 

transmitido a outrem, sendo, portanto, inaknivel e intransferíve~),"~ a irrenunciabilidade 

B I ~ A R ,  Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed., atuai. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008, p. 7. 
' 'O DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 13. ed., rev., aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 56. 
''I BITTAR. Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 
2008, p. 3. 
I J Z  N O  original: "V;  sono, vule a dire. certi dirilti. st.n:u dei quuli lu personalilò rimurrebhe un'altitudine 

completamenre insoddisfurra, priva di ogni concreto vuiore: diritri. scompagnari dai quali turri g/i altrj dirjtri 
sogettiv; perderebbero ogni inleresse rispelfo all'individ~o: tanto da arrivarsi a dire che, se essi non 
esjstessero, lu persono non sarehbe p i i ~  rale. Sono essi i cd. <<diririi essenciuli>z, con cui si jdentficano 
precisgmen,e i djr;llj de110 personulita. Che lu denominuzione di diritti della personalità sia riservara ai dirirri 
essenziolj, hrn gjustfica colla consideruzione che i medesimi coslilui.fcono della personalità i/ noccjoIo p;" 
prr?filndfi". I diritti della personalith. vol. IV, 2' ed. riveduta e aggiornata. Milano: Dott. A. Giufiè, 1982, p. 
13. 

I'' LOTUFO, Renan. Código civil comentado: Parte geral (afis. 1" a 232). v. 1. 2. ed., atual. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 49. 
154 DONEDA, ~ ~ ~ i l ~ .  0 s  direitos da personalidade no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo (coord.). A 
parte geral do novo Código Civil: estudos na perspectiva ~ivil-c~nstituci~nai. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 
46. 
I'' DINIZ,  j,qaria Helena. Dicionhrio jurldico V. 2. Siio Paulo: Saraiva, 1998, p. 896. 



(aquilo que não se pode renunciar)'" e a impossibilidade de limitação voluntkia em seu 

exercicio. Tais caracteristicas refletem O intuito do legislador de diferenciar os direitos da 

personalidade de outros direitos ~ubjetivos.'~' 

A reserva explícita no artigo 11 do Código Civil - de que os direitos da personalidade 

são intransmissiveis, irrenunciáveis e não podem ser limitados voluntariamente exceto nos 

casos previstos legalmente -, deve atender aos valores constitucionalmente relevantes, sendo 

impossivel limitar a tutela por meio de atos legislativos ordinários, atividade esta que não se 

coaduna com o espirito dos direitos da personalidade.'58 

A doutrina enumera a~gumas outras caracteristicas dos direitos da personalidade, 

sendo as mais comuns o fato de serem: absolutos, no sentido de serem oponiveis erga 

~ r n n e s ; ' ~ "  imprescritiveis, caracteristica ligada intimamente ao caráter de essencialidade 

próprio da personalidade e que obsta que a lesão a um direito de personalidade venha a 

convalescer com o decurso do tempo;'60 inatos (ou originários), pois nascem e se extinguem 

com a pessoa, sem necessidade de qualquer circunstância, requisito ou formalidade;l6' e 

indisponiveis, pois nenhum direito da personalidade pode ser penhorado, expropriado OU 

adquirido pela usucapião.'62 Nunca é excesso ressaltar que tais caracteristicas se referem, 

também, aos direitos fundamentais, posto serem os direitos da personalidade espécie de seu 

gênero. 

0 s  direitos da personalidade podem ser distribuídos em três grupos: direitos físicos, 

pois se referem aos componentes materiais da pessoa; direitos psíquicos, relacionados aos 

15" DINIZ ,  ~~~i~ ~ ~ l ~ ~ ~ .  Dicionhrio jurídico. v. 2. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 910. 
'" DONEDA, Danilo. 0 s  direitos da personalidade no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo   COO^^.). A 
parte geral do novo C6digo Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p, 
A 7  . . .  

DONEDA, Dani]o. 0 s  direitos da personalidade no novo Código Civil. /n: TEPEDINO, Gustavo (coord.). A 
parte geral do novo C6digo Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p, 
47. 

TEPEDINO, Gustavo: BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Cdlia Bodin de. código civil  
interpretado conforme a Constitui~i4o da República. 2. ed, rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 34. 
' "  LOTIJFO, Renan. Código civil comentado: Parte geral I o  a 232). v. 1, 2 .  ed., atual. São Paulo: Saraiva, 
2004. p. 54. Insta frisar que, muito embora OS direitos da personalidade sejam imprescriliveis, ao que se refere ao 
e/k;topotr;nton;u/ de sua lesão, a prescriçáo ocorre no Pram de h-ês anos, conforme determina o artigo 206, s 30, 
V. do código Civil (.'Prescreve em três anos a Pretensáo de reparação civil"). DINIZ, Maria Helena. Código 
civil anotado. 13. ed., rev., aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008- P. 56. 
11.1 No original: ':fon derechos innatos ir ori~inarios. en cuanl0 nocen Y se exlingurn con lu personu. 
nrce.r;dad de que concurra circunslancia, requi.rifo (1 ,formo/idud alguno". LETE DEL RIO, Jose Manuel, 
Derecho de 1s persona. 4. ed., rev. e atual. Madrid: Editorial Tecnos (Gmpo Anay% s.A.), 2000, P. 244 
(tradução livre da autora). 
'"2 NERY JUNIOR. Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 5. ed., ampl. e atual. são 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 201. 



elementos intrínsecos da pessoa; e direitos morais, referentes as virtudes da pessoa no meio 

social.''' 

Assim sendo, afirma-se que o direito fundamental a intimidade é um direito psiquico 

da personalidade, que surge com a própria pessoa, sendo possível ao titular que O teve 

maculado exigir reparação a quem quer que seja e a qualquer tempo, não sendo possível a 

transmissão de tal direito a título gratuito OU oneroso; é, além de tudo, um dos direitos mais 

vulneráveis a violação pelos meios de comunicação. 

O texto do artigo 12 do Código Civil, além de atribuir extensa compreensão aos 

direitos da personalidade, por abranger desde a simples ameaça a efetiva lesão, em momento 

passado, presente ou futuro, espelha o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário 

insculpido no inciso XXXV, do artigo 5". da Constituição da República, segundo o qual a lei 

não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de d i re i t~ . ' ' ~  

Como forma de reparação aos danos causados aos direitos da personalidade, o 

legislador apontou a reparação Por perdas e danos, além de outros meios, como o uso de 

medidas cautelares, do pedido de antecipação de tutela e açdes referentes ao artigo 461 e 

parágrafos do Código de Processo 

Tal afirmação está em sintonia com O Enunciado 140 do Conselho de Justiça Federal, 

aprovado na 111 Jornada de Direito Civil, em 2004: "A primeira parte do art. 12 do Código 

Civil refere-se às técnicas de tutela específica, aplicáveis de oficio, enunciadas no art. 461 do 

Código de Processo Civil, devendo ser interpretada com resultado extensivo". Neste diapasão, 

"a reclamação por perdas e danos, que no caso de lesão a direitos da personalidade, ou 

melhor, lesão à dignidade da pessoa humana, consiste na reparação do dano moral"."" 

O parágrafo único do artigo em tela é a tradução em palavras do respeito ao falecido e 

sua dignidade, por garantir que seus direitos da personalidade sejam respeitados ao conferir 

legitimidade ao cônjuge, pais, avós, bisavós, tios, sobrinhos e primos do falecido, para 

defender os interesses deste.'" Acrescente-se a tal rol o c o m p a n h e i r ~ . ' ~ ~  

' 6 " ~ ~ ~ ~ .  Carlos Albeno. Os direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 
~ ~. 

2008. p. 17. 
16' BITTAR, Carlos Albeno. Os direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008, p. 43. 
'"5 TEPEDINO, ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ;  BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES. Maria Célia Bodin de. código c iv i l  
interpretado conforme a ConstituigHo da República. 2. ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 35, 
'0" TEPEDINO, ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ;  BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Célia Bodin de. Código civil 
interpretado conforme a ConstituiçHo da República. 2. ed.. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p, 35. 

LOTUFO. R ~ ~ ~ ~ .  Código civil comentado: Pane geral (arts. 1" a 232). v. 1.2. ed.. atual. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 57. 
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É entre os artigos 13 e 15 que o Código Civil cuida dos direitos fisicos da 

personalidade. I h 9  

O artigo 13 do diploma legal em questão trata do "direito a integridade psicofi~ica". '~~ 

De acordo com seu texto, é vedado, salvo exigência médica contrária, a disposição do próprio 

corpo se O resultado for diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons 

costumes, excepcionando as hipóteses de remoção de tecido, órgão ou parte do corpo para 

transplante, exceção legislada pela Lei n. 9.434197 (Lei dos Transplantes). 

O dispositivo sub examen, por cuidar de um direito tanto humano quanto fundamental, 

segue alguns documentos internacionais e nacionais que também o garantem, tal como a 

Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, em seu artigo 

5 O  n. 1, e a Constituição da República. 

por evidência da leitura do artigo 14 do Código Civil, é proibida a comercialização de 

tecido, órgão ou parte do corpo, tendo-se por permitido exercer o altruísmo privando-se, para 

futuro transplante, de algumas partes ou órgãos do seu corpo"' para depois da morte. 

A disposição de tecido, órgão ou parte do corpo é possível também para atingir 

finalidade ressaltando-se que não se trata de todo e qualquer experimento 

científico, atentando-se sempre a preservação da vida e dignidade humana. 

Consequentemente, são permitidas as pesquisas médicas que objetivam a cura de alguma 

doenqa. '72 

Quanto ao consentimento para a disposição post mortem do próprio corpo, ficou 

definido pela Lei dos Transplantes (artigo 4') 0 que segue: 

A retirada de tecidos, órgâos e partes do corpo de pessoas falecidas para 
transplantes ou outra finalidade terapêutica, dependerá da autorização do 
cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida a linha sucessória, reta ou 
colateral, até o segundo grau inclusive, firmada em documento subscrito por 
duas testemunhas presentes a verificação da morte. 

0 Enunciado 277 da IV Jornada de Direito Civil do Centro de Estudos Judiciários do 

Conselho da Justiça Federal (2006) disciplina, contudo, que 

'hq BITTAR, carlos 0 s  direitos da personalidade. 7. ed.. atual. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 
2008. p. 43. 

DONEDA, ~ ~ ~ i l ~ ,  os direitos da no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo (coord.). A 
r>arte peral do novo c6digo civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar. 2002, p. - 
48. 
171 B~TTAR, carlos ~ l b ~ ~ t o .  0 s  direitos da personalidade. 7. ed.. atual. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 
2008. p. 83. 

LOTUFO, R ~ ~ ~ ~ .  Código civil comentado: pane geral (afis. 1" a 232). v. 1.2. ed., atual. SHo Paulo: Saraiva, 
2004, p. 62. 



O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição gratuita do 
próprio corpo, com objetivo científico ou altruistico, para depois da morte, 
determinou que a manifestação expressa do doador de órgãos em vida 
prevalece sobre a vontade dos familiares, portanto, a aplicação do art. 4O da 
Lei 9.434/97 ficou restrita a hipótese de silêncio do potencial doador. 

O artigo 16 do Código Civil refere-se ao direito ao nome que, por ser uma 

manifestação pela qual a pessoa é individualizada e reconhecida tanto na família como na 

sociedade, compõe a personalidade.'73 

O nome e demais signos que identificam a pessoa cumprem as funções de 

individualizá-la a fim de evitar confusão com outra e de possibilitar que ela seja lembrada, 
174 mesmo que esteja ausente. 

Como extensão do artigo acima estudado, o artigo 17 do Código Civil garante à pessoa 

o uso e defesa do nome na hipótese de exposição ao desprezo público e nas situaçdes com 

finalidade de lucro.'75 Trata-se de uma manifestação da dignidade da pessoa humana, pois, já 

que esta não pode suportar comportamentos que a exponham a execração pública, seu nome, 

seu principal elemento de identificação, não pode, do mesmo modo, ser assim empregado.'76 

Nestor Duafle assevera que o sentido dessa proteção é muito mais vasto, pois abrange "a 

inviolabilidade dos direitos a honra. a intimidade, ao recato e ao segredo 

Relativamente ao artigo em tela, o Superior Tribunal de Justiça publicou a súmula 

n. 221. que estabelece que "são civilmente responsáveis pelo ressarcimento do dano, 

decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do 

veiculo de divulgação". 

O artigo 18 do Código Civil assegura que "sem autorização, não se pode usar o nome 

alheio em propaganda comercial", pois, direito da personalidade que é, o direito ao nome é de 

uso privativo de seu titular, sendo, por conseguinte, intransmissivel. 178 

O 19 do Código Civil estende ao pseudônimo a proteção que é dada ao nome. O 

pseudônimo deriva da união do grego pseudos (mentira, falsidade) e do latim nomen (nome), 

- ~ 

I'' DINIZ. Maria Helena. Código civii anotado. 13. ed., rev., aum. e atual. %O Paulo: Saraiva, 2008, p. 63. 
'" BITTAR. carlos Albeflo. Os direitos da personalidade. 7. ed.. atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008, p. 128. 
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jurisprudência, 2. ed.. rev. e atual. Banieri: Manole: 2008, P. 33. 
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jurisprudência. 2. ed., rev. e atual. Barueri: Manole. 2008. P. 34. 



6 um nome destinado a ocultar a identidade de quem o assume apenas em certos aspectos 

relativos a atividade profissional ou intelectual da pessoa, e não para esconder ilegal e 

totalmente a identidade. 

O artigo 20 do Código Civil trata do direito a integridade moral, abrangendo aspectos 

correspondentes a intimidade, ao segredo e a imagemlxu. Oferece proteção a este direito 

(direito de não ter seu retrato exposto ou comercializado sem a autorização expressa do titula 

do direito,'" cuja abrangência alcança qualquer parte do corpo1'*) bem como ao direito a 
honra (direito referente a reputação da pessoa, tanto na esfera pessoal - honra subjetiva - 

como no meio em que ela vive - honra ob~etiva)."~ 

O último artigo do Código Civil referente aos direitos da personalidade (artigo 21) 

cuida da vida privada da pessoa. Como mencionado direito está umbilicalmente ligado ao 

tema central do presente trabalho, terá seu estudo desenvolvido separadamente. 

3. Direito fundamental à intimidade 

Antes de iniciar o estudo acerca do conceito e aspectos legais do direito à intimidade, 

faz-se necessário tratar de seu surgimento, que se deu em 1890,''~ por criaçáo de Samuel 

Warren e Louis D. ~randeis , '~ '  com a publicação de seu artigo Right to privacy na Hurvard 

Law ~ e v i e w . ' ~ ~  

Como se verá mais adiante,''' no mesmo ano de 1890, foi criada uma máquina que 

facilitaria a realização do censo nos Estados Unidos, por Herman Hollerith. Esta, 

I'" DUARTE, Nestor, ~ r t s .  a 232 - Parte Geral. In: PELUSO, César. Cbdigo civil comentado: doutrina e 

jurisprudência. 2. ed., rev. e atual. Barueri: Manole, 2008, P. 35. 
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jurisprudência. 2. ed., rev. e atual. Barueri: Mande, 2008. P. 36. 
"' DINIZ, Maria Helena. Cbdigo civil anotado. 13. ed.. rev.. aUm. e atual. Sfio Paulo: Saraiva, 2008, p. 65. 
18' FARIAS, ~ d ~ i l ~ ~ ~  Pereira de. ColisEo de direitos: a honra. a intimidade, a vida privada e a imagem versirs 
a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2000. p. 148. 
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' R " ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~ ~ ~ i ] ~ .  Consideracões iniciais sobre 0s bancos de dados informatizados e o direito g 
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In6 MARTINS. ~~~i~~~ ~ ~ b i l i ~ .  0 direito civil à privacidade e à intimidade. In: MARTINS-COSTA, judith 
(org.). A reconstrucgo do direito privado: reflexos dos principios, diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. são Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, P. 342. 
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mesmo aparentando uma índole mais pacifica do que as máquinas 
fotográficas, a maquina de Hollerith, ao revolucionar o censo norte- 
americano, foi iim dos primeiros passos de uma 
proporcionaria uma redefinição dos limites do direito a privacidade. 

O artigo Right to privacy foi precursor, pois tomou-se um marco na doutrina do direito 

a privacidade. Além do mais, é "de certa forma profético ao antecipar a importância que a 

matéria viria a assumir com o desenvolvimento das tecnologias de informação que começam a 

39 189 se fazer sentir . 
Dessa forma, os autores estimularam a criação doutrinária e jurispmdencial do direito 

a privacidade, enfatizando a necessidade do estar 

Warren e Brandeis escreveram O artigo Right to privacy motivados pela indignação 

com as noticias veiculadas acerca de uma festa oferecida por Warren em jornais. O alvo 

,r 191 principal foram as páginas de fofoca da "imprensa marrom , que publicaram certos 

aspectos vergonhosos da festa de casamento de sua filha.i92 Assim como parte dos autores da 

época, eles ficaram perturbados com tais intromissões da imprensa.19' Por conta disso, Wanen 

pediu a Brandeis que verificasse Se a common law apresentava normas de proteçgo 

intimidade da pessoa. A conclusão obtida com OS estudos foi a de que era possível conseguir, 

por meio do direito geral a privacidade, proteção jurídica também nas hipóteses de violação 

da vida privada pela 

O artigo Righl to privacy focava a tecnologia avançada e em inintenupto 

desenvolvimento - tais como imprensa, fotografia e gravaçdes -. como fornecedora dos meios 

que a intromissão indevida na esfera privada.I9' 

I R 8  DONEDA, ~ ~ ~ i l o .  Considerações iniciais sobre os bancos de dados informatizados e o direito 
rivacidade. ~ i ~ ~ ~ ~ f ~ ~ l  em: <http://www.alfa-redi.org1rdi-articulo.shtml?x=5 17>. Acesso em: 2 I nov, 20 10, 
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Warren e Brandeis partiram dos direitos de liberdade e de propriedade - não 

pertencentes aos denominados direitos da personalidade - para defender o que foi considerado 

por eles como sendo o direito a ser deixado em paz,'96 o "the right to be ler alone", expressão 

corrente ate hoje, utilizada no estudo que a doutrina faz acerca do direito a intimidade.'97 

Mencionado termo foi cunhado pelo juiz Cooley, em 1853,'98 e serviu, para Brandeis e 

Warren, como uma das bases do artigo The right to p r i ~ a c y . ' ~ ~  

Partindo do direito de propriedade, surgem o direito de propriedade intelectual e 

criação artística, sendo cada vez mais intenso o aspecto imaterial, até chegar ii privacidade, 

como um direito autanomo. Até então, a vulnerabilidade era averiguada apenas por meio de 

intromissões f i s ica~,2~~ e O direito a privacidade nunca estava proclamado de forma 

expressa.2o' Passou, depois, a privacidade, a ser associada a ideia de liberdade, formando, 

assim, a inviolabilidade da personalidade humana.*02 

O surgiment~ da doutrina do direito a privacidade, ligada ao direito ao isolamento e 

solidão, se mostrava como uma concretização de exigências de uma classe e não como 

exigência natural de todos, sendo. dessa forma, a privacidade quase uma vantagem alcançada 

por alguns. 203 

 pós três anos da publicação do artigo, os autores conseguiram que a expressão 

privacy fosse utilizada pela primeira vez Por uma Corte. E em 1905, o Tribunal da Geórgia 

admitiu o direito a intimidade, sendo o caso "Griswold x Connecticur" o impulso para 

I v 6  LLMBERGER, Têmis. O direito ?i intimidade na era da informhtica: a necessidade de proteção dos dados 
essoais. porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007, P. 55. 

F3'7 FLACH, Daisson. O direito à intimidade e à vida privada e a disciplina dos meios de comunicação, 
MARTINS-COSTA, Judith (org.). A reconstruçao do direito privado: reflexos dos principias. diretrizes e 
direitos fundamentais constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 377, 
IqR MARTINS, Luciana Mabilia. O direito civil à privacidade e h intimidade. In: MARTINs-COSTA, judith 
(org.). A reconstruçfio do direito privado: reflexos dos Principias. diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2002. p. 342. 
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privacidade. Disponivel em: ~http://www.alfa-redi.or~~rd~-~iculo.shtm1?x=5 17>. Acesso em: 2 1 nov. 201 0, 
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t a n t ~ . ~ ~ ' '  Este caso envolveu a prisão da Diretora-Executiva da Liga de Planejamento Familiar 

de Connecticut, Estelle Griswold, e garantiu proteção a intimidade da pessoa.20s 

Feita tal abordagem, é possivel passar para O estudo do direito a intimidade. 

0 artigo 21 do Código Civil garante que "a vida privada da pessoa natural e inviolável, 

e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou 

fazer cessar ato contrário a esta norma". Trata-se de cláusula geral que almeja indicar meios 

de se obter a inovação constante, consentindo que o juiz crie as soluç6es para 0s casos 

concretos. 206 

Nao foi intenção da Comissão elaboradora do anteprojeto do Código Civil abranger 

todo o conjunto de leis em vigor acerca do tema, mas sim criar um Código central. Dessa 

forma, o artigo 21, por ser cláusula geral, norteia o juiz para que, no problema concreto, una 

norma. sempre levando em consideração a dignidade da pessoa humana, e conceitos como 

equidade e boa fé.207 

AO determinar a inviolabilidade da vida privada da pessoa natural em seu artigo 21, o 

Código Civil segue os preceitos ditados pelo inciso X do artigo 5' da Constituição da 

República, e estabelece uma obrigação de não fazer cuja inobservância pode ser restringida 

por intermédio de provimento jurisdicional c o m i n a t ~ r i o . ~ ~ ~  Tal dispositivo tem duas vertentes: 

garantir pessoa um meio de fazer cessar a mácula h sua vida privada, tanto contra o Poder 

Público ou contra o  articular, e assim zelar pelo gozo de uma boa reputação; e abarcar no 

conceito de privada diversos outros elementos fundamentais a reputação, tais como a 

vida familiar, e hábitos pessoais, dentre outros.209 

~ã~ obstante vida privada, privacidade e intimidade serem "conceitos abstratamente 

distintos*,2"J operacionalmente, parte da doutrina os utiliza como se sinônimos fossem, para 

- 
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(org,). A reconstruqfio do direito privado: reflexos dos principioS. diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. são Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 365-366. 
'O7 MARTINS, Luciana Mabilia. O direito civil à privacidade e à intimidade. ln: MARTINS-COSTA, ~ud i th  
(org,), A reconstrugHo do direito privado: reflexos dos princfpios. diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 366. 
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jurisprud&ncia, 2. ed.. rev. e atual. Barueri: Manole, 2008. P. 38. 
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(org.). A reconstruqgo do direito privado: reflexos dos principias. diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p. 343. 



designar um mesmo assunto. Mesmo que os conceitos de privacidade e intimidade tenham um 

aspecto em comum,2" necessário se faz frisar que os conceitos de tais direitos não são 

 coincidente^.^'^ 
Talvez a confusão seja decorrência da dificuldade em distingui-los c~aramente.''~ A 

titulo de exemplificação, cite-se as variadas denominações dadas ao direito a intimidade: 

"'rig(h ofprivucy' ou 'rigth to be aloife' (no direito anglo-norte-americano); 'droi; 2 /a vie 

privée' (francês); 'dirito alia riservatezza' (italiano); 'derecho a Ia esfera secreta' (espanhol); 

'direito de estar só'; 'direito a privacidade' e 'direito ao r e ~ ~ u a r d o " ' . ~ ' ~  Cumpre ainda frisar 

que a Constituição da República (artigo 5", inciso X) diferencia tais direitos ao deteminar que 

"são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas assegurado o 

direito a indenização pelo dano material OU moral decorrente de sua violação". 

Assim é que, no item que segue, serão estudados tais conceitos, a fim de diferenciá-los 

sem, contudo, fixá-los, posto que vida privada, intimidade e segredo compõem o assim 

denominado direito a privacidade, um bem jurídico imprescindível ao completo 

desenvolvimento da bem como de uma vida intelectualmente 

3. 1 Esferas do direito h privacidade: vida privada, intimidade e segredo 

Em razão de o homem ser um animal socia~,~'"or 6bvi0, a humanidade sempre 

necessitou viver em sociedade, pois "nenhuma vida humana, nem mesmo a vida do eremita 

em meio a natureza selvagem, é possivel sem um mundo que, direta ou indiretamente, 
7, 217 

testemunhe a presença de outros seres humanos . A convivência dos seres humanos com 0s 

"' ALONSO, Félix Rui=. Pessoa, intimidade e 0 direito à privacidade. /H: MARTINS, Ives Gandra da silva; 
PEREIRA J(JNIOR, Antonio Jorge (coords.). Direito à privacidade. Aparecida: Ideias & Letras; SHO Paulo: 
Centro de Extensão Universitária. 20059 P.18. 
"> DOTTI, Renk Ariel. proteçso da vida privada e liberdade de informafso: possibilidades e limites. são 
Paulo: Revista dos Tribunais. 1980. P. 68. 
"' DOTTI. Ariel. Protectio da vida privada e liberdade de informa~ao: possibilidades e limites. S B ~  ~- ~ 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, P. 65. 
2 1 J  BITTAR, carlos Albeno. Os direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 
2008. p. 110. 
""ARTINS, Lucima Mabilia. O direito civil à privacidade e A intimidade. In: MARTINs-COSTA, judith 
(org.). A refonstruqtio do direito privado: reflexos dos ~rinclpios. diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. SHO Paulo: Revista dos Tribunais. 2002, p. 367. 

I '" ARENDT. Hannah. A condiçgo humana. Tradução de Roberto Raposo, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 
~niversitária.2000. p. 41. "' ARENDT. Hannah. A condiq8o humana. Tradução de Robeno Raposo, 10. ed. Rio de Janeiro: Forense 



seus semelhantes é uma exigência advinda da própria natureza h~rnana. ' '~ Além do mais, 

"sem a vida em sociedade as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, desde 

que nasce e durante muito tempo, necessita de outros para conseguir alimentaçáo, abrigo e 
,r 219 outros bens e serviços indispensáveis . Nos dizeres de Ana Prata, a relaçáo entre as pessoas 

é pressuposto indispensável para a satisfação das necessidades pessoais.220 

É verdadeiro afirmar que, naturalmente, o homem é dividido em ser individual e ser 

social, passando, em razão disso, a viver como personalidade em duas distintas esferas - a 

social e a privada. Procura, dessa feita, atender a dois interesses essenciais: o desejo por uma 

livre existência, quando atuando como indivíduo; e o interesse por um livre desenvolvimento 

na vida de relação, quando participante do convívio humano.22' 

Visto, pois, como um ser individual e social. afirma-se que, enquanto OS direitos 

destinados a proteção da esfera individual protegem a personalidade no meio da vida pública, 

a garantia da vida privada considera a inviolabilidade da personalidade em seu retiro 

indispensável ao seu desenvolvimento e progresso, a parte da vida externa.222 

Observado por um prisma psicolÓgico, é possível asseverar que os comportamentos 

humanos podem ser abertos ou encobertos. 0 s  comportamentos abertos são perceptíveis e 

valorados naturalmente, correspondendo ao eu social, que circula na esfera individual. Por sua 

vez, 0s encobertos náo sáo perceptiveis em razão de sua própria natureza, ou porque a pessoa 

não 0s mostra a terceiros, relacionados ao euprivad~. '~ '  

O que poderá ser de conhecimento público, e aquilo que permanecer& resguardado, 6 

um critério para que se reconheçam espaços que coexistem, conquanto sejam diferentes: o 
224 

âmbito público e o privado. 

N~~ dois çetores, o valor da liberdade pode alcançar o mesmo grau de importância. 

Contudo, carecem de tutelas jurídicas diversas Porque formam espaços distintos de 

manifestação humana. A surge quando, num fato concreto, se pretende saber se 

o acontecimento faz parte da vida privada ou da intimidade de alguma pessoa, sendo 

- 
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necessário, por esse motivo, mantê-lo na esfera privada, ou se é algo cuja publicidade se 

reconheça em razão de seu interesse 

NO intuito de fornecer respostas a mencionado problema, a teoria das esferas colabora 

na proporção em que possibilita ao intérprete considerar os espaços, e a estabelecer uma 

arguição aceitável, hábil a justificar a tutela jurídica a ser utilizada no caso concreto.226 

À esfera individual ou privada contrapõe-se a esfera particular. Neste caso, não é 

observada a pessoa no reiacionamento com seus semelhantes, como na esfera individual, mas 

sim a pessoa na intimidade, "em seu isolamento moral, convivendo com a própria 

indi~idualidade".~~' 

Surge na Alemanha a Sphürenstheorie: a teoria das esferas, que observa a privacidade 

composta por três círculos concêntricos: Privafsphüre, Inlimsphüre e ~ e h e i m s ~ h ü r e . ~ ~ ~  

A esfera privada refere-se ao Privatsphare, o primeiro círculo e de maior amplitude, 

que exclui O conhecimento de terceiros. São especificidades da vida da pessoa. E o direito de 

manter iòra "do conhecimento do público em geral fatos da vida particular que não revelam 
9. 229 aspectos extremamente reservados da personalidade do indivíduo . 

A Inrimsphüre, o segundo circulo. e um pouco mais restrito do que a Pn'vatsphüre, 

abrange 0s valores concernentes à intimidade ou a confidencialidade, com acesso somente 

permitido a algumas poucas pessoas cuja relação ocorre mais intensamente. Dessa forma, a 

intimidade "refere-se a prerrogativa de se excluírem do conhecimento de terceiros as 

informações mais sensíveis do indivíduo, tais como aspectos atinentes a vida sexual, religiosa 

e política; compartilhadas apenas Com as pessoas mais íntimas e em caráter reservado".230 

O Geheim.sphüre, o terceiro e mais fechado dos círculos, compreende "a reserva, o 

sigilo, o segredo, as mais profundas manifestações espirituais da pessoa, caracterizadoras da 
,, 231 vida intima srricto sensu . 
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Paulo José da Costa Junior afirma que a Privalsphare é o âmbito de maior abrangência 

porque, por ser a esfera privada, envolve comportamentos e acontecimentos que a pessoa não 

deseja ver no conhecimento Dentro desta está a esfera da intimidade, 

Veríruuensphüre. e 

dela participam somente aquelas pessoas nas quais o individuo deposita certa 
confíança e com as quais mantém certa intimidade. Fazem parte desse 
campo conversaçóes ou acontecimentos íntimos. [...I Vale dizer, da esfera da 
intimidade resta excluído não apenas o publico em geral, como é óbvio, bem 
assim determinadas pessoas, que privam com o indivíduo num âmbito mais 
amp~o.2" 

NO âmago da esfera privada, está o segredo - Geheimsphüre -, que compreende parte 

da vida  articular que a pessoa deseja manter em segredo.234 Não e comunicada praticamente 

a ninguém, quando muito, a pouquís~imos amigos mais 

A teoria das esferas, mesmo tendo sido questionada quanto a impossibilidade de 

determinação científica das fronteiras que delimitam os três círculos, foi adotada pelo 
236 

Tribunal Constitucional alemão. 

Criticas outras foram elaboradas relativamente a teoria das esferas. Nesta direçâo, 

surgiu a teoria do mosaico, elaborada por Fulgêncio Madrid Conessa, segundo o qual, não 

importa a esfera a que pertence O fato, sendo relevante o uso que se farh dele. Para ele, 0s 

"dados pessoais assemelham-se a pequeninas pedras que formam um mosaico, ou seja, vistas 

por si s8 nada representam, mas, Uma vez unidas, fomam um conjunto pleno de significado, 
i r  237 que, neste caso, compae a personalidade do indivíduo . 

Mesmo com as criticas relativas i teoria das esferas, há que se estabelecer a 

diferenciação entre a intimidade e vida privada, especialmente quando for chegado o 

momento de calcular 0s danos (materiais e morais) originados com o acesso indevido ou 

divulgação não autorizada de informaçfies pessoais. "Quanto mais interior for a esfera 

l" COSTA JUNIOR, Paulo J O S ~  da. O direito de estar sb: tutela penal da intimidade. 2. ed., rev. e atual. 
Paulo: Revista dos Tribunais. 1995. P. 36. 
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Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. P. 36. 
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atingida, maiores serão os danos à privacidade, exigindo-se, por essa razão, maior rigor por 
r> 238 parte do Estado na punição de tal conduta . 

O estudo da teoria das esferas possibilita a diferenciação entre intimidade, vida 

privada e segredo.239 

Como já acentuado neste trabalho, privacidade, vida privada e intimidade não 

possuem uma terminologia precisa,240 uma vez que seus conceitos e s b a m  uns nos outros. 

Por esse motivo, passa-se ao estudo de cada nomenclatura, isto e, de cada uma das esferas, 

que conjuntamente compõem o direito a privacidade. 

3.1.1 Direito h privacidade 

Hodiernamente, a privacidade são aplicadas definições funcionais, sempre tendentes a 

indicar as possibilidades de uma pessoa organizar o fluxo das informações relacionadas a si. 

Assim, a privacidade pode ser conceituada como sendo o direito de manter o controle sobre as 

próprias informações.24' 

Entende-se que o direito a privacidade contém em si as manifestaçbes da esfera íntima, 

privada ou da prsonalidade consagradas pelo texto constitucional. A privacidade é, pois, o 

conjunto de infomações a respeito da pessoa que opta por conservar tais informações sob seu 

controle ou infomá-las decidindo a quem e em que condições, por tratar-se de "zona fisica e 

espiritual em que deitam vazão as manifestações cuja ciência alheia não interessa ao titular 

desse direito".242 A inviolabilidade da privacidade abrange esfera como a vida dom&ica, as 
243 

relações familiares e afetivas em geral. 

josé de Oliveira Ascensão ensina que "a privacidade passou 9 Europa e aos outros 

lugares onde se estendem a civilização ocidental, ocupando um lugar cimeiro e desdobrando- 
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205-206. 
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~~~i~~~ cabral ~ ~ ~ ~ d ~ .  R ~ O  de Janeiro. São Paulo, Recife: Renovar. 2008% P. 92. 
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Centro de Extensáo Universitiria. 2005, P. g2. 
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,, 244 se em múltiplas restrições e proibições . Explica que a sociedade atual, por ser 
tecnologicamente avançada, permite inúmeras e atemorizantes possibilidades de intromissão 

na vida das pessoas. 245 

O pleno gozo do exercicio da privacidade é necessário para que a pessoa desenvolva 

relacionamentos de confiança e de intimidade.246 Deste modo, resta demonstrado que a 

intimidade integra o conceito de privacidade; contudo, não se deve confundir privacidade com 

inti~nidade.'~' 

Para ilustrar a diferença existente entre privacidade e intimidade, a intimidade 6 

considerada parte mais resguardada daquela, enquanto que a privacidade abrange 

circunstâncias que não podem ser rotuladas como íntimas. Dessa forma, por exemplo, a 

prática de esportes aos finais de semana não faz parte da intimidade, mas sim da vida 

privada.248 

A ideia de privacidade está intrinsecamente ligada com os atos humanos externos, que 

são aqueles que são reservados pela própria natureza ou pela pessoa que decide reservá-los 

para si e que, portanto, não saem e nem podem sair de seu ambiente mais próximo.249 Por esse 

motivo, afirma-se que em regimes ditatoriais, por cercearem sensivelmente a liberdade das 

pessoas, não se permite o exercicio da privacidade. A privacidade nâo é assegurada sem a 

liberdade, do mesmo modo que esta não é exercitada sem aquela.2s0 Releva repisar que a 

liberdade é um dos que acompanha a dignidade e que esta, por ser um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, é a base de todos os direitos fundamentais.2s' 

Como já trazido anteriormente, o desenvolvimento dos direitos da personalidade 

ocomeu, principalmente, pela atividade junspmdencial. Assim é que esferas da privacidade, 

244 A dignidade da pessoa e o fundamento dos direitos humanos. ln: Revista Mestrado em Direito, ano 8, 2, 
0sasco:Édifieo. jul.ldez. 2008, p. 87. 

ASCENSAO, Jose de Oliveira. A dignidade da Pessoa e o fundamento dos direitos humanos. ln: ~ ~ ~ i ~ t ~  
Mestrado em Direito, ano 8, n. 2. Osasco: Edifieo,jul.idez. 2008, P. 87. 

LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil pela violaçáo do sigilo e privacidade na Internei. ln: SILVA, 
Regina ~ ~ ~ t ~ i ~  Tavares da; SANTOS. Manoel J. Pereira dos (coord.). Responsabilidade civil na internet e nos 
demais meios de comunieaqHo. S ~ O  Paulo: Saraiva. 2007. P. 345. 
"' PEREIRA, Marcelo Cardoso. Direito 8 intimidade na Internet. 4. reimpr. Curitiba: JuruB, 2008, p. 125. 
248 N~ original: .&ia inlimidud srr;a lu parte mis reservado y la  privocidud abrircaria situaciones que no podr;an 
ser cata/ogadas ;ntimas. AS;, por ejempln, ia ~rácl ica de depc>rte.~ en c/uh dej in de semana no seria a/go 
jn1imo, si de lu CIFUENTES, SanoS. Derechos personallsimos. 2. edición actualizada 

ampliada. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo Y Ricardo Depalma, 1995. p. 547 (traduçao livre da autora). 
24' ALONSO, ~ é l i ~  ~ ~ i ~ .  pessoa, intimidade e o direito à privacidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
PEREIRA .J(~NIOR. Antonio Jorge (coords.) Direito privacidade. Aparecida: Ideias & Letras; Sáo Paulo: ~ - ~ ~ ~ . .  ~ , 

Centro de Extensao ~niversit&ria,>005, P. 18. 
"O VIEIRA, VI ti^^^ Malta. O direito h privaciede na sociedade da informacHo: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da lnfomação. Pano Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007. P, 28- 
29. 
251 Ver item 1.1.2 (Dignidade dapessoa humuna: base direitosfundumentais) do presente Capitulo, 



como a intimidade e a vida privada, são inseridas no núcleo constitucional, primeiramente por 

intermédio do desenvolvimento da jurispmdência e depois formalmente.252 

Em sentido semelhante, o aperfeiçoamento jurídico possibilitou a criaçao de outras 

classificações de direitos da personalidade graças a evolução natural destes:s3 donde pode-se 

intuir o direito ao segredo inserido no direito à intimidade, por sua vez inserto no direito 

vida privada, todos componentes do direito a privacidade, salientando-se que cada um dos 

mencionados direitos possui características próprias que os distinguem dos Dessa 

maneira, a "privacidade é circulo de maior raio no qual deitam existência a i n t i m i d d  e, em 
r, 255 circulo menor e mais concêntrico o segredo . 

NO âmbito infraconstitucional, a privacidade é protegida tanto pela esfera civil como 

pela penal. Conquanto não seja o escopo do presente trabalho, apresenta-se a titulo de 

ilustração, de forma sucinta, como 0 Código Penal tipifica como crime a violação ao direito 

em tela: artigo 150, violação de domicílio; artigo 151, violação de correspondência, aqui 

incluidas as comunicações telegráficas, radioeletricas ou telefônicas; artigo 153, divulgação 

de segredo; artigo 154, violação do segredo protissional. 

Como decorrência da inviolabilidade da privacidade, a Constituição assegura, a quem 

teve tal direito violado, o direito a indenização por dano material OU moral decorrente da 

violação de sua intimidade, vida privada. honra ou imagem, nos termos do inciso X de seu 
o 256 artigo 5 . 
sempre que se tenta violar a intimidade - por si, inviolavel - OU a privacidade, atua-se 

gravemente contra a pessoa, contra a sua natureza, contra o seu constitutivo espiritual.257 

' 5 2  M ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Luciana ~ ~ b i l i ~ .  O direito civil h privacidade e à intimidade. In: MARTINS-COSTA, Judith 
( o ~ ~ . ) ,  A reconstrucgo do direito privado: reflexos dos principioS. diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. Paulo: Revista dos Tribunais. 2002, p. 342. 
23' SILVA, ~~~i~~ ~~~~~i~ Tavares da. Sistema protetivo dos direitos da personalidade. In: SILVA, Regina 
~~~~i~ T~~~~~~ da: SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). - Responsabilidade civil na internet e nos demais 
meios de comunicaq~o. SHO Paulo: Saraiva. 2007, P. 17. 
15J BITTAR. carlos ~ l b ~ ~ t ~ .  0 s  direitos da persomlidade. 7. ed.. atual. Rio de Janeiro: Forense Universiuria, 

, - 

2008. p. 110. 
255 JABUR, ~ i l b ~ ~ ~ ~  ~ ~ d d ~ d .  A dignidade e o rompimento da privacidade. Ifl: MARTINS. Ives Gandra da Silva; 
PEREIRA J~NIOR, ~~~~~i~ Jorge (coords.). Direito à privacidade. Aparecida: Ideias & Letras; sáo Paulo: 
Centro de Extensão Universithria. 2005. P. 90 (grifas no origina'). 
2% s l ~ V A  Josk ~f~~~~ da, curso de direito constltu~lonal positivo. 30. ed. Sáo Paulo: Malheiros, 2008, 

210. 
'7 ALONSO ~ k l i ~  ~ ~ i ~ .  pessoa, intimidade e o direito A privacidade. In:  MARTINS, Ives Gandra da silva; 
PEREIRA ,CNIOR, ~ ~ t ~ ~ i ~  Jorge (coords.) Direito privacidade. Aparecida: Ideias & Letras; são paulo: 

Centro de Extensão Universithria. 2005. p.I7. 



3.1.2 Direito i vida privada 

Como uma das esferas da privacidade, tem-se a vida privada, que é o direito do 

indivíduo de viver sua própria vida?' materializando-se em múltiplas exigências nas quais a 

privacidade se 

A vida da pessoa humana pode ser considerada em dois âmbitos distintos, a saber: a 

vida exterior e a vida interior. Aquela é entendida como o exercício das atjvidades e 

relacionamentos públicos e sociais, passíveis de divulgaçào, posto serem desenvolvidas na 

esfera pública; esta refere-se a vida privada, que é "a vida inferior, que se debruça sobre a 
3,  260 mesma pessoa, sobre os membros da sua família, sobre seus amigos . 

A vida privada da pessoa pode ainda ser entendida de forma muito mais ampla, como 

sendo reflexo da união entre a autonomia privada e o livre desenvolvimento da personalidade, 

cujo resultado demarca a individualização da pessoa perante as outras pessoas, da sociedade, 

do ~s tado .  Cria-se, pois, um espaço em que predominam os processos de criaçào e 

imaginação da pessoa com liberdade para elaborar ponderações introspectivas ou para 

relações sociais:61 de modo a garantir 0 desenvolvimento de determinados aspectos da 

individualidade, tal esfera da observação indiscreta de terceiros e proibindo a estes 

seu acesso. 262 

O direito a vida privada é, pois, considerado expansão da personalidade da pessoa.2h' 

É tudo aquilo que não se deseja ver no domínio público e que, por isso, não deve ser objeto da 

curiosidade alheia e nem ser requisitado como objeto de direito a informação.264 

GUERRA, Sidney Cesar S. O direito à privacidade e a internet. In: SILVA J~NIOR, Roberto ~ ~ l ~ ~ d  
kodrigues da Internet e Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 200 1, p. 12 I. 

ASCENSAO, jos& de Oliveira. A dignidade da, Pessoa e o fundamento dos direitos humanos. ln: ~ ~ ~ i ~ t ~  
~ ~ ~ t ~ ~ d ~  em Direito, ano 8, n. 2, Osasco: Edifieo. ~ul./dez. 2008. P. 86. 
l u  SILVA. ~~~e ~f~~~~ da, Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, 

208 (grifos no original). 
'1 MARTINS, ~~~i~~~ Mabilia. 0 direito civil à privacidade e à intimidade. In: MARTINS-COSTA, judith 
(org,), A re<ionstruçgo do direito privado: reflexos dos ~r inci~ios,  diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito ,,,.ivado. S ~ O  Paulo: Revista dos . Tribunais. ~ 2002, p. 344. 
?" original: .cpa,.u lu ,&rrecla delimilaciún de ambos drrec/fos oceptorsr Ia cons;demi6n d d  derrcho 

u lu pr;vadu garunriu de drsarrollo de defrrminodos aspeclos de Ia exisrencia individiral, alrjada de 

lu obse,yuc;<jn indiscreta de terceros y ve<lada al uccrs<l de 10s mismos''. JANEIRO, Domingo Bello. 
proteccibn de datos de carácter personal en e1 derecho comunitario. In: MONTEIRO, Antonio J. M. pinto 
(coord.). ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ g ~  e defesa do consumidor - Actas 9 Congresso Internaeional. Coimbra: Faculdade de 
Direito - universidade de Coimbra. 1996. p. 29 (hadu~áo livre da autora). 
163 SILVA, ~~~é *fonso da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. Sao Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 208. -(* DOTTI René ~ ~ i ~ l .  proteqgo da vida privada e liberdade de informaçno: possibilidades e liniites, sào 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980, P. 71. 



Portanto, mesmo com características próprias, o direito a vida privada integra o rol dos 

direitos da personalidade, configurando-se, assim, como uma das expressdes modemas do 

repertório de mencionados  direito^.^" Neste diapasão: "o direito a vida privada tem como 

característica fundamental o fato de ser um dos direitos da per~onalidade".~~~ 

Desse modo, afirma-se que a luta pela defesa da vida privada se converteu na luta pela 

defesa e controle das informações pessoais referentes a cada um e que revelam até 0s 

comportamentos ou hábitos mais reservados de cada pessoa.267 

3.1.3 Direito A intimidade 

A intimidade, derivada da dignidade da pessoa humana e encontrada entre os direitos 

fundamentais na maioria das constituições democráticas modernas,26R cuida do direito a 
solidão tota] ou em companhia269 e tutela "a possibilidade que deve ter toda pessoa de excluir 

do conhecimento de terceiros aquilo que a ela Se refere, e que diz respeito ao seu modo de 
,r 270 

ser no âmbito da vida privada . 
Considerada a esfera mais exclusiva da privacidade2" por ser âmbito de menor 

amplitude do que a vida privada,272 6 caracterizada como aquele espaço intransponivel e 

'"' MARTINS. Luciana Mabilia. O direito civil ii privacidade e A intimidade. In: MARTINS-COSTA. judith 
(org,), A reconstrução do direito privado: reflexos dos principias, diretrizes e direitos fundamentais 
constitucionais no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 338-339. 
'" ~ o ~ l - 1 ,  Rene Ariel, Proteçfio da vida privada e liberdade de informaçfio: possibilidades e limites, sao 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. P. 98. 
"" NO original: -lu luchu por /a  df/rnso de lu vidu privoda se cr1nvirti6 rn unu luchu por lu d<fenso conl,.ol 
cie lu in/t,rmaci(jjn pprrsonal que /e concirrne cudu ttno y que vime u rrvelur hustu 10.7 mds intimos 
c»mpori~mienlo~,~ hábitos de cada persunu". JANEIRO. Domingo Bello. La proteccibn de datos de carácter 
personal en el derecho comunitario. In: MONTEIRO, Antonio J. M. Pinto (coord.). Comunicaqgo e defesa do 
consumidor - Actas do Congresso Internacional. Coimbra: Faculdade de Direito - Universidade de Coimbra, 
1996. p. 29 (traduçáo livre da autora). 

2''W FLACH, ~ ~ i ~ ~ ~ ~ .  O direito à intimidade e à vida privada e a disciplina dos meios de comunicaçao. ln: 
MARTINS-COSTA, Judith (org.). A reconstrução do direito privado: reflexos dos princlpios, diretrizes e 
direitos fundamentais const~~ucionai~ no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 377. 
?O9 N~ original: . . T ~ , ~ ~  lu palabru intimidad como sinónima de vida privada de soledad total o en compofi~aw. 
CIFUENTES, santos. Derech0.q personalfsimos 2. edicibn actualizada Y ampliada. Buenos Aires: Editorial 
Astrea de ~ l f r e d ~  y Ricardo Depalma, 1995. p. s45 (traduçao livre da 
'7" LAFER, celso. A reconstruqão dos direitos humanos: um dihlogo com 0 pensamento de Hannah Aren&. 
Sào Paulo: Companhia da Letras, 1988, P. D9. 
171 SILVA jos6 ~f~~~~ da, Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. Sáo Paulo: Malheiros, 2008, 

344. 
DOTT~, Rene ~ ~ i ~ l ,  proteçgo da vida privada e liberdade de informaqfio: possibilidades e limites, são 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. P. 68. 



indevassável, que corresponde exclusivamente à pessoa, como recordaçaes pessoais, 

memórias e diários.273 

Fixar uma fronteira nitidamente demarcada faz parte da responsabilidade 

j ~ r i s ~ n ~ d e n c i a l . ~ ' ~  Observar-se-á que 0s bens protegidos pelo direito a intimidade passam 

esfera pública por intermédio das redes sociais, que disponibilizam os meios necess&ios para 

tanto.275 

Neste sentido, como já mencionado, O direito a intimidade e uma das manifestações de 

um direito mais abrangente, o direito a privacidade, consistente em um dos direitos da 

per~onalidade.~'~ 

A origem histórica da ideia de intimidade surge, de acordo com a doub-ina espanhola 

de comente majoritária, no mesmo momento em que Passar a existir o Estado liberal e aparece 

a burguesia e o individua~ismo.~~' 

O primeiro teórico moderno da intimidade é Rousseau. Ele explorou vastamente o 

subjetivismo da vida emocional e a intimidade do coração. Ambos, de forma c o n ~ r i a  a 
moradia privada, não possuem Um único e palpável lugar no mundo, não devendo, por esse 

motivo, ser tutelados pela inviolabilidade de 

se afirmou que um mesmo direito pode ser classificado de diferentes formas a 

depender da ótica utilizada parti tal ClaSsifica~ão. Assim, relativamente ao direito h 

intimidade, afirma-se que mencionado direito é um direito fundamental especialmente 

protegido pelo ordenamento jurídico (artigo 5", X, da Constituição da República), ao mesmo 

teiilpo que é espécie de direito de personalidade (artigo 21 do Código Civil). 

O direito a intimidade e inerente à pessoa humana e, por estar erigido a categoria de 

direito fundamental, não é um direito absoluto, pois, por conviver no mesmo ordenamento 
279 jurídico com outros direitos, estabelece com estes limites recíprocos. De ressaltar que a 

doutrina como da intimidade, assim como aos demais direitos da 

17' GUERRA, sidney Cesar S. O direito A privacidade e a internet. In: SILVA JUNIOR, ~ ~ b ~ n ~  ~ ~ l ~ ~ d  
~ ~ d ~ i ~ ~ ~ ~  da ( o ~ ~ , ) ,  lniernet e Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 120. 
274 GIANNOTTI, Edoardo, A tutela constitucional da intimidade. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p, 8 ,  
'75 ver item 2 ( ~ ~ d ~ ~  soc;ajs) do Capitulo 2 (Sociedade da informa~ão e direito à intimidade). 
'" GIANNOTTI, ~ d ~ ~ ~ d ~ ,  A tutela constitucional da intimidade. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 8 ,  
'?7 N~ original: hjSlfjricí~ de Ia idea de intimidad. asi entendida. surge, en opinión de 10 doctrina 
muyf,rituria espufiola. en e1 mismo momento en que se conslruye e/ Estudo M ~ r a l  Y aparece lu burguesia 
ind;v;~/iía/;smo, ouque sl, márimo esplendor Y desarrollo /iene lugar a 10 largo de1 siglo pas~do". JANEIRO, 
~~~i~~~ ~ ~ 1 1 ~ .  protección de datos de carácter personal en e1 derecho comunitario. In: MONTEIRO, 
Antonio J. M. pinto C COO^^.). ComunicacPo e defesa do consumidor - Actas do Congresso Internacional, 
Coimbra: ~ ~ ~ ~ l d ~ d ~  de Direito - universidade de Coimbra, 1996, P. 28 (traduçáo livre da autora). 

LAFER, celso, A reconslruç#o dos direitos humanos: um dihlob'o com o pensamento de Hannah Arendt, ~ . .  
Sâo Paulo: Companhia da Letras, 1988. P. 2b4. 
27"l~BERGER ~ @ ~ i ~ ,  O direito 6 intimidade na era da informhtica: a necessidade de prote~ào dos dados 
pessoais. Porto Aiegre: Livraria do Advogado, 20°'3 P. 232. 



personalidade, "a natureza de direito absoluto - assim entendido por ser oponivel erga 

o m n e ~ " . ~ ~ ~  Gilberto Haddad Jabur preleciona que "a atecnia, ainda que justificada pela 

subsequente explicação em torno do emprego do t emo absoluto, decorre, principalmente, da 
3 ,  281 ausência de hierarquia entre os direitos personalíssimos . Afirma ainda que, mesmo quando 

o vocábulo absoluto é empregado no sentido de ser o direito a intimidade oponivel erga 

omnes, a oponibilidade não 6 absoluta, pois "dirige-se contra todos, mas não a todo momento 

e sob qualquer c i rcun~táncia" .~~~ 

O direito em estudo é, além de tudo, passível de limitações decorrentes da prevalência 

do interesse público sobre o particular,283 como as exigências de saúde pública, verificando-se 

sempre o respectivo alcance, objetivando O não sacrificio indevido da pessoa.284 Releva 

salientar que se cuida de redução e não de eliminação completa da intimidade.285 

Defende-se a intimidade como uma das esferas que compõem a vida privada, em razão 

de ser aquela urn campo menor do que esta, mesmo que sejam permeadas de similitudes. Tal 

situação decore do fato de ser a intimidade um espaço de menor raio, mais restrito, embutido 

na privacidade, que, por sua vez, é marcada por ser um espaço maior.286 

A intimidade pode ser definida como O modo de ser da pessoa. Consiste na exclusão 

do conhecimento, pelas outras Pessoas, daquilo que somente a ela se refere,287 do 

essencialmente ligado à vida privada.288 Assim é que O direito à intimidade destina-se 

-defesa da personalidade humana contra injunçdes, indiscrições ou intromissdes alheias":R9 

DONEDA, ~ ~ ~ j l ~ .  0 s  direitos da personalidade no novo Código Civil. In: TEPEDINO, Gustavo A 
parte geral do novo código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p, 
47. 
'8' ~ i b ~ ~ d ~ d ~  de pensamento e direito B vida privada. Sáo Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 70 (grifo no 

original). 
2x2 JABUR, cilberto Haddad. Liberdade de pensamento e direito vida privada. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 74 
2 R ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  ~~~i~ de Fátima A. Marques. Fundamentos do direito h intimidade. Porto Alegre: sergio 
Antonio Fabris. 2008, p. 72. 
2xJ BITTAR, carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universiaria, 

2008. p. 1 14-1 15. 
185 COSTA JUNIOR, paulo J O S ~  da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. 2. ed., rev. e atual. são 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, P. 45. 
'~"JA~uR, ~ i l b ~ ~ ~ ,  ~ ~ d d ~ d .  Consentimento Para devassa da privacidade nos realiv shows. In: Revista 
juridiea Consulex, ano VIII. n. 169. 3 1 dejaneir0/~~04. p. 29. 
2117 N~ original: "lu rjsr,va~erso pl~,i dq7nir.s; come que/ modf) di ~,.s.rrrr dello persona ;I quule ne/lu 
rsc/v,sione &/lu allru; confjscenia di quunlo h0 r!/er;menlo alia Persono medesima". DE CUPIS, Adriano, I 
diritti della personalit~. vol. IV, 2. ed. riveduta e aggiornata. Milano: Dott. A. GiuReè, 1982, p. 283-284. 
2x8 FERRAZ FILHO, J O ~  Francisco Cunha. AnS. 1' a 5". COSTA MACHADO, Antônio Clhudio da (org.); 
FERRAZ candida da Cunha (coord.) Constitui$Ho Federal interpretada: anigo por artigo. parágrafo 
or parág;afo. Barueri: Manole. 2010, P. zO. 

y ~ 9  BIT.~AR carlos ~ l b ~ f i o .  0 s  direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2008, p. 110. 



ou seja, O direito ao isolamento mental, que garante à pessoa que certos aspectos de sua 

personalidade e de sua vida não sejam do conhecimento de terceiros.290 

O Supremo Tribunal Federal sustenta a seguinte posiçáo: 

O direito a intimidade - que representa importante manifestação dos direitos 
da ~ersonalidade - qualifica-se como expressiva prerrogativa de ordem 
jurídica que consiste em reconhecer, em favor da pessoa, a existência de um 
espaço indevassavel destinado a protegê-la contra indevidas interferências de 
terceiros na esfera de sua vida privada. A transposição arbitraria, para o 
domínio público, de questdes meramente pessoais, sem qualquer reflexo no 
plano dos interesses sociais, tem o significado de grave transgressão ao 
postulado constitucional que protege o direito a intimidade, pois este, na 
abrangêiicia de seu alcance, representa o 'direito de excluir, do 
conhecimento de terceiros, aquilo que diz respeito ao modo de ser da vida 
privada' (Hannah Arendt).19' 

Releva salientar que, para Hannah Arendt, o direito a intimidade é "um dos mais 

3, 292 
importantes direitos privados . 

O direito a intimidade caracteriza-se por sua condiçâo de direito negativo, isto 6, pelo 

direito a não exposição a terceiros de particularidades da esfera reservada da pessoa.293 OU 

seja, é direito negativo porque assegura à pessoa O controle sobre informaçdes referentes a 
294 ela, pertencentes à esfera dos sentimentos na qual ninguém pode adentrar sem 

Muito embora não seja possível estabelecer um conceito absoluto de intimidade>96 é 

possível exemplificá-lo com a indicaçáo de alguns dos bens por tal direito protegidos: 

confidências; diários; relações familiares; vida amorosa e costumes domésticos. Verifica-se 

'" BITTAR, carlos ~ l b ~ f i ~ ,  os direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008. p. 1 1 1. 
'O'  BRASIL, supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 23.669 Distrito 
Federal, Antônio ~ i b ~ i ~ o  de Albuquerque X Presidente da ComisSso Parlamentar de Inquérito - c p ~  do 
Narcotráfico. ~ ~ l ~ t ~ ~  Ministro Celso de Melo. Decisào proferida em 17JII4'2000. 

LAFER, celso, A reconstruqgo dos direitos humanos: Um diálogo com O pensamento de Hannah Arendt. 
São Paulo: companhia da Letras, 1988. p. 239. Por públicr> entende-se o que é "aberto ao conhecimento de 
todos3. ao passo que -6 restrito a poucas pessoas e que, no limite, se configura como secretom. LAFER, 
Celso, A rernnstrucfio dos direitos humanos: um dihlogo com 0 Pensamento de Hannah Arendt. São Paulo: ~ . . - ~ ~ - ~ .  ~~ 

Companhia da Letras, 1988, p. 243. "" B~~~~~ Carlos Albefio, os direitos da personalidade. 7. ed.. atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2008, p. 1 12. 
294 PERE~RA, Marcelo Cardoso, ~ i ~ ~ i t ~  intimidade na Internet. 4. reimpr. Curitiba: Juruh, 2008, p. 128. 
" 5  D O T ~ ~  René Ariel, protecgo da vida privada e liherdade de incormacfio: possibilidades e limites. são 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. p. 68, 
2.6 sILVA Afonso da, curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 



que são atividades reservadas para a pessoa, seus familiares e/ou alguns poucos amigos e, 

portanto, retirados da curiosidade 

Assim, é possível afirmar que a intimidade refere-se a esfera mais própria e interna do 

indivíduo, i esfera de reclusão onde os demais não têm o direito de interferir.298 

O direito a intimidade e um direito fundamental derivado da dignidade humana e 

vinculado a personalidade, sendo que seu núcleo essencial goza de proteçfio constitucional.299 

Celso Lafer assevera 

A postulação de uin direito a intimidade é uma consequência das novas 
realidades sociais do mundo contemporâneo. Esta realidade vem levando, de 
um lado, a interferência crescente na esfera da vida privada por parte do 
poder público - tanto no exercício cotidiano do poder de polícia quanto no 
campo da atividade judiciária - e, de outro, a maior possibilidade de 
terceiros se intrometerem no âmbito da intimidade das pessoas. Para isso 
vêm concorrendo os artefatos derivados da inovação tecnológica, como 
teleobjetivas, gravadores de minúsculas dimensões, aparelhos de intercepção 
telefônica, computad~res.'~" 

De acordo com o inciso LX do artigo 5' da Constituição da República, resta patente 

que os atas processuais, regra geral, são públicos, sendo que "a lei só poderá restringir a 

publicidade dos atas processuais quando a defesa da infimidade OU o interesse social assim o 
3 7  301 exigirem . 

O texto constitucional assegura no inciso IX de  seu artigo 93, ainda, que, 

todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário seráo públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar 
a presença, em determinados atos, as próprias partes e a seus advogados, ou 
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do 
interessado no sigilo não prejudique o interesse público a informação. 

obedecendo a ~~i Maior, no plano infraconstitucional, o inciso 11 do artigo 155 do 

COdigo de Processo Civil assevera que "0s atas processuais são públicos. Correm, todavia, em 

- 

Iq7 BITTAR. ~~~l~~ ~ l b ~ r t o .  0 s  direitos da personalidade. 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitbria, 
2008, p. 1 1  1-1 12. 
''>R N~ original: ",C/ derecho a la jntimidad. para esla mima doc/rina. se halla profundammre vinctrlad(> 

cr,n.rt,.i,cci(jjn +, a evflluc;<jn de los derechos de Ia persona. P(>r intjmidad enlendemos aquel derecho de/ 

;nd;vid,,o dlcidir por mismr,, en qut: medida o en qzré circunslancias drsea comparrir can lerceras personos 
,sus pensumien,r,s, srnti,lr,enlos o imprrsiones e ex~resiones pers«nales". JANEIRO, Domingo Bello. 
protección de datos de personal en el derecho comunitario. In: MONTEIRO, Antonio J. M. pinto 

(coord.~. ~~~~~i~~~~~ e defesa do consumidor - Actas do Congresso Internacional. Coimbra: Faculdade de 
Direito - universidade de Coimbra. 1996, p. 28 (traduçso IivredaautOra). 
''In L I M ~ ~ ~ ~ ~ ~  Têmis. O direito g intimidade na era da informdtiea: a necessidade de proteção dos dados 

essoais. porto Aiegre: Livraria do Advogado, p. 
Pcu LAFER, A reconstruçgo dos direitos humanos: um diálogo com o pensamento de Hannah k e n d t ,  

São Paulo: Companhia das Letras, 1988, P' 239-240. 
10, Grifos nossos. 



segredo de justiça os processos que dizem respeito a casamento, fi[iação, separação dos 

cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores". 6 preciso por em 

relevo que mencionado inciso cuida de rol exemplificativo, pois o intento do legislador foi a 

de cobrir com o manto do segredo de justiça as causas relativas ao direito de familia.'02 

Saliente-se, ademais, que, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal 

de Justiça, O rol acima indicado 6 exemplificativo: "O rol das hipóteses de segredo de justiça 
.r 303 contido no art. 155 do CPC não e taxativo . 

Ainda no diploma legal em baila, 0 artigo 444 determina que "a audiência será 

pública; nos casos de que trata o art. 155, realizar-se-á a portas fechadas". Mais uma vez a 

publicidade, uma das características essenciais da audiência?O4 será limitada na hipótese de se 

tratar de assuntos relativos a intimidade. 

Em conformidade com O artigo 52 do Codigo Civil, "aplica-se as pessoas jurídicas, no 

que couber, a proteção dos direitos da personalidade", permitindo, assim, que esta noma 

estivesse integrada no Capitulo 11 de mencionado diploma legal ("Dos direitos da 

personalidade).'05 O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Sumula n. 227, admite que "a 

pessoa juridica pode sofrer dano moral". 

Direitos da personalidade da Pessoa juridica é um tema que capaz de causar 

discussões. Por um lado tem-se a Constituição da República que, sem fazer distinçdes entre 

pessoa fisica e pessoa jurídica, afirma no inciso X de seu artigo 5' que "são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". Da leitura de indicado 

mandamento constitucional, entende-se que a Pessoa jurídica também é possuidora do direito 

a intimidade, pelo simples fato de não restringir tal direito a pessoa natural. Já o artigo 2 1 do 

código Civil faz tal diferenciação ao estabelecer que "a vida privada da pessoa natural é 

inviolãvel, e o juiz, a do interessado, adotará as providências necessárias para 

impedir ou fazer cessar ato contrario a esta 

A prop,jsito, a IV Jornada de Direito Civil afirmou que 

~ -- ~ 

MACHADO ~ ~ t ~ ~ i ~  Claudia da Costa. Código de Processo Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 
or parigrafo. 8: ed.. rev. e atual. Barueri: Manole. 2009- P. 185. 

'O' BRASIL. Superior Tribunal de Justics Agravo Regimental na Medida Cautelar no 14.949 - ~p 
(20081025,j545-1). C N s e C F L X K F I E E de A E L e K F S C L. Relatara Ministra Nancy .4ndrighi, 
Decisão proferida em 18/12/2008. 
30",t,c~AD03 Antonio claudio da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 

or parigrafo, 8. ed,, rev. e atual. Barueri: Manole. 20099 p. 483. 
P05 CH[NELLATO, silrnara juny. Artigos 40 a 52. In: MACHADO, Antonio Claudio da costa (org,~; 
CHINELLAJO. Silmara juny ( ~ ~ ~ r d . ) .  Código civil interpretado: artigo por artigo, parigrafo por parágrafo, 
2. ed. Barueri: ~ a n o l e .  2 0 0 9 , ~ .  74. 



o art. 52, quando dispõe aplicar-se as pessoas jurídicas, no que 
couber, a proieção dos riireiros da personalidade, em momento algum 
conferiu aos entes morais a titularidade a titularidade sobre esses bens, 
antes pelo contrário. Afirma, expressamente, que nem toda proteçáo 
aos direitos da personalidade da pessoa natural 6 extensível h pessoa 
jurídica, mas apenas onde for possivel e cabível a extensão.306 

NO tocante a intimidade das pessoas juridicas, a doutrina, mesmo com a existência 

daqueles que sustentem tal possibilidade, embora com limitaç~es,)~' - como Carlos A]berto 

Bittar, para quem os direitos da personalidade são inteiramente compativeis com as pessoas 

juridica$08 -, não tratou amplamente do problema, voltando seus estudos a titularidade do 

direito honra das pessoas 

Quanto à temática, a 1V Jornada de Direito Civil se pronunciou no seguinte sentido: 

É evidente que os arts. 13. 14, 15, 16 e 19, por exemplo, não são 
aplicáveis as pessoas jurídicas. O mesmo ocorre com o art. 21 (a  ,,ida 
privada da pessoa nalural e' inviokúvel), mesmo porque privacidade 6 
atributo típico da pessoa natural e na0 se confunde, v.g., com o direito 
ao sigilo comercial ou industrial?" 

que se refere ao segredo,)" há que se considerar a pessoa juridica como titular de 

tal direito. ' I 2  Contudo, deve-se levar em consideração a seguinte explanaçilo: 

A fundamentaçào constitucional dos direitos da personalidade e a elevação 
da pessoa humana ao valor máximo do ordenamento náo deixam dúvidas 
sobre a preponderância do interesse que a ela se refere, interesse este 
presente na pessoa jurídica apenas de forma indireta. [...I A proteção dos 
interesses da pessoa jurídica através de direitos de personalidade, portanto, é 
algo que nào se adapta à trajetória e A função dos direitos da personalidade 
no ordenamentO jurídico, e a tutela dos interesses da pessoa juridica que 
apresentem semelhança com os direitos da personalidade deve ser cogitado 

3" AGUIAR kosado de (coord.). IV Jornada de Direito Civil. Volume I. Brasllia: Conselho da Justica 
Federal, 2007, p. 125. (grifos no Original) 
307 ,-osTA J U N I ~ R .  Paulo jos& da. O direito de estar s6: tutela penal da intimidade. 2. ed., rev. e atual. são 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 60. 
308 os direitos da 7, ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 13. 

COSTA J U N l ~ R s  paulo josk da. O direito de estar $6: tutela penal da intimidade. 2. ed., rev. e atual, são 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 6 1 .  
"QGGUIAR, Ruy Rosado de (coord.). IV  Jornada de Direito Civil. Volume I. Brasllia: Conselho da justiFa 

Federal, 2007. p. 125. 
111 segredo (ou sigilo) uma das esferas do direito h privacidade. cujo estudo ser$. apresentado no item 3.1.4 

(Direito uti segredo) do presente Capftulo. 
"2 c O S T ~  JUNIOR,  Paulo jos6 da, O direito de estar sb: tutela penal da intimidade. 2. ed., rev. e atual, são 
Paulo: Revista dos Tribunais. 1995. p. 61. 



suplementariamente e nas ocasiaes em que náo conflitem com direitos da 
personalidade, estes exclusivos da pessoa humana."' 

Ante o exposto, considera-se inexistente o direito a intimidade em se tratando de 

pessoa jurídica. 

N~~ últimos anos, é cada vez mais crescente a criaçâo e divulgação das assim 

denominadas redes que se espalham a velocidade de uma "infecção vimlenta ao 

nas quais o usuário pode postar dados, inserir fotos e demonstrar sentimentos 

pessoais. AS redes sociais permitem a criação de páginas pessoais online nas quais a pessoa 

pode descrever o seu perfil e incluir alguns dados pessoais (nome, profissão, estado civil, 
316 gosto musical etc.), e disponibilizar fotografias e videos. Dessa maneira, o velho diário 

escrito às escondidas e trancado com cadeado, hoje recebe O nome de  hlog e é escrito para ser 

lido por um sem número de pessoas; as fotos e recordações familiares, que interessaria a tào- 

somente os envolvidos, é postada em álbuns de tais redes sociais para a visualização de várias 

pessoas; sentimentos ~essoais,  que eram expostos a um circulo mínimo de pessoas (se 6 que 

chegavam a ser são debatidos publicamente com desconhecidos. Estes são apenas 

alguns dos "hábitos altamente mutáveis de nossa sociedade cada vez mais 'plugada3, 
3, 317 

Ou, para ser mais preciso, semfio . 
~~~t~~ os direitos da personalidade. O direito a intimidade é um dos tantos que podem 

ser repetidamente violados nos meios de comunicação, seja pela Internet ou pela imprensa 
318 

escrita, falada ou televisiva. 

D~~~~ modo, a esfera mais interior da pessoa, e que por esse motivo deveria ser 

guardada em segredo e inacessivel a é, por seu titular, exibida: ''quem desnuda 

" k O N E D A ,  Danilo, os direitos da personalidade no novo Código Civil. /n: TEPEDINO, Gustavo (coord,). A 
parte do novo código Civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 
56.  
3 ver item ( ~ ~ d ~ ~  snc;a;s) do capitulo 2 (Sociedade da infirmaçõu e direito li inlimidade). 

BAUMAN, zygmunt, vida para o consumo: a transfomaç%o das Pessoas em mercadoria. TraducBo de 
Carlos ~ l b ~ * ~  ~ ~ d ~ i ~ ~ ~ .  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. P. 8. Na mesma direção, Orkut Buyukkokten. 
criador do de relacionamentos que leva seu nome, acredita que 0 motivo do ejevado número de usuArios 
brasileiros se,a cultural, já que o Brasil 6 conhecido Por ter um Povo amigável. DAVILA, Sdrgio. Orkut 

sucesso no Brasil. entende seu Disponível em: 
<http://www I ,~o~~a,uo~,com,br~fo~ha/dinheiro/ult9l~~78~~.Sht~l>. Acesso em: 23 nov. 2009. 
116 BLUM Renato M, da ópice; JIMENE, Camilla do Vale. O perigo dos perfis falsos em redes sociais. ln: 
lnformatilo IASp. n. 87, São Paulo, jan.1 fev.Imar. 2010. p. 35' 
317 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o consumo: a transformaç? das pessoas em mercadoria. Traduçâo de 
carlos ~ l b ~ ~ ~  Medeiros, R ~ O  de Janeiro: Jorge Zahar. 2008, P. 7 (grifas no original). 
""SIvA, Regina Beatr;z da, Sistema protetivo dos direitos da Penonalidade. ln: SILVA, ~~~i~~ 

Beatriz da: SANTOS, Manoel J ,  pereira dos (coord.). Responsabilidade civil na internet e nos demais < -  

meios de comunicaqgo. são Paulo: Saraiva, 20"/9 P. i '. 
114 rivacidadt? na sociedade da informaçao: efetividade desse direito VIEIRA. Tatiana Malta. O direito P ,  
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. Porto *legre: Sergio Antonio Fabris, 2007. p, 36, 



sua risewarezza e o faz cônscio a si molesta bem mais que à sociedade" porque vulnera sua 

Propria dignidade.320 

Neste diapasão, importante se faz frisar que existe um grande niimero de pessoas que 

expòe detalhes de sua intimidade nas redes sociais, narra acontecimentos e exibe fotos, 

salienta suas preferências intimas e seus desgostos pessoais, sem se dar conta do risco que 

representa a divulgação sem limite de tais informações. É possível que um desconhecido, 

usuário de alguma rede social, saiba mais sobre aquela pessoa do que um amigo próximo náo 

usuário da mesma rede 

A intimidade pode ser ferida a todo momento e em qualquer situação. Além da 

exposição da intimidade em mencionadas redes sociais, praticada pelo próprio titular do 

direito em baila, os circuitos de segurança por câmeras e outros mecanismos de controle o 

reduzem ainda mais.322 Por isto, Félix Ruiz Alonso indaga: "alguém sem intimidade nem 
r, 323 privacidade é uma pessoa? . 

Relativamente ao direito a intimidade, O choque das novas tecnologias pode originar 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ê ~ ~ i ~ ~ ' 2 ~  não imaginadas por seus usuários. Vaie lembrar que, usadas sem medir o 

que a presente aç.o pode causar num futuro, muitas vezes brevissimo, as redes sociais 

estancaram para o mundo o centro da pessoa - aquilo que a cultura ocidental denomina de 

consciência e o que a cultura oriental chama de coração -, o local em que se consolida a sua 

intimidade.325 

por isso, ao desnudar sua intimidade numa rede social, o usuário dilacera seu coração 

e sua ~onsciência.~~" 

320 JABUR, ~ ; l b ~ ~ ~  tjaddad. consentimento para devassa da privacidade nos realiíy show~. In: Revista 

'uridica Consuleu, ano VIII, n. 169,3 1 dejaneirol2*4, P.Z9. 
"I LEONARDI, Marcel, Responsabilidade civil pela violação do sigilo e privacidade na Intemet, SILVA, 
Regina ~~~~~i~ T~~~~~~ da; SANTOS, Manoel J .  Pereira dos (coord.1. Responsabilidade civil na internet e nos 
demais meios de eomunieagfjo. são Paulo: Saraiva, 2007, P. 348. 
322 DOURADO, Maria de ~~~i~~ A. Marques. Fundamentos do direito I intimidade. Porto Alegre: Sergio 

Antonio Fabris, 2008, p. 73-74. "' Pessoa, intimidade e o direito à privacidade. In: MARTINS: Ives Gandra da Silva; PEREIRA J~NIOR, 
Antonio J~~~~ (coords.), ~ i ~ ~ i t ~  g privacidade. Aparecida: Ideias & Letras; $80 Paulo: Centro de Extenso 
Universitária, 2005. p. I I. 

PEREIRA, ~~~~~l~ cardoso, ~ i ~ ~ i t ~  2, intimidade na Intefnet: 4. reimpr. Curitiba: Juruft, 2008. 
'I5 ALONSO ~ 6 1 ; ~  Ruiz, pessoa, intimidade e o direito à pnvacidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 

jdNIOR, jorge (coords.) Direito h privacidade. Aparecida: Ideias & Letras; são Paulo; 

F t r o  de Extensáo Universitaria, 2005. P. 19. 
Félix ~~i~ ~l~~~~ que 6 na intimidade da pessoa que 6 th  o cora(.ao ou a consciencia, locais onde sgo 

preparados o agir e onde se encontram 0s atos humanos internos e Os atos, do amor. ALONSO, Fblix hiz. 
Pessoa, intimidade e o direito à privacidade, /ri: MARTINS. Ives Gandra da Silva: PEREIRA JUNIOR. Antonio 
Jorge (coords.). ~ i ~ ~ i t o  2, privacidade  parecida: Ideias Letras; São Paulo: Centro de ~ ~ t ~ ~ ~ a ~  

Universitária, 2005, p. 20. 



3.1.4 D i r e i t o  a o  segredo 

Como decorrência do direito a intimidade e ultima esfera do direito privacidade, 
existe o direito ao segredo, meio pelo qual se protege a propria intimidade.327 

Nesta direção, a intimidade também 6 violada quando os direitos nela compreendidos 

são violados, dentre os quais está o direito ao segredo,'28 que pode ser doméstico, epistolar, 

documental ou pmfissional.32q 

Para maior proteção a inviolabilidade da intimidade, existe o direito ao segredo (ou 

sigilo), que é aquele que cerca a esfera privada das pessoas a fim de tomá-la inatingível pelas 

ingerências de particulares ou do Poder ~úblico."" 

Desse modo, ao proteger 0 sigilo, a Lei Maior está garantido a privacidade da pessoa 

em suas relavões familiares e domésticas, pois proíbe qualquer investida contra a sua 

integridade (fisica, psiquica, intelectual e moral). É, pois, possível afirmar que o direito ao 

sigilo tem a finalidade de evitar ofensas as informações que possam comprometer a 

intimidade.-'3' 

O direito ao segredo manifesta-se, de acordo com o inciso XII do artigo 50 da 

Constituição da República, na inviolabilidade do "sigilo da correspondência e d, 

comunicaçóes telegráficas, de dados e das comunicaç6es telefônicas". Por sigilo das 

comunicações de dados entenda-se sigilo bancário e fiscal.332 Em consequência, os sigilos 

bancario e telefônico existem para assegurar O direito A intimidade, e consequentemente, a 

pri~acidade.~~'  

N~~~~ direçao, o Supremo Tribunal Federal posicionou-se do seguinte modo: 

1?7 N~ original: -lu ;ntim;dud,/ar?//taria a1 individuo poro controlar rficmmente sus propias expep;enciUs 

y, prlr contra,+,, lu confidencialidod seriu el mediu c»n e1 que prole~er  su propiu inrirnidofi, 
jANEIRQ. ~~~i~~~ ~ ~ j j ~ .  La protecci6n de datos de carscter personal en el derecho comunitario, 
MONTEIRO. ~~~~~i~ J. M. Pinto (coord.). Comunicaçfio e defesa do consumidor - Actas do congresso 
~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Coimbra: Faculdade de Direito - Universidade de Coimbra. 1996. p. 29 (traduç80 livre da 
autora). 
"2R GIANNOTTI, ~ d ~ ~ ~ d ~ ,  A tutela constitucional da intimidade. Rio de Janeiro: Forense, 1987, p. 10, 

COSTA JUNIOR, paulo jose da, O direito de estar s6: tutela penal da intimidade. 2. ed.. rev. e atual. são 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, P. 52.  
,110 ALMEIDA ~~~~~d~ ~i~~ Menezes; FERRAZ, Arma Candida da Cunha. A comunicaç8o social e a proteção 

intimidade e' da ,,ida privada na constituição de 1988. /n: MORAES. Alexandre (coord.). Os 20 anos da 
~ ~ ~ ~ t i t ~ i ~ ~ ~  da Rep,iblica Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 2009, P. 10. 

6uLOS Uadi Lammêgo, curso de Direito Constitucional 2. ed.. rev. e alua!. Sâo Paulo: Saraiva, 2008, p, 
445. 
712 6uLOs, Uadi Lanimêgo, curso de Direito constitucional 2. ed.. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 

445. 
111 RIANI Frederico Augusto D'Avila. Comissao Parlamentar de Inquérito: requisitos para criaç80, objeto e 
poderes, ~ ~ ~ i ~ t ~  de ~ i ~ ~ i t ~  constitucional e Internacional. Ano 9. n. 36, jul.iset. 2001. p. 197. 



I 
O direito ao sigilo bancário - que também não tem caráter absoluto - 1 
constitui expressão da garantia da intimidade. O sigilo bancário reflete I 

expressiva projeção da garantia fundamental da intimidade das pessoas, não I 
se expondo, em consequência, enquanto valor constitucional que 6, a ! 

intervenções de terceiros ou a intrusões do Poder Público desvestidas de 
causa provável ou destituídas de base jurídica idònea. O sigilo bancário na0 
tein caráter absoluto, deixando de prevalecer, por isso mesmo, em casos I 

excepcionais, diante da exigência imposta pelo interesse público. [...I A 
quebra do sigilo bancário, que compreende a ruptura da esfera de intimidade 
financeira da pessoa, quando determinada por ato de qualquer Comissão 
Parlamentar de Inquérito, depende, para revestir-se de validade jurídica, da 
aprovação da maioria absoluta dos membros que compõem o órgão de 
investigação legislativa (Lei n. 4.595164, art. 38, 549."' 

AO lado dos sigilos acima mencionados, existem variadas facetas como as seguintes: 

as comunicações te~emáticas;~" profissional; de justiça; comercial e industrial.336 

O direito ao segredo, apesar da grande dificuldade quanto a uma exata qualificação, é 

entendido como uma esfera do direito à privacidade.)'' Na0 se confunde com o direito à 

intimidade porque entre tais direitos fundamentais existem particularidades que os 

d i f e r e n ~ i a m . ~ ~ '  

Manifestação importante do direito h intimidade e, portanto, esfera do direito à 

privacidade, o direito ao segredo goza de inviolabilidade "até no plano processual, em que a 

testemunha usufnii o direito de escusa sempre que O seu conhecimento do fato derive de sua 

profissão, ou de 

D~~~~ modo, o direito ao segredo também encontra guarida no plano 

infraconstitucional, Na esfera civel, O inciso I do artigo 229, do Código Civil, determina que 

"ninguém ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, Por estão ou profissão, deva 

guardar segredo". 

N~ campo processual, cite-se como exemplos O Código de Processo Civil e o Código 

de processo penal. O c6digo de Processo Civil determina no inciso 11 de seu artigo 406 que 

33J BRASIL. Supremo ~ ~ i b ~ ~ ~ l  Federal. Medida Cautelar no Mandado de Segurança n. 23.669 ~ i ~ t ~ i ~ ~  
Federa[, ~ ~ ~ o ~ i ~  Ribeiro de Albuquerque X Presidente da Comlssâo Parlamentar de Inqukrito - cpl do 
Narçotr~fico, ~~l~~~~ ~ i ~ i ~ t ~ o  Celso de Melo. Decido proferida em 12104/2000. 
'3' BuLOS, Uadi Lammêeo, Curso de Direito Constitucional. 2. ed., rev. e mal. São Paulo: Saraiva, 2008, p, 

. ~ - 
445. 
' 26  BITTAR. Carlos Os direitos da personalidade. 7. ed.. atuaf. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

, -  ~- 

2008. p. 125. 
117 N~ original: dirill(, seXrerr, 2 qrrindi, per lu sua sosranra. ufl aspetl(> veramrnie speciult? dt?l djri1lo ullu 

ri,ye~Otezza, Irspt?,o, doi, Spedu/mt?nte corulierii~a~o". DE CUPIS, Adriano. 1 diritti della personalith. ~ ~ 1 ,  

IV. 2. ed. riveduta e aggiornata Milano: Don. A. G i u F e ,  
1982. p. 35 1 (tradução livre da autora). 

BITTAR Carlos Alberto. os direitos da personal~dade 7. ed., atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária. 
2008 p. 123. 
li. Carlos Alberto, Os direitos da personalidade 7. ed.. atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2008, p. 127. 



"a testemunha não é obrigada a depor de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva 

guardar sigilo", disposição idêntica ao estabelecido no artigo 347, 11, do mesmo diploma 

e muito parecida com o supra mencionado texto da lei civil. 

A existência de tais artigos se justifica porque certas profissòes, como as exercidas 

pelos advogados, padres e médicos, permitem a tais profissionais "o conhecimento de fatos 

que precisam permanecer sob 0 manto do sigilo, sob pena de descrédito e imprestabilidade 
33 341 social desses ofícios . 

O Código de Processo Penal ordena, no artigo 207, que "são proibidas de depor as 

pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, 

salvo se, desobrigadas pela parte interessada, quiserem dar o seu testemunhon. os 
profissionais que devem guardar segredo profissional são aqueles que desenvolvem atividades 

cujo sigilo está previsto em lei, previsto em regukimento~ que nonnatizaf?? o exercicio de tais 

atividades, com previsão nas normas consuetudinárias, Ou as recomendadas pela natureza da 

atjvidade,342 O dever de guardar o sigilo profissional apenas existe quanto a fatos relacionados 

a e]e, se os fatos náo tiverem relação com O sigilo, inexiste a proibição. Ainda de 

acordo com mencionado artigo, o titular do direito ao segredo tem a faculdade de consentir o 
343 depoimento das pessoas que têm 0 dever de sigilo. 

'41 MACHADO. Antonio claudio da Costa Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 

or parágrafo. 8, ed,, rev. e atual. Barueri: Manole, 
L'. 447. '' MACHADO, ~~~~~i~ ~ l ~ ~ d ; ~  da Costa. Código de processo civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo 

or parigrafo, 8. ed.. rev. e atual. ~arueri: Manole, *Oo9, 
344. 

E' MIRABETE, Julio Fabt,rini, código de processo penal interpretado: referências d0utrinAria.s. indicações 

ais, resenha jurispnidencial. 9. ed. SfiO Paulo: 
2002, p' 565' 

"BMIRABETE Julio Fabbrini. Código de processo pena1 interpretado: referências doutrinárias, indicaFaes 

legais, resenha j;rispmdencial, 9. ed. SfiO Paulo: Atlas, *Oo2, í', 



2. SOCIEDADE DA INFORMAÇÁO E DIREITO A INTIMIDADE t : 
i 

A humanidade passa, atualmente, por um processo de alterações sociais silenciosas: 6 \ 1 
i 

o nascimento da era da informação, concentrada na tecnologia de infom&tica e 

telecomunicações.344 

O avanço da Internet equipara-se a explosão de uma bomba nuclear, porém, de forma 

silenciosa, pois, ao se atentar para O perigo. já pode ser tarde demais. Os progressos da 

infomática e a revolução tecnológica exploram uma nova era para a espécie humana, cujos 
9 

beneficias apenas serâo sentidos se acompanhados da armadura do direito.345 

para que seja possível o estudo da vulnerabilidade do direito à intimidade frente a 
transformação na qual se encontra a sociedade atual, a assim denominada sociedade da 

informaçfio, é imprescindível uma análise do que, primeiramente, Vem a ser tal sociedade, 

com o necessário tratamento da evolução dos computadores e nascimento da ~nternet?~" isto 6 

O que será examinado a seguir. 

1. Sociedade da informaçfio 

Sociedade da informação é uma expressão cunhada em 1993 para designar ''o 

crescente uso da tecnologia da infirmação no intuito de reforçar a economia, melhorar a 

prestação dos serviços públicos e incrementar a qualidade de vida dos para a 

melhor compreensão do tema, como já indicado, abordar-se-á, inicialmente, a origem da 

máquina ou sistema responsável pelo armazenamento e transformação de infomaçaes, 

controlado por instruqões predeterminadas - o - Para depois serem estudados 

aspectos relativos a Inlernet. 

i 4 4  MASUDA, Yoneji, A sociedade da informa~30 como sociedade pós-industrial. Tradução do inglês: Kival 

Charles weber e ~~~~l~ Melim. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 19827 P. 67. 
1q5 pAlvA. Mario Lobato de O impacto da informhtica no Direito do Trabalho. In: BLuM, Renato M. 
da S. ópice (coord,). Direito eletrbnico: a intemet e os tribunais. Bauru: EDIPRO. 200 1, p. 663. 
.I4" ~~~~i~~ com a inicial maiúscula (/nternur) significa a "rede das rdes"; escrita com inicial minriscula (iirrrrnet) 

refere-se à coleçgo de locais e/ou de longa distan,Cia, interl!gadas. CASTRO, Rodrigues Araújo de. 

crimes de e seus aspedos p r ~ ~ e s s u a i s  RIO de Janeiro: Lumen Jur~s, 2001, p. 4. 
3J7 

Tatiana Malta, O direito $ 
"a soetedade da informaçao: efetividade desse direito 

fundamenta; diante dos da tecnologia da infomia~ao. Pano Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2007, p. 176 

$Tifos no original). 
1 x CAST~o,  Carla Rodrigues Araújo de, Cdmes de informhtica e seus aspectos processuais. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2001, p. 3. 



1.1 Surgimento dos computadores 

Para a compreensão do Surgimento do computador, máquina lógica equipada com 

funções de processamento da inforIYIaçã0 (IIIemÓria, c0mputaç~o e controle)34Q e capacidade j 
para realizar algumas operações sem a necessidade de intervenção humanaJ5' imprescindível \ 

voltar na história alguns milhares de anos. Aproximadamente no ano 2500 a.C., encontramos 

o ábuco, considerado o primeiro computador do mundo por influenciar diretamente na base I 

da computação moderna.3s' Numa versão mais moderna, concebido na China, O ábaco era i 
utilizado para a dos números no sistema decimal e para a realização das 

352 operações matemáticas. 
I 

Na sequência, surgiram outros aparelhos que também si40 considerados computadores 

manuais: os Baslões de Napier (criados por John Napier em 1614, eram úteis para operaçaes 
I i 
i 

de multiplicação), os circulos de proporção (invenção de William Oughtred, posteriomente 

transformados na régua de cálculo) e, especialmente, a máquina calculadora baseada em 

pequenos discos (de Blaise Pascal, transformada mais tarde em calculadora popular de 

mesa).353 

com o desenvolvimento obtido à é ~ a .  CharJes Babbage, preocupado com os emos 

comuns nas tabelas rnatemiiticas de seu tempo, construiu a máquina de diSerenças, cujo 

funcionamento se dava com o manejo de uma manivela. Interessado, o governo britânico se 

propos a financiar tal invento; contudo Babbage, por encontrar as peças necessárias, 

perdeu muito tempo com a sua confecção. Embora tenha concluído seu projeto sem, todavia, 

,.hegar a const,.,,i-~o, em consequência do subdesenvolvimento da tecnologia da época,3s4 

máquina e as própfias de Babbage lançaram conceitos até hoje fundamentais na 

computaçao: a máquina que executa comandos predefinidos - 0 Programa, a interface de 

349 MASUDA, yoneji, A sociedade da informa~go como sociedade pbs-industrial. Traduçfio do inglês: ~ i ~ ~ l  
Charles weber e ~~~~l~  li^. Rio de Janeiro: Ed. Rio, 1982, P. 67-68. 0 s  "computadores, sistemas de 
cornuniçação, decodificaçao e prOgmmação genktica sâo todos amplificadores e extensaes da mente humana", 
CASTELLS. ~ ~ ~ ~ ~ l .  A sociedade em rede. vol. 1, 6. ed. Traduçao: Roneide Venancio Majer com a 
colaboraçáo de ~l~~~~ Brandini Gerhardt. São Paulo: Paze,pm,, 1999:p. 69. 
130 P ~ ~ F F E N B E R G E R  Bryan, webs te r9~  new world: dlciondrio de ~nfonnática. Tradução: Valéria chamo,,, 

Rio de Janeiro: Campus. 1998, p. 204. 
331 P,MENTEL Alexandre Freire, O direito cibernktico: um enfoque tebrico e Idgico-aplicativo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2000. p. 4. 
352 PIMENTEL. 

Freire, O direito eibernktico: um enfoque tebrico e lbgico-apiicativo. R ~ O  de 
- .  

Janeiro: Renovar, 2000, p. 6. 
35: PIMENTEL Alexandre Freire, O 

~ibernktico: um enfoque teórico e Ibgico-aplicativo. R ~ O  de 

Janeiro: Renovar, 2000, p. 7-8. 
:M P,MENTEL Alexandre Freire, O direito cibern6tico: um enfoque teórico e bico-aplicativo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2000, p. 9.  



entradatsaida e a memória dos cálculos realizados".3ss Pela primeira vez o homem fica frente 

a frente "com um rival na faculdade de manipular i n f ~ r m a ç d e s " . ~ ~ ~  

Nos Estados Unidos, nos idos de 1880, o trabalho de recenseamento levava I 

aproximadamente nove anos para ser concluido. Preocupada com tal demora, a ~ ~ ê ~ ~ i ~  
1 
! 

Americana de Estatística resolveu financiar 0 projeto de Herman Hollerith, que realizaria 1 

igual tarefa em apenas um terço do tempo. A ideia de Hollerith - que era a de armazenar os 

dados do censo em cartões que pudessem ser perfurados, tabulados e contabilizados I 

automaticamente -, resultou no tkrmino do processo de recenseamento em tempo inferior a 

três anos. Dado o sucesso de sua máquina, Hollerith criou sua própria empresa (1890), a 

Tabulatrng Ma&ine Company, transformada poste~~ormente na International Business 

Mochine.5 Corpora~ion ( I B M ) . ~ ~ '  

longo do tempo, outras máquinas foram projetadas e criadas. Em 1937, Howard H. 1 I 
Aiken, em parceria com outros cientistas e Com a colaboração dos engenheiros da IBM, na 

Universidade de Harvard, baseado na ideia de Babbage, desenvolveu o MARK-1, uma 

Calculadora Automática de Sequência Controlada (Automalic Sequence Controued 

c & ~ / ~ * ~ ~  - ASCL'), considerada o primeiro computador eletromecânico do mundo. 

Funcionou por breve período, porque 0s computadores Passaram a ser exclusivamente 

e le t rôn ic~s . '~~  
1940, na Escola Moore de Engenharia Eletrica, John W. Mauchly e J. Presper 

~~k~~ Jr, e da universidade da Pennsylvania constmiram para o Exército 

estadunidense o ENIAC (Electronic Numerical Ir?tegrator and Calcularor): o primeiro 

computador eletr~nico e que realizava suas funções mil vezes mais rápido que o M A R K - I . ~ ~ ~  

A criação do ENIAC teve motivações militares, dirigidas para o cálculo celere das 

peculiaridades de voo de projéteis bélicos. O ENIAC foi fundamentalmente diferente do que 

existia até entào, por ter mem6rja e capacidade de processamento automático. 360 

" 5  piNHElR0 Patricia Peck. Direito digital. 3. ed., atual eampl. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 14. 

""DOEDA,' Consideraç,=,es iniciais sobre 0s bancos de dados informatizados e o direito 

rivacidade. Disponível em: < ~ t t p : / / w w w . a l f a - r e d i . o r g / r d i - a r t i ~ u l ~ . s  17>. Acesso em: 21 nov. 2010. 
PIMENTEL, Alexandre Freire, O direito cibernetico: um enfoque teórico e lógico-apiicativo. Rio de 

Janeiro: Renovar. 2000. p. 10. 
Z ~ W  PIMEN.rEL Alexandre Freire, O direito cibernbtico: um enfoque teórico e lógico-apiicativo. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2000. p. 1 1. 
3 5 ~  PIMENTEL Alexandre Freire, O direito cibernetico: um enfoque teórico e lógico-apiicativo. Rio de 

Janeiro: Renovar 2000, p. 12. 
1 ~ )  

Y;neji, A 
da inforrnaçS0 como sociedade ~6s-industrial. TraduçHo do inglês: ~ i ~ ~ l  

Charles Webe; e ~~~~l~ Melim. Rio de Janeiro: Ed. 
i9823 p' 67' 



\ 
i Dessa forma, verifica-se, pois, que, com O avanço tecnológico e surgimento dos 

computadores, "o cérebro humano deixou de ser o único meio de processamento de 
i 

,. 361 informações . 
3i 

Em breves linhas, essa é a história do computador, cuja criação resultou, mais tarde, 
I 

no advento da Era da Informação. A utilização de computadores, da Interne[ e de outras i 

tecnologias conexas, permite ao ser humano organizar e dominar a informação. Essa nova 

capacidade i deveras importante, pois as informa~aes sempre foram responsáveis pela I 

ampliação dos mecanismos de transformação social e estas só aconteceram porque houve a 
I 

disseminação de ideias.362 
I A tecnologia do computador tem sua importância fundada no fato de que, pela 

primeira vez, uma máquina foi capaz de criar e fornecer inf~rmações. '~~ Tal capacidade, 
1 

aliada aos benefícios da Internet, modificam 0 mundo, pois um sem O outro nào causaria 

tamanho impacto. 
D~~~~ modo, o avanço das tecnologias de informação é intenso na sociedade 

globalizada,36J cuja principal forma de divulgação é a Internet, sistema de grandes pioporções 

que interliga redes de ~om~utadores  do mundo inteiro. Oferece diversos serviços de 

comunicaç~o de dados, como login remoto, correio eletrônico e transferência de arquivos, 

dentre outros,36~ sua chação e desenvolvimento ocorreu nas três últimas décadas do século 

XX,'~" abraçou o mundo graças ao desenvolvimento da World Wide Web. mais conhecida 

pela sigla W W ~ 3 6 7  ~~t~ rede mundial consiste num "sistema de hipertexto global que utiliza 

a I~~~~~~~ como mecanismo de tran~~orte".~" Afirma-se que sua decolagem equivale a um 

'c1 789 digital. a sua ~ ~ ~ ~ l ~ ~ ã ~  de Outubro ou ... escolha sua data fa~orita".~" Esta cada vez 

 DO^^^^ Consideraqijes iniciais sobre os baneos de dados informatizados e O direito g 

rivacidade. Disponivel em: ~http~~~www,alfa-redi.org/rdi-articuio.~hlm?~ 17>. Acesso em: 2 1 no", 2010, 
CORREA. Gustavo Testa, Aspectos jurldicos da ínternet. S ~ O  Paulo: Saraiva. 2000. p. 1-2. 

Yoneji, A da informaçso como sociedade pós-industrial. Traduçao do inglès: ~ i ~ ~ l  

cjiarles Webei e  li^, ~i~ de Janeiro: Ed  Rio 1982. P. 67 (grlfos no original). 
3 õ ~  BASSO. Maristela, A prudencia nas transaçdes pela rede. KAMíNSKi. Ornar íorg.). Internet legal: o 
~i~~~~~ na tecnologia da informaçgo - dounina e jurisprudência. 6. tlr. Curltlba: Juruá, 2008, p. 25. 
)h"PAFFENBERGER, Bryan, webs te r9~  new world: dicionário de informática. Traduçãio: Valeria Chamon. 

Rio de Janeiro: Campus. 1998. p. 409-410. 
3f.0 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. vol. 1, 6. ed. Tradução: Roneide Venancio Majer, com a 

colaboraçgo de ~l~~~~ Brandini Gerhardt. São Paulo: 
Terra* !999' p' 82' 

367 c ~ ~ ~ E ~ ~ ~  Manuel, A gaYxia da internet: reflexdes sobre a lntemet, 0s negdcios e a Sociedade. TraduFgo: 
Maria ~~i~ x.de A. B ~ ~ ~ ~ ~ .  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, . .  20039 p. . I'. 
368 PFAFFENBERGER Bryan, Webster's new world: dlcionano de informafica. Traduçâo: Valdria Chamon, 

$F de Janeiro: Campus, 1998, p. 790. 
M~~~~~~~ William ,, ~ - ~ ~ ~ i ~ :  a vida urbana, mas não como a conhecemos. Tradução: Ana Carnem 

Martins Guimarães. São Paulo: SENAC, 2002. P. 32' 



mais presente e pode ser considerada ferramenta de comunicação e de oferecendo 
ampla margem a imensukveis ousadias. Assim, num futuro breve, não causará estranheza o 

monitoramento de noticias televisionadas em relógios do tamanho de um postal e a 

possibilidade de transferir aquelas de interesse para uma tela da dimensso de uma parede.37' 

Como exemplo de projetos ousados já iniciados, indica-se o Teledesic, liderado por 

Bill Gates, que pretende lançar em órbita 288 (duzentos e oitenta e oito) satélites que 

possibilitarão acesso a Internet de forma muito superior aos meios de que se dispõe hoje em 

dia, ampliando, ainda, a área de ~obertura."~ Similar aos sistemas Iridium, Globalstar e 

SkyBridge, O Teledesic é composto por um sistema de satélites dispostos ao redor de todo o 

planeta Tena, em brbita baixa (entre 900 a 1400 km de altitude). O que permite o uso de 

aparelhos de tamanhos reduzidos e potência de transmissão ainda mais baixa. Como tal 

sistema fica em constante movimento (ao contrário dos satélites de órbita alta), são 

necessários muitos satélites para oferecer cobertura a todas as partes do globo terrestre. O 

objetivo p,.jncjpa] do Te]edesic é proporcionar, via satélite, serviços de comunicação de dados 

em alta e média velocidade. Contudo, 0 comércio de teiecomunicaçóes para o Teledesjc é 

pequeno em relaç-o ao tamanho do projeto, que segue Com luta pela conquista de mercado.373 

A sociedade é dependente do mundo virtual porque uma parte 

vo~umosa das tarefas diárias é conduzida para a Inlernel, gerando fatos e consequências 

jurídicas e economicas, da mesma forma que acontece no mundo fisi~o.' '~ 

1.2 Origem da Internet 

A Inlerner, gerada em ambiente m i l i t ~ , ) ~ '  tem sua gênese em 1958, em clima de 

guerra fria, O lançamento em órbita do primeiro satélite artificial (0 Spufnik), no ano de 1957, 

pela então União Soviética, foi motivo de grande preocupação Para os Estados Unidos, que 

370 BLUM, Renato M, da ópice; B ~ ~ ~ ~ .  Marcos Gomes da Silva. O novo código civil e as relaçdes jurfdicas 

virtuais. In: Justilex. Ano 11, n. 14, fev./2003, P. 28 
17' MITCHELL William J, E-topis: a vida urbana, mas nHo como a conhecemos. Tradução: Ana Carmem 

Martins ~uimaries. São Paulo: SENAC, Zoo2, P; 66- 67' 
372 P E R ~ l ~ ~ ,  Marcelo Cardoso, Direito g intimidade na Internet. 4. reimpr. Curitiba: Juru& 2008, p. 22. 
173 Renato Um C" 

de satklites. Disponível em: 
SABBATINI. 

<http://www,sabbatini,comirenatolco~eio/cp990716i~htm Acesso em: O '  2010. 

175 BLuM Renato M, da bpice, O processo eletrbnico: assinaturas, provas, documentos e instrumentos 
digitais. ,i: BLUM. Renato M, da S. Ópice (coord.). Direito eletr6nlco: a Interne1 e os tribunais. Elauru: 

EDIPRO, 2001, p. 36. 
375 Manuel, A galpxia da internet: refiexóes sobre a intemet, 0s negócios e a sociedade. Traduçgo: 

Maria ~~i~~ x , ' ~ ~  A, B ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ i o  de Janeiro: Jorge Zahar9 2003' p. 15' 



em 1958, criaram a ARPA (Advanced Research Project Agency - Agência de projeto de 

Pesquisas Avançadas). O objetivo dessa agência era realizar investigações relacionadas a 

comunicações, mais especificamente comunicações em rede de computadores. A mola 

propulsora das investigações era criar Um Sistema de comunicações com capacidade para 

suportar um hipotético ataque nuclear, permitindo que o fluxo de comunicaçóes fosse 

mantido.376 

Assim e nos anos posteriores, OS trabalhos da ARPA objetivaram e conseguiram um 
' 6  . sistema de comunicaqão invulnerável a ataques nuc~eares"'" com o "desenvolvimento da 

tecnologia de fragmentação das mensagens em blocos, em partes ou packets (pacotes)".3" 

Isso resultou, por sua vez, no avanço da tecnologia digital, que permite o empacotament~ de 

mensagens, som, imagens e dados, cujo ápice é a possibilidade de comunicação global 

horizonta~.~" 

A primeira rede de computadores, criada em 1972,3'~ em homenagem a sua 

patrocinadora, foi batizada de ARPANET?~' sendo criada em 1974 a sua versão comercia[, o 

T e ~ e n e r . ~ ~ ~  

A segunda etapa de desenvolvimento da Interne, é marcada não pelas inovaçóes 

tecnológicas,3" motivada pela dificuldade de distinguir a pesquisa destinada 

das atividades militares, pela divisão, em 1983, entre ARPANET, 

orientada para fins e MILNET, destinada a aplicaçaes militares.384 Outro marco 

importante nessa fase é o surgimento dos computadores pessoais, que contribuíram 

intensamente para o desenvolvimento da ~ n t e ~ ~ ~ t . ~ ~ ~  

O nome ~~~~~~~t aparece, primeiramente, na designação ARPA-INTERNET, e depois 

tomou-se apenas INTERNET, ainda sustentada pelo Departamento de Defesa dos Estados 
386 

unidos, porkm conduzida pela National Science Foundation. 

3 76 PEREIRA ~~~~~l~ cardoso. Direito h intimidade na Internet. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2008, p. 23, 
377 CASTELiS, ~ ~ ~ ~ ~ l ,  A em rede. ~01. 1, 6. ed. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboração de ~l~~~~ ~ ~ ~ ~ d i ~ i  Gerhardt São Paulo: Paz e Terra. 1999, P. 82. 
PEREIRA Marcelo Cardoso, Direito B intimidade na Internet. 4. relmpr. Curitiba: Juruá, 2008, p. 23-24, 
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colaboração de ~l~~~~ Brandini Gerhardt SgO Paulo: Paze Terra+ 1999, P. 82. 
PE~E,RA Marcelo Cardoso, ~ i ~ ~ ; t ~  g intimidade na Internet. 4. ElmPr. Curitiba: Juruá. 2008, p. 24. 
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IR) PEREIRA, Marcelo Cardoso. ~ i ~ ~ i t ~  g intimidade na Internet. 4. rejmpr. Curitiba: Juruá, 2008, p. 26. 
181 PEREIRA Cardoso. ~ i ~ ~ i t ~  intimidade na Interne<. 4. relmpr. Curitiba: Juruh, 2008, p. 27, 
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A terceira fase é iniciada com O encerramento oficial da ARPANET?" que resultou na 

privatização da Interne/ e inexistência de qualquer autoridade ~upervisora. '~~ A partir de 

1994, surgiram navegadores como Netscape Navigafor, Interne1 Explorer, Mosaic, dentre 

outros, cuja popularização possibilitou Infernef "crescimento diário com a conexão de novas 

redes, aumento do número de usuários e surgimento de novas a p l i ~ a ç d e s " , ~ ~ ~  tornando-a, 

portanto, o meio mais poderoso para a transmissão do conhecimento, desde a invenção da 

imprensa.390 

Quanto aos navegadores, Amadeu dos Anjos Vidonho Junior afirma que 

Hodiemainente, 'navegar7 e preciso! Mas também, podemos dizer em 
metáfora, pelos programas ou navegadores que permitem o acesso 
informaç6es disponibilizadas pela Internet. Transpondo-se ao ciberespaço, 
temos que para o intemauta navegar é preciso. "'Viver nao e preciso', pois a 
única forma de modificarmos O meio e a ele adaptarmo-nos e a 
como mesmo esta foi O começo de tudo, porquanto O que e preciso é criar 
diz o poeta, com a nossa concordància, sendo que a Internet é poderosa 
ferramenta para ta1.j9' 

Ainda que a Interne1 tenha sido iniciada na mente dos cientistas da computação nos 

primeiros anos da década de 1960, que uma rede de comunicaçdes mediada por computadores 

tenha sido desenvolvida em 1969 e que comunidades de computação dispersas tenham 

Surgido desde o final da década de 1970, o fato é que Para a maioria das pessoas ela nasceu 

apenas em 1 
Sem o projeto militar, 0s cientistas não teriam tido acesso aos recursos necesshios 

para produzir uma rede de computadores e projetar todas as tecnoiogias adequadas, e "sem a 

ARPA não teria havido Arpanet, e, Sem a Arpanet, a Internei como a conhecemos 

hoje não e~istiria"?~' 
assim, com base em breve relato, que a Interne/, nascida em meio militar 

sem, contudo, voltar-se apenas a tais atividades, caminhou e chegou ao que hoje se conhece, 

3" pPREIRA Marcelo Cardoso, ~ i ~ ~ i t ~  intimidade na Internet. 4. reimpr. Curitoa: JUN& 2008, p, 30, 
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graças ao desempenho humano e possivel, com o desenvolvimento e uso dos computadores 

pessoais, sendo a revolução na tecnologia da informação considerada "no mínimo, um evento 

histórico da mesma importância da Revolução Industrial do século X V I I I " . ~ ~ ~  

O Brasil conheceu a Interne1 em 1988, iniciativa pioneira da Fundação de Amparo a 
Pesquisa no Estado de São Paulo (Fapesp), unida à Secretaria Estadual de Ciência e 

'Tecnologia. Em 1991, foi conectada à Fapesp uma linha internacional para possibilitar o 

acesso i Internet a entidades sem fins lucrativos, instituições educacionais, fundações de 

pesquisa e órgãos Tais organismos Pm'aram a participar de debates, a 

acessar bases de dados nacionais e internacionais e supercomputadores em países 

estrangeiros, bem como transferir arquivos e s o f t ~ a r e s . ~ ~ ~  

Durante a ~ ~ ~ - 9 2 ,  o Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas estabeleceu 

convênio com a Associação para O Progresso das Comunicações, que objetivava oferecer 

Interne, O N G ~  brasileiras. Durante esse evento, teve ainda início a Rede de Computadores 
396 com a segunda conexào brasileira a Inlernet. 

1995 uma portaria do Ministério das Comunicações, em parceria com o Minjstério 

da Ciência e ~ ~ ~ n o l o g i a .  criou um provedor de acesso privado, permitindo a operação 

comercial da rede no ~rasil.~'' 
~ ~ f l ~ ~ ~  da Inlernet no Brasil é a insurgência da língua portuguesa no mundo 

cibernético.39g contudo, a [ingua portuguesa é Um desafio cnicial para a Internet no Brasil. É 

necessário criar mais e mais conteúdos locais em português para servir ti crescente demanda 

da popu~ação brasileira, porque a disseminaçso da Mernel no pais faz com que muitos 

monolingues tenham acesso à rede. No entanto, o interesse dos brasileiros pela Interne1 não 

394 CASTELLS, ~ ~ ~ ~ ~ l ,  A sociedade em rede. vol. 1, 6. ed. Tradução: Roneide Venancio biajer com a 
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pode ficar adstrito apenas aos conteúdos em língua portuguesa, sob pena de perder a 

variedade de conteúdos e idiomas proporcionada pela rede?99 
ii 400 "Não há nenhum ganho sem perda , pois, ao obter alguma coisa, outra é perdida,40' 

A In~ernet é espelho do mundo real e, como tal, sempre tera seus riscos.402 Teme-se ver 

última flor do Lácio, inculta e bela" tornar-se a versa0 do terceiro milênio do Novilingua.403 

Afirma-se isso porque é comum entre OS usuários de redes sociais a utilização da expressão 

"add' (de adicionar, em inglês) dito letra a letra, ao invés de utilizarem "adicionar", ao se 

referirem ao ato de incluir alguma pessoa em seu perfil virtual Ou ser adicionado no perfil 

virtua] de alguém. "ADD" equivaleria a "adicionar" em Novilingua. Outro exemplo é o 

"verbo tuitar", referente ao ato de postar mensagens no Tiviller. Mais um exemplo do uso de 

"Novilíngua" encontrado na sociedade da informação é a comunidade do Orkut denominada 

Vc me,fhz sq/i.er, q r i ~  t sqc!. Mencionada comunidade, desde a sua criaçao (13 de março de 

2006) até a data da pesquisa (18 de agosto de 2010), conta com 19.104 membros. A 

quantidade de usuários indica que, no mínimo, 0 mesmo ~ Ú ~ e r 0  de pessoas tenha por h&ito 

escrever palavras retirando algumas letras, causando, por esse motivo, o surgimento de 
" 
novas'' palavras. 

A evoluçgo da humanidade pode ser dividida em três ondas: a primeira se iniciou com 

a transição do nomadismo para o cultivo da tena, a Era Agrícola, sendo a propriedade desta 

um instrumento de riqueza e poder; a segunda, a Era Industrial, teve inicio com a Revolução 

Industrial, momento pelo fato de ser a riqueza a união entre propriedade, 

trabalho e capital, cujo apogeu foi a Segunda Guerra Mundial; a terceira, a Era da Informação 

começou sua chegada ainda antes do ápice da segunda onda, com a invenção de grandes 

veículos de comunicaç~o (telefone, rádio e televisão), nos quais a informação trafegava em 

número vo~umoso, sendo esta, pois, a principal característica desta onda. Por esse motivo, é 

denominada de da ~ ~ f ~ ~ a ç ã o ,  marcada pela chegada da tecnologia digital, cujo ponto 
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máximo é a criação da Internet, que possibilitou sua solidificação pela inclusão dos 

elementos: velocidade (a cada dia maior na transferência das informaç6es) e a origem 

descentralizada da transmissão de i n f ~ r m a ~ d e s . ~ ~ ~  

Em sentido semelhante, há vozes que afirmam que não aconteceu apenas uma 

Revolução Industrial (a segunda onda), mas sim três. A primeira é Caracterizada pelo 

Surgimento de tecnologias como a máquina a vapor e a substituição das ferramentas manuais 

Pelas máquinas. A segunda caracteriza-se pelo desenvolvimento da eletricidade, difusgo do 

telégrafo, invenção do telefone e outros.40S A terceira é a revolução inf~rmacion~l, nucleada 

na Califórnia (Estados Unidos). Não é por Outra razão que, se este Estado americano fosse um 

País independente, teria o segundo Produto Interno Bruto do planeta.4o6 

Assim, fica claro que a inovação tecnológica não é um fato isolado.407 Tampouco é 

resultado de um único e importante evento. Não Se trata, ainda da consequência direta de 

alguma criação independente. Essa transformação é sim, resultado da convergência gradativa 

de vários processos de longo prazo.40s 

~~l~~~ salientar que a diferença entre as três Revoluções Industriais e que a primeira, 

mesmo náo apoiada na ciência, baseou-se no USO extenso de informações, utilizando e 

ampliando os conhecimentos preexistentes. A segunda Revolução Industrial teve partjcipaçgo 

fundamenta] da ciência na da inovação. A característica principal da terceira e atua] 

revolução não 6 a de conhecimento e informação, mas o aproveitamento deles 

para a produção de e dispositivos de processamento e de 

informações, em um ciclo de alimentação entre a inovação e seu 

De observar que a sociedade contemporânea vive a ~volução da tecnologia da 

jnformação, que se consubstancia num fenômeno que, de importância parecida da 

Revolução ~ ~ d ~ ~ ~ ~ i ~ l  do XVIII, a ultrapassa Porque, diferentemente das outras 

revoluçoes, acontecidas numa área limitada, esta revolução se espalhou 

rapidamente por todo o planeta em p ~ ~ q u í s d m o  tempo. Dessa maneira, leva tudo e a todos 
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a um padrão de descontinuidade nas bases materiais da economia, da 
sociedade e da cultura e, diferentemente de qualquer outra revolução, abala, 
na mais plena amplitude, OS domínios da vida, não como fonte exógena de 
impacto, mas como elemento nuclear de um tecido que, desse elemento 
destituído já n6o logra desenvolver-se.410 

Para exemplifícar como a transmissão de informações acontece de forma dlere, 

atingindo diversas regiões, cite-se a comunidade do Orkul denominada Vem pro Rio, AQUI ta 

LIOM~?ANDO!, que com apenas cinco dias,4" possui 121.536 (cento e vinte e um mil, 

quinhentos e trinta e seis) membros. 

Nessa direção, William J. Mitchell assevera que, em razão da rede digital, 0s novos 

relacionamentos serão criados entre pessoas e informações, e não mais entre pessoas e os 

polos de produção agrária (Revolução Agrícola) ou entre Pessoas e máquinas (Revolução 

Industria~)."~ 

Observa-se, assim, que se vive a terceira onda da evolução da humanidade (ou a 

terceira Revolução Industrial): a Era da I n f ~ ~ a Ç s l o .  Em tal período de tempo, acontece uma 

inovação tecnojógica da sociedade, hábil a ocasionar a expansão da quantidade e da qualidade 

da informação, e a ampliaçfí~ no acumulo desta?" gerando como fruto a Sociedade da 

Informação, sociedade da comunicação incessante, uma sociedade que vai se ligando 

em reden,~~4 sua principal característica é a habilidade para modificar as informações em um 

sistema comuin de informação, alterando-as em velocidade e capacidade sempre maiores e 

com custo cada vez menor. 415 Nessa direçfío, William J. Mitchell pontifica que, em breve, os 
digitais de distribuição de dados estarão tão presentes dentro das cidades quanto as 

redes de telefonia e de eleticidade. Tais sistemas ttansPortar20 vários tipos de informaçdes e 

J I O  VIEIRA, ~~~i~~~ ~ ~ l ~ ~ ,  O direito g privacidade na sociedade da informa~Po: efetividade desse direito 
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passarão, mais tarde, a permitir a alta capacidade a custo Assim como a revoluçgo 
industrial separou a casa do local de trabalho, a revolução digital as une n~vamente.~" 

A informação humana passou por quatro etapas, a saber: a comunicaç%o oral dos 

povos primitivos; o surgimento do alfabeto, por possibilitar que o conhecimento seja 

transmitido ao longo das gerações; a criação da imprensa, por permitir a difus&o da 

informação de toma mais veloz a uma infinidade de Pessoas; e o nascimento dos meios de 

comunicaçgo em massa (rádio, televisáo e comp~tadores).~'~ 

Com o advento das tecnologias informacionais, a informação se transformou em algo 

incorpóreo e desmaterializado a circular ao redor do globo, na velocidade da luz e em 

volumes a s t ronômic~s .~~~  

A infomação está para a sociedade contemporânea assim como a terra estava para a 

primeira onda: a principal fonte de riqueza em razão de ser ~ne~gotável,~*\a qual seu poder 

tem desempenho infinitamente mais significativo do que qualquer Outro tipo de poder,421 

Dessa forma, a informação é o principal ativo da sociedade da informação. Por ser sua 

impofiante riqueza, é indispensável ao exercício de qualquer atividade. 422 

Em sentido semelhante, a Internei antecipou a entrada na era da Economia da 

I@vmação, era essa na qual a sociedade tem a propriedade intelectual como uma das mais 

importantes mercadot-ias.423 Assim, afirma-se que atualmente todas as pessoas, do empresário 

ao cidadão anônimo, a cada dia que passa, precisam de mais, maiores e melhores infomaçaes 
424 

para o cometo desenvolvimento de seu trabalho. 
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Por conseguinte, na sociedade da informação, as desigualdades entre os povos sao 
medidas pelo domínio e utilização que dão às novas tecnologias da informação, e não mais 

pela quantidade e qualidade de armas ou terrilórios dominados.42s 

Cumpre ter em linha de conta que "sem a nova tecnologia da infomaçgo, o 
r, 426 capitalismo global teria sido uma realidade muito limitada , sendo, portanto, praticamente 

impossível separar a Sociedade da Informação do capitalismo. As sociedades industriais sb 

estatistas, ao passo que as sociedades informacionais são ca~italistas.~~' Dessa forna, a 

informação se aplica como condição decisiva para O desenvolvimento cultural e econômjco da 

sociedade, e consequente uso intenso da tecnologia da informação, que acarreta intensas 

mudanças no mundo.428 

A sociedade da informação é a atmosfera na qual enormes quantidades de infomaçdes 

são digitalmente copiadas e repassadas imediatamente a um custo quase insignificante, para 

todas as partes do mundo.429 

Num passado não muito distante, quando, por exemplo, a água só era encontrada em 

poços, estes, além das fontes de que se obtinha tal elemento, eram configurados como o lugar 

onde a comunidade se reunia. Com O advento da água encanada, casas passaram a não mais 

ser constmídas perto dos postos e os pequenos vilarejos deram lugar às cidades.430 

~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ,  era preciso ir a lugares para trabalhar, para desfmtar momentos de lazer 

ou por qualquer outro motivo. Agora* existem os bil.7, redes digitais de alta capacidade, para 
transmitir a informação para onde se quer e no momento desejado. Isso permite que as 

pessoas façam várias tarefas sem sair do lugar. Deste modo, OS velhos locais de reunião 

passam a não mais atrair. 431 O tecnolbgico permite maiores facilidades como não 

precisar sair do lugar para realizar várias atividades ao mesmo tempo. Contudo, pode facilitar, 
. . 

tambkm o distanciamenlo entre 0s seres humanos, Por Permitir que 0s contatos se dêem de 

forma não-pessoal. 
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Um exemplo da transformação positiva causada com O advento da Internet ocomeu em 

Santa Catarina, em novembro de 2008. Chuvas intensas causaram um dos maiores desastres 

naturais da localidade: as águas dos rios inundaram e isolaram municípios, alem de causarem 

deslizamentos que prejudicaram pessoas, casas e estradas. A ~opulação sensibilizada com tal 

desgraça utilizou ferramentas como o Twitfer como meio de informar o ocorrido ao restante 

do Uma mobilização foi encabeçada pela publicitária Cristiana Soares, que postou no 

Twitfer "Por que não fazemos alguma coisa?". A pergunta foi respondida em pouquíssimo 

tempo e, em menos de 12 horas, com a colaboração de Pessoas que ela pouco conhecia, 

um blog (http://projetoenchentes.radi~ramabrasil.~~ com informaçdes referentes ás formas 

de ajudar as vitimas de tragédias como as das inundações men~ionadas.~" 

contudo, a facilidade obtida com o avanço tecnológico permite que, por meio do 

acesso à ~ ~ , ~ ~ ~ ~ t ,  seja mais necessário sair de casa. Tal recurso faz com que o contato 

humano se enfraqueça. 
N~ sociedade da informação, a construção de muros foi substituída pela construção de 

pontes, isto é, quebram-se as barreiras comerciais, possibilitando a ruptura de outras barreiras, 
434 

como a ideológica, a política e a cultural. 

os usos da Iwernel sao avassaladores e diretamente ligados ao trabalho, à família e à 

vida diaria, o e-majl responde a mais de 85% do USO da Inlernet, sendo que grande parte 

desse volume refere-se a objetivos de trabalho e a contato com a família e amigos em tempo 

rea1.43' observa-se assim, que a Internet é o carro-chefe da economia mundial e um hábil 

meio de comunicação de massa. 436 fi justamente a comunicação mediada pelo Computador o 

que será examinado a seguir. 
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2. Redes sociais 

Como já se afirmou em momento anterior,4'' 0 homem é um ser social. Na sociedade 

da informação, os relacionamentos humanos também podem acontecer no espaço virtual, 

inexistente como realidade física, porem tido como "uma representaçiío audiovisual criada e 

mantida por sistemas informáticos e programas de computador, presente em quase todos os 

países do mundo".438 

Tal espaqo virtual é denominado de "ciberespaço", O qual abrange o conjunto de redes 

de computadores e serviços dispostos na Internet. É um planeta virtual, no qual, 

possibilitados por meios eletrônicos, os relacioIIa?Iento~ ocorrem, igualmente, de forma 

virtual. Esse termo foi  unhado por William Gibson na obra Neuromancer, cujo ponto de 

partida é a analogia com o espaço sideral investigado pelos astronautas.439 

E nesse ambiente virtual que será analisada a forma de comunicação possibilitada pelo 

computador. 

2.1 C ~ m ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~  mediada por computadores e perfis virtuais 

É possivel perceber o indivíduo com poder cada vez mais expandido e habilitado com 

a utilização da tecnologia, a ser e estar em qualquer lugar, a qualquer tempo.440 Na mesma 

direção, Zygmunt Bauman afirma que "estando Com 0 seu celular, você nunca est& fora ou 

longe. Encontra-se sempre dentro - mas jamais trancado em um lugar. Enclausurado numa 
r i  441 

teia de chamadas e mensagens, você está invulnerável . 
A disseminação da In/ernet tem penetração muito mais rápida do que qualquer outro 

meio de comunicaç~o~ enquanto, por exemplo, 0 rádio e a televisâo levaram trinta e quinze 

anos respectivamente para alcançar a marca de sessenta milhdes de estadunidenses, a Interne/ 
442 

conseguiu tal marca com apenas três anos. 

437 Ver item 3, do àpr;vacidade: vida privada, inlimidade e segredo) do Capltulo I 

fundumerr/uis J ~ R  r intimidode.). 
LEONAR,,I Marcel, Responsabilidade civil pela violação do sigilo e privacidade na Intemet. /n: SILVA, 

~~~i~~ Beatriz Tavares da, S A N ~ ~ ~ ,  Manoel J. Pereira dos (coord.). Responsabilidade civil na internet e nos 
demais meios de comun ic~y~o ,  são Paulo: Saraiva. 2007+ p. 65.  
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440 PIN,,E,RO' Patricia Peck, Direita digital, 3. ed., atual e ampl. SBo Paulo: Saraiva, 2009, p. 254. 
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A importância de tal impacto está em que, ao contrário da televisão e do rádio, na 

h r n e t  as pessoas são consumidoras e produtoras, vez que "fornecem conteúdo e dão forma 
teia" 443 . Na mesma direção, afirma-se que mais do que organizar atividades e partilhar 

informações, as pessoas representam os reais produtores e distribuidores 

O advento da Interne1 trouxe variadas mudanças Para a sociedade, dentre as quais, a 

mais significativa "é a possibilidade de expressiio e socializaçâo atravbs das ferramentas de 
>r 445 comunicação mediada pelo computador (CMC) . Parte considerável dessas comunicaçtjes 

acontece, geralmente, de foma espontânea, diversificada, com finalidade e adesão.446 

Como um hábil fenômeno de integraçâo social, a Internet trouxe mudanças, altemdo 

as antigas formas de relacionamento de modo a tomá-las mais dinâmicas e aceçsiveis em 

escala 

No que conceme aos relacionamentos humanos, Zyemunt Bauman afirma que homens 

e mulheres são seus personagens centrais, e que estes são ansiosos porque foram 
c /  
aos seus próprios e sen~imen~os.facilmenref descarts>1ej~, ansiando pela segurança do 

convívio e pela amiga com que possam contar num momento de aflição, desesperados 

por Grelacionar-se*+.448 Assevera ainda que "um encontro face a face exige o tipo de 

habilidade social que pode inexistir ou se mostrar inadequado em certas pessoas, e um diálogo 
3,449 sempre significa expor-se ao desconhecido: é como se tornar refém do destino . 

6 uma das características do mundo cibernética: albm de ser capaz de transformar 

a informaçgo no produto de maior valor, possibilita comunica~fio veloz para reduzir as 

enomes distâncias, possibilitando, assim, "o desenvolvimento da humanidade para virtualizar 
. >r 450 

suas relações e sua existência . 

6 no contexto da da informação, alimentada pelo desejo de seus membros 

de entrarem em contato e relacionamentos, que surgem as redes sociais na 

lntemet que possuem como característica a capacidade de difundir informações por 

JJI CASTELLS. Manuel, A sociedade em rede. vol. 1, 6. ed. Tradução: Roneide Venancio Majer com a 

colaboraçgo de ~l~~~~ ~ ~ ~ ~ d i ~ i  Gerhardt. SBO Paulo: Paze Terra, 1999, 
439. 
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meio das conexões entre os a t ~ r e s . ~ ~ '  Por rede social entenda-se a "metáfora esmtural para a 
>. 452 compreensão dos grupos expressos na Internel . 

Contudo, o questionamento proposto por Manuel Castells merece particular atençgo: 

"a Intemet favorece a criação de novas comunidades, comunidades virtuais, ou, pelo 

contrário, está induzindo ao isolamento pessoal, cortando Os laços das pessoas com a 
..,., 453 sociedade e, por fim, com o mundo 'real . . 

Em sentido semelhante, Zygmunt Bauman afirma que 

diferentemente dos 'reíacionamentos reais', e fácil entrar e sair dos 
'relacionamentos virtuais'. Em cOmparaÇ60 com a 'coisa autêntica', pesada, 
lenta e confusa, eles parecem inteligentes e limpos, fáceis de usar 

e manusear. [...I 'Sempre se pode apertar a tecla de deletar'?4 ' 

Manuel Castells questiona se as comunidades virtuais são comunidades reais. para ele, 

"sim e não" é a resposta. São comunidades, no entanto não são comunidades &icas, e são 

despossujdas dos mesmos moldes de comunicação e interação das comunidades fisicas. 

Contudo não irreais, posto que funcionam em outra esfera da realidade.455 

Releva salientar que a Internel conta hoje com mais de 800 mil sites. Diariamente são 

criadas mais de mil homepages. Não é apenas uma comunidade virtual, mas várjas 

Comunidades virtuais que orbitam em tomo de objetivos comuns, com participantes de 
456 diversos pontos do planeta, sujeitos cada um a ordenamentos distintos. 

O estudo das redes sociais é fundamental Para a ComPreenS80 de como a comunicaçgo 

mediada pelo computador vem modificando a sociabilidade contemporânea, pois o uso da 

In,erner cresce constantemente no mundo inteiro, especialmente no que se refere ao seu uso 

Para a c o m ~ n i c a ~ ã o . ~ "  
A doutrina ainda é muito restrita quanto ao estudo da comunicação mediada pelo 

computador porque tal fenômeno social é "recente demais Para que a pesquisa acadèmica 

tenha tido a oportunidade de chegar a conciusões sólidas sobre 0 seu significado social",'58 

JsI R E C U E R ~ ,  Raquel, Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulfna, 2009, p. 1 16. 
Ul REC-ER~, Raquel, Redes soeis;s Internet. Porto Alegre: Sulln+ 2009, P. 24. 
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haja vista que a ~nrernei, nos moldes como hoje a percebemos, é acontecimento novo que 

conta com apenas quinze anos. No contexto brasileiro, tal investigação 6, da mesma forna 

ainda pouco conhecida.459 

As ferramentas de comunicação mediadas pelo computador propiciam aos atares 

sociais a construção, integração e c0municaçã0 com Outros atores sociais, gerando rastros. É 

com essa possibilidade de pesquisas referentes a CMC na Interne! que inflama a perspectiva 

de estudo das redes sociais, a partir da década de 1990."~' 

Pode-se afirmar que a comunicação mediada por computadores nasceu em ] 986, com 

a criação do IRC (Inrernet Relay Chal). Mencionado programa, que ao lado dos #ires de 

busca, dos e-mails, da world wide web, dentre outros, é um dos principais meios de 

transmissão e alcance de informações via ~nternef?~' mudou 0s paradigmas da época porque 

veio a incrementar a conversa digital: a interatividade pela Internet passa a acontecer em 

escala mundial. Com o tempo, tomaram-se realidade, além do IRC, as salas de bate-papo 

mediadas por provedores comerciais e o " I c e  (do "som" de I seek you - eu procuro vocè), 
.i 462 um programa desenvolvido pela empresa israelense Mirabillis , ferramenta esta que, junto 

do IRC, é considerada um marco nas redes sociais. Mencionadas ferramentas ganharam 

tamanha grandeza que foram objeto de estudos e pesquisas, não Por causa dos seus conteúdos 

tecnológicos, mas, principalmente, por terem agregado um jeito novo de relacionamento entre 
463 

pessoas das mais variadas crenças e raças. 
Rede soCia1464 6 conjunto de atores sociais e suas conexões, isto é, rede social é uma 

"metáfora para observar os padrões de conexão de um EmPo social, a pmir das conexaes 

estabelecidas entre os diversos atores". Seu estudo destaca 0 problema do surgimento das 

estruturas sociais bem como a forma como são com~ostas, por intermédio da comunicaçâo 

mediada pelo computador, e o como tais interações mediadas geram fluxos de 
465 

infomaÇaes e transformações sociais que impactam as estruturas. 
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Os atores sociais são as pessoas relacionadas em cada rede social, que se observam e 

atuam de modo a adaptar as estruturas sociais por meio da interação e constituição dos laços 

sociais. Não são imediatamente distinguiveis em razão da distância havida entre os envolvidos 

e podem ser representados por constituições identitarias, tais como "um ~ e h l o ~ > ~ *  por um 

4689, 469 , f b / o i ~ ~ , " ( ' ~  por um twiuer ou mesmo por um perfil no Orkut . Desta maneira, os atores 
das redes sociais podem ser entendidos como "os indivíduos que agem através de seus 

,/i,i,/nlog,y. i~,rhlog,~ e paginas pessoais"."7" 

Ao que se refere a construção da identidade, insta afirmar que devido a ausência de 

informações no ciberespaço existentes na comunicaçiío (?nine (frente a frente), as pessoas são 

compreendidas por suas palavras. que estabelecem as percepções que têm dos atores sociais. 

Dessa forma, é necessário colocar rostos e informações que individualizem e gerem a 

identificação de uma pessoa com o jeito de ser do ator social que postou alguma 

i tifortnnçiio. 471 

A construção personalizada é percebida em diversos âmbitos no ciberespaço. Como 

exemplo, citem-se os perfis do ú'rkul, nos quais a individualização e a construção pessoal de  

cada página são evidentes. e ~ p e ~ i a h e n t e  pela ~ X ~ O S ~ Ç ~ O  dos gostos e sentimentos472 dos 

nt«res qlie çoiitribuein para a construção de Liin eir a ser percebido pelos demais. outro 

elemento de expressão de caráter pessoal é a participação nas comunidades internas,'''' 

divididas por categorias de interesses."4 

I(,,, A pdlavrii h/,,g c! a abreviaqão de wehlog (weh- Irllerner e /<l~-di&rio de bordo). Hqje ein dia, o h/,,g vai alein 
de ser disrio, pais se transforinou iiiiI11 inteiiso meio de coinunicaçFío, periiiitindo a coautoria. pois 
pessoas podem ter permissáo de edição e publicação e O intercâmbio com seus leitores. PINHEIRO, patricia 
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n,ai/ interno, album de fotografias, possibilidade participar de comunidades internas, são alguns dos recursos que 
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Manuel Castells pontifica que as comunidades virtuais apresentam um novo e 

impressionante contexto no qual refletir acerca da identidade humana na era da ~nternet.~'~ 

Para ele. a identidade e entendida como sendo o 

processo de coilstruçâo de significado com base ern urn atributo cultiiral, ou 
ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual@) 
prevalece(in) sobre outras fontes de significado. Para um determinado 
indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode haver identidades múltiplas.47b 

Além dos atores sociais. o outro elemento característico das redes sociais são as 

conexões. Numa rede social, as conexões são compostas de laços sociais que são constmidos 

pelas interações sociais entre OS atores, sendo que sua maioria permanece online 

indefinidaniente. A fornia de eliminação das interaçaes 6 a exclusão do hlog do ar ou do 

comentário. Contudo, grande parte das tais interações permanece no ciberespaço 

eternamente. 477 

É preciso pôr em relevo que os laços no ciberespaço "são formas mais 

institucionalizadas de conexào entre atores, constituidos no tempo e através da interação 

ç ~ c i a ~ . ' ' ~ ~  0 s  laços podem ser fracos ou fortes. Os laços fortes são caracterizados pela 

intimidade, pela semelhança e pelo desejo de criar e manter uma conexão entre duas pessoas. 

C'<>1isUbs~nciuiii-sc nos iiiodos tiiuis concretos para as trocas sociais. Os laços fracos sgo 

caracterizados por serem relações dispersas e sem intimidade possibilitando, porém, trocas 

mais d i f u ~ a s . ~ ' ~  

A /nl~.rne/ 6 especialmente adequada a geração de múltiplos laços fracos. Os  laços 

fracos servem para o Iòrneciiiiento de infòrmaçfies e na abertura de oportunidades a baixo 

escolas; fainilia e lar; gays, lésbicas e bi; governo e politica; hobbies e trabalhos manuais; jogos; moda e beleza; 
lnúsica negócios: outros; países e regi6es; pessoas; religiaes e crenças; romances e relacionamentos; saúde, 
bem-es;ar e fitness; e viagens. Cada comunidade possui nome, descrição, categoria, nome do dono, nome dos 
riioderadores. tipo. ~rivacidade do conteúdo. número de membros, data e local de criaçâo. A titulo de 
cilriosidade. citem-se duas comunidades do Ork~rl. que. embora possuam praticamente o mesmo tempo de 
existèllcia. possuem núineros de membros muito diferentes. A comunidade Me d2 l ivros de prese,ite!!! criada em 
10 de maio de 2005. possui, em 18 de agosto de 7-010, 50. 731 membros, ao Passo que a comunidade Fui tomar 

sí> linho vodka criada em 28 de junho de 2005 possui. na mesma data. 101.958 membros - um pouco mais 
do que o dobro de membros daquela comunidade. 
J75 A sociedade em rede. vol. 1. 6. ed. Traduçâo: Roneide Venancio Majer com a colab~ra~ão de ~l~~~~ 
Brandini Gerhardt. Sgo Paulo: Paz e Terra. 1999, P. 443. 
47" O poder da identidade. vol. 11, 6. ed. Tradução: KIauss Brandini Gerliardt. São Paulo: Paz e T ~ ~ ~ ~ .  1999, ,,. 
22. 
"' RECIJERO, Raquel. Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 30. 
J78 RECIJERO, Raquel, Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 38. 
I'" RECUERO, Raquel. Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina. 2009. p. 41. 



custo. A vantagem é que a Internet possibilita a criação de laços fracos com desconhecidos, 

que, ofjine ou online, facilitam a ligação de individuo com variadas características sociais.480 

/\ /n/rrnr/ auxilia, dessa maneira e dentre outros aspectos, na expansão dos vinçulos 

sociais numa sociedade que, ao menos aparentemente, está passando por uma veloz 

individualização e um rompimento cívico. Existem indícios de que as comunidades virtuais 

são mais fortes do que sc imagina. ante 0s sinais consideráveis de solidariedade reciproca na 

Interne/, mesmo entre atores sociais unidos por laços fracos. Como exemplo de solidariedade 

que transpassa a fronteira entre ciberespaço (onde a ideia é iniciada) e o mundo real (local da 

prática da ideia solidária), relembre-se o já referido exemploJX' da manifestação iniciada no 

Tivi//er em prol das vitimas das enchentes em Santa Catarina, em novembro de 2008. 

A comunicação mediada pelo computador impulsiona, por exemplo, debates 

desinibidos a sinceridade. O preço disto tudo pode ser "o alto índice de 

mortalidade das amizades onlinr. pois um palpite infeliz pode ser sancionado pelo clique na 
rr 482 desconexão - eterna . 

De forma geral, o grau de sociabilidade das redes sociais ainda não esta definido, 

tampouco são conhecidas suas consequências culturais. 483 

são  oferecidas algumas tentativas de explicação. Há críticos sociais que reprovam a 

desumanização das relações mediadas Por computadores, pois a vida no mundo cibemético 

parece ser fuga fácil da vida real. Existem ainda pesquisas que afirmam que o uso intenso da 

"foi associado ao dcclinio da comunicação dos participantes com os membros da 

família no lar, um declinio no tamanho de seu circulo social e aumento da depressão e da 

r, 484 solidão . 
"Dentro da rede, você pode sempre correr em busca de abrigo quando a multidgo à sua 

volta ficar delirante demais para O seu gosto"?" porém tal falsa proteção pode ter como preço 

a ser pago o vício em Internei. Assim como Outros vícios assim denominados de 

depenJinciass compor~ameniui.~, o vício em Interne1 pode causar danos fisicos, como 

problemas de visão. em razão da luminosidade do monitor além de danos que vão desde a 

"YASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. vol. 1. 6. ed. Tradução: Roneide Venancio ~~j~~ com a 
colaboraGão de Klauss Brandini Gerhardt. Sã0 Paulo: Paz e Tem, 1999, p. 445. 
JR I ver item 1.2 ( ~ r i g e r n  da interne/) deste Capitulo 2. 
JX' CASTEI,LS. Manuel. A sociedade em rede. vol. 1, 6 .  ed. Tradução: Roneide Venancio ~~i~~ com a 
colaboração de ~l~~~~ Brandini Gerhardt. Sáo Paulo: Paze Tem, 1999, p. 445. 
"3 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. vol. 1. 6. ed. Tradução: Roneide Venancio ~~j~~ com a 
colaboração de ~ l ~ ~ ~ s  Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra. 1999, p. 443. 
"4 JCASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. vol. 1% 6. ed. Traducão: Roneide Venancio ~~j~~ com a 
colaboração de Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Tena, 1999. p. 443-444. 

B A U M A N ,  Zygmunt. Amor  liquido: sobre a fragilidade dos laços humanos. Traduçáo: carlos ~ l t , ~ ~ ~  
~ ~ d ~ i ~ ~ ~ .  ~ i o  de Janeiro: Jorge Zahar. 2004. P. 79. 



tremedeira até a taquicardia, sendo que a longo prazo o viciado ainda apresenta 

comprometimento na postura, subnutrição OU obesidade causada pela má alimentação; e 

danos emocionais. como a falta de concentraçáo C ailiçáo por nao estar utilizando um 

computador.JX0 

Nem tudo e pessimismo: e possiv.el perceber os embriões de uma nova sociedade nos 

seus recônditos, como as redes sociais4" que, repise-se, possibilitam a aproxima~ã~ de 

pessoas de maneiras nunca dantes  imaginada^.^" 

3. Pr i vac idade  n a  sociedade d a  i n f o r m a ~ i í o  

Como observado nas linhas acima, a sociedade da informação, alimentada pelo acesso 

à In/erne/. possibilitando a adesão e participação ativa nas redes sociais, é uma realidade que, 

embora nova, vem trazendo fortes consequências na vida de todas as pessoas. 

afirmar que as crianças e 0s adolescentes dos dias atuais têm maior nível de 

conhecimento em relação à geração que OS antecedeu, sendo possível identificar até mesmo 

diferenças entre os adolescentes nascidos no inicio dos anos 90 (geração Internet) e os 

nascidos pós-ano 2000 (geração redes sociais).48y 

DOS ,siie,s existentes, OS dez mais procurados no mundo sgo: Google, Facehook, 

)'ou/lrhe. }úhoo. /,ivc, Buidu. Wikipediu, Bl(~,wer, MSN. Tencenr e ~ w i ~ r e r . ~ ~ ~  O que eles têm 

em comum? por serem siles de busca ou de redes sociais, são típicas criações da sociedade da 

informação. Afirma-se isso porque 0s de busca são aqueles que, como O próprio nome induz, 

oferecem os 1ink.r que direcionam aos sites encontrados como resposta a uma solicitação, 

Noutras palavras. os 'sb~s~adores'' levam o intemauta até a informação. Os sifes de redes 

sociais são aqueles que, como já mencionado, permitem aos seus usuários (os atores sociais) o 

contato com uma infinidade de pessoas e comunidades virtuais. 

4"s V~N~CIUS, skrgio. Confira os sintomas apresentados por viciados em internet. Disponível em: 
<http:/lwww I .folha.~~l.c~m.br/folhdinformatica/ult124u20334.shtml>. Acesso em: 19 ago. 2010. 
1" 'A~TELLÇ. Manuel. O poder da identidade. vol. 11.6. ed. Tradução: Klauss Brandini Gerhardt. são paulo. 

Paz e Terra. 1999. p. 427. 
400 MITCHELL, William J. E-topia: a vida urbana. mas ngo com0 a conhecemos. TraduqHo: carne,,, 
~ a r t i n s  Guimaráes. Sáo Paulo: SENAC, 2002. P. 26. 

ERRARI, Bruno; GUIMARÃES, Camila. 27 pessoas que ,você precisa conhecer: os contatos mais 
interessantes das redes sociais e de onde vem seu Poder. Revista Epoca. Editora Globo, edição n. 628. 31 de 
iiiaio de 20 10. p .  102. 
ano ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  ~http://www.alexa.com/>. Acesso em 15 ago. 2010. 



Estima-se que, a cada sete pessoas, uma frequente redes sociais virtuais. Mencionadas 

comunidades virtuais (Fucebook, Orkur e TwNrer) abrigam quase 1 bilhão de pessoas.491 

A sociedade da informação avivou "uma série de questões antigas do nosso direito, 

ressurgidas em novas embalagen~"."~~ dentre elas. as relacionadas à intimidade e sua proteção. 

Assim, a titulo de exemplificação. uma pessoa não vinculada a um perfil virtual pode ter fotos 

suas em companhia ou não de titulares de tais perfis, dispostas nas redes sociais. Tal situação 

pode dar margem à violação ao seu direito a intimidade. 

É fato incontestável que se encontram no mundo cibernética informações em 

quantidade incomensuravel e em escala mundial. Ocorre, porém, que dentre essa quantidade 

gigantesca, boa parte é composta Por informações pessoais, isto e, informações relacionadas 

privacidade das pessoas."" como sera visto abaixo. 

3.1 Dados sensíveis 

O usuário das redes sociais, como visto no item 2 supra, para montar um perfil virtual 

e assim criar a sua identidade, pode Postar fotos e informações, sendo que algumas dessas são 

de cunho estritamente pessoal. 

Durante a vida, do nascimento ao falecimento, a pessoa e obrigada a deixar registros 

de algumas atividades. Tais registros, que são 0s dados pessoais do indivíduo, e que podem 

ser coletados e em bancos de dados. são distinguidos em nominarivos e 
494 nomina1ivo.s. 

os pessoais nominativos são aqueles que se relacionam a pessoa (fisica ou 

juridica) e que, por essa razão, dizem respeito a própria Pessoa a que fazem referência. Este 

yrupc, de dados pessoais. por seu turno, é subdividido em dudos nüo sen.sjvej,v e dUdos 

495 .srn,sívei.s. 

MANSUK, Alexandre; FERRARI. Bruno: GUIMARÃES. Cmnila. O poder e o risco das redes sociais. 
~ ~ ~ i ~ t ~  Época, Editora Globo, edição n. 628, 3 1 de maio de 2010, P .  79. 
2" DAAON. Alexandre Jean. Crimes informáticos. BLUM. Renato ópice (coord.). Direito eletr8nico: a 
i1iteniet e 0s tribunais. Bauru: EDIPRO, 200'3 P. 
"1'3 P E R ~ ~ ~ ~ ,  ~~~~~l~ Cardoso. Direito h intimidade na lnternet. 4. reimpr. Curitiba: Juruá, 2008, p. 240. 
as',t I ~ I ( I N ~ ~ . D O  ~11.110. Dcin(icrit<i. Bancos de dados a responsabilidade derivada de seil 
DisDonivel ~ h t t p : i ~ w w ~ . ~ « n ~ j ~ r . ~ ~ ~ i i 1 b r ~ Z O O 2 - . i ~ ~ 1 - o ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b i ~ ~ ~ ~ d e e d e r i v a d n ~ c o n t r o ~ e ~ ,  A~~~~~ eni: 28 

nov. 2010. 
495 RE]NALDO FILHO. Demócrito. Bancos de dados e a responsabilidade derivada de seu controle, 
Disponivel eln: < h t t p : ~ ~ w ~ ~ . c o n j u r . c o m . b ~ ~ ~ ~ ~ ~ - . i ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ e r i v a d a c o n t r o l .  Acesso em: 28 
nov. 2010. 



Os dados não sensíveis são classificados como de domínio público e, portanto, 

passíveis de apropriação por qualquer pessoa, sem. contudo, causar dano ou risco de dano. 

São exemplos de dados não sensiveis aqueles que aludem a atributos da pessoa, como o nome 

e o estado civil, ou a outra ocorrência de sua vida civil e profissional, como a profissão. Tais 

dados apenas se prestam ao controle da existência da pessoa, a veracidade e possibilidade de 
4'16 retiticação em caso de erro. 

Os dados sen.sívei.s, grupo de dados nominativos ligados a esfera de privacidade497 e 

que, por esse motivo, terá maior atenção, são aqueles alusivos a esfera intima da pessoa, como 

"os seus pensamentos, as suas opiniões políticas, a sua situação econômica, a sua raça, a sua 

religião, a sua vida conjugal e sexual, e outras condições que importam apenas ao 

i n d i v i d ~ o " . ~ ~ ~  Por possuírem natureza distintiva, devem gozar de proteção, de modo a impedir 

situações de tratamento injusto.4yq vale ressaltar que para a criação do perfil virtual, o usuário 

das redes sociais disponibiliza vários dados sensiveis (relações amorosas, orientação sexual, 

dentre outras). tomando público o que é intimo e garantido constitucionalmente. 

Afirma-se, pois, que os dados sensiveis são mais amplos do que os dados não 

sensiveis. pois aos titulares dos dados garante-se, alem do direito de completa-los, esclarecê- 

l0s e corrigi-los, proibir sua utilização por  terceiro^.'^^ 
O direito de exclusividade (OU limitação) do uso dos dados existe porque a divulgação, 

sem o consentimento do titular dos dados sensiveis, pode macular sua intimidade.50' 

Percebe-se. então, que os dados sensiveis têm maior chance de causar violações, não 

apenas ao direito à intimidade, mas aos direitos fundamentais como um todo. Afirma-se isso 

porque o conhecimento prévio de algum dado sensível pode gerar uma situação de quebra da 

isonomia em várias situações. Cite-se como exemplo um empregador que conheça dados de 

um prontuário médico em que se confirme o HIV. Este fato pode ser causador de 

J"" REINALDO FIL~~O, Demócrito. Bancos de dados e a responsabilidade derivada de seu controle, 
~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  em: ~~~p:~~www.~~njur.com.br~2002-jun-07~responsabilidade~derivada~conh.ole>. Acesso em: 28 
no". 20 10. 
4'37 RREINALDO FILHO, Demócrito. Bancos de dados e a responsabilidade derivada de seu controle. 
nisponivel em: < h t t p : ~ ~ ~ ~ ~ . ~ o n j u r . c o m . b r / 2 0 0 ~ - ~ u n - 0 ~ ~ ~ ~ ~ r v a d a c o n t r o l e .  Acesso em: 28 

nov. 2010. 
1'8 CARVALHO. Ana Paula Gambogi. O consumidor e O direito a autodeterminação informacional: 
considerações sobre 0 s  bancos de dados eletrônicos. 117: Revista de direito do consumidor, n. 46, abr./jun. 
2003. p. 93. 
4'" LIMRERGER, ~ ê ~ i ~ .  O direito B intimidade na era da informhtica: a necessidade de proteqão dos dados 
essoais. porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. P. 203. 

REINALDO FILHO. Demócrito. Bancos de dados e a responsabilidade derivada de seu controle. 
~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  em: < ~ t t p ~ ~ ~ w w ~ . ~ ~ n j ~ ~ . ~ ~ m . b r l 2 0 0 2 - j u n - 0 7 ~ r e s ~ ~ ~ ~ ~ b i ~ i d a d ~ ~ d e r i v a d a ~ c o n t r o l e ~ .  Acesso em: 28 

noi 20 I O. 
REINALDO FILHO, Demócrito. Bancos de dados e a responsabilidade derivada de seu controle, 

~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  < h t t p : / / w w w . c o n ~ j u r . c o m ~ b r ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~ / ~ ~ ~ 0 ~ .  Acesso em: 28 
nov. 20 10. 



discriminação, cujos resultados podem ser a não contratação do candidato ou a demissão do 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de especial proteção aos dados sensiveis,'03 

especialmente quando disponibilizados no ciberespaço, ambiente no qual "incontaveis 

informações e mensagens circulam por muitos lugares e se cruzam o tempo todo, se expondo 

aos olhos de  todo^"."'^ 
A importância da proteção dos dados sensíveis se estende a todos os âmbitos de 

atuação do ser humano. Em busca da preservação da segurança, podem os detentores da 

infracstrutura tecnolbgica monitorar eletronicamente qualquer pessoa? Decerto que 6 negativa 

a resposta. Ocorre, contudo, que é possivel o manuseamento de varios dados sensíveis das 

pessoas. É importante frisar que atitudes contrárias a tais pessoas não poderão ser tomadas, 

vez que esse tipo de prova é considerado ilícito.5o5 

Relativamente aos dulk>.s n & J  nominulivos. afirma-se serem estes os não relacionados g 

pessoa (como dados estatísticos não relacionados diretamente a alguma pessoa) e que, 

portanto, podem ser apropriados sem qualquer restrição, exceto na hipótese de limitações 

emanadas de regimes legais e ~ p e ~ i f i c o s . ~ ~ ' ~  

Como os dados não nominativos não se referem a dados pessoais, sua apropriaqào não 

alcança os direitos da personalidade e, por conseguinte, não invade a intimidade ou 

privacidade das pessoas.5o7 

5"' L,JMBERGER. Têtnis. O direito h intimidade na era da inform4tica: a necessidade de protecão dos dados 
essoais. porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. P 203. 

L.IMBERGER, Têmis. O direito B intimidade na era da informhtica: a necessidade de proteção dos dados 
essoais. porto Alegre: Livraria do Advogado. 2007. P 204. 
rm CARVALHO, Ana Paula Gambogi O consumidor e o direito h a~todetermina~go informacional: 
consideraçdes sobre os bancos de dados eletrônicos. In: Revista de direito do Consumidor, n. 46, abr,/jun, 
2003. p. 78. 

AT[{ENIENSE. Alexandre. Tecnologia para garantir seguranca, e nHo violar intimidade. Disponivel 
< ~ t t p : ~ ~ w w w . c o n j u r . c o m . b r / 2 0 0 6 - a b ~ - ~ ~ ~ ~ ~ n 0 ~ o l a  - intimidade,. Acesso 

em: 18 nov. 20 10. 
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3.2 Exposição das pessoas nas redes sociais 

O atual avanço tecnológico permite fotografar com câmeras digitais e transferir as 

fotos para um computador, com a utilização de um cabo apropriado, leitor de cartão ou de 

BIireloo~h para a transferència. Uma única foto pode ser enviada para inúmeras pcssoas: basta, 

por exemplo, anexá-la a um e-moi[. Rememore-se que, num passado não muito longe, tirava- 

se uma foto e levava-se o filme para a revelação num laboratório a fim de poder visualizh-la. 

Atualtnente. uma imagetn pode ser captada por câmera digital e guardada no disco 

armazenador do computador, podendo ser distribuída via Interner, transmitindo "bits em vez 

,> SUX de átomos . 

Essa mesma foto pode ser utilizada para a identificação virtual do ator social, bem 

como para compor álbuns virtuais disponibilizados pelas redes sociais, como estudado em 

oportunidade apropriada. O que é utilizado para criar uma identidade pode também ser causa 

de violação ao direito a privacidade. 

?'orne-se o exemplo da foto. Não é preciso conhecer e/ou saber utilizar programas 

como o photosh~p e editores de imagem. Basta apenas copiar uma foto e colá-la onde bem 

entender, e da forma que convier, e um atentado a privacidade pode ser cometido. Isto basta 

para a criação de perfis falsos OU criação de comunidades de cunho ofensivo no Orkuf ou 

q~talrluer outra rede social. 

O exemplo foi dado com base em situações que ocorrem muito frequentemente, como 

o recente caso da condenação do site Google (provedor do Orkut) ao pagamento do valor de 

R$ 4.150,00 (qllatr« mil e cento e cinquenta reais) como indenização por dano moral 

cometido contra Fabiane Schulz Neitzke em razão da criação de perfil falso com a utilização 

de fotos da 

elaborar seu voto. o Desembargador Relator Artur Arnildo Ludwig aduziu que a 

documentação juntada na inicial já demonstrou o dano e o nexo causal. Tais requisitos 

surgiram em razão dos dados e das fotos relacionadas ao nome da autora em seu perfil no 

que foi invadido e utilizado por terceiro, que fez montagens com as fotos da autora e 

agiu como se fosse ela. A utilização das fotos da autora é fato certo, posto que o Google não 

negou ter havido a utilização das fotos e de dados dela em outro perfil. De tal modo, cabe 

508 MITCHELL, William J .  E-topia: a vida urballa, mas não como a conhecemos. Traduçâo: A , , ~  cannem 
~ ~ n i ~ ~ ~  euimaraes. ~ â o  Paulo: SENAC, 2002. P. 97-98, 
"Iq BRASIL,  Tribunal de Justica do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação clvel no 7 0 0 2 7 8 4 1 3 9 4 / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
de porto *iegre. ~ ; ~ ~ g / e  s.A. e Fabiane Schulz Neitzke X Fabiane Schulz Neitzke e G'oogie s.A.. ~~l~~~~ 
~ ~ ~ i l d ~  ~ ~ d ~ j ~ .  Decisão proferida em 1010612010. 



salientar que "o simples fato de ter sido usada indevidarnente a sua imagem e de pessoas de 

suas relações, familiares e amigos, pela clonagem efetuada por terceiro, gera à autora 

 dano^".^" 
A sociedade da informar;ão, como já aventado."' possibilita as redes sociais. Basta à 

pessoa criar um perfil. Contudo, é extremamente fácil um usuário se fazer passar por outrem, 

criando páginas com perfil que não é o seu, utilizando fotos dos perfis copiados. 0 s  fakes 

(pessoas que copiam perfis e se fazem passar por outra pessoa) praticam ilícitos que podem 

causar "prejuízos incalculáveis, pois a extensão do dano pode ser muito maior quando 

praticada na lnternetl'."* OS danos podem ser causados tanto para aquele que teve o perfil 

copiado ou criado de forma ilicita. como para os demais usuários das redes sociais que 

desconhecem a falsidade do perfil. 

A criação de perfil,fuke consubstancia-se em erro, pois, o que se acredita ser um perfil 

real, é. na verdade, uma falsa representação deste."13 Agindo assim, o criador do perfil ,fake 

age com dolo, vez que este configura-se na "indução de alguem em erro"."4 

A sociedade da informação possibilita o conhecimento e transmissão de informações 

reais e relevantes para a vida diária. mas também permite que histórias sejam inventadas e 

postas nas redes sociais como se fossem verdadeiras, seja com o intuito jocoso, seja com 

intenção de ofender. Um boato falado boca a boca causa enormes prejuízos, que são 

aumentados quando postados em redes sociais, porque "antes que alguem possa verificar a 
r, S I 5  de um fato. sua versão OU versões já Se tortlaram fenômeno . Como exemplo de 

um boato propagado no ciberespaço. cite-se uma brincadeira que teve como vítima o 

apresentador Galvão Bueno, da Rede Globo. A rede social ~ w i i i e r ~ "  foi o meio utilizado para 

"O BRASIL. Tr ibunal  de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Apelação civel no 70027841394/comarca 
de porto Alegre, (joog/r S.A. e Fabiane Schulz Neitzke X Fabiane Schulz Neitzke e G'oogle S.A.. ~ ~ l ~ t ~ ~  
~ ~ ~ i l d ~  Ludwig. Decisáo proferida em 10/06/20 10. 
"I ver item 2 (Redes sociai.~) no presente Capitulo. 
512  BLUM, Renato M. da S .  opice; JIMENE, Camilla do Vale. O perigo dos perfis falsos em redes sociais, I,,: 
~ ~ f ~ ~ ~ ~ t i ~ ~  IASP, n. 87. são Paulo. jan.1 fev.imar. 2010, P. 35. 
513 GONÇALVES, Carlos Alberto. Direito civi l  brasileiro: Parte geral, v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 356. 
' ' 4  FLORÊNCIO, Cilbert Ronald Lopes. Artigos 138 a 188. MACHADO. Antonio Claudio da costa (org.); 
CHINELLATO, Silmara Juny (coord.). Código civi l  interpretado: artigo por artigo. parágrafo por parágrafo, 
2. ed. Barueri: Manole, 2009, P. 155. 
" 5  PAVÃO JUNIOR, Jadyr; SBARAI, Rafael. O pássaro que ruge. Revista Veja. Editora Abril, edição 2170, 
ano 43, n. 25,23 delunho de 2009, ano 44, P. 84-85. 
519w;,lrr 6 uma rede social que possibilita a troca de mensagens de ate 140 caracteres. PAVÃO JUNIOR, 
~ ~ d ~ ~ :  SRARAI, Rafael. O pássaro que ruge. Revista Veja. Editora Abril, ediqáo 2170, ano 43. n. 25, 23 de 
junho de 2009. ano 44. p. 84-85. "Eni boa Parte do tempo. 0 Twitter 6 uma espkcie de vuvuzela da intemet, que 
apenas o nada. Mas, por sua velocidade. mobilidade e alcance, 6 uma plataforma que, em certas 
circunstâncias. parece .dar poder ao homem comum'. como gostam dizer alguns teóricos. .É como se cada 
indivíduo tivesse seu próprio meio de comunicação', diz 0 soci6logo francês Michel Maffesoli", PAVÃO 
JUNIOR ~ ~ d ~ ~ ;  SBARAI. Rafael. O pássaro que ruge. Revista Veja. Editora Abril, edição 2170, ano 43, ,,, 25 
23 de junho de 2009. ano 44. P. 8s. 



a propagação da falsa campanha "CALA BOCA GALVAO.  Segundo algumas versdes, cala 

boca significaria salve, e Galvão seria um pássaro em extinção. Tal campanha seria, por 

conseguinte, em prol de tais aves. Referida mensagem foi ainda mais difundida quando 

jornais como "The New Times" tentaram decifrá-]a.5'' 

Em casos de criação de perfis falsos. o lesado precisa demonstrar o abuso cometido e, 

ante a inércia do site provedor, requerer as medidas judiciais necessárias. Em casos como o 

exeinplificado. houve a condenação do site Google porque a parte lesada, além de denunciar O 

abuso, requereu a retirada do perfil mediante avão judicial. 

Na hipótese de o lesado deixar de comunicar o site provedor, não há como haver a 

condenacão deste. Dessa maneira: 

pela natureza e peculiaridades do serviço prestado - provedor de 
hospedagem que se limita a armazenar os dados livremente inseridos por 
seus usuários - não se pode imputar a demandada responsabilidade por 
ausência de previa medida protetiva toda vez que for alterado algum perfil, 
diante da impossibilidade técnica e fatica de tal agir. Isto porque os riscos de 
sua atividade devem ser considerados no contexto em que inserida, soinente 
podendo reputar colmo ilícita a conduta da empresa demandada quando, 
devidamente cientificada pelo usuário de eventual abuso sofrido em seu 
perfil, nenhuma medida é toniada para fazer cessar a ofensa; somente neste 
momento é que possível aferir a antijuridicidade da conduta da demandada e, 
via de consequência, o seu dever de indenizar. Inexistindo por parte do autor 
qualqiier medida no sentido de toinar as providências riecessarias ao seu 
alcance para cotnunicar e fazer cessar o dano alegadainente sofrido - no 
caso, acionar a ferramenta disponibilizada pela demandada "denunciar 
abusos" - bem como sequer haver pedido judicial de exclusão do seu perfil, 
não há como imputar a demandada conduta 

redes sociais podem servir como uma forma de rastreador ligado vinte e quatro 

horas por dia. São muitas as reclamações daqueles que se sentiram monitorados pelo 

,racehook. que permitiu que siles externos tivessem acesso a informações dos usuários por 

intermédio de um link. Caso um usuário, ao navegar num sile qualquer, clicar num ljnk 

disponibilizado pela rede social em questão, aut0mi3t~camente Sua ~ Ç % O  será comunicada na 

rede social aos seus contatos, e tudo o que o usuário classificar como de seu gosto, aparece em 

sua página de interesses."' ~m represália a forma de tratar dados pessoais dos usuários surgiu 

o movimento chamado "Abandone o F~~cebook". O ':facebookcidiom é considerado 

"7 ~ A v Ã O  JUNIOR. Jadyr; SBARAI. Rafael. O Pássaro que ruge. Revista Veja. Editora Abril, edicão 2170, 
ano 43, n. 2 5 - 7 3  de junho de 2009. ano 44. P. g5. 
flX BRASIL, Tribunal de Justiqa do Estado do Rio Grande do Sul. Apelaçáo civel no 7 0 0 3 5 3 9 ~ 6 9 8 / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  
de porto ~ l ~ ~ ~ ~ ,  Tiarles Souza Escouto X Coode Brasil lnlernef LTDA. Relator Iris Helena Medeiros ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ,  
Decisào proferida em 08/0712010. 
5" MANSUR. Alexandre; GUIMARÂES. Camila. E para todo mundo ver? Revista Época. ~ d i t ~ ~ ~  Globo, 
ediçgo n. 628, 3 1 de maio de 201 0. P. 80. 



primeira crise do modelo das redes sociais - e o epicentro dessa crise é a forma como as 

empresas e os internautas lidam com a pri~acidade".'~" Em razão disso, em 2008, em sede de 

ação coletiva, mencionada rede social foi acusada de violação de privacidade52' por repassar 

informações pessoais de seus usuários a empresas.'22 

Câmcras instaladas no interior de prédios funcionam para controle de segurança ou, 

para alguns, como aparelho para a diversão. O que se passa dentro de um elevador OU nos 

demais locais da área comum de condomínios passa a ser assunto entre aqueles que têm 

acesso às câmeras de vigi~ância.'~' Parece. portanto. que na sociedade da informação, nada 

mais pertence ao individuo "com exceção de alguns centímetros cúbicos dentro do 

Eric Schmidt, Diretor Geral da Google Inc.. afirmou que a empresa para a qual trabalha sabe 

quem são as pessoas. onde elas estão e sabem ainda o que elas pensam.525 

Outro exemplo da banalização do direito a privacidade é o uso de ferramentas 

disponibilizadas pelas redes sociais que possibilitam rastrear amigos e ser rastreados por eles 

com um simples toque no aparelho celular. O caso da Foursquare, uma rede social com 175 

mil usuários no Brasil e baseada no sistema GPS de localização. Por meio de tal rede social e 
possível saber onde os amigos do usuário estão, qual a opinião dos demais frequentadores do 

lugar e, até mesmo, saber quem é O frequentador mais 

0 s  si1e.y de busca oferecidos pela hlernel permitem aos habitantes da sociedade da 

informação encontrar, dentre as inúmeras hipóteses, qualquer localização por meio de mapas, 

os mapas. lia maioria das vezes, são apresentados na forma real, ou seja, em vez de 

representações feitas com desenhos etou animações. as ruas são fotografadas. São exemplos o 

G ~ ~ ~ / ~  M w s  e o projeto Slreel View. Este, Por fotografar "ruas, lojas e casas, está sendo 

5'0 MANSUR, Alexandre; GUIMARÃES. Camila. É Para todo mundo ver? Revista Época, ~ d i t ~ ~ ~  ~ l ~ b ~ ,  
edição n. 628. 3 1 de niaio de 20 10. P. 80. 
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É ~ ~ ~ ~ ,  ~ , j i ~ ~ ~ ~  G ~ O ~ O ,  edição n. 600. L6 de novembro.de 2009, ano 44, p. 90. 
52- MANSUR. Alexandre; GUIMARAES, Camila. E Para todo mundo ver? Revista Época. ~ d i t ~ ~ ~  clobo 
edição n. 628, 3 1 de maio de 2010. P. ao. 
2 STEKQUE, Dione; GOMES. Gabriella. Cámeras garantem segurança, mas invadem privacidade, 
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v . 1  OKWELL, (ieorge. 1984. Tradução de Wilson Velloso. 7. ed. São Paulo: Companhia Editora ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l ,  1 9 7 ~  

29. 
P" No -we k n r ) ~ t  where you are. We kn(>w> wliere yozt've bem. We cun more or ~ess know +,,hur you Ire 

,h;,,kjrrK uhnLr/-. DONEDA. Danilo. Se você 1150 gosta de que o Google S h t  V i  tire fotm de sua -, Ly,aa v& 
mude". Disponível em: < hap:~~abeasdatadonedaane~~~0~~o~~ioic-~hmidtda-googIe~~~aceMQgostade~qu~00gI~ 
saeet.view~tire-I<,t~,s-deeSUa4~-~taq~e-va:em~~~. A- em: 18 nov. 20 10. 
"6 FERRARI.  GUIMAKÂES. Camila. 27 Pessoas que ,você precisa conhecer: 0s contatos mais 
interessantes das redes sociais e de onde vem seu poder. Revista Epoca. Editora Globo, edição n ,  628, 3 1 de 

tnaio de 2010, p. 104. 



investigado eiii países como Alemanha. Espanha e República Checa por violaçSo da 
r, 527  privacidade . 

O Google Maps, site de busca mais utilizado, "desmistifica a crença jurídica de que o 

dircito a privacidade depende dos cuidados de quem a deseja". Aparentemente, ao tirar foto 

de uma casa, por ter sido tirada uma foto da rua, e disponibilizá-Ias, nâo configuraria nenhum 

problema, posto serem as ruas públicas. Contudo, pode-se afirmar o mesmo ao tratar-se de 

fotos aéreas?CZR Eric Schmidt, Diretor Geral da Google Inc., declarou recentemente, na 

televisão estadunidense, que as pessoas que não se sentem satisfeitas com a ideia de que suas 

residências sejam fotografadas para o Google Slreet View podem se mudar.529 

Ha no mercado aparelhos que permitem o acesso a Internet, e-mails e mensagens 

instantâneas, além de oferecerem um diferencial quanto ao quesito segurança das 

informações. É o caso de aparelhos da BlackBerry, que codificam todas as mensagens que 

enviam, transmitem para a operadora de telefonia e retransmitem para uma central do 

fabricante (a empresa canadense Research in Morion - RIM); o próximo passo é descodificar 

a mensagem, transformá-la num novo código compativel com O aparelho do seu destinatário 

e, recodificada. transmiti-la a operadora de telefonia do destinatário, só sendo aberta no 

aparelho BlackBerry deste. Mesmo com tanta segurança, a privacidade dos portadores de tais 

aparelhos pode vir a ser invadida. Há fortes indícios de que o governo da Arábia Saudita tenha 

conseguido do fabricante alguns dos códigos que desejava.''' 

Como já afirmado em momento anterior,"" a liberdade, que por ser um princípio que 

acompanha a dignidade da pessoa humana, está a ela intrinsecamente ligada, é entendida 

como autonomia, ou seja, o potencial inerente à pessoa de autodeterminar seus 

comportamentos, em consonância com a sua consciência. Intui-se, com tal assertiva, que as 

pessoas são livres, por exemplo, para escolherem, com base em suas experiências e gostos, o 

jornal de preferência, a marca de cosmético a ser utilizada, o aparelho de telefonia celular que 

melhor se adapte às necessidades, desenvolvendo, assim, sua autodeterminação. 

J'? LETHBR[D[;E. Tiago. O Google vai a guerra. Revista Exame. Editora Abril. edição 973, n, 14, 1 1  de agosto 
de 2010. alio 44, p. 30- 
5 3  SILVA NETO. Amar0 Moraes. Google invade Privacidade e afronta Constituigfio, ~ i ~ ~ ~ ~ i ~ ~ l  em: 
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Ocorre que, muitas vezes as escolhas são feitas com base numa falsa ideia de 

liberdade. Atualmente são várias as formas de monitorar os hábitos das pessoas,532 alterando, 

desse modo, sua liberdade e autodeterminação, passando a ser, consequentemente, uma forma 

de ferir-lhes a dignidade. Há no mercado atual uma série de telefones celulares que 

apresentam como uma das funções acesso rápido as redes sociaiss3' -talvez a principal forma 

de chamar a atenção dos consumidores, especialmente do publico jovem. Ao optar por 

escolher entre um ou outro modelo, a liberdade, repise-se, forma de autodeterminação 

pessoal, é sempre levada em conta. Acredita-se que quando o consumidor adquire um dos 

telefones mencionados, sua escolha pode não ter sido feita com autonomia baseada na 

liberdade real, mas sim numa,faísa liberdade, porque poder acessar as redes sociais de forma 

rápida e em qualquer lugar passou a ser uma nova necessidade, mesmo que sem qualquer 

utilidade prática e real. Nota-se, pois. que uma necessidade artificiafJ4 foi criada. 

A constante e infrene vigilância assemelha-se aos olhos sempre atentos do Big Brofher 

do mundo orwelliano, no qual 

mesmo quando está sozinho jamais pode ter certeza do seu isolamento. Onde 
quer que esteja, dormindo ou acordado, trabalhando ou descansando, no 
banho ou lia caina, pode ser examinado sem aviso e sem saber que o 
examinam. Nada do que ele faz é indiferente. Suas amizades, seus 
divertimentos, sua conduta em relação a esposa e aos filhos, a expressão de 
seu rosto quando está só, as palavras que murmura no sono, e até 0s 
inovimentos característicos do seu corpo, é tudo ciosamente analisado. 
certo que descobrem não apenas as mais minusculas infrações, como 
qualquer excentricidade, por pequena que seja, qualquer modificação de 
hábitos, qualquer malleirismo nervoso que possa ser o sintoma duma luta 
intima. Não tem liberdade de escolha em direção alguma. Por outro lado, 
seus atos não são regulados pela lei nem por nenhum código legal, 
claramente formulado."' 

Cabe salientar que, quanto a recomendações e práticas adequadas para uso de e 

conlunidades, quando um intemauta Passa a integrar uma comunidade online, ele concorda 

coin seu seja este dito por ele OU por outros  integrante^.''^ 

532 c A ~ v A L H O ,  paula ~ambogi. O consumidor e o direito à autodeterminação informacional: 
consideracaes sobre os bancos de dados eletrónicos. In: Revista de direito do consumidor. n. 46, abr./jun, 
2003. p. 7'8. 
5 3 ;  coino e x e i n p l o ~  de telefones celulares es~eciailnente desenvolvidos para redes sociais, os modelos 
C3, C6 e €5. fabricados pela Nokia; Star Lite. produzido pela Samsuns; e Walkman WIOO,  lançado pela sony 
Ericsson 
514 ÇIMÃO, Ângela Maria Marini. A educação e a forma~ão como via Para a afiI'Inaç80 da cidadania, lu: ~ ~ ~ i ~ t ~  
de direito do consumidor. n. 46, abr./jun. 2003. P. 9. 
5 ' 5  ORWELL. G ~ ~ ~ ~ ~ .  1984. Tradução de Wilson velloso- 7" ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1974 

197. P;<. P I N ~ ~ ~ ~ ~ ,  patricia peck. Direito digital. 3. ed.. atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 258-259 



Diante de tudo isto, faz-se necessário afirmar que a educação é, desde sempre, O 

melhor jeito de evitar danos aos direitos da pessoa, em especial aqueles que se referem aos 

direitos da personalidade. Máculas à privacidade, especialmente ao direito a intimidade, 

decorrentes do uso das redes sociais, podem ser minimizadas quando os habitantes da 

sociedade da informação tiverem consciência de que esta era deve ser marcada como uma 

fase para uso. aumento e divulgação da maior riqueza existente: a informação - real e voltada 

para o crescimento da humanidade. 

Alem da educação, existem. como será visto no capitulo que segue5", meios jurídicos 

para inibir a prática de atos que possam resultar em danos, bem como formas de reparar o 

dano concretizado. 

5x7 ver item 3 (~r,spon,sohilid~idr civil por ~lanos in»roi.s r duntis mulrriuis). 



3. VULNERABILIDADE DA INTIMIDADE NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÁO 

Hodiernamente a pessoa é capaz de, simultaneamente, enviar um e-maii com uma foto 

para alguém na Polônia, receber um arquivo remetido por alguém da Finlândia e conversar 

com seu vizinho pelo Messen~er. O volume de informações nessas transmissões chega a ser 

inimaginável. 

As redes sociais. forma de manter contato com um sem número de pessoas, podem 

tornar a intimidade -direito inviolável - frágil em razão da excessiva exposição. Ocorre que a 

privacidade, e consequentemente suas esferas, em especial a intimidade, é geralmente posta 

de lado em tais situações, sob a justificativa de que não existe mal ou perigo na coleta e troca 

de informações. cujos benefícios explicam sua própria existência.538 

E o que será visto seguir. 

I .  Vulnerabilidade da intimidade frente as redes sociais 

Como já estudado em momento anterior,"9 a intimidade significa aquilo que é intimo, 

interior e que não exige publicidade Por não ter relação com direitos de outrem.54u É o âmbito 

interno, inacessível por natureza, sem que, além do interessado, alguém mais possa entrar, 

permanecendo neste núcleo pensamentos, reflexões, elucubrações e sentimentos que não saem 

dessa esfera,s4' Dito de outra forma, intimidade 6 uma esfera impenetrável de sentimentos da 

pessoa, na qual há a possibilidade de se penetrar com o consentimento dela.'42 

Ainda como já debatido?43 muitas Pessoas, no intuito de criar sua identidade nas redes 

sociais, acabam por expor sua intimidade detalhadamente com depoimentos pessoais, 

"R LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil pela violação do Sigilo e privacidade na Intemet, I,,: S ~ L V ~  
~~~i~~ ~ ~ ~ t ~ i ~  Tavares da; SANTOS, Manoel J .  Pereira dos ícoord.). Responsabilidade civil na internet e 
demais meios de comunicaqáo. São Paulo: Saraiva. 2007. P. 341. 
53q Ver item 3.1 ( ~ ~ f ~ ~ ~ s  do direito a privucidude: v i h  privadu* intimidode e segredo) do Capitulo 1 ( D ; ~ ~ ; ~ ~ ~  

fundamentais e intimidade). 
SILVA, ~~~e Afonso. Curso de direito constitucional Positivo. 30. ed. Sào Paulo: Malheiros. 2008, p, 344, 

341 A~ONSO,  li^ Rui=. Pessoa, intimidade e 0 direito à privacidade. In: MARTINs, Ives eandra da silva. 
PEREIR~ J~NIOR,  Antonio Jorge (coords.). Direito privacidade. Aparecida: Ideias & ~ ~ e ~ ~ :  são 
centro de ~ ~ t ~ ~ ~ g o  Universitária, 2005. p. 20. (grifas no original) 
<J' DOTTI. ~~~é Ariel. Proteqáo da vida privada e liberdade de informaqáo: possibilidades e limites, são 
paulo: Revista dos Tribunais. 1980. P. 68. 
5.13 Ver item 3 ( A  pr;vuc;clndr na sociedudr da i f l f ~ rmaf~«)  do Capitulo 2 (Sociedade do infinnUC&, e direitr, a 



postagem de fotografias, descrições de cunho estritamente pessoal e fornecimento de dados 

sensíveis, sem se darem conta do risco que tal divulgação pode Ihes trazer.544 

O usuário de Inlernel, especialmente aquele cadastrado em redes sociais, pode ter sua 

intimidade resguardada, desde que saiba como fazê-lo."' E neste contexto que se encontra a 

tendência à vulnerabilidade da intimidade: conceitos são invertidos, valores são alterados e a 

intimidade, cada vez mais vai perdendo sua força. A guisa de ilustração, traz-se h baila uma 

das comunidades da rede social Orkul, denominada Parar de,fuçar a Orkut. NUNCA!'~~ De 

acordo com sua descrição. a rede social em questão serve para "fuçar a vida alheia" e 

apresenta, dentre outros, 0s motivos que comprovam tal afirmação: as pessoas criam álbuns e 

inserem uma boa foto sua "para 0s intometidos (sic) verem"; se cadastram em comunidades 

"para completar o acervo que molda nossa personalidade, apenas para mostrar para os outros 

(sic)"; e que "a quantidade de pessoas que aceitam 'amigos desconhecidos' mostra que 

ninguem (sic) realmente se importa com quem esta (sic) vendo seu orkut ...". 
Essa comunidade exemplifica uma das formas de como a intimidade e fragilizada nas 

relações havidas nas redes sociais. 

De acordo com a descrição da comunidade, corroborada pela aceitação de 13.543 

atares as fotos de identificaçgo pessoal do dono do perfil social e as inseridas nos 

álbuns são usadas para a visualização de qualquer pessoa. Parece que a vida alheia se torna 

um folhetim para deleite. A intimidade deixa de ser esfera interna para ser escancarada nas 

páginas das redes sociai~.'~' 

Ainda a descrição da comunidade em questão, as pessoas se cadastram em 

apenas para se mostrarem. Tal afirmação leva ao entendimento de que muitos 

usuários das redes sociais escolhem dispor de sua dignidade para se tornarem objetos de 

observaçgo, Na escolha pelas comunidades a integrar, os usuários escolhem aquelas que mais 

parecem consigo, pouco importando se tais comunidades realmente espelham o que 0s atares 

sociais são, o que desejam ser ou o que querem Parecer ser. 

544 LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil pela violação do sigilo e privacidade na Intemet, I,!: SILVA, 
~~~i~~ ~ ~ ~ t ~ i ~  Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). Rmponsabilidade civil na internet e nos 
demais meios de comunicaç80. Sáo Paulo: Saraiva. 2007. P. 348. 
5 4 5  ~ , E O N A R D I .  Marcel. Respotisabilidade civil pela violação do sigilo e privacidade na Internet, I,,: SILVA, 
~~~i~~ ~ ~ ~ t ~ i ~  Tavares da: SANTOS. Manoel J. Pereira dos (coord.). Hesponsabilidade civil na internet e nos 
demais meios de comunieaqSo. são Paulo: Saraiva. 2007. P. 352. 
541"riada em 22 de abril de 2006. a comunidade tem 13.543 membros em 22 de agosto de 20 10. Releva salientar 
que existem várias outras comunidades semelhantes. ou seja. existe mais do que 13.543 pessoas que assumem 
vasculhar perfis sociais dos outros usuários. 
'17 ~ ~ ~ ~ ~ l ~ ~ - ~ ~ ,  m a i s  uma vez. que ao integrar uma comunidade onlinr. a pessoa concorda com seu conteúdo, 



O mais estarrecedor na descrição da comunidade já mencionada (Parar de ,fuçar o 

Orkut, NUNCA!) é que milhares de pessoas permitem que amigos desconhecidos tenham 

acesso a sua intimidade sem se importarem com quem participa de esfera teoricamente tão 

inacessível. Considerando-se que mil é O número limite de "amigos" imposto pelo sije de 

relacionamento í ~ r k u t , ' ~ ~  resta patente a inversão de conceitos. Amigo é é 
aquele que faz companhia."" Tais significados são diametralmente opostos ao novo conceito 

de amigo. Como é possível estar em companhia de mil pessoas? 

Zygmunt Bauman afirma que as redes sociais passaram de apenas uma opção para o 

endereço de um número em ascensão de pessoas, posto que no núcleo de tais redes está o 

intercâmbio de informações pessoais e que seus usuários se alegram por tornarem públicos 

detalhes íntimos de suas vidas, Por ~ x e m ~ l o . ~ ~ '  Neste sentido, como é possível partilhar e 

expor a esfera que deveria estar resguardada da publicidade por fazer parte do âmbito mais 

recôndito do ser humano, no qual permite-se apenas o acesso de um numero mínimo de 

pessoas? 

Existem usuários de redes sociais que informam nelas toda a sua rotina, desde viagens 

com a família até a preferência Por filmes, sem se preocuparem com a privacidade dessas 

informações, desde que, para tanto, aufiram alguma vantagem.5s2 Vale tudo, até mesmo 

decretar o fim da intimidade, em nome de um suposto reconhecimento? 

A criação e manutençào de blogs é outra forma de vulnerar a intimidade. 

Recentemente, um esportista e Uma dançarina contraíram núpcias. O casamento, por ser de 

um casal constantemente visto na midia, já seria objeto de fotos e filmagens para matérias da 

imprensa de Mesmo assim, tal casal resolveu criar um sileS5' com fotos, 

videos e depoimentos, desde Os preparativos até a cerimônia propriamente dita. Em que pese 

o fato de ser um casal da midia. o casamento faz parte daqueles momentos partilhados com 

pessoas muito próximas, com as quais se quer dividir a intimidade. 

Infelizmente, são várias as formas de torna  vulnerável a intimidade na sociedade da 

informaçgo, Ao postarem alguma informação ou nmnifestar gosto e preferência nas redes 

548 RECUERO, Raquel. Redes sociais na Internet. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 99. 
5Jq H O ~ ~ ~ ~ ~  Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa, ~i~ de - 
Janeiro. Objetiva. 2001, P. 23. . . . .  
550 HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Salles. M ~ n ~ d ~ e ~ o n á r i o  Houaiss da língua portuguesa, ~i~ de 
Janeiro: Objetiva. 2001. P. 101. 
5" vida para o consumo: a transformação das Pessoas em mercadoria. Tradução de Carlos ~ ] b ~ , . t ~  ~ ~ d ~ i ~ ~ ~  
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, P. 8. "' MANSUR, Alexandre: GUIMARAES. Camila. E Para todo mundo ver? Revista Época, ~ d i t ~ ~ ~  ~ l ~ b ~  
edição n. 628. 3 1 de maio de 20 10. P. 82. 
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sociais. os usuários de tais redes podem ter seus perfis observados por uma infinidade de 

outros usuários, incluindo seus empregadores ou seus futuros empregadores. 

Com acesso a uma rede social, como o Orkut. e currículos pré-selecionados, qualquer 

profissional pode levantar mais informações a respeito da vida de possíveis elou futuros 

funcionkrios, como hobbies, hábitos e time de futebol. E até possível que o candidato seja 

eliminado do processo antes mesmo de uma entrevista. Visualizar o perfil social de 

candidatos e, com base nele, Chamá-lo ou não para uma entrevista e questão polêmica e 

delicada, não havendo consenso a re~peito.~''' E fato que hoje em dia muitas consultorias de 

recrutamento avaliam o candidato a uma vaga por meio de seu perfil 

Para muitos, tal prática, além de ser invasão de privacidade, induz os selecionadores a 

se fixarem em detalhes pouco significativos para 0 processo de contratação. Como muitas das 

informações publicadas nas comunidades virtuais não são verdadeiras, induzem, também, o 

selecionador a manter na luta pela vaga de emprego pessoas desonestas, em detrimento dos 

que se utilizam de sinceridade e disponibilizam na mais diversas redes sociais informações 

reais sobre si. Saliente-se que as entrevistas e as avaliações psicológicas geram melhores 

resultados, eliminando do processo de contratavão aqueles que se utilizam de meios ardilosos 

em seus perfis sociais.'56 

quer dizer que, ao exercer seu direito de autodeterminar-se (criar um perfil virtual 

com publicação de fotos, manifestação de preferência, conversas com demais usuários das 

redes sociais e em comunidades virtuais) e assim gozar a plenitude de sua 

dignidade humana, uma pessoa pode, muitas vezes sem saber, dificultar sua entrada (ou 

permanência) no mercado de trabalho. 

Trata-se, indubitaveimente, de questão polêmica, haja vista que os perfis sociais, regra 

geral, são públicos, Assim sendo, qualquer Pessoa pode observá-los, não configurando, desse 

modo invasão à intimidade do usuário de redes sociais a visualizaçáo de seu perfil virtual por 

de seu ou do responsável pela seleção dos candidatos a uma vaga de 

emprego, Ademais, ao observar algumas das redes sociais, 0 empregador pode verificar se seu 

empregado, ou potencial empregado, participa de comunidades ofensivas ou de cunho 

dihmatório, A titulo de exemplificação, citem-se as comunidades Eu Ode io  Minha(meu) 

514 PEREIRA, Mauro Cezar. Orkut x Emprego: combinacSo polêmiea. Dispon[vel em: 
ihttp://www.vencer.co~br/materia~ompleta.php?id=~046>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
555 FERRARI, Bruno. Emprego? 0 orkut Pode queimar seu filme. Disponível em: 
~~tto~l~~,i~o,a~ri~,çom.br/professional/carre~~~~~~~~~~o-~-~~k~~-~ode-queimar-s.shtm~~. Acesso em: 30 nov, 

2010. 
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C7hei;E: e Quero matar meu chefe do site de relacionamento Orkut, salientando-se que tanto 

criadores quanto os membros de todas as comunidades são facilmente identificáveis. Até 

mesmo em audiências trabalhistas foram utilizadas questões relativas a perfis virtuais, a saber: 

RECURSO ORDINARIO EM RITO SUMAR~SSIMO. TESTEMUNHA 
QUE FIGURA .COMO AMIGA DA PARTE NO WEBSITE DE 
KE1,ACIONAMENTOS DENOMINADO OKKUT. ACOLHIMENTO DE 
CONTKADl'fA. Não se ignora que diversas "amizades" travadas atravds da 
Internei jamais saem do campo da virtualidade. Entretanto, se a parte traz a 
Juizo uma testemunha que tambbm figura como sua amiga no website de 
relacionamentos denominado Orkut, infere-se a existência de amizade intima 
entre as mesmas eis que o relacionamento entre elas existente, além de 
obviamente não se restringir apenas ao cainpo virtiial, certamente 
ultrapassou os limites labor ai^.^" 

Outra forma da vulnerabilidade da intimidade frente às redes sociais é o denominado 

cyberbullying. Para seu estudo, entretanto, faz-se necessária a exposição do que vem a ser 

bullying, prática que origina o cyherbullying. 

O bullying, originado do inglês bully (valentão, tirano), refere-se a pratica intencional 

e repetitiva de atos agressivos no âmbito escolar, no intuito de, com base na superioridade 

física, intimidar, aniedrontar e humilhar outra pessoa.""sssa forma de violência acontece em 

uma relação desigual de poder, na qual a vitima sempre está em situação de desvantagem 

perante seu agressor.559 

Várias definições sobre o bullying vinculam tal forma de violência a contextos 

escolares. apenas. Contudo, O conceito é mais amplo e abrange condutas da rela$o entre 

professores e alunos, de adultos no ambiente de trabalho, sendo esta ocasião definida como 

cr,s,s~djo por envolver trabalhadores expostos a humilhações e situações 

constrangedoras, de forma reiterada e prolongada, causando, atk mesmo, a demissso - 

voluntária do trabalhador vitima de tal prática.560 

317 B ~ ~ ~ ~ ~ .  Tribunal Regional do Trabalho - 2' Regiso. Recuno Ordinário. Acórdâo no 20070846159, 
,-hristian ~ ~ l t ~ ~ ~ ~ ~ f f  de Souza Pinto X Lumen Studios. Relatar Marcelo Freire Gonçalves. Decisão proferida 
em 2710912007. f i y m , ~ ~ ~ ,  (jabriel. Pedagogia da amizade - bulb;fl~: o sofrimento das vitimas e dos agressores. são Paulo: 
Gente. 2008. p. 8 1 .  
5"' A L B I N ~ ,  priscilla Ijnhares: TERÊNCIO, Marios Golicalves. Considerayões criticas sobre o fen8meno do 

hullyiiig: do ~ 0 n c e ~ ~ ~  ao combate e Prevençào. Disponível em: 
< ~ t t p : ~ ~ p o r t a ~ , p m f . s c . g o v . b r / a r q u i v o s / a r q u i ~ ~ ~ ~ ~ d f ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  - 15.21. I0.2afS~aOc78I53b8b4a47993d66~5 1436 
.pdf >. Acesso em: 0 I dez. 20 10. 
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hullyirrg: ' do conceito ao combate e Prevenção. Disponível em: 
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O cyherhullying se efetiva com o uso de tecnologias de comunicação, como 

computadores e celulares com acesso a Internet, para a prática de violência consub~tanciad~ 

no envio de mensagens injuriosas, muito comum nas redes sociais. A celeridade com a qual 

os conteúdos são disseminados na Inlerner, faz com que o cyberbullying seja uma das fomns 

mais nocivas de hull~~ing.'~' Algumas razões são apresentadas para explicar a maior 

periculosidade de tal prática: no ciberespaço, as agressões contra a vítima ficam dispostas 

publicamente e de forma Permanente; muitas vezes os jovens se expõem mais do que devem; 

e porque a tecnologia consente, em várias circunstâncias, que seja quase impossivel 

identificar o agressor.'62 

As consequências de tais práticas (bullying e cyberbullying) para as vitimas vão desde 

baixa autoestima, depressão e ansiedade."%té práticas de autoflagelação e suicidio. Quanto 

aos agressores, estes podem se tomar adultos violentos.564 

Diversos são os exemplos de práticas de cyberbullying, dentre as quais citar-se-ão 

dois. Em uma das ocorrências, 0s autores das agressões eram colegas de classe da vitima. Eles 

criaram uma comunidade no Orkui em que comparam fotos da vitima com fotos de mulheres 

feias, por causa de seu corte de cabelo. A vítima começou a se ver como uma garota feia e, 

por dias, desejava ardentemente que seu cabelo crescesse rapidamente.'" 0 outro caso 

ocorreu nos EUA. em 1999. Dois adolescentes deram origem a um massacre: mataram a tiros 

13 pessoas e feriram mais 21, tendo, Por fim, cometido suicídio. Ambos eram vítimas de 

cyherhul/ying e planejaram a vingança, que foi previamente anunciada em um b l ~ g . ' ~ ~  

Conforme já exposto, a Constituição da República declarou no inciso X de seu artigo 

50 que a intimidade é inviolavel. considerando-a assim um direito individual, porém sem 
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constar do cupui de mencionado artigo. Tal situação permite afirmar que o direito à 

intimidade é considerado "um direito conexo ao direito da vida. Assim, ele figura no capur 
>r 567 como reflexo ou manifestação deste . 

Sendo assim, ousa-se afirmar que a exposição voluntária as várias formas de vulnerar 

a intimidade equivale ao seu suicídio. Suicídio significa provocar a própria morte, bem como 

"desgraça ou ruina causada pela ação do próprio i n d i v í d ~ o " . ~ ~ ~  A evasão da intimidade com a 

criação de álbuns de fotografias. relatos de assuntos estritamente ligados à própria pessoa, 

exposição de gostos e sentimentos, é o primeiro passo ao suicidio da intimidade; se não a 

causa da sua morte, a causa de sua mina. 

O que é um perfil pessoal nas redes sociais? "Publicação eletrônica da vaidade".569 

Como aventado acima, muitos usuários, Por razões várias (vaidade, ser reconhecido dentro de 

um grupo, ou até mesmo desconhecimento dos riscos do excesso de exposição), tendem a 

fazer de seu perfil virtual - sua versão d i n e  -, um objeto, um produto para observação 

alheia. "Quanto mais sua vida Se torna Seu produto, tanto mais ele se separa da vida".570 

A intimidade, assim como os demais direitos da personalidade, é regra geral, 

indisponível, posto que, conforme determinado pelo artigo 1 1  do Código Civil, "com exceçgo 

dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissiveis e irrenunciáveis, 

não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária". Dessa forma, resta evidente que 

existem algumas hipóteses legais que autorizam a limitação dos direitos da personalidade. 

O Enunciado n. 4 da Jornada de Direito Civil de 2002 do Centro de Estudos 

Judiciários do Conselho da Justiça Federal. contudo, dispõe que "o exercício dos direitos da 

personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral". 

Mencionado enunciado. contrariamente ao que determina o artigo 11 do Código Civil, 

autoriza, pois, a limitação voluntária dos direitos da personalidade. 

~~l enunciado é reflexo da liberdade da qual a pessoa é dotada. "Esta é a capacidade 

de a u t o d e t e ~ i n a ç ã ~ ,  a capacidade de querer e de atuar em determinada direção. [...I O ser 

567 SILVA, josé ~f~~~~ da. Curso de direito constitucional positivo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p, 

205-206. 
rhs HOUAISÇ, ~ ~ t ô ~ i o ;  VILLAR. Mauro de Salles. Minidicionhrio Houaiss da Ilngua portuguesa, Rio de 
Janeiro: Ohjetiva. 200 1. P. 4 16. 
5'39 MITCIiELI,. Williain J. E-topia: a vida urbana. mas não como a conhecemos. Tradução: Carmem 
~~~~i~~ Guimarães. são Paulo: SENAC. 2002, P. 19. 
57" DEBORD, ~ u y .  A sociedade do espetscu1o. Tradução Estela dos Santos Abreu. Rio de janeiro: 

Contraponto. 1997. p. 25. 



humano é o homo sapiens e o homo volens, sendo, por isso, portador de dignidade", que, por 

ser no direito pátrio elevada a fundamento, deve ser por todos respeitada."' 

É sabido que a dignidade atinge tal grau que faz com que o homem não seja "simples 

meio para fins estranhos ou alheios aos seus propósitos, isto é, a pessoa em relação (ser com 

os outros) náo pode ser tida e havida como meio a serviço de outrem"."' Assim, o,fim deve 

ser sempre a ~ e s s o u ,  enquanto que meio é sempre uma coisa, que é entendida como "realidade 

estática, individual e concreta; ademais, realidade objetiva independente do espírito, segundo 
r. 573 

a definição de Durkheim . 
E sempre salutar trazer à b i l a  o pensamento kantiano a respeito de dignidade, guiado, 

especialmente, pela diferenciação ética entre pessoas e coisas.s74 Em conformidade com 

Immanuel Kant, 

O homem - e, de uma maneira geral, todo o ser racional - existe como fim 
em si mesmo, e não apenas como meio para o uso arbitrário desta ou daquela 
vontade. Em todas as suas ações, pelo contrário, tanto nas direcionadas a ele 
mesmo como nas que o são a outros seres racionais, deve ser ele sempre 
considerado siinultaneamente como fim. Todos os objetos das inclinaçóes 
têm uin valor apenas condicional, pois se não existissem as inclinações e as 
necessidades que nelas se fundamentam seria sem valor o seu objeto. As 
próprias inclinações, porem, como fontes das necessidades, táo longe está0 
de possuir u m  valor absoluto que as tome desejáveis em si mesmas que, 
muito pelo contrário, melhor deve ser o desejo universal de todos os seres 
racionais em libertar-se totalmente delas. Portanto, o valor de todos 0s 
objetos que possatnos adquirir pelas nossas açdes é sempre condicional. 0 s  
seres, ci~ja existéncia não assenta em nossa vontade, mas na natureza, tèm, 
coiit~do, se são seres irracionais, um valor meramente relativo, como meios, 
e por isso denoininain-se coisas, ao passo que os seres racionais denominam- 
se pessoas, porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, 
ou seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, 
portaiito. nessa medida limita todo o arbítrio (e é um objeto de respeito).575 

Daí surge a conclusão de que "O homem deve sempre ser tratado como um fim",5'6 

lmmanuel Kant afirma. ainda, que 

- 

S7l PEDROSO. Antonio Carlos Campos. A justifica~ão dos direitos fundamentais. In: Revista Mestrado em 
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No reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando unta 
coisa tem preço. pode ser suhstiiuída por algo equivalente; por outro lado. a 
coisa que se acha ucitita de todo preço. e por isso não admiie qualquer 
equivalincia, cotitpreentie urna dignidade. O que diz respeito as inclinações 
e necessidades do homem tem um preço comercial; o que, sem supor uma 
necessidade, se conforma a certo gosto, digamos, a uma satisfação produzida 
pelo simples jogo, sem finalidade alguma, de nossas faculdades, tem um 
preço de afeição .ou de sentimento [Afektionspreis]; mas o que se faz 
cotidição para alguma coisa que seja um Jni em si ntesnsma, isso não tem 
.si»tplest~iettie valor reíalivo ou preço. mas urrt valor interno. e isso quer 
dizer, dignidade."' 

Nesse sentido, compreende-se que, em razão da dignidade, "a humanidade como 

espécie, e cada ser humano em sua individualidade, é propriamente insubstituívei; não tem 
rr 578 

equivalente, não pode ser trocado por coisa alguma . 
Dessa maneira, a intimidade, âmbito interno e resguardado da divulgação, toma-se um 

espetáculo, um shots. 

A respeito da transformação da pessoa em coisa a ser observada e manipulada, Guy 

Debord assevera: 

O espetáculo que inverte o real é efetivamente um produto. Ao mesino 
tempo, a realidade vivida é materialmente invadida pela contemplação do 
espetáculo e retoma ern si a ordem espetacular a qual adere de forma 
positiva. A realidade objetiva está presente dos dois lados. Assim 
estabelecida, cada noção só se fundamenta em sua passagem para o oposto: a 
realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação reciproca 
é a essência e a base da sociedade e~istente."~ 

Q ~ ~ ~ - ~ ~  demonstrar com essa ~ fk rnação  que O usuário de redes sociais, por permitir 

que sua intimidade seja objeto de deleite alheio, perde sua condição de pessoa, tomando-se 

assemelhado a coisa. 

ora,  se um perfil virtual mais atraente toma o lugar de outro na preferência dos 

intemautas. é afirmar que existe a possibilidade de troca, de substituição. Dessa 

maneira, o criador de um perfil virtual, ao se manifestar no ciberespaço - correspondendo este 

a uma representação audiovisual da reahdadeisO -, passa a se tomar uma coisa, negando, 

assim, sua dignidade, 

- 
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A intimidade disposta com informações nas redes sociais, por meios de divulgação de 

fotos OU de textos escritos, "se transforma em simples imagens, as simples imagens tomam-se 

seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico"."' 

Insta salientar que, ao dispor a sua intimidade, e, como consequência, dispor de sua 

dignidade, a pessoa pode tomar-se objeto central de um espetáculo que, segundo Gilberto 

Haddad Jabur 

atrai e aguça o espírito, excita a curiosidade mórbida, quase escatológica 
[...I. Tudo isso agrada, sacia a vontade infrene e vil de uma comunidade 
sedenta pelo que pertence aos outros, pelo que diz bem mais aos interesses 
pessoais de José e Maria que aos seus próprios e restritos apanágio~.'~* 

Dessa forma, a intimidade (e numa visão mais abrangente, a própria vida) perde toda a 

razão de ser? suas características e peculiaridades e passa a ser um show. A vulnerabilidade da 

intimidade frente as redes Sociais faz com que as pessoas tomem-se meras sombras, 

aparências.sx3 Como todo espetáculo, tem não só seus espectadores, mas também um alto 

custo, havendo sempre uma novidade para tirar a atençào do que hoje é jovem e novo.s84 

pessoas "são realidades concretas e vivas"58' e não produtos para o consumo. 

Defende-se, pois, que 

para os seres humanos não pode haver coisa mais valiosa do que a pessoa 
humana. Essa pessoa, por suas características naturais, por ser dotada de 
inteligência, consciência e vontade, por ser mais do que uma simples porção 
de matéria, tem uma dignidade que a coloca acima de todas as coisas da 
natureza. [...I Existe uma dignidade inerente a condição humana, e a 
preservação dessa dignidade faz parte dos direitos hu~nanos. '~ 

Ver a pessoa na pessoa é respeitá-la em sua dignidade e, consequentemente, não vê-la 

como coisa, já que esta é tudo aquilo que "possa servir de utilidade aos homens".587 contudo, 

mesmo de forma não intencional, as pessoas, ao criarem perfis virtuais com detalhes da 

intimidade. tendem à própria reificação: podem ~ ~ m a r - s e  objetos para o deleite alheio. 

5" DEBORD. G ~ ~ .  A sociedade do eSpetsCul0. l'radução Esteia dos Santos Abreu. Rio de janeiro: 

Contraponto, 1997. p. 18. 
58? ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ t ~  para devassa da privacidade nos reality s h o ~ s .  Revista jurldica Consulex, ano ~ 1 1 1 ,  ,,. 169, 
3 1 de janeirol2004, p. 29. 
i" M ò N T ~ ~ ~ ,  Franco. Cultura dos direitos humanos. In. MARCILIO. Maria Luiza; PUSSOLI, ~ ~ f ~ i ~ ~ ~  
(coords.). cultura dos direitos humanos. Sã0 Paulo: LTr. 1998, P. 15. 
5.84 BAUMAN, Zygmunt, Vida para o COnsUmo: a @ansforma@o das pessoas em mercadoria. ~ ~ d ~ ~ ã ~  de 
carlos ~ l b ~ ~ ~  Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Lahar. 2008% P. 13 1. 
'R5 MONTORO, André Franco. Cultura dos direitos humanos. Ifl. MARC/LIO,  Maria Luiza; PUSSOLI, ~ ~ f ~ i ~ ~ ~  
(coords,), cultura dos direitos humanos. São Paulo: LTr. 1998, P. 15.  
$8" D ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~~l~~ de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998, p. 9. 
587 SILVA D~ plácido. Vocabultlrio juridico. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 177. (grifas no original), 



A reificação é "uma forma do esquecimento do reconhecimento" e "pressupõe que nós 

nein percebamos mais nas outras pessoas as suas características que as tomam propriamente 

exemplares do gênero humano". Reificação é tratar uma pessoa como um objeto e "tratar 

alguém como uma 'coisa' significa justamente toma-ia (o) como 'algo', despido de quaisquer 
.. 588 características ou habilidades humanas . Reificar e tomar sem valor um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil: é desmerecer a máxima kantiana que diferencia pessoa de 

coisa. Em outras palavras: reificar é desprezar a dignidade e assim colocar a pessoa no mesmo 

patamar das coisas. 

Assim, ao expor sua intimidade, a pessoa, mesmo sem se dar conta, abre margem para 

que aquela se.ja vulnerada, aceitando a própria reificação: ser aprn0.s e mais um perfil virtual 

atrativo para a observação é perder a condiçào de pessoa e assumir características de coisa 

pronta para o consumo, constituindo, desse modo, um eterno faz-de-conta. Nesta direção, 

Zygmunt Bauman afirma que a Inlernel proporciona aqueles aficionados em alteração de 

identidade oportunidades de novos nascimentos não oferecidas no mundo ?mine, tendo como 

vantagem o fato de que essa nova identidade pode ser reconhecida sem ser praticada de 

fato."" 

Infelizmente, 

categorias de pessoas, aparentemente tão distintas, são aliciadas, estimuladas 
ou forçadas a promover uma ~rrrrcadoria atraente e desejavel. Para tanto, 
fazem o máximo possível e usam os melhores recursos que têm a disposição 
para aumentar o valor de mercado dos produtos que estão veiidendo. E os 

que são encorajadas a colocar no mercado, promover e vender são 
590 ',/as nle.srtius. 

por razões como esta - a vulnerabilidade da intimidade - a reificação deve ser evitada 

ao mãximo, porque avilta a dignidade da pessoa. A sociedade da informação não pode ser 

pelo desrespeito a pessoa. Afinal, Por razdes de cunho moral, não é correto tratar as 

pessoas como se fossem coisas. Alguém que reifica outrem incide no erro mais básico, pois 

atenta contra as qualidades primárias da Pessoa, senão a principal, que e a dignidade. Dessa 

'XX H ~ ~ ~ ~ ~ H ,  ~ ~ ~ 1 .  Observaq6es sobre a reilica@o. Revistade ciências sociais. vol. 8, n. I ,  jan-abr. 2008, ,,, 
h8-71). DisDon,vel c h t t p : / / r e v i s t a s e ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ a ~ . ~ ~ ~ ~ ~ . b ~ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ d e x . p h p ~ c i v i t a s l a f i i c l e / v i e ~ ~ i ~ ~ ~ 4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 6 4 ~ ~  
~ - 

Acesso ein: i 8  Oul. 2009. P. 70. 
58'1 BAUMAN. Zygmunt, Vida para 0 Consumo: a das Pessoas em mercadoria. Tradução de 
Carlos Alberto ~ ~ d ~ i ~ ~ ~ .  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. p. 146-147. 
VIU BAUMAN,  zygmu"t. Vida para O CO~sumo: a transfoma~ão das pessoas em mercadoria. Tradução de 
Carlos Albefio ~ ~ d ~ i ~ o s .  Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. P. 13 (grifos no original). 



maneira, reificação, é, pois, "uni atentado contra pressupostos necessários de nosso mundo 
ii 591 socialmente vivido . 

E possível algo que baste para cessar ou ao menos minimizar o que acontece e 

modificar os comportamentos futuros? Existe algum meio pelo qual seja possível transformar 

a mente e comportamento das pessoas para que elas reconheçam as pessoas e se reconheçam 

como tais? E por intermédio da educação que se dará tal mudança. Não se refere aqui somente 

à educação formal, isto e. aquela transmitida nas escolas, mas a educação ensinadataprendida 

no dia a dia, por meio da conversa, do olhar, do gesto. 

2. Educação e direitos humanos 

Educação é e deve ser sempre o primeiro aspecto a se considerar em qualquer relação, 

para impedir a ocorrência de males. Por seu intermédio, são evitadas consequências 

desagradáveis e maléficas para a humanidade, como é o caso da reificação. 

O conhecimento e produzido e reproduzido na escola, mas não somente nela. Todavia, 

é ela a responsável por sistematizar e codificar o saber. A escola é o espaço social onde as 

ações pedagógicas e a pratica e vivência dos direitos humanos são  definida^."^ A educação 

não brmal distribui-se em dimcnsaes como ações comunithrias. movimentos sociais, entre 

 outro^.'^' 
Afirma-se, pois, que educação não se encerra na atividade desenvolvida por 

educadores eni sala de aula, na relação com seus alunos elou pelos pais, na vivência com seus 

filhos, Educar é formar a consciência por intermédio de conhecimentos, valores e capacidade 

de compreensão, sendo, por esse motivo, muito mais ampla do que a chamada educação 

brnial. que se dá no âmbito dos bancos esco~ares.'"~ Por isso 

591 H ~ N N E T H .  Axe], Observaqões sobre a reificacao. Revista de ciências sociais. vol. 8, n. 1 ,  jan-abr, 2008 
p, 68-79. Disponjvel em: < h t t p : / l r e v i s t a s ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ o J ~ ~ ~ ~ d ~ ~ . p h p ~ c i v i t a s l a ~ i c l ~ l ~ i ~ ~ F ~ l e ~ 4 3 2 2 ~ 3 2 6 4 , ~  
Acesso em: 08 OUt. 2009. P. 70. 
T'I? H l ~ A S I I , ,  comit i .  Niicioilal de Fdiicac3o em Direitos Hiilnanos. Plano Nacional de E ~ ~ ~ ~ . ~ Q ~  ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
H u n i a n o s , C . o i n i t ~  ~ ; ~ ~ i ~ > i i t i l  dc 1:ducui;flO em I>ireilos Itulllntlos Urnsllin: Secretaria ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l  dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
I,uil1anos, Miilisterio da EducaçBo. MinistCrio da Justiça. LJNESCO, 2007. p. 23. 
593 BRASIL, coniitê Nacional de Educacio em Direitos Humanos. Plano Nacional de Eduiavgo em ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~ ~ ~ i t ê  Nacional de Educacho eln Direitos liumanos - Brasllia: Secretaria Especial dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
Hoillanos, Ministério da Educação. Ministério da Justiça. UNESCO. 2007. p. 3 I .  
5,~.1 SAI,I:lt. I ; l i l i r .  ~ ~ ~ ~ t ~ x t < i  Iiisthrisii c educucai) eill direitos ~lliillnii(is no Brasil: da ditiidurU ,) lltiinlidade, ,,,: 
S I L V t l K A ,  1tosa Ciodoy (org.). Eduewao Cnl  direitos humanos: fùtidainentos teOrico-inetodol~gicos 
joâo pessoa: universitária. 2007. p. 80. 



deve-se desde logo dizer que educar só tem sentido como preparação para o 
desafiar. Uiiia educação que não seja desafiadora, que ngo se proponha 
formar iniciativas, que não prepare para a mobilização, que não inst~mente 
a mudança, que não seja einancipatória, é inera fábrica da repetição das 
formas de ação já conhecidas. Educação é, por essência, incitação a 
formulação de experiência. em prol da diferenciação, da recriação, do 
colorido da diversidade criativa. A partir da educação deve-se ser capaz de 
o~isar .~~ '  

A educação de cada um interessa a todos porque prepara a pessoa para a vida e para a 

convivência. A pessoa mais educada compreende mais facilmente as demais, aceita as  

diferenças e colabora para o desenvolvimento interior e social de todos.'96 

Educar é assumir, portanto, a compreensão do mundo. Tal compreensão pode ser real, 

que é aquela que capta a estrutura produzida e reproduzida pelas pessoas no seu processo 

concreto de vida. Pode ainda ser uma visão alienada que, além de não aceitar a compreensão 

real, ocupa seu lugar na consciência das ~essoas. '~ '  Desse modo, educação é um direito em si 

mesmo e meio indispensável para o acesso a diversos outros direitos.'98 

Se a educação é capaz de forjar consciências e moldá-las de acordo com conveniências 

políticas, "passa a ser responsável politicamente pelos resultados que se tem na articulação da 

vida social".s9q 

mais variados documentos que se destinam a proteção dos direitos humanos, dá- 

se especial destaque a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Considerada "uma 

resposta mptura tem no pr6prio homem tanto a sua origem como o seu 

objetivo final,"D' É uma "resposta à barbárie"h"2 e "simboliza a luta contra o maior retrocesso 
3. h03 

na dos direitos liuinanos . Redigida entre os anos de 1945 e 1948,"~~ foi 

-- 
',H I~I . I . . I .AK.  ~:driardo Carlr~s Biuiicn. O dlrello na pbs-nioderiildnde e reflexões ~rankfur t iunus ,  2" c& ,-e",. 
atual ,  e ainpl. Rio de Janeiro: Forense Universitaria, 2009, P. 378. 
5"" DALI,AR[, Dalmo de Abreu, Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998, p, 47, 
!'v SAL)EK. Elnir, Contexto histórico e educaçho eni direitos humanos no Brasil: da ditadura g alualidade, ,,,: 
SII.VF.[RA, Rosa Maria Godoy (org.). EducaCgo em direitos humanos: fundamentos teórico-inetodoIógicos. 
,l,,n,, ~ s ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  ~liiivci-siiiiriu. 2007. p. H(). 
7 ~ J a  1 3 1 ~ A s l i , ,  c ~ , , , l l i t ~  N L I C ~ ~ I I ~ I I  CIC ~ ; L I I I C I I ~ ~ ~ )  e111 i>ircitos t l i i ~ t i n t ~ t ~ s .  Piaiio Nnclo~itil  de ~ , j ~ ~ ~ ~ ~ a ~  eIil ,,~r,,i,,,s 
H ~ ~ ~ ~ ~ ~ , c ~ ~ ~ ~ &  Nacional de Educasáo e111 Direitos tluilianos. - Brasllia: Secretaria Especial dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
~~u,iiallos, ~ i ~ i ~ t ç r i o  da Educaqão, Ministtrio da Justiça, IJNESCO, 2007, p. 18. 
<''J BIT.I,AK Eduardo Carlos Bianca. EducaçBo e llietodologia para OS direitos huinanos: cultura democratica 
n i i i ~ r , i i r l n i ~ i  e' elliii~o jiiridico. Ir?: SII.VEIRA. Rosa Maria Godoy íorg.). Educa~tIo em direitos humnilCls' 
~iii~iiiii+,ilos i r , i r i c o - i i i e t o ~ l ~ , l ~ ~ s l ~ ~ ~ s .  . l ~ i í t >  I'ess~ba: I l l l iversi lút~ii~.  2007. 1). 3 14. 
,,um , ,Ai ,ç ,K.  ~ . ~ i ~ ~ , .  A reroiistruçfi~~ dos d1rcltos l~ii i l i~iios:  uill  didlopo com o peiisnmerito de liannuli ~~~~~d~~ . . . . . .. . . . 
são paulo: companhia da Letras, 1988. P.Z4O. 
"11 A H E N D . ~ ,  Hanllah, Origens do totnlitflrismo. Tradiifflo de Roberto Raposo, Sho Paulo: Compallhia das 
Letras. 1989. p. 324. 
< ~ , l ~ j l . r l . A ~ ~ .  I : ~ ~ ~ ~ < I «  C ~ r l o s  Biaiica. Os 60 anos da Declara~ao Uiiiversal dos Direltos H ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ :  paro 
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proclamada pela Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948, data que 

corresponde ao exato "momento em que a humanidade encontrava-se ferida e fragilizada 
r> 605 pelos horrores da Segunda Grande Guerra Mundial . Em seu preâmbulo consta que 

A preseiite Ueclaraçào Utiiversal dos Direitos lliiman<is coino o ideal 
çoinuin a ser atingido por todos os povos e todas as iiaçdes, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente 
esta Declaração. se esforce, através do ensino e da educação, por promover o 
respeito a esses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas 
de carater nacional e iiiternacional. por asseyiirar o seu reconliecimento e a 
sua observância uiiivcrsais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios 
Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 

A necessidade de educação em direitos humanos esta explícita neste preâmbulo, O qual 

alirina quc o respeito a tais direitos deveri ser promovido por intermédio do ensino e da 

educação. Dessa forma, o respeito ao direito a vida, a igualdade, a intimidade etc. s e r i  

ensinado por meio da educação em direitos humanos. 

Ensinar direitos humanos não é o bastante. É necessário criar da cultura de tais 

direitos."' por isso é que a educação em direitos humanos ultrapassa os limites da  

aprendizagem cognitiva: ''inclui o desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no  
i r  607 

processo ensino-aprendizagem . 
A criação de uma real cultura dos direitos humanos só será possível por intermédio da  

educação. isto é. educação fundamentalmente destinada para valores.60R 

Educação em direitos humanos "não é a construção de um discurso externo ou a 

apreensão de mais um conteúdo estanque no repertório dos muitos que estão disponíveis ou 

sgo disponibilizados.'."')O 6. necessariamente, O desenvolvimento de uma cultura de respeito $, 

dignidade humana. o que "significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, 

costumes, atitudes, hábitos e comPortamentos que decorrem, todos, daqueles valores 

1-04 A L M E I D ~ ,  ~ ~ i l h ~ ~ ~ e  Assis de. Direitos humanos e náo-violência. São Paulo: Atlas, 2001, p. 61 ,  

"II' F E R ~ ~ z ,  Candida da Cunha. A Declara@o Universal de Direitos da Pessoa Humana. osasco: 
Edifíeo. 2008. P. I I 
"'X' MONTORO, André Franco. Cultura dos direitos humanos. h. MARC~LIO,  Maria Luiza; PIJSSOLI, ~ ~ f ~ i ~ ~ ~  
(coor~s,),  cultura dos direitos humanos. São Paulo: LTr. 1998, p. 13. 
~7 BRASIL. comitê Nacional de Educaçáo em Direitos Humanos. Plano Nacional de EdueagHo em ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ i t ê  Nacional de Educa~ào em Direitos Humanos. - Brasilia: Secretaria Especial dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
I~luiiianos, ~ i ~ i ~ ~ e ~ i ~  da Educaqão. MinistBrio da Justiça. UNESCO. 2007. p. 23. 
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~ U S S O L I ,  ~ ~ f ~ i ~ t ~  (coords.). Cultura dos direitos humanos. São Paulo: LTr, p. 41. 
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, ). EducacHo em direitos humanos: fundamentos teóri~o-metodol6~i~~~, joão pessoal Rosa Maria Godoy (orb. 
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citados - os quais devem se transformar em práticas".61u Deve, portanto, abranger 

questões referentes a educaçio fomial que permitam uma açio pedagbgica direcionada para o 

respeito e valorização da multiplicidade e dos conceitos de formação da cidadania ativa e 

sustentabi~idade.~" 

Ela deve, ainda. e 

acima de tudo ser capaz de sensibilizar e hutnanizar, por sua própria 
metodologia, muito mais que pelo conteúdo daquilo que se aborda através 
das disciplinas que possam formar o caleidoscópio de referenciais de estudo 
e que organizam a abordagem de temas os mais variados, que convergem 
para a finalidade última do estudo: o ser humano. Sensibilizar e humanizar 
importam em descontirinar a presença da opressão permanentemente 
transmitida pela propria cultura, esta mesma que constroi um indivíduo 
consumido pela consciência reificada."" 

A a r n a  contra a reificação que, como já indicado, pode ser causada pela 

vulnerabilidade da intimidade está ao alcance de todos: educação e educação em direitos 

humanos. Para isto e necessário ter em mente que os projetos sejam desenvolvidos no ensino 

formal e todo cotidiano hu111ano. Resta claro. dessa forma, que a educação em direitos 

humanos é destinada "ao grande público, para informar a todos sobre seus direitos e 

responsabilidades. nos ternios dos instrumentos internacionais de direitos h~manos" .~"  

Com o intuito de auxiliar nessa direção, surge o Plano Nacional de Educação em 

~ i ~ ~ i l ~ ~  bjumanos - a partir de agora PNEDH -, iniciado com a criação do Comitê Nacional 

de ~ d u c a ç ã o  em Direitos Humanos, em 2003, provendo também neste ano o lançamento de 

sua primeira versão. Mencionado plano foi instituído para direcionar a implantação de 

programas e ações envolvidas com a cultura de respeito e promoção dos direitos 

( ~ 1 ~ ~  BENEVIDES, Maria Victoria. EducaçBo Direitos Humanos: de que se trata? Disponivel em: 
,,.~,,tp~~~www,~ottopos,c~~~/~~n~eni16ivictoria.h~~~. Acesso em: 22 nov. 2009. 
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Humanos/~omitê Nacioliai de Educação c111 Direltps liumanos. - Erasliia: Secretaria Especial dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
Humanos, ~ i ~ i ~ t é ~ i ~  da Educaçâo. Ministdrio da Justiça, UNESCO, 2007, p. 23. 
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humanos.614 Objetiva-se, com isso, disseminar a cultura de direitos humanos no Brasil. Essa 

ação prevê a difusão de valores solidários, de cooperação e de justiça 

A versão atual do PNEDH se destaca como política pública por consolidar um projeto 

de sociedade fundamentada nos princípios da democracia, cidadania e justiça social, e por 

reforçar um instrumento de implantação de uma cultura de direitos humanos.616 

Em todas as etapas da educaçáo formal é possível que a educação em direitos humanos 

seja desenvolvida como disciplina da grade curricular. Tal fato pode ocorrer em modalidades 

como "disciplinas obrigatórias e optativas, linhas de pesquisa e áreas de concentração, 

7. 617 ' transversalização no projeto político-pedagógico, entre outros . E possível, por exemplo, 
tratar do direito a intimidade e o seu sentido numa disciplina denominada "Direitos Humanos 

e ~ í d i a " ~ ' '  a qual poderia, por exemplo, e dentre outros aspectos, fornecer os meios 

necessários para que a pessoa usuária de redes sociais saiba como escolher as informações a 

serem postas em seus perfis virtuais e quem poderá ter acesso a tais informações. Como 

formadores de opinião, o ideal é que 0s meios de comunicação se prestassem a informar a 

todos OS seus espectadores. 

Acredita-se que tal disciplina poderia evitar, além da reificação, os perigos do 

cyhevbullying, já tratado em momento anterior.619 

A educaçáo, como já mencionado acima, náo se dá apenas no âmbito escolar, visto 

que se educa e se e educado "em todos 0s espaços sociais, mesmo sem nos darmos conta 

dessa dinâmica".h2o A educação não formal é a praticada nos movimentos sociais, nas 

entidades civis e nos partidos políticos, quando estes incitam a reflexão dos grupos sociais 

quanto a suas condições de vida e processos históricos nos quais se encontram, e no papel 

"14 BRASIL. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educasao em ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
Humanos/Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. - Brasilia: Secretaria Especial dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
H ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ i ~ i ~ t e r i o  da Educação, Ministkrio da Justiça. UNESCO. 2007, p. 9 
"I5 BRASIL,. Comite Nacional de EducaçBo em Direitos Humanos. Plano Nacional de E d u c a ~ g ~  em ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ / ~ ~ ~ i t ~  Nacional de Educação em Direitos Humanos. - Brasllia: Secretaria Especial dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
H ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  ~ i ~ i ~ t é ~ i ~  &a Educação, Ministério da Justiça, UNESCO. 2007, p. 18. 
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desempenhado por eles na sociedade contemporânea. Várias práticas educativas não formais 

estimulam os grupos e as comunidades a se organizarem no sentido de propor o diálogo com 

as autoridades públicas. sobretudo no que tange ao encaminhamento de suas reivindicaçdes 

fundamentais e a produção de propostas para as políticas publicas.62' 

A educação em direitos humanos desenvolvida pela educação não formal tamb6m 

pode ocorrer por intermédio dos meios de comunicação. Publicações impressas como revistas 

e jornais, meios audiovisuais como rádio e televisão, midia online, dentre outras que têm 

como objetivo transmitir informação, formam "um espaço político, com capacidade de 

construir opinião pública, formar consciências, influir nos comportamentos, valores, crenças e 
,r 622 atitudes . Assim, por exemplo, 0s perigos que a exposiçáo desmesurada pode causar, da 

fragilização da intimidade à reificação, podem e devem ser divulgados nos diversos sites do 

mundo cibemético. 

A partir do exposto, acredita-se que a educação deve vir sempre em primeiro lugar. 

Muitas vezes ela não surte os efeitos necessários, as boas condutas não são postas em prática e 

danos, OU sua iminência, acontecem. Nessas hipóteses, surge para o autor do ilícito a 

obrigação de reparar O lesado. 

3. Responsabilidade civil por danos morais e danos materiais 

De acordo com o que foi analisado em vários momentos do presente trabalho, a 

sociedade da informação, por ser marcada pela distribuição incessante das informações, 

pern,itc acesso rápido e tacii a. por cxcmplo. noticidrios. jornais e revistas onlinr. Permite 

ainda, a expansão das comunicaçóes mediadas por aparelhos tecnológicos, o contato "nline 

com qualquer parte do mundo. Contudo, infelizmente, a sociedade da informação, pelos 

imotivos já expostos, ~ossibilita também a ocorrência de danos materiais e morais, 
[>rindo suporte a esta alirniução. teiil-se que 

a evoluç8~ tecnológica assegurou aos particulares um potencial danoso que, 
antes, só se vislumbrava no Estado. Danos de abrangência significativa que 
somente podiam ser prodilzidos pela mdquiiia pública derivam, cada vez 

""BRASIL, comitê Nacional de Educaçào em Direitos Humanos. Plano Nacional de EducaqHo em ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
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f122 B R A S , ~ ,  comitê Nacional de Educaçào em Direitos Humanos. Plano Nacional de Educaqgo em ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
Humanos/~omitê Nacional de Educaçáo em Direitos Humanos. - Brasilia: Secretaria Especial dos ~ i ~ ~ i ~ ~ ~  
Huinanos, ~ i ~ i ~ ~ e ~ i ~  da Educa@o. Ministkrio da Justiça. UNESCO. 2007. p. 39. 



mais, da atuação empresarial e também do comportamento adotado por 
indivíduos comuns. Tenha-se como exemplo o caso recente de dois 
estudantes que, munidos tâo-somente de um computador com câmera 
(webcam), captaram a intimidade de uma adolescente, difundindo-a de modo 
p~anetario.~~' 

Como já trazido a baila, pessoas mal intencionadas nas redes sociais, por acharem que 

O mundo cibemetico não possui leis, podem causar danos aos demais. Muitos usuai.ios 

supõem que as leis do mundo offline, como a responsabilidade civil e a aplicação do Código 

Penal e do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicam ao ciberespaço. Contudo, em 

com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

A internet é O espaço por excelência da liberdade, o que náo significa dizer 
que seja uin universo sem lei e sem responsabilidade pelos abusos que Ia 
venham a ocorrer. NO mundo real, como no virtual, o valor da dignidade da 
pessoa hutnana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam 
nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou 
enfraquecer a natureza de sobreprincipio irrenunciável, intransferivel e 
i~n~rescritivel que lhe confere o Direito brasileiro.b2' 

Antes do advento do computador, as informações eram registradas e mantidas em 

papel e armazenadas em pastas ou arquivos. Tal situação restringia tanto o volume de dados 

que eram armazenados, quanto quem tinha acesso a tais informações, delimitando, ainda, o 

prazo pelo qual ficariam guardadas. Com a possibilidade de realizar registros eletrijnicos, 

todavia, não existem mencionadas limitações. Atualmente os computadores podem coletar, 

controlar e transmitir quantidades de dados quase infinitas.625 

0 s  reais vilões e responsáveis pelo problema são as pessoas que fazem mau uso destas 

informações, e não os computadores, a Internei OU as redes sociais. Contudo, sem a tecnologia 

de tais ferramentas, essa atividade maliciosa não seria 

Insta salientar que o ideal é que todos - usuários, moderadores de redes sociais, 

provedores etc. - trabalhem com a preven~ão, isto é, empreendam na criação de mecanismos 

613 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à 
diluição dos danos. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009, P.4. 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial no 1.1 17.633 - R 0  (2009/0026654-2), G ~ ~ &  
arasil lnternet LTDA x Ministerio Público do Estado de Rondônia. Relator Ministro Heman aenjamin, 
~ ~ ~ i ~ g ~  proferida em 09/03/2010. (grifo$ no original) 
6" LEONARDI, Marcel. Responsabilidade civil pela violação do sigilo e privacidade na Intemet, I,,: SILVA, 
~~~i~~ ~ ~ ~ t ~ i ~  Tavares da; SANTOS, Manoel J. Pereira dos (coord.). Responsabilidade civil na internet e nos 
demais meios de comunicaçSo. São Paulo: Saraiva, 2007, P. 338. Verifica-se. dessa forma, um exemplo 
referente a eficácia horizontal dos direitos funda~entals. estudada no item 1.1.3 (Dignidade daprssoa humana e 
os d,,.t.jtos per,~ona[;dadr) do Capitulo I ( ~ t o s f u n d o m e n i a i s  e intimidade). 
626 LEONARDI. Marcel. Responsabilidade clvll pela violação do sigilo e privacidade na Intemet. I,,: S I L ~ ~  
~~~i~~ ~ ~ ~ t ~ i z  Tavares da; SANTOS. Mand J. Pereira dos (coord.). Responsabilidade civil na internet e 
demais meios de comunicaçáo São Paulo: Saraiva, 2007. p. 346. 



que obstem a criação de páginas virtuais de caráter ofensivo. No intuito de ilustrar tal 

afirmação, sita-se a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

Essa co-responsabilidade - parte do compromisso social da empresa com a 
sociedade, sob o manto da excelência dos serviços que presta e da merecida 
admiração que conta em todo mundo - é aceita pelo Google, tanto que atuou, 
de forma decisiva: no sentido de excluir páginas e identiticar os gângsteres 
virtuais. Tais medidas, por óbvio, n&o bastam, jB que reprimir certas phginas 
ofensivas já criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento e 
multiplicação de outras tantas, com conteudo igual ou assemelhado, 6, em 
tese, estimular um jogo de Tom e Jerry, que em nada remedia, mas só 
prolonga, a situação de exposição, de angústia e de impotência das vitimas 
das ofensas."*' 

A legislação pátria oferece medidas a serem utilizadas como formas de prevenir danos 

causados nos direitos da personalidade. As tutelas judiciais liminares inibitórias contra o 

agente causador de ofensa, com o objetivo de cessar ameaça ou progressiva Lesão aos direitos 

da privacidade, não pode ser considerado inconstitucional sob a alegação de censura prévia 

proibida pelo inciso IX, do artigo 5 O ,  da Constituição da República. Para a não caracterização 

de censura, basta a apresentação do ''dolo es~ecífico, a evidente falsidade do fato divulgado, a 
r r  628 

ausência de interesse público . 
Muito embora seja livre a tnanifestação do pensamento, a dignidade humana - bem 

como 0s direitos decorrentes dela, como a honra e a privacidade humana - merece, 

necessariamente, ser resguardada. Nesse sentido, a IV Jornada de Direito Civil propôs a 

discussão à da tutela inibitória na esfera Civil e Constitucional, a fim 

de proteger a pessoa contra ameaça ou lesão aos direitos de personalidade, originados do 

exercicio i livre manifestação do 

ISSO se deve ao fato do caráter geral de tutela do artigo 12 do Código civil, que 

concede ao juiz a possibilidade de escolher qual a melhor providência h conservação e à 

defesa dos direitos da personalidade. Dentre algumas opções, cite-se as medidas de 

antecipação de tutela, a tutela acautelatoria e tutela especifica da obrigação, encontradas, 

respectivamente, no Código de Processo Civil, em seu artigo 273, no 8 7" do mesmo e 

em seu artigo 461. 

'"7 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. Recurso especial no 1 . 1  17.633 - R 0  (2009/0026654-2), G ~ ~ ~ ~ , ~  
~ ~ ~ ~ i l  lnfrrne, LTDA x Ministério Público do Estado de Rondônia. Relator Ministro Herman ~ ~ ~ j ~ ~ i ~ .  
Decisao proferida em 09/03/2010. 
"28  A ~ ~ ~ ~ ~ ,  Rosado de (coord.). I V  Jornada de Direito Civil. Volume I .  Brasilia: Conselho da justiça 

Federal, 2007. p. 68. 
619 A A G ~ l ~ ~ ,  Rosado de (coord.). IV Jornada de Direito Civil. Volume I .  Brasllia: Conselho da justiça 

Federal, 2007. p. 68. 



AS medidas acima indicadas, contudo, podem não surtir o efeito desejado e, assim, um 

dano surge como decorrência do comportamento de alguém. Posto isto, cumpre trazer que 

responsabilidade civil "é a atribui~ão da cunsequencia do comportamento contrtirio à lei que, 

por sua vez, cria o dever de indenizar. É o dever legal de reparar que a algu6m 6 imposto 

r r  630 como resultado jurídico de seu comportamento lesivo . Dessa forma, a existência de um 
dano causado a uma pessoa resulta no dever que esta tem de indenizar (ou compensar) o 

lesado, desde que este apresente os requisitos essenciais da responsabilidade civil (dano, culpa 

e nexo causal). Outrora, a responsabilidade civil teve caráter individual, substituído agora pela 

concepção socia~.'~' 

A fim de averiguar como responsabilizar civilmente os causadores de danos g 

intimidade por práticas maliciosas na Interne/. cuidar-se-á, a seguir. dos aspectos relacionados 

a tal instituto. 

3.1 Dano, culpa e nexo causal 

Em termos de responsabilidade civil, afirma-se que dano, culpa e nexo causai formam 

sua triade. pois inexiste o dever de reparar sem a demonstração de tais e l e r n e n t ~ s . ~ ' ~  Assenta- 

se, dessa forma, que "a responsabilidade civil decorre da  ação ou omissão, dolosa ou culposa, 
39 633 cuja consequência seja a produção de um prejuízo . Assim, a vítima precisa demonstrar seu 

(o dano material e/ou moral), a culpa do ofensor e O nexo causai entre a conduta do 

autor e o dano.h34 

""1 F A R I A  JUNIOR,  ~ d o l p h o  Paiva. Repawno civil do dano moral. Sfio Paulo: Juarez de Oliveira. 2003, p. 3 ,  
"",LvA, ~~~i~~ Beatriz Tavares da. Sistema Protetivo dos direitos da personalidade. fn: SILVA, ~~~i~~ 
~~~~~i~ T~~~~~~ da: SANTOS, Manoel J .  Pereira dos (c0ord.h Responsabilidade civil na internet e nos demais 
meios de comunica@o. Sáo Paulo: Saraiva, 2007, P. 7. 
h'? SCHREIBER, Andenon. NOVOS paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à 
diluição dos danos. 2 ,  ed. Sáo Paulo: Atlas, 200% P. 6 .  

STOCO, ~ " i ,  Tratado de responsabilidade civil: com CoInentfirios ao código civil de 2002. 6 .  ed, São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 122. 
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3.1.1 Dano 

Dano, um dos requisitos da responsabilidade civil sem o qual nào há o que 

indet~izar,('~bri~inado do latim, damnum, e o "prejuízo impingido a um bem juridicamente 

protegido, ora diminuindo um patrimônio. ora afetando um sentimento. Dano é um mal ou 

prejufzo que se làz a algukm".""'sendo o requisito necesshrio para a configuraç&o da 

responsabilidade que menos gera ~ontrovérs ia .~~ '  O dano se restringe A ideia de prejuízo, ou 

seja, refere-se h consequência da lesão.63s 

Não havendo dano, não há, por conseguinte, o que indenizar, haja vista que o dano 6 

um dos pressupostos do dever de indenizar.639 

O dano, requisito da obrigação de indenizar, pode ser patrimonial ou moral, também 

chamado de dano extrapatrimonial ou da110 imateria1,6~' "respectivamente, o verdadeiro e 

próprio prejuízo econômico, o sofrimento psíquico ou moral, as dores, as angústias e as 
3 ,  641 frustrações inflingidas ao ofendido . 

D ~ O  material é aquele que consiste em prejuízos econômicos sofridos pelo lesado, ou 

seja, seri  considerado dano material aquele que repercute no patrimônio do ofendido, 

entendendo-se por patri~n6nio "o conjunto das relações jurídicas de uma pessoa aprecióveis 
rr 642 em dinheiro . 

O dano material é avaliado considerando-se a diminuição no patrimônio do lesado, 

cI,io ,,hjctivC, & L( r c~<>n~p<>~iç i i o  O a r l i ~ o  944 dn C6digo Civil ~iferecr o critério para o 

ressarcimento do dano material ao dispor: "a indenização mede-se pela extensão do dano". 

Afirma-se, pois, que em sendo Possivel, recolocar-se4 a vitima no estado em que se 
cllContrtlva ulliee 'Ii, ucontrciiiicnto do ilicito que  provocou o dnno iiiateriul. C7onlud«. coino 

'3" MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos Pessoa humana :  uma leitura civil-constitucional dos danos 
Rio de Janeiro: Renovar. 2003. P. 144. 

6330 FARIA JUNIOR, Adolpho Paiva. Reparaçso civil do dano moral. São Paulo: Juarez de oliveira, 2003. 
p. 12. 
"7 7 ~ s ,  ~~~é de Aguiar. Da responsabilidade civil. I 1. ed.. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 969, 
 AR  DIA^ jose de Aguiar, Da responsabilidade civil. 11. ed.. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p, 971, 
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2008. p. 705. 
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em grande parte das situaçdes de dano material é impossível realizar tal procedimento, 

realiza-se a compensação em forma de pagamento de indenização monetária.644 

 ano moral é o que, independentemente de prejuizo material, viola direitos 

personalissimos.645 Danos morais e direitos da personalidade estão umbilicalmente ligados, 

sendo, portanto, possível "indagar da possibilidade da existência daqueles fora do âmbito 

 deste^"."^ A corroborar: "todo dano moral tem por fundamento lesão a direito da 

per~onalidade".~~' 

Ademais, "o dano moral, assim compreendido todo o dano extrapatrimonial, não se  

caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuizo De fato, ele se 

refere às "turbações de ânimo, em reações desagradáveis, desconfortá~ei~,  ou 

constrangedoras, ou outras desse nível, produzidas na esfera do lesado".649 O mero dissabor 

não basta para caracterizar O dano moral e a insignificância do dano não serve para a 

quantificaçgo da indenização, mas, sim, para a descaracterização de  do dano 

0 dano moral. por não ter correspondência patrimoniai e por não poder ser 

demonstrado matematicamente, será compensado com um valor con~encionado.~~' 
Nas situaçfies em que a lei não apresenta os critdrios para a reparaç8o do dano moral. 

imprescindível se faz a observância do assim denominado binômio do equilíbrio, de modo 

que a compensaq%o pela ofensa nfio seja uma fonte de enriquecimento para o lesado, nem 
da ruJ~ia  para o causador do dano. Saliente-se que. da mesma hrma.  n8o pode ser de 

vtllor iillilllo que nno vtiiiiu como desestI~niil« ao ol'cnsor. ncin insignitiçunte qiic n8o satisfaça 

O l e g a d ~ . ~ ~ ~  
c~~~~~~~ ter em conta qiie é necessário impedir que. por meio da reparação. o ofendido 

PEl'iSe ter eccill»il~ic~ iiinis favl~rBvel dv que a Iiavlda onlcrioriiieiite ao ato dclituoso, 
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Isto significa que, de acordo com o sistema jurídico pátrio, a indenização do dano não pode 

converter-se em fonte de enriquecimento para a vítima.6s3 

O dano material é aquele que alcança a pessoa e seus bens, enquanto o dano moral 

atinge a reputação de uma pessoa."' Muito embora a Constituição discipline que o dano 

material e o dano moral são indenizávejs, é possível afirmar que aquele é indenizável e este 

compensável, uma vez que indenizar significa devolver ao estado anteior, algo 

evidentemente impossível em caso de lesão de ordem extrapatrim~nial .~~~ 

NO momento de valorar a condenação por danos morais - cujo caráter é pedagógico 

(mostrar ao agressor a nocividade de seu comportamento), preventivo (desencorajm a 

reiteraçgo da prática ofensiva, com a condenação em dinheiro,) e compensatório (aliviar a dor 

moral do ofendido, por intermédio de uma compensação em dinheiro), e não indenizatorio -, 

o magistrado arbitrará o valor que considerar adequado. considerando o carhter do instituto 

em tela, a primariedade ou não do ofensor, o sofrimento e a condição social do ofendido, a 

concorrência de culpas, a necessidade da vitima e a possibilidade do agressor, o contexto da 

ofensa oçorwu e o transcurso de tempo entre O ato ofensivo e o pedido de sua reparaçso em 

juizo. 656 

3.1.2 Culpa 

AO contrário do dano, caracterizar culpa envolve maior dificuldade, isso porque a 

caracterizaqão precisa do dever OU diligência, não coincide em todas as ocasiões com a 

transgressão da lei.6s7 

Culpa é a "conduta voluntária ao dever de cuidado imposto pelo Direito, com a 

produção de um evento danoso involuntário, porém previsto ou ~ rev i s íve1" .~~~  Abrange, em 

consonância com o artigo 186 do Código Civil, ação OU omissão voluntária, negligência ou 

~ s ~ ç T o c o .  R,,;, Tratado de responsabilidade civil: com ~0InentárioS ao código civil de 2002. 6. ed, sgo 
Revista dos Tribunais. 2004. P. 130. 
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imprudência. Salvo disposição legal expressa, não existe responsabilidade sem culpa.659 Vale 

asseverar que, ao elaborar mencionado artigo, que determina que "aquele que, por ação OU 

omissáo voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito", o legislador foi prudente ao definir culpa e 

desprezou a diferença entre delitos e quee-delitos.660 

Ainda com relaçáo ao já transcrito artigo 186 do Código Civil, afirma-se que a regra 

geral nele disposta estabelece, sem sombra de duvidas, que o ato ilícito apenas se concretiza 

se praticado em desobediência à lei e que essa conduta seja c ~ l ~ o s a . ~ ~ '  

De ressaltar que, em conformidade com O parágrafo Único do artigo 927 do Código 

Civil, "haverá obrigaçào de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos 

especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, riscos para os direitos de outrem". 

Uma vez configurada, a culpa pode produzir um resultado danoso ou pode ser inócua. 

só o danoso, isto é, a repercussão do ato ilícito no patrimônio de alguém importa 

responsabilidade 

Releva frisar que, se O agente Procura voluntariamente a ação delituosa, houve culpa 

sensu (dolo). Por seu turno, se de negligência ou imprudência do autor ocorreu prejuízo à 
h63 

houve culpa .siricio sensu. Desta feita, ao contrário do dolo, na culpa o agente não 

visa o dano como finalidade da sua conduta, nem atua consciente da i t ~ f r a ~ ã o . ~ ~ ~  

A culpa pode ser grave. caso em que se apresenta muito semelhante ao dolo, 6 aquela 

inadequada a<> comum dos homens: l e l ~ .  caracterizada por ser uma falta evitável com atenção 

e levissima, configurada como falta só evitável com atenção acima do nomal.66s 

Para fins de reparação do dano, o Código Civil não estabelece diferença entre dolo e 

culpa e nçm entre os graus dessa. de tal modo que, provado o dano, seu causador deverá 
hhb 

compensá-lo totalmente a vítima. 
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661 STOCO, ~ ~ i ,  Tratado de responsabilidade civil: com COnIent&rios ao código civil de 2002, 6 ,  ed, são 
paulo: Revista dos Tribunais, 2004, P. 133. 
"2  DIAS, jos6 de Aguiar. Da responsabilidade civil. I I .  ed., rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p, 134, 
~3 GONCALVES, Carlos Roberio. Responsabilidade civil. 10. ed., rev.. atual. e ampl. sao paulo: saraiva, -. 
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2008. p. i 3  1-532. 
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3.1.3 Nexo causal 

O terceiro pressuposto da responsabilidade civil é o nexo causal, entendido como a 

"relação necessária entre o fato incriminado e o prejuízo. E necesshio que se torne 

absolutamente certo que, sem esse fato, o prejuízo não poderia ter Em outras 

palavras, o nexo causal representa "uma relação necessária entre o evento danoso e a ação que 

o produziu, de tal sorte que esta é considerada como sua causa"668 Tal conceito decorre, não 

de ordem jurídica, mas sim das leis por ser o vínculo entre o "fato ilícito e o dano 
r> 670 por ele produzido . 

Releva frisar que "o nexo causal se toma indispensável, sendo fundamental que o dano 
,r 671 tenha sido causado pela culpa do Sujeito . Nessa direção, Sergio Cavalieri Filho preleciona 

que, antes de decidir se o agente agiu com ou sem culpa, é necessário verificar se ele causou o 

resultado, vez que ''ninguém pode responder por algo que não fez, de modo que não tem o 

menor sentido examinar culpa de alguém que não tenha dado causa ao 

Dessa forma, para a caracterização da responsabilidade civil, é necessário que o 

resultado do ato ilícito seja o causador do dano e que, portanto, o prejuizo experimentado pela 

vítima seja resultado de tal ato.673 

A teoria do nexo causal é de noção aparentemente fácil, mas encerra algumas 

dificuldades,674 como a já indicada (verificar, antes de decidir se houve ou não culpa, se o 

agente deu causa ao dano) e em razão do surgimento de c o n c a u s a ~ . ~ ~ ~  As concausas podem 

ser simultâneas, nas quais existe um único dano gerado por mais de uma causa, ou sucessivas, 

que são aquelas que, por haver uma cadeia de causas e efeitos, origina a dificuldade em se 

estabelecer qual dentre as tantas será acolhida como a responsável pelos danos.676 

- 
~ONÇALVES,  Carlos Roberto. Responsabilidade civil. 10. ed.. rev., atual. e ampl. são  paulo: saraiva, 

2007. p. 579. 
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s ão  Paulo: Saraiva, 2007, p. 107. 
669 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Malheiros, 2002. ,,, 58. 
"7" GONCALVES, CarIos Roberto. Responsabilidade civil. 10. ed., rev., atual. e ampl. são paulo: saraiva. 
2008, p. g78. 
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Nexo causal e culpa servem como ':jilrros da responsabilidade civil ou ,fil/ros da 

rel~uru~ao. por funcionarein exatamente coino óbices capazes de promover a seleçgo das 

n 677 demandas de ressarcimento que deveriam merecer acolhida jurisdiciona] , 

3.2 Responsabilidade civil subjetiva e responsabilidade civil objetiva 

A responsabilidade civil será subjetiva ou objetiva dependendo da consideração ou 

não da culpa como componente da obrigação de reparação do dano.678 

De acordo com a teoria clássica. tambkm denominada de teoria da culpa, ou 

subjetiva,"" a culpa t! O principal requisito da responsabilidade civil ~ubjetiva.~" Assim, a 

responsabilidade civil subjetiva é aquela na qual a vítima deve, necessariamente, provar o 

comportamento doloso ou culposo que originou seu prejuízo. Sem tal comprovação nào h& 

que se falar em reparaç~o,"" pois a responsabilidade do agente causador de dano apenas se 

estabelece se ele atuou com dolo ou Ressalte-se a ressalva feita por Sergio Cavalieri 

Filho. ao afirmar que "a palavra culpa está sendo aqui empregada em sentido amplo, Iato 

sensu, para indicar n8o só a culpa slrilo sensu, como também o dolo".68' 

Diferentemente, a responsabilidade civil objetiva toma obrigatória a reparação sem 

exigir a culpa do agente.Ga4 A teoria da responsabilidade objetiva. também classificada como 

doutrina do risco. volta-se a necessidade de decidir as hipóteses de danos que não tefiam 

reparação se seguidos os critérios de c~lpa,6 '~ Vez que, nem sempre é possivel à vítima, na 

sociedade moderna, provar a culpa do agente, impossibilidade esta causada pelo surgimento 

dos maquinários e demais criações tecnológicas, e do crescimento popu lac i~na l ,~ '~  Neste 

077 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da eros8o dos filtros da reparaçgo à 
diluiçào dos danos. 2. ed. são Paulo: Atlas, 2009, p. I I (grifas no original). 
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681 FARIA JUNIOR, Adolpho Paiva. RepamÇBo civil do dano moral. Sá0 Paulo: Juarez de Oliveira, 2003 
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sentido, Itália, França e Bélgica lançaram trabalhos defendendo a responsabilidade objetiva, 
h87 sem culpa. 

Certas pessoas, por sua vez, têm a imposição legal de reparar o dano cometido, 

independentemente da demonstração de culpa, responsabilidade essa denominada de objetiva 

ou legal, porque, por não ser a culpa requisito fundamental, se satisfaz com o dano e o nexo 

de causalidade. A desnecessidade de prova de culpa 6, em certas hipbteses, presumida pela 

lei, e em outras, totalmente prescindível, porque a responsabilidade é fundada no risco, 

denominada teoria objetiva propriamente dita ou 

Importante se faz ter eni foco que, independentemente de necessidade de 

demonstração ou não da culpa, o nexo causal será sempre indispensável, vez que não pode 

recair sobre quem não tenha dado causa ao dano.689 

Assim, a diferença entre 0s dois tipos reside no fato de a responsabilidade civil 

subjetiva depender da verificação da culpa, do nexo causal e do dano, enquanto que, para a 

responsabilidade civil objetiva, basta a verificação do dano e do nexo 

A adoção da responsabilidade objetiva não eliminou a subjetiva, a qual subsiste como 

regra.69' Ademais, Wendell Lopes Barbosa de Souza defende a "impossibilidade de 

substituição absoluta de uma pela outra, cada qual guardando e oferecendo suas virtudes para 
. ,r 692 

o sistema de reparação civil . 
Em conformidade com a teoria do risco - uma das teorias que justificam a 

responsabilidade objetiva -, toda Pessoa que, ao exercer alguma atividade, cria um risco de 

dano para terceiros, deve ser obrigada a reparar o mesmo, ainda que niío tenha culpa. De 

acordo com essa teoria, a responsabilidade civil sai da culpa e vai para o risco, que pode ser 

rjsco-provc.ito (o agente terá de que reparar o dano causado que for consequência de uma 

atividade realizada em seu beneficio) ou risco criado (toda pessoa que expuser alguém a um 

dano, deverá repará-~o)."93 

1387 ~ c A A L I E R I  FILHO. Sergio. Programa de responsabilidade civil. SEo Paulo: Malheiros, 2002, p. 33. 
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, v q ~ ~  OME.~..l,O. R«ablia .roledo Veigu. Artigos 834 a 954. /!I:  MACllADO. Antonio CIaudio da costa (o~s.); 
CHINELLATO, Silmara Juny (coord.). Código Civil interpretado: artigo Por artigo, parhgrafo por parágrafo. 2. 
ed, Barueri: Manole. 200% P. 
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A guisa de ilustraçõo, cite-se que a responsabilidade objetiva decorrente do risco da 

atividade é a aplicável na maioria das relações jurídicas referentes ao 

3.3 Responsabilidade civil por danos a.0 direito a intimidade causados na Znternet 

Elaborado o presente escorço, toma-se possível relacionar a responsabilidade civil 

com os danos causados no mundo cibemético, que podem ter como autor o usuário de redes 

sociais elou o provedor responsável pela hospedagem da rede social.695 Tome-se como base o 

artigo 186 do Código Civil, pelo qual "por ação OU omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito". 

Como já aventado, as redes sociais, para fins de elaboração de um perfil virtual social, 

disponibilizam álbuns pessoais em suas páginas. Algumas dessas fotos podem ser copiadas e 

coladas para a criação de um perfil falso ou de uma comunidade. Com o perfil conhecido pelo 

terno inglês,fàke, o falsário fiz-se Passar pela Pessoa da foto. Tal fato pode fazer com que a 

intimidade seja violada, gerando por esse motivo 0 direito à reparação pelos danos causados à 

pessoa titular do direito, cabendo ação de compensaçào por danos morais, de acordo com o 

inciso X, artigo 5 O  da Constituição da República, e reclamação de perdas e danos sem prejuízo 

de outras sanções previstas em lei, em conformidade com o artigo 12 do Código Civil, bem 

como a imposiç~o de multas e restrições apropriadas ao ambiente e le t r~nico. '~~ 

O âmbito c i b e m e t i ~ ~  ocorre nos espaços da Internet. Assim, o dano, originado por 

usuário de redes sociais, ocorre em plataformas disponibilizadas por tais redes, as quais são 

hospedadas em sites que passam a ser responsáveis por estas. 

Referente ao dano causado pela pessoa usuária de rede social, afirma-se, com base no 

que fora trabalhado acima, que a responsabilidade civil será subjetiva, visto que ao ofendido 

caberá demonstrar. alem do dano C nexo causal. Prova da culpa do agente causador do dano. 

os criadores das comunidades silo facilmente identificados. Dessa forma, a prova da criaçao 

de ofensiva ou desrespeitosa é de fácil comProva~ã0. Quanto ii prova da criacá0 

6" BLUM Renato M. da S. ópice; BRUNO, Marcos Gomes da Silva. 0 novo cbdigo civil e as relaçbes jurídicas 
Justjlex. Ano 11. n. 14. fev.12003,~. 29. 

<,93 para fins do presente estudo. a abordagem será feita apenas considerando os danos causados nas e pelas redes 
siiçiais e ,fio soineiiti aqueles que se referem aos direitos da Personalidade - especialmente o direito h 

iiitiinidade. 
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/i: Justilex. Ano 11, n. 14. fev./2003, 29. 



de ~ e r f i l  ,fake, acredita-se que a perícia técnica seja a ideal para saber qual computador deu 

origem a sua criaçição. 

Quanto a responsabilidade dos provedores, necesshia se faz uma abordagem dos 

conceitos pertinentes a tematica. 

Existem diversos intermediários .que permitem ao usuário o acesso B Infernet. Dentre 

os vários, indicar-se-ao os provedores de acesso e de conteudo, ambos considerados espécies 

do gênero provedor de serviços de ~ n t e r n e t . ~ ~ ~  

O ~rovedor  de acesso é O fornecedor de serviços que possibilitam o acesso de seus 

consumidores a Inrerner. Configura-se como provedor de acesso a pessoa que ofereça a seus 

consumidores o acesso a Inlernet, não tendo necessidade de oferecer tambkm qualquer serviço 

acessório ou serviço de conteúdo a seus clientes.698 O provedor de acesso, portanto, esa 

obrigado a prestar serviços de conexão e transmissão de informações.699 

O provcdor de conteudo 6 aquele que pile A disposivão dos usuhrios informações 

criadas ou desenvolvidas pelos provedores de informação, valendo-se de servidores próprios 

OU dos serviços de provedores de hospedagem para armazená- as,'^' estes entendidos como a 

pessoa juridica que fornece serv i~os  consistentes em "possibilitar o armazenamento de dados 

serviços próprios de acesso remoto. permitindo o acesso de terceiros a esses dados, de 

acordo com as condições estabelecidas com 0 contratante do serviço".70' O provedor de 

refere-se a di~~onibilização e comercia~izaç5io de bens e serviços. O fomecimento 

no momento em que o usuário demonstra aderência aos termos e condiçaes 

 oferecido^.'"^ 

"7 LEONARDI, Marcel. Internet: elementos fundamentais. In:  SILVA, Regina Beatriz Tavares da; SANTOS, 
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A diferença entre o provedor de acesso e o provedor de conteúdo é que aquele assume 

uma obrigação de prestação tipicamente de execução continuada, enquanto a atividade deste 

nem sempre gera uma relação jurídica 

Contudo, a classificação dos provedores segundo a atividade que desenvolvem não 6 

pacifica, dada a dificuldade, em muitas casos, do enquadramento em apenas uma única 

modalidade. Como exemplo, mencione-se provedor que, além de disponibilizar conteúdo, 

também ofereça acesso a Interne1 a seus 

Faz-se agora necessária a abordagem de alguns conceitos elementares do direito 

consumerista. 

Considera-se consumidor, segundo O artigo 2' do Código de Defesa do Consumidor, 

"toda pessoa física ou jurídica que adquire OU utiliza produto ou serviço como destinatrio 

final. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indeterminhveis, que 

haja intervindo nas relações de consumo". ISSO equivale a dizer que tanto o adquirente como o 

usuário do produto ou serviço são consumidores.705 

De acordo com O artigo 3' do Codigo de Defesa do Consumidor, considera-se 

fornecedor: 

[...I toda pessoa física ou jurídica, publica ou privada, nacional ou 
estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade de produç80, montagem, criaçâo, construçâo, transformaçgo, 
importação, exportação, distribuição ou comercializaçào de produtos ou 
prestação de serviços. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 
tnediante remiineração. inclusive as de natureza bancário, financeira, de 
credito e securitária, salvo as decorrentes das relaçks de cartíter trabalhista. 

provedor, seja de acesso, de conteúdo, de hospedagem ou de qualquer outra 

classificaçáo, 6, pois, o fornecedor de serviços via Inlerner ou rede de computadores. A 

relação existente entre provedor e usuário constitui típica relação de consumo. A partir do 

momento em que o usuário utiliza serviços do provedor como destinatário final, é uma relaçao 

de consumo. Seja provedor de acess(i. seja provedor de conteúdo, havendo relaçao entre 

provedor e usuário da Internet existe um contrato de consumo.706 

7"' D E I , I > ~ p ~ ,  poliaiin Morçirn. O consumo nn intcrnet e a responsabilidade civil do provedor. ln: ROVER, 
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O artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que 

O fabricante, o produtor. o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
iinportador respondem, independentemente da existencia de culpa, pela 
reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de 
projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipula~ão, 
apresentação ou .acondicionamento de seus produtos, bem como por 
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

Resta claro e evidente que a responsabilidade civil dos provedores pelos danos 

causados aos usuários de Inlernet encontra-se na modalidade objetiva, podendo ainda ser 

considerada decorrente do risco do negócio.707 

Na mesma esteira, 

a responsabilidade do fornecedor é objetiva, decorrente dos riscos criados 
pela colocação de seu produto no mercado de consumo, cuja onerosidade 
gerada não deve ser partilhada ou suportada pelo consumidor, pessoa que, 
em tese, desconliece os métodos e os mecanismos de produç~o.~~' 

A fim de eliminar a responsabilização por eventuais danos causados por terceiros, 0s 

siles fornecedores de serviços e produtos dever80 destacar particular atenção ao elaborarem 
709 

seus contratos padrão ou de adesão. 

Esse mesmo cuidado deverá ser tomado pelos siles hospedeiros de conteúdo, os quais 

devergo adaptar os contratos aos usuários, a fim de incluir cláusulas de reserva que se 

tornarão vitais a atividade, pois, com a introdução da responsabilidade objetiva, qualquer 

pessoa lesada poderá requerer indenizaçào diretamente do provedor de hospedagem, sem 

mesmo identificar o verdadeiro autor do ato i l í c i t ~ . ~ ' ~  

Para ilustração do que foi exposto acerca da responsabilidade civil dos provedores, 

cite-se que a jurisprudência pátria entende que, em se tratando de provedores, a 

objetiva decorre da disponibilização do conteúdo na rede mundial de 

computadores, a Inlernel. Dessa forma, 0 Google, por ser 0 administrador do site de 

relacionamentos Orkut, permite a inserção de conteúdos pelos seus usuários, sem nenhuma 

espécie de censura. Como consequência, 0 fato ofensivo passa a compor a seara dos riscos do 

707 BLUM, M. da S. Ópice; BRUNO. Marcos Gomes da Silva. O novo c6digo civil e as rela$õesjur[dicas 
vinuaiS. I,,: Justilex. Ano 11, n. 14. fev./2003, P. 29. 
"18 SILVA, jorge Alberto Quadros de Carvalho. Código de defesa do consumidor anotado. S ~ O  Paulo: saraiva, 
2001.p. 51. 
700 BLUM. Renato M. da S. Ópice; BRUNO. Marcos Gomes da Silva. O novo c6digo civil e as relaçtiesjuridicas 
vinuaiS. I,,: Justilex. Ano II, n. 14. fev./2003, P. 29. 
710 BLUM M. da S. Ópice: BRUNO, Marcos Gomes da Silva. O novo c6digo civil e as relaçÍjesjur[dicas 

/i: Justilex. Ano 11. n. 14, fev.12003. p.29. 



negócio, surgindo dai a responsabilidade objetiva. Não ha que se considerar a alegação de 

ausência de nexo de causalidade, por se tratar de  ato de terceiro, pois o dano, no presente 

caso, foi configurado pela disponibilização dos dados na rede, sem qualquer tipo de 

fiscalização, e não pela produção e inserção do conteúdo ofensivo."' 

Ainda no intuito de trazer a bailadecisões referentes aos assuntos tratados no presente 

tópico, cite-se o seguinte julgado: 

Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de indenização por danos 
morais. Site de relacionamento Orkut. Comunidade ilustrada com foto da 
autora e referindo-se a indústria pornográfica. Prestação de serviços 
mediante remuneração indireta. Relação de consumo configurada. 
Responsabilidade objetiva com base na teoria do risco. Aplicabilidade da 
legislação consumerista. Conduta negligente e omissiva da empresa ré. Dano 
moral configurado. Sentença que condenou a Ré condenada ao pagamento 
de indenização por danos morais em R$ 10.000,OO. A prova dos autos 
mostra-se suficiente para comprovação dos danos sofridos pela demandante. 
A responsabilidade da Ré encontra-se niio pela criação do perfil, mas pela 
sua manutenção na rede. Incumbia a ré a implantação de sistemas de 
segurança, máxime diante da utilização de palavras altamente ofensivas e de 
baixo calâo, facilmente ideiitificadas na rede. A responsabilidade civil 
objetiva com base na Teoria do Risco do Empreendimento leva o 
empreendedor a ter de suportar os danos morais sofridos pelo consumidor, 
isto porque o nexo causal encontra-se inegavelmente vinculado a ma 
prestação de serviço da empresa. 
Montante indenizatorio tixado de acordo com os princípios da razoabilidade 
e da proporcionalidade, devendo ser mantido. RECURSOS CONHECIDOS 
E IMPROVIDOS."~ 

Verifica-se, pela leitura da indicada ementa, que a jurisprudência afirma que a 

responsabilidade civil dos provedores é objetiva fundada na teoria do risco do negócio, 

entendimento este defendido no presente estudo. 

" 1  BRASIL, ~ ~ i b u n a l  de Justiqa do Estado do Rio de Janeiro. Apelação civel no 2009,001,52083, G ~ ~ ~ , ~  
~ ~ ~ ~ i l  lnlernel LTDA e Lais Gama Prado X Lais Gama Prado e G o ~ g l e  Brasil lnlernet LTDA. Relatar pedra 

Saraiva de Andrade Lemos. Decisâo proferida em 09/09/2009. 
7" BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Apelação civel no 2009.001.42715, ~ ; ~ ~ ~ l ~  
~ ~ ~ ~ i l  I~~~~~~~ LTDA e Elma Eni dos Santos X Elma Eni dos Santos e Google Brasil Interne1 LTDA. ~~l~~~~ 
Antonio lloizio B~~~~ Bastos. Decisão proferida em 22/09/2009. 



Refletir a respeito do direito a intimidade e sua exposição na sociedade da informação, 

verificando como situações de vulnerabilidade resultam no desprezo ê pessoa - a reificação -, 

bem como verificar a importância da educação em direitos humanos na prevenç80 de danos e 

do instituto da reparação civil na condenação por danos causados ao direito fundamental 

central do estudo, foram o objetivo dessa dissertação, 

Para alcançar tal intento, foi necessário um estudo relacionado aos direitos humanos e 

aos direitos fundamentais, estes baseados e fundamentados na dignidade da pessoa humana - 
principio orientador de todo O trabalho. Verificou-se que os direitos fundamentais, desde a sua 

origem, são direitos que nascem com a Pessoa, não sendo, por essa razão, concedidos pelo 

Poder Público. Na verdade. constatou-se que compete a este, táo-somente, positivar e garantir 

tais direitos por meio da n8o interferência ilícita na vida do particular como garantir a não 

ingerência por parte de outros particulares. 

Esse caminho foi necessário Para se chegar aos direitos da personalidade, estudar 8s 

esferas do direito i privacidade, e, enfim, analisar o direito intimidade desde o seu 

surgimento (com a publicação do artigo de Wmen e Brandeis, "Righr to privacy") e como um 

dos direitos mais facilmente vulnerados e maculados na sociedade da informação. 

Com base na doutrina utilizada, constatou-se que cabe a atividade jurisprudencial 

reconhecer direitos da personalidade - vez que 0 legislador deu margem para tanto, ao legislar 

sobre a cláusula aberta dos direitos da personalidade. Em termos de direitos da personalidade, 

salientou-se, também, que cabe à jurisprudência estabelecer os limites entre os direitos de 

privacidade, permeados de sirnilitude, porém com particularidades essências que os diferem 

entre si. 

Assinalou-se que os direitos da personalidade, em especial as esferas do direito à 

privacidade - destaque especial a intimidade - f~rmam Um escudo protetor da pessoa, de 

modo a impedir que Poder Público e particulares interfiram em tais esferas, donde se concluiu 

que os direitos da personalidade sáo uma extensão dos direitos fundamentais, 

Relativamente a sociedade da informação, observou-se que os instrumentos que 

serviram de causa para seu surgimento e principal fonte de fomento - o computador e a 

lnlerne, - tiveram a mesma origem: 0s ideais militares. O computador modificou a forma de 

produzir, manter e transmitir infomaçdes. Com o seu advento foi possível aumentar o volume 

de informaçoes produzidas e guardadas e número de pessoas a acessar tais dados. A Internet, 

como foi possivel verificar. é responsável pela troca de informações em volumes gigantescos 



e sem o empecilho das tionteiras geográficas. Graças ao computador e a Internet a 

humanidade vivencia a nova revolução - a Sociedade da Informação. Essa nova era é 

marcada, especialmente, pela incessante troca de informações e possibilidade de comunicação 

nunca antes possível. A comunicação mediada pelo comutador (a CMC) permite o contato 

entre pessoas situadas nas mais diversas localidades. Tal forma de comunicação é possível, 

dentre outras formas, pelas redes sociais, que são meios que o ciberespaço oferece para que o 

homem possa, por intermédio de inserção de fotos, vídeos, escolha de comunidades etc., 

compor uma versão virtual de si. Nessa seara. verificou-se que o contato não presencia1 pode 

trazer tanto benefícios, como a ajuda mútua entre estranhos, quanto prejuízos como o vício 

em Internet, o distanciamento entre as pessoas e a alta exposição da intimidade. 

Pertencente ao grupo de bens protegidos pelo direito a intimidade, estão OS dados 

sensíveis que são as informaç6es relacionadas ao mais íntimo das pessoas, tais como a opção 

sexual e a situação econômica. Considerou-se, por esse motivo que tais dados merecem maior 

grau de proteção, pois tomá-los de conhecimento público gera uma situação de 

vulnerabilidade e coloca a pessoa em risco eminente de danos. 

Salientou-se que muitos dos danos à intimidade são causados tendo como origem o 

comportamento da própria pessoa que, ao optar por tomar-se um usuário de alguma rede 

social, disponibiliza todo tipo de informações pessoais em tais plataformas. Nesse sentido, 

elegeu-se a reificação e O cyherbullying como as piores formas de vulnerabilidades 

intimidade: aquela por permitir que a Pessoa deixe de ser vista como único ente possuidor de 

dignidade e. assim, igualado a coisa, e esse, por ser um crime que vitimiza mais e mais a cada 

dia. 

Como forma de evitar que danos sejam causados A intimidade e aos demais direitos 

fundamentais, afirmou-se ser a educação, c especialmente a educação em direitos humanos, o 

meio adequado para o alcance de tal objetivo. Tal afirmativa foi firmada tendo como base o 

preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Salientou-se que, mesmo com a tomada de medidas relacionadas i educação, 

infelizmente, danos são cometidos, abrindo espaço para a aplicação do instituto da reparação 

civil, Nesse aspecto, foram apresentadas as diferenças entre os danos morais e danos 

materiais, além das características da responsabilidade civil (o dano, a culpa e o nexo causal) 

e dos tipos diferentes de aplicação desta (subjetiva e objetiva). Concluiu-se que, em se 

tratando de danos causados por usuários, a responsabilidade civil será na modalidade 

subjetiva frente i necessidade de comprova~ão da culpa deste; no caso dos provedores, a 



responsabilidade civil será objetiva em razão da atividade desenvolvida por aqueles, nâo 

sendo essencial a apresentação de sua culpa. 

A conclusão final a que chegou a presente dissertação é que é possível a convivência 

hamônica entre os direitos humanos - especialmente o direito a intimidade - e  Sociedade da 

informação. Basta que os usuários tenham os cuidados necessários para evita a super 

exposição e que se abstenham de comportamentos socialmente reprováveis e que possam 

trazer maculas ao direito de outrem. Conclui-se que cabe as pessoas terem em conta que o que 

se faz tias redes sociais, repercute nn vida não virtual. Portanto, aos danos causados no 

ciberespaço o ordenarnento jurídico pátrio oferece uma gama de instrumentos que podem ser 

Das tutelas inibitórias à responsabilização civil, o ofendido tem meios para, 

se proteger e exigir reparação em caso de ofensa. 
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