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 “Quando Oliver Wendell Holmes era juiz da Suprema Corte, certa vez ele deu 
carona ao jovem Learned Hand, quando ia para o trabalho.  
Ao chegar a seu destino, Hand saltou, acenou para a carruagem que se afas-
tava e gritou alegremente “Faça justiça, juiz!”.  
Holmes pediu para o condutor que parasse e voltasse, para a surpresa de 
Hand. “Não é esse o meu trabalho!”, disse Holmes, debruçado na janela.  
A carruagem então fez meia-volta e partiu, levando Holmes para o trabalho, 
que supostamente, não consistia em fazer justiça” (DWORKIN, 2010, p. 3). 
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Apresentação 
 
 

A presente obra resulta da pesquisa realizada durante o Mestrado 
em Direito na Universidade Federal de Santa Maria, nos anos de 2015-
2017, com apoio da CAPES, com as pertinentes atualizações. O objetivo 
do livro é verificar o estado da arte das decisões do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no período de 2004 a 2019, 
envolvendo o direito à intimidade e a Internet, considerando que a utili-
zação das novas tecnologias, no âmbito da sociedade em rede, possibilita 
inúmeras formas de violação desse direito fundamental, cuja tutela reve-
la-se imprescindível. 

Além disso, em face da complexidade e da temporalidade do Século 
XXI, sobretudo diante do uso exponencial das tecnologias de informação 
e de comunicação, e consequentemente das demandas judiciais que no-
tadamente desafiam o julgador, buscou-se refletir acerca da necessidade 
da fundamentação das decisões judiciais e de respostas adequadas à 
Constituição, a fim de evitar-se o posicionamento discricionário. Somado 
a isso, os aportes teóricos oriundos da hermenêutica filosófica e constitu-
cional possibilitaram a reflexão acerca dos pressupostos de coerência, 
integridade, tradição e pré-compreensão, atrelados à intimidade no con-
texto da Internet e às recentes disposições normativas do Marco Civil da 
Internet, o que evidencia a novidade da pesquisa e seu contexto desafia-
dor. 

O estudo de casos envolvendo 25 acórdãos do STJ e 4 acórdãos do 
STJ aliado à pesquisa bibliográfica realizada demonstram a importância 
de que a intimidade seja levada a sério (parafraseando-se o jusfilósofo 
Ronald Dworkin), com a prestação da tutela jurisdicional adequada e 
suficiente para sua proteção, sobretudo quando violada através da utili-
zação das novas tecnologias, especialmente a Internet. Esta obra cumpre 
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sua missão no sentido de denunciar que, em face de suas peculiaridades, 
cada caso concreto merece ser analisado e julgado da melhor forma pos-
sível pelo Judiciário, com ênfase para a proteção de direitos fundamentais 
na sociedade em rede, como a intimidade, e de respostas constitucional-
mente adequadas, em pleno Estado Democrático de Direito, o que é 
incompatível com a discricionariedade e com as decisões por atacado. 

 
Boa leitura a todos! 

 



 
 
 

Introdução 
 
 

A partir da (re)evolução tecnológica, com a transição das tecnologi-
as analógicas (como a televisão e o rádio) para as digitais (a exemplo da 
Internet), surgiu uma nova sociedade, a sociedade em rede1. Esse contex-
to inovador transformou e organizou a vida em sociedade em torno da 
utilização das tecnologias de informação e de comunicação (TIC). 

As fronteiras foram reduzidas e a noção de tempo sofreu notório 
impacto, já que, através de um simples clique no mouse é possível a co-
municação entre pessoas que estão, fisicamente, em locais distintos do 
globo. Hoje as notícias, produzidas quase em tempo real, são propagadas 
com amplo alcance. Compras podem ser realizadas rapidamente online. 
Informações públicas são diariamente acessadas através de portais go-
vernamentais, como o Portal da Transparência do Governo Federal, o e-
cidadania do Senado Federal e o e-democracia da Câmara de Deputados. 

Esses exemplos evidenciam que as TIC, especialmente a Internet, 
trouxeram imensuráveis benefícios e novas oportunidades à contempo-
raneidade, sobretudo ao proporcionar maior interação, comunicação e 
acesso ao conhecimento aos seus usuários, sem barreiras temporais e 
espaciais. 

De fato, a utilização das novas tecnologias, com destaque para a In-
ternet, no âmbito da sociedade em rede, alterou a dinâmica e trouxe 
outras nuances para o contexto social, evidenciando que no Século XXI a 
relação espaço-temporal possui inúmeros avanços e diversas peculiari-
dades. Por certo, há pontos positivos e negativos nessa transformação. 

Além das inúmeras vantagens inerentes à presença das novas tec-
nologias na vida cotidiana, a conexão realizada de forma interplanetária 

 
1 A sociedade em rede foi conceituada por Manuel Castells (2003, p. 8). 
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aliada ao caráter libertário e descentralizado da Rede propulsionam, por 
outro lado, o cometimento de abusos de direito e de atos ilícitos online. 
Nesta lógica das redes, diversos direitos fundamentais consagrados no 
texto constitucional diariamente são relativizados ou violados. 

Dentre eles, o direito à intimidade, erigido ao status de direito fun-
damental pela Constituição Federal brasileira, frequentemente é objeto 
de violação na lógica do funcionamento das redes, com ênfase para a 
Internet, em face do seu caráter libertário, descentralizado e transfron-
teiriço. 

Essa dinâmica – característica da sociedade em rede –, evidente-
mente, ao potencializar a violação de direitos fundamentais rompe com 
os paradigmas jurídicos tradicionais e desafia os mecanismos convencio-
nais de tutela jurisdicional. Significa dizer que o Poder Judiciário também 
sofre influência e é chamado para intervir em questões que envolvem as 
novas tecnologias, o que, considerando as suas rápidas mudanças e po-
tencialidades, representa, muitas vezes, um grande desafio. 

Frequentemente os juízes se deparam com situações novas e casos 
complexos, já que a tecnologia evolui rapidamente, trazendo diversos 
efeitos (positivos e negativos) para a sociedade, que busca a tutela juris-
dicional para obter uma resposta. E, considerando a complexidade da 
sociedade em rede e dos novos mecanismos tecnológicos digitais, bem 
como a temporalidade do Século XXI, os juízes, não raro, carecem do 
conhecimento técnico necessário para proferirem respostas adequadas 
ao caso concreto. 

Assim, frente à quantidade de informações que podem ser armaze-
nadas e difundidas no âmbito virtual, é de extrema importância o 
enfrentamento das problemáticas que perpassam a relação entre a utili-
zação das TIC e a intimidade, já que essa está em constante mutação 
social influída pela constante inovação tecnológica. 

Merece ser considerado, ainda, que as noções de tempo e de espaço 
também são diretamente influenciadas pelas novas tecnologias, já que 
uma notícia falsa, por exemplo, pode ser imediatamente disseminada 
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pela Rede, com alcance que sequer pode ser mensurado, violando o direi-
to à intimidade de alguém.  

Ademais, a ordem judicial que determina a retirada desse conteúdo, 
muitas vezes, é determinada em destempo e não cumpre o objetivo de 
evitar a lesão à intimidade ou a extensão dessa violação. Isso, pois, um 
conteúdo ilícito e/ou lesivo publicado na Internet submetido ao crivo 
judicial continua sendo difundido na Internet até que ocorra, de fato, sua 
retirada. E, caso isso ocorra após 24 horas, 48 horas ou 7 dias, certamen-
te, restará evidenciado que a intimidade da vítima não foi preservada, 
pois, aquela publicação, sem dúvida, terá atingido milhares de pessoas. 

Essa circunstância, por si, é capaz de demonstrar a essencialidade 
da reflexão acerca desses novos fenômenos, das diversas violações da 
intimidade que ocorrem na Rede, de inúmeras formas, e da atuação dos 
juízes perante esse cenário. 

Com base nessas premissas, revela-se necessário que se analise e re-
flita a respeito da atuação do Poder Judiciário com relação a essas 
questões, a fim de que seja desvelado qual é o estado da arte do trinômio 
direito à intimidade, da sociedade em rede e da decisão judicial no Brasil. 

Assim sendo, esse estudo possui como norte a supremacia da Cons-
tituição Federal de 1988, a qual representa o principal instrumento 
normativo brasileiro, eis que esse documento já havia considerado o 
direito à intimidade como fundamental e também trazido parâmetros 
para as decisões judiciais, a exemplo do dever de fundamentação. 

O desafio dos julgadores, na atualidade, consiste na aplicação efetiva 
do texto constitucional, paralelamente às demais normas infraconstituci-
onais específicas, aliada à compreensão das especificidades da complexa 
relação espaço-tempo do Século XXI. Nesse panorama, é essencial a com-
preensão da utilização das novas tecnologias, a exemplo da Internet, e 
das consequências do surgimento da sociedade em rede, e como o Direito 
pode dar respostas adequadas ao caso concreto. 

Com base na teoria de Pérez Luño, sabe-se que legislações mais sen-
síveis à defesa das liberdades têm tentado oferecer uma resposta jurídica 



20 | Levando a intimidade a sério na Internet 
 
eficaz para o respeito à intimidade diante dessa sociedade tecnologica-
mente avançada. São levadas a cabo, inclusive, por alguns países com 
alto grau de desenvolvimento, que a opinião pública reconhece o respeito 
à vida privada em um lugar prioritário dentro de suas aspirações para a 
proteção de direitos humanos2. 

No Brasil, a intimidade é protegida pelo texto constitucional e, re-
centemente, pelo Marco Civil da Internet, de modo que essa 
regulamentação específica (conferindo proteção à intimidade no âmbito 
da Internet), que ocorreu apenas em 2014, demonstra que o país está 
avançando quando se trata da tutela do direito à intimidade no âmbito 
digital. Porém, é inegável que o país ainda adota medidas incipientes 
quanto a essa proteção, porquanto a Internet continua sendo utilizada, 
por algumas pessoas, para a violação da intimidade de outras há muito 
tempo. 

Dito isto, revela-se importante, no atual cenário brasileiro, em que 
muito se discute o papel do Poder Judiciário (especialmente do julgador), 
a reflexão crítica acerca dos limites e possibilidades da tutela jurisdicional 
quando o tema é direito à intimidade. Para tanto, nesta obra, será utili-
zada como teoria de base a hermenêutica constitucional. A contribuição 
hermenêutica se mostra basilar para o enfrentamento de questões ad-
vindas de uma sociedade complexa e em rede, sobretudo no que tange à 
concretização de direitos fundamentais. 

A matriz teórica utilizada no estudo será a hermenêutica filosófica, a 
partir das investigações teóricas dos filósofos alemães Martin Heidegger 
e Hans-Georg Gadamer, os quais trouxeram importantes contribuições 
para a contemporaneidade, com a finalidade de auxiliar a jurisdição 
constitucional na fundamentação e aplicação das normas jurídicas, no 
sentido de evitar decisionismos e arbitrariedades pelos julgadores.  

Partindo-se desses elementos e diante da temporalidade e da com-
plexidade inerentes às tecnologias e ao Século XXI, mostra-se importante 

 
2 Nesse sentido, Pérez Luño (2010, p. 323) afirma que “[...] trata-se a intimidade de um direito fundamental com 
maior número de modalidades de eventual transgressão e um dos que conta com maior quantidade de vítimas 
reais ou potenciais”. 
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o debate acerca do papel do julgador, razão pela qual é fundamental in-
vestigar a teoria do Direito do jusfilósofo norte-americano Ronald 
Dworkin e a tese da resposta constitucionalmente adequada, do jurista 
brasileiro Lenio Streck. O pensamento desses autores serve, nesta obra, 
como fios condutores para que a tomada de decisões no Brasil esteja 
alinhada ao paradigma do Estado Democrático e Constitucional de Direi-
to, com o respeito aos direitos fundamentais. 

A Constituição de 1988, compromissária e dirigente, trouxe consigo 
parâmetros para a instauração de um novo paradigma interpretativo, no 
qual o julgador possui a consciência do lugar que ocupa como ser-no-
mundo (dasein) e da tarefa de proferir decisões adequadas ao próprio 
texto constitucional, que observem a integridade e a coerência, no senti-
do de fortalecer o Estado Democrático de Direito. Significa dizer que a 
Constituição configura-se ao mesmo tempo como pauta de interpretação 
e limite para a atuação do juiz, devendo figurar como protagonista no 
processo judicial. 

Para a fluidez da compreensão, a obra foi dividida em dois capítulos 
principais. O primeiro deles é dividido em três tópicos: o primeiro aborda 
a evolução das tecnologias de informação e comunicação (TIC), especial-
mente a transição das tecnologias analógicas para as digitais, bem como 
das vantagens trazidas pelas novas ferramentas online, as alterações no 
comportamento dos internautas no âmbito digital e a vulnerabilidade dos 
usuários. Na sequência, a exposição possui como foco a historicidade do 
direito à intimidade, suas características e a regulamentação da proteção 
desse direito, tanto no cenário brasileiro como a nível internacional, 
sobretudo quando exercido no contexto da Internet. Por conseguinte, 
delineia-se a constitucionalização do direito privado, o princípio da auto-
determinação informativa e sua relação com o direito à intimidade, com 
a investigação de normas internacionais e do Marco Civil da Internet, 
com alusão ao papel e à responsabilidade civil dos provedores de Inter-
net. 
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Já o segundo capítulo envolve o direito à intimidade no contexto da 
jurisdição constitucional, com base na hermenêutica filosófica, sendo 
dividido também em três partes. Na primeira, realiza-se um diálogo pos-
sível entre as contribuições teóricas de Hans-Georg Gadamer e Ronald 
Dworkin com os fundamentos legais e decisórios do direito à intimidade, 
de forma inovadora no Brasil. A segunda, por sua vez, é destinada à in-
vestigação do papel do juiz na jurisdição constitucional hermenêutica e a 
possibilidade de se falar na obtenção de respostas adequadas em casos de 
violação ao direito à intimidade na Internet. Por fim, na última parte da 
obra é investigado o estado da arte do contexto decisório da intimidade 
na Internet na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STF) e do 
Supremo Tribunal Federal (STF), abordando-se a influência das novas 
tecnologias e do Marco Civil da Internet nos julgados e relacionando seu 
teor com as ideias e elementos defendidos ao longo da obra. 

 



 
 
 
1 
 

Levando a intimidade a sério1 na Internet diante da 
temporalidade e da complexidade do Século XXI 

 
 

“Os direitos individuais são trunfos políticos que os indivíduos detêm. Os in-
divíduos têm direitos quando, por alguma razão, um objetivo comum não 
configura uma justificativa suficiente para negar-lhes aquilo que, enquanto 
indivíduos, desejam ter ou fazer, ou quando não há uma justificativa suficien-
te para lhes impor alguma perda ou dano” (DWORKIN, 2010, p. XV). 
 

O ponto de partida desta obra é dedicado à evolução das novas tec-
nologias, quais sejam as tecnologias de informação e comunicação (TIC), 
especialmente a transição das tecnologias analógicas para as digitais, com 
ênfase para a Internet. São abordadas, ainda, as vantagens trazidas pelas 
novas ferramentas online e as alterações no comportamento dos inter-
nautas no âmbito digital, com o desvelamento, em paralelo, das 
desvantagens do uso da Rede. 

Esse panorama iniciará a reflexão acerca das violações do direito 
fundamental à intimidade e a vulnerabilidade do usuário, decorrente, 
entre outras causas, da superexposição das pessoas, do fornecimento de 
dados pessoais para preenchimento de formulários e serviços, da capta-
ção de dados pessoais, bem como da relação assimétrica que se 
estabelece entre usuários e provedores de Internet. Para tanto, são ma-
peadas as formas de violação ao direito à intimidade no contexto da 
sociedade em Rede. 

 
1 O título deste capítulo representa uma paráfrase da obra de Ronald Dworkin (2010), intitulada “Levando os 
direitos a sério”. 
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Em face do crescente uso das novas tecnologias e da expansão da 
violação do direito à intimidade nesse cenário virtual, o autor espanhol 
Pérez Luño – especialmente a obra intitulada “Derechos humanos, Esta-
do de derecho y Constituición”-, investiga a evolução e a conceituação da 
intimidade como um direito fundamental, inclusive confrontando-o com 
o direito à informação. Aliado a isso, o autor reflete acerca do direito à 
intimidade na era tecnológica, razão pela qual as suas contribuições teó-
ricas possuem relevância nesta obra. 

No que se refere ao surgimento, conceituação e as nuances que per-
passam a sociedade em rede, são importantes os ensinamentos do 
sociólogo espanhol Manuel Castells, para quem as redes constituem a 
nova morfologia social, de modo que “as bases significativas da socieda-
de, espaço e tempo estão sendo transformadas, organizadas em torno do 
espaço de fluxos e do tempo intemporal” (CASTELLS, 1999, p. 572). Foi 
exatamente nesse contexto que surgiu uma nova sociedade, intitulada 
sociedade em rede (CASTELLS, 2003, p. 8). 

A obra dedica-se, ainda, a explorar os aspectos históricos do direito 
à intimidade, suas características e a regulamentação da proteção desse 
direito, sobretudo quando exercido na Internet, na qual ocorre a disse-
minação fácil e rápida de informações. 

São referidas as contribuições trazidas por documentos internacio-
nais quanto ao direito à intimidade, presentes na Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem, na Declaração dos Direitos do Ho-
mem, na Convenção Europeia dos Direitos do Homem e das Liberdades 
Fundamentais, no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, na 
Conferência Nórdica sobre o Direito à Intimidade, na Convenção Ameri-
cana sobre Direitos Humanos, até a consagração desse direito com status 
de fundamental na Constituição Federal brasileira de 1988. 

Esse aporte teórico permitirá ao leitor a compreensão dos cenários 
nacional e internacional acerca da proteção do direito à intimidade, veri-
ficando-se em que medida tais documentos estabelecem a 
regulamentação desse direito. A partir disso, delineia-se a constituciona-
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lização do direito privado, o princípio da autodeterminação informativa e 
sua relação com o direito à intimidade, bem como o papel e a responsabi-
lidade dos provedores de Internet. 

São abordadas algumas normas internacionais sobre o tema, espe-
cialmente as Diretivas da União Europeia (UE), quais sejam as Diretivas 
2000/31/CE (UNIAO EUROPEIA, 2000) e 2001/29/CE (UNIAO 
EUROPEIA, 2001), que tratam do comércio eletrônico e dos direitos do 
autor, respectivamente e, ainda, o Communications Decency Act, de 1996 
(USA, 1996) e o Digital Millennium Copyright Act, de 1998 (USA, 1998). 

Além disso, são pontuados e discutidos os principais aspectos relaci-
onados à intimidade no Marco Civil da Internet no Brasil (Lei nº 
12.965/2014), com destaque para a exigência de decisão judicial para que 
o provedor de Internet promova a retirada de conteúdos, reflexão acerca 
da ideia de tempo razoável em processo civil e no âmbito da Internet, 
bem como a vinculação e colaboração do particular, fluxo de dados no 
âmbito informacional e a responsabilidade civil dos provedores de Inter-
net. 

 
1.1 Das tecnologias analógicas às digitais: a vulnerabilidade da inti-
midade diante da utilização das novas tecnologias e do surgimento 
da sociedade em rede. 

 
“As mídias interativas, as comunidades virtuais e a explosão da liberdade de 
expressão trazidas pela Internet abrem um novo espaço de comunicação, in-
clusivo, transparente e universal, que é levado a renovar profundamente as 
condições da vida pública no sentido de uma maior liberdade e responsabili-
dade dos cidadãos” (LÉVY; LEMOS, 2010, p. 33). 
 

Vive-se a era tecnológica, permeada pela revolução causada pelas 
tecnologias de informação e de comunicação (TIC), com destaque para a 
Internet. Em tal contexto, é possível a troca do status off-line para o on-
line, para a conexão, por meio da Rede, e acesso a uma infinidade de 
conteúdos. Isso, pois, as tecnologias analógicas foram, em certa medida, 
ao longo do tempo, sendo substituídas pelas digitais. 
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Nesse contexto, em que as relações interpessoais são estabelecidas 
mediante um simples clique no mouse, a vida privada das pessoas torna-
se vulnerável a invasões e o Poder Judiciário é desafiado a solucionar 
demandas relacionadas à utilização das novas tecnologias e à violação de 
direitos fundamentais, como a intimidade. 

A Internet2 consiste em uma sofisticada tecnologia de informação e 
comunicação que viabiliza a publicação e disseminação de conteúdos de 
forma instantânea e com alcance global, representando, assim, um dos 
principais avanços tecnológicos da humanidade. Segundo Leonardi 
(2012, p. 28), a Internet permite que a informação, em formato digital, 
“[...] seja descentralizada, diversificada e democratizada, possibilitando 
aos usuários interagir com a informação”. 

Em face dessas características, a lógica das redes “[...] tornou-se 
aplicável a todos os tipos de atividade, a todos os contextos e a todos os 
locais que pudessem ser conectados eletronicamente” (CASTELLS, 2011, 
p. 89). 

Na mesma linha, Castro (2012, p. 106) explica que “[...] a Internet e 
a cultura digital trouxeram a possibilidade nunca antes experimentada de 
acesso a uma diversidade enorme de conteúdos, conexões e intercâm-
bios, e de difusão de opiniões, informações e cultura”, estando, por 
consequência, cada vez mais presentes na contemporaneidade. Houve, 
assim, uma desconstrução dos espaços tradicionais.  

A partir disso, surgiu o ciberespaço (ou Rede), que consiste no novo 
meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computado-
res (LÉVY, 1999, p. 17). O termo “especifica não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam 
e alimentam esse universo”, conforme explica o autor Pierre Lévy (1999, 
p. 17). 

 
2 Nesta obra o termo Internet será utilizado com “i” maiúsculo, pois se refere à rede global de computadores 
conectados entre si. O “i” minúsculo, por sua vez, consiste na “[...] contração de interconnected network (rede 
interconectada), expressão que pode ser usada para se referir a redes de computadores privadas interligadas sem 
qualquer relação com a Internet global” (PARZIALE, 2006, p. 4). 
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Deste modo, no processo de transição entre o real e o virtual, a pas-
sagem das tecnologias analógicas para as digitais modificou, sobretudo, a 
forma como a informação é repassada. A forma analógica (através do 
teatro, livro, cinema, rádio e televisão) obedece um fluxo unilateral de 
repasse de informação, de modo que a interação ocorre entre o emissor e 
o receptor da mensagem. 

A comunicação digital, por sua vez, envolve um processo comunica-
tivo em rede e interativo, possibilitando a interação entre o internauta e 
as redes de colaboração formadas por “[...] arquiteturas informativas 
(site, blog, comunidades virtuais, etc.), conteúdos e pessoas” (DI FELICE, 
2008, p. 45). 

Evidentemente, houve uma mudança significativa na forma de co-
municação, de modo que o meio digital aumenta a forma, as 
possibilidades e a dimensão do processo comunicativo, muitas vezes sem 
que o indivíduo perceba. 

Em suas contribuições acerca do futuro da Internet, Lévy e Lemos 
(2010, p. 70) destacam que “[...] as novas mídias interativas com funções 
pós-massivas são, mais do que informativas, verdadeiras ferramentas de 
conversação”, e, devido à abrangência e forma de repasse de informação, 
essa característica diferenciam as novas mídias interativas das “[...] mí-
dias de função massiva de caráter informativo”. 

O que se percebe a partir das leituras das obras autoria de Pierre 
Lévy, que possui a comunicação como área de estudo3, é que a mídia 
tradicional possui um sistema unidirecional para transmitir informações, 
ou seja, na lógica de um para todos. Já a Internet é polifônica, ou seja, 
existem vários centros produtivos e consumidores de informação, signifi-

 
3 Importante esclarecer que Pierre Lévy é um autor bastante otimista quanto às possibilidades das tecnologias de 
informação e de comunicação (TIC), enfatizando que as novas mídias formam um “ciberespaço”, capaz de promo-
ver uma “conexão planetária” e a “ciberdemocracia”. Todavia, existem autores (sobretudo, juristas) que 
apresentam a relação paradoxal que se estabelece entre as vantagens das TIC e suas desvantagens, como, por 
exemplo, as vulnerabilidades (no presente capítulo, aborda-se a vulnerabilidade da intimidade diante das TIC), a 
existência de filtragem e de controle de dados, a lesão ao princípio da autodeterminação informativa, entre outros. 
Tais problemas decorrem, principalmente, da utilização dessas novas tecnologias, já que possuem caráter aberto e 
não são pré-determinadas. 
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cando a existência de inúmeros canais multidirecionais (e não unidireci-
onais). 

Essa lógica de comunicação na Internet é de todos para todos, o que 
evidencia, de fato, trata-se de “[...] um espaço inclusivo, transparente e 
universal de comunicação” (LÉVY; LEMOS, 2010, p. 33), impactando, por 
consequência, o Estado, as empresas, a sociedade civil e os demais profis-
sionais. Conforme afirmam Lévy e Lemos (2010, p. 70), 

 
No espaço midiático das mídias de massa, a conversação só acontece em um 
segundo momento, agendada e enquadrada na esfera pública, cada vez mais 
difícil de visualizar nas metrópoles contemporâneas (parlamento, sede de 
partidos políticos, shoppings centers...). Ora, as funções pós-massivas, que 
caracterizam de forma hegemônica o ciberespaço e vão se expandir no futuro 
por sua característica eminentemente conversacional (bidirecional, interativa 
e aberta, planetária), implicam debates e conversas ou não mediadas, ou me-
diadas pelos agentes de conversação e assim não são mais controladas por 
editores de informação. 
 

Verifica-se, assim, “[...] a ampliação dessa conversação local e, ao 
mesmo tempo, mundial além da mutação midiática contemporânea” 
(LÉVY; LEMOS, 2010, p. 70). Essa estrutura da comunicação permite o 
diálogo com qualquer pessoa do globo, de forma imediata e independente 
de fronteiras espaciais e temporais. Assim, de forma livre e aberta as 
pessoas se comunicam e trocam informações online. 

Ademais, vale referir que, com base em tais premissas, Castells 
(2006) alerta para emergência de uma nova estrutura de comunicação, 
chamada de “mass self communication” ou “era da intercomunicação”. 
Isso, pois, na lógica das redes são evidentes os três princípios da “ciber-
cultura”, de que falam Lévy e Lemos (2010, p. 70-71), quais sejam: 
emissão, conexão e reconfiguração, porquanto “[...] as novas funções 
pós-massivas constituem uma cultura de mobilidade inédita, com impli-
cações sociais, estéticas, comunicacionais e políticas planetárias” (LÉVY; 
LEMOS, 2010, p. 70-71). 
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O internauta busca, justamente, receber e transmitir informações 
mediante comunicações livres, atemporais, sem entraves ou controle 
prévio, e de forma democrática e global. De acordo com Castells (1999, p. 
68), a lógica das redes é expansiva devido à sua capacidade de “[...] criar 
uma interface entre campos tecnológicos mediante uma linguagem digi-
tal comum na qual a informação4 é gerada, armazenada, recuperada, 
processada e transmitida”. 

Nessa seara digital, “[...] é um computador cujo centro está em toda 
parte e a circunferência em lugar algum, um computador hipertextual, 
disperso, vivo, fervilhante, inacabado: o ciberespaço em si” (LÉVY, 1999, 
p.44). Vive-se, assim, um momento em que ocorre uma transformação 
cultural pelos mecanismos de um novo paradigma tecnológico, que se 
organiza com base nas tecnologias de informação e de comunicação, 
definidas por Piana (2007, p. 65) como “[...] o conjunto de ferramentas e 
de infraestruturas que se utilizam para recolher, armazenar, tratar, di-
fundir ou transmitir a informação”5. 

Registre-se que, estatisticamente, no Brasil, conforme Pesquisa so-
bre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios 
brasileiros (TIC DOMICÍLIOS 2016), realizada pelo Comitê Gestor da 
Internet no Brasil (BRASIL, 2017, p. 26), constatou-se que mais da meta-
de (54%) dos domicílios brasileiros possui acesso à Internet, o que 
representa cerca de 36,7 milhões de domicílios com a acesso a essa tecno-
logia. 

Essencial mencionar que tal porcentagem englobou o uso de celula-
res ou mobiles, informando que entre os usuários da Rede, 93% 
utilizaram o celular para navegar na Rede e 57% o fazem por meio de 

 
4 Lash (2005, p. 22) enaltece quatro qualidades primárias da informação, que a diferencia de outras categorias 
socioculturais (narrativa, discurso, monumento ou instituição), quais sejam: o fluxo, o desenraizamento, a compre-
ensão espacial e temporal e as relações em tempo real. A partir disso, vivemos em uma era da informação, 
entretanto, o sociólogo destaca que existe um paradoxo devido à ausência de controle, existindo, na visão do autor, 
“uma sociedade desinformada da informação”, devido, inclusive, à maior penetração do atual meio predominante, 
mensagem ou comunicação (byte de informação), se comparado ao anterior (narração, poesia lírica, discurso ou 
pintura), o que importa a necessidade de compreensão (LASH, 2005, p. 23). 
5 Salienta-se que no decorrer do texto optou-se pela tradução livre das obras obtidas em língua estrangeira, sem a 
inclusão das versões originais, com a finalidade de facilitar a compreensão e a fluidez da leitura. 
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computador (BRASIL, 2017, p. 27). Isso demonstra o crescimento da 
utilização desses aparelhos, porquanto na pesquisa realizada em 2014 
80% dos usuários acessavam a Rede pelo computador (BRASIL, 2016, p. 
27). 

Esses dados ratificam a nova forma de comunicação afirmada por 
Castells (2006), para quem essa nova maneira de comunicar “[...] está 
presente na Internet e também no desenvolvimento dos telefones celula-
res”. E, para, Lévy e Lemos (2010, p. 71), “[...] o que constitui essa nova 
“comunicação pessoal” é o controle individual e a partilha coletiva da 
informação em mobilidade com alcance planetário”. De fato, os celulares 
tornam ainda mais fácil e rápida a interação dos indivíduos no cenário 
virtual. 

Destaca-se que esses novos formatos midiáticos, os telefones celula-
res, são capazes de criar práticas políticas reais, que ajam sobre a mídia 
hegemônica, podendo controlar informações, desmenti-las ou, até mes-
mo, produzi-las. Logo, resta clara a influência que os novos dispositivos 
de comunicação pós-massivos oferecem à sociedade, já que permitem 
maior controle, intervenção e organização política, principalmente da-
quelas pessoas que não fazem parte do sistema tradicional (LÉVY; 
LEMOS, 2010, p. 71). 

Além de proporcionar que mais cidadãos possam acessar a Internet, 
os celulares também sofisticam as formas de participação e tornam mais 
complexa a proteção da intimidade dos indivíduos, já que essa fica vulne-
rável também nesses dispositivos6. 

Com efeito, as redes constituem a nova morfologia social, de modo 
que “[...] as bases significativas da sociedade, espaço e tempo estão sendo 
transformadas, organizadas em torno do espaço de fluxos e do tempo 
intemporal” (CASTELLS, 1999, p. 572). Emerge, nesse contexto, uma 

 
6 A título de exemplo, pode-se dizer que, atualmente, existem, inclusive, antivírus com proteções específicas para 
dispositivos móveis, além de diversos aplicativos que visam a segurança do aparelho e dos dados que nele constam 
mediante bloqueios (de diferentes ordens), que são realizados pelo usuário do aparelho. Registre-se que as tecnolo-
gias e redes sem fio de comunicação digital móvel é evidenciada em celulares, palms, redes Wi-Fi, Bluetooth e GPS 
(LÉVY; LEMOS, 2010, p. 72). 
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nova sociedade, intitulada sociedade em rede, consoante esclarece Cas-
tells (2003, p. 8): 

 
No final do século XX, três processos independentes se uniram, inaugurando 
uma nova estrutura social predominantemente baseada em redes: as exigên-
cias da economia por flexibilidade administrativa e por globalização do 
capital, da produção e do comércio; as demandas da sociedade, em que os va-
lores da liberdade individual e da comunicação aberta tornaram-se 
supremos; e os avanços extraordinários na computação e nas telecomunica-
ções possibilitados pela revolução microeletrônica. Sob essas condições, a 
Internet, uma tecnologia obscura sem muita aplicação além dos mundos iso-
lados dos cientistas computacionais, dos hackers e das comunidades 
contraculturais, tornou-se a alavanca na transição para uma nova forma de 
sociedade – a sociedade em rede -, e com ela para uma nova economia. 
 

Tal transição, evidentemente, é acompanhada de transformações 
sociais, culturais, políticas e econômicas, e, sobretudo, no modo como as 
ferramentas tecnológicas são apropriadas pelos seres humanos. Por con-
seguinte, a sociedade em rede, pautada pelo paradigma da utilização das 
TIC, traz consigo novos padrões e dinâmicas que interferem no compor-
tamento humano e na vida em sociedade. 

Nesse universo virtual, as pessoas se conectam, interagem e trocam 
informações, a qualquer tempo, e, independentemente de sua localização 
geográfica. Como explica Leonardi (2005, p. 13), isso é possível na medi-
da em que “[...] a Internet representa um grande conjunto de redes de 
computador, as quais se comunicam por intermédio dos pontos de aces-
so, permitindo assim que cada computador na rede se conecte a qualquer 
outro”. Assim, inexiste um controle universal sobre a ela: 

 
Como representa um conjunto global de redes de computador interconectadas, 
não existe nenhum governo, organismo internacional ou entidade que exerça 
controle ou domínio absoluto sobre a Internet. A regulamentação da rede é efe-
tuada dentro de cada país, que é livre para estabelecer regras de utilização, 
hipóteses de responsabilidade e requisitos para acesso, atingindo apenas os 
usuários sujeitos à soberania daquele Estado (LEONARDI, 2005, p. 11). 
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Exatamente essa ausência de capacidade de controle por parte dos 
Estados é que a torna peculiar se comparada a outras tecnologias, como o 
telégrafo, telefone, rádio e televisão (LEONARDI, 2012, p. 32). O dina-
mismo transfronteiriço e atemporal da Rede garante seu caráter 
libertário e descentralizado, de modo que qualquer pessoa que tenha 
acesso possa publicar e disseminar conteúdos online, de maneira auto-
mática e ilimitada, atingindo milhões de pessoas rapidamente, sem que 
haja filtragem ou controle prévios. 

Dessa forma, “[...] a despeito de todo o discurso revolucionário so-
bre a Rede, o que torna a Internet realmente diferente é a permanência 
das informações, o acesso irrestrito a elas e a ausência de um único ponto 
de controle” (LEONARDI, 2012, p. 337). Não há como controlar previa-
mente os conteúdos que são colocados a cada instante na web, de forma 
imediata e com amplo alcance. 

Aliada à ausência de controle, muitos dos atos ilícitos que ocorrem 
no âmbito digital estão relacionados à imediatividade. As noções de tem-
po e espaço no Século XXI são, por certo, influenciadas pela dinâmica das 
redes. É possível afirmar, inclusive, que na sociedade em rede, para a 
qual a informação é basilar, não há tempo para reflexão. 

Se antes a narrativa ou a pintura eram elaboradas com muito tempo 
reflexivo – de três a quatro anos no caso de texto discursivo de ciências 
sociais-, na era informacional a mensagem ou bit de informação devem 
estar prontos para transmissão em torno de noventa minutos, sendo 
praticamente produzidos em tempo real, de modo que “[...] o bit de in-
formação nos afeta sem o tipo de argumento legitimador que nos 
apresenta o discurso” (LASH, 2005, p. 24). 

Pode-se dizer, dessa forma, que a reflexão sucumbiu ao imediatis-
mo, pois como alerta Lash (2005, p. 25), o conhecimento informacional 
despreza cada vez mais o conhecimento narrativo e discursivo. A infor-
mação está comprimida no tempo e no espaço na era em que a 
imediatividade e a velocidade assumem destaque, através da difusão de 
informações em caráter global e além-fronteiras mediante a utilização 
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das tecnologias de informação e de comunicação, revelando o caráter 
efêmero da própria informação. 

Exemplo disso é que no cotidiano depara-se com inúmeras publica-
ções em plataformas digitais e redes sociais que, imediatamente, 
transmitem informações (sobre diversas naturezas, como é o caso da 
localização do usuário e a atividade realizada naquele determinado mo-
mento), as quais trazem conteúdos que aparentam não ser fruto de 
reflexão aprofundada. Isso propulsiona a violação de direitos fundamen-
tais, como a intimidade, já que diariamente indivíduos invadem a esfera 
íntima de outrem, normalmente por meio da Internet, de forma imedia-
ta, sem controle e, na maioria das vezes, irrefletida. 

Nesse contexto, Lash (2005, p. 21) alerta que o poder simbólico já 
não é ideológico e sim, em grande parte, um poder informacional, temá-
tica evidenciada na sociedade em rede quando se busca a tutela de 
direitos e garantias fundamentais já tutelados na Constituição e dos di-
reitos transindividuais, que, não raro, encontram barreiras burocráticas, 
estatais, mercadológicas, econômicas e culturais para sua efetivação. Isso, 
pois, “[...] antes de tudo a Constituição é, numa perspectiva filosófico-
política, um projeto de felicidade” (SANTOS, 2009, p. 24), independente 
da perspectiva estatal (liberal, social ou democrática). 

Corroborando essa ideia, Lévy (1996, p. 21) explica que no espaço 
virtual os operadores “[...] estão desterritorializados, mais desatrelados 
de um enraizamento espaço-temporal preciso”. Esse caráter libertário da 
Rede permite que “[...] um cidadão qualquer pode iniciar o seu blog, 
fazer denúncias pelo Twitter ou discutir questões políticas pelas redes 
sociais” (UEBEL, 2011, p. 75). 

Por consequência, no ciberespaço houve claro deslocamento das 
pessoas do papel de espectadores para o de produtores de conteúdo no 
âmbito informacional (VIEIRA, 2011, p. 87). Por essas razões, a Internet é 
conhecida como uma rede aberta e isonômica, porquanto construída de 
forma colaborativa, de modo que sua influência na vida humana é irre-
versível. 
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Todavia, paralelamente aos pontos positivos que decorrem da utili-
zação da Internet e das demais TIC, a questão da vigilância assume 
destaque nesse contexto, principalmente em virtude dos impactos que 
causa aos direitos da personalidade, sobretudo à intimidade. Revelando o 
risco da vigilância, Leonardi (2012, p. 42) sustenta que “[...] em uma era 
de processadores, sensores e redes extremamente baratos, a liberdade 
corre o risco de se tornar inversamente proporcional à eficiência dos 
meios disponíveis de vigilância”. 

Sobre o tema, Bauman (2013) ressalta que “[...] a vigilância é uma 
dimensão-chave do mundo moderno; e na maioria dos países, as pessoas 
têm muita consciência de como ela as afeta”, ou seja, detalhes de nossa 
vida cotidiana são rastreados de diversas formas e por vários atores 
(dentre eles, o Estado, as empresas e a própria sociedade). 

O autor cita exemplos que deflagram a vigilância, realizada de for-
ma ampla, mediante critérios de segurança nacional, compras na 
Internet, participação nas mídias sociais e utilização de mecanismos de 
busca para pesquisas (a exemplo do Google): 

 
Não apenas em Londres e Nova York, mas também em Nova Délhi, Xangai e 
Rio de Janeiro, as câmeras de vídeo são elemento comum nos lugares públi-
cos. Por toda parte, viajantes em passagem por aeroportos sabem que 
precisam atravessar não apenas o controle de passaportes em sua versão do 
século XXI, mas também por novos dispositivos, como escâneres corporais e 
aparelhos de checagem biométrica, que têm proliferado desde o 11 de Setem-
bro. E se tudo isso tem a ver com segurança, outros tipos de vigilância, 
relativos a compras rotineiras e comuns acesso on-line ou participação em 
mídias sociais, também se tornam cada vez mais onipresentes. Temos de 
mostrar documentos de identidade, inserir senhas e usar controles codifica-
dos em numerosos contextos, desde fazer compras pela internet até entrar 
em prédios. A cada dia o Google anota nossas buscas, estimulando estraté-
gias de marketing customizadas (BAUMAN, 2013, p. 9). 
 

Tais nuances, como salienta Bauman (2013, p. 9), envolvem diver-
sos pontos de vista: o social, o cultural, o político e, considerando apenas 
as novas tecnologias ou regimes regulatórios, “[...] poderemos formar 
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uma ideia da amplitude desse fenômeno”. Mas, o autor questiona se 
realmente conseguiremos compreendê-lo7. A partir disso, o autor define 
vigilância líquida como “[...] menos uma forma completa de especificar a 
vigilância e mais uma orientação, um modo de situar as mudanças nessa 
área na modernidade fluida e perturbadora da atualidade” (BAUMAN, 
2013, p. 10). Isso, pois, 

 
A vigilância suaviza-se especialmente no reino do consumo. Velhas amarras 
se afrouxam à medida que fragmentos de dados pessoais obtidos para um 
objetivo são facilmente usados com outro fim. A vigilância se espalha de for-
mas até então inimagináveis, reagindo à liquidez e reproduzindo-a. Sem um 
contêiner fixo, mas sacudida pelas demandas de “segurança” e aconselhada 
pelo marketing insistente das empresas de tecnologia, a segurança se espar-
rama por toda parte (BAUMAN, 2013, p. 10). 
 

Deste modo, a vigilância configura-se como uma dimensão central 
da modernidade, a qual não fica estagnada, sendo “modernidade”8 aquela 
que “[...] tem se liquidificado de novas e diferentes maneiras (para além 
do insight de Marx e Engels, na fase inicial da modernidade, de que “[...] 
tudo que é sólido se desmancha no ar”)”, segundo a visão de Bauman 
(2013, p. 11). Importante referir que “[...] teóricos tem observado as ma-
neiras pelas quais a vigilância, antes aparentemente sólida e estável, se 
tornou muito mais móvel e flexível, infiltrando-se e se espalhando em 
muitas áreas da vida sobre as quais sua influência era apenas marginal” 
(BAUMAN, 2013, p. 11). 

É curiosa a expressão “sociedade de controle”, segundo a qual a 
“[...] vigilância cresce menos como uma árvore – relativamente rígida, 
num plano vertical, como o pan-óptico e mais como ervas daninhas” 

 
7 “Decerto, ter uma noção da magnitude e da rápida difusão do processamento de dados é fundamental para que a 
onda de vigilância seja avaliada pelo que ela é; e descobrir exatamente quais chances e oportunidades de vida são 
afetadas por esse fenômeno irá galvanizar os esforços no sentido de controla-lo. Mas este diálogo tem uma preten-
são maior: a de cavar mais fundo – investigar as origens históricas e ocidentais da vigilância atual e sugerir 
questões éticas, assim como políticas, sobre sua expansão” (BAUMAN, 2013, p. 9-10). 
8 Sobre o termo modernidade existem diversos enfoques conceituais, dentre os quais vale mencionar que existe a 
chamada modernidade “tardia”, possivelmente “pós-modernidade” ou, de modo mais pitoresco, modernidade 
“líquida” (BAUMAN, 2013, p. 11). 
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(BAUMAN, 2013, p. 11). Entretanto, para Bauman (2013, p. 12), “[...] o 
pan-óptico é apenas um modelo de vigilância”. O autor “concorda que o 
pan-óptico foi um meio moderno fundamental no que se refere à manu-
tenção do controle, imobilizando os prisioneiros e promovendo o 
movimento dos observadores. Mas estes às vezes ainda tinham de estar 
presentes” (BAUMAN, 2013, p. 12). Ou seja, o “[...] projeto pan-óptico da 
prisão também era caro. Foi planejado para facilitar o controle mediante 
organização semicircular dos blocos de celas, e o “inspetor”, situado no 
centro, podia ver todas elas mantendo-se invisível para os prisioneiros”. 

Ao poder visualizar os prisioneiros através da cortina, o pan-óptico 
“[...] obrigava o inspetor a assumir certa responsabilidade pela vida dos 
prisioneiros” (BAUMAN, 2013, p. 12). Por isso, “[...] o mundo de hoje, diz 
Bauman, é pós-pan-ótico””, já que “[...] o inspetor pode escapulir, fugin-
do para domínios inalcançáveis. O engajamento mútuo acabou”. Nesse 
viés, “o menor, mais leve e mais rápido é considerado bom. Pelo menos 
no mundo dos iPhones e dos iPads” (BAUMAN, 2013, p. 12). 

Assim, na sociedade em rede, a tecnologia evolui com rapidez e cada 
vez mais favorece a vigilância, tornando os cidadãos reféns das conse-
quências dos avanços (como a invasão de sua intimidade), das estratégias 
de mercado (que visa, essencialmente, o lucro) e da constante vigilância 
(onipresente, como afirmava Bauman), que, não raro, ocorre de forma 
silenciosa e imperceptível. 

Saldanha (2013, p. 204) afirma que o ciberespaço é um ambiente de 
controle perfeito, já que conta com duas formas de vigilância: a estatal e 
a privada, as quais não se contrapõem9. Ocorre, assim, um “cruzamento 
de saberes” que favorecem a vigilância e culminam no sacrifício das li-
berdades individuais: 

 

 
9 Para Saldanha (2013, p. 204) “[…] um exercício de vigilância que possui duas formas: uma realizada pelos 
Estados, mediante a interceptação de todas as comunicações feitas pela Internet por organizações militares de 
inteligência, e outra perpetuada pelo setor privado que também realiza a coleta de dados em massa dos usuários da 
rede. São duas formas de vigilância, estatal e privada, que não se contrapõem, senão que a vigilância privada 
também alimenta a vigilância estatal”. 
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As práticas cada vez mais intrusivas na vida das pessoas, tanto pelos poderes 
públicos quanto privados, são operadas com base nos dados estocados em 
domínios virtuais – embora seus titulares o neguem – como é, por exemplo, 
o caso do Google, situação essa que, cada vez mais, amplia o debate sobre o 
sacrifício às liberdades individuais. Esses armazenamentos são partilhados 
por inúmeros atores que promovem um “cruzamento de saberes” e pelo de-
senvolvimento de uma inteligência coletiva que é a base da sociedade de 
vigilância da contemporaneidade (SALDANHA, 2013, p. 205). 
 

Significa dizer que a arquitetura da Rede (e das tecnologias eletrôni-
cas) é diferenciada e peculiar e que quanto mais sofisticada for a forma 
de vigilância, mais facilmente os dados e registros serão captados, possi-
bilitando a invasão da intimidade. 

Afirma-se, portanto, que “[...] a arquitetura das tecnologias eletrô-
nicas pelas quais o poder se afirma nas mutáveis e móveis organizações 
atuais torna a arquitetura de paredes e janelas amplamente redundante 
(não obstante firewalls e windows)” (BAUMAN, 2012, p. 12). Tal arquite-
tura, ainda, “[...] permite formas de controle que apresentam diferentes 
faces, que não têm uma conexão óbvia com o aprisionamento e, além 
disso, amiúde compartilham as características da flexibilidade e da diver-
são encontradas no entretenimento e no consumo” (BAUMAN, 2012, p. 
12). 

Exemplificando, “[...] o check-in do aeroporto pode ser feito com 
um smartphone, mesmo que as trocas internacionais envolvendo o cru-
cial RNP (Registro do Nome do Passageiro) ainda ocorram, estimuladas 
pelo mecanismo original de reserva”, o qual seria “[...] ela própria possi-
velmente gerada no mesmo smartphone” (BAUMAN, 2012, p. 12). Note-
se que “[...] a segurança transformou-se num empreendimento orienta-
do para o futuro e funciona por meio da vigilância, tentando monitorar o 
que vai acontecer pelo emprego de técnicas digitais e raciocínio estatísti-
co” (BAUMAN, 2012, p. 12-13). Esse fato, obviamente, traz consequências. 

A primeira diz respeito à segurança, que “[...] funciona a distância 
tanto no espaço quanto no tempo, circulando de maneira fluida, junta-
mente com os Estados-nação, mas para além deles, num domínio 
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globalizado”, de modo que “tranquilidade e recompensas acompanham 
esses grupos móveis para os quais essas técnicas são feitas como se fos-
sem “naturais”” (BAUMAN, 2012, p. 13). Em tal perspectiva, “processos 
de estereotipia e medidas de exclusão estão à espera dos grupos desafor-
tunados o bastante para serem rotulados de “indesejados” (BAUMAN, 
2012, p. 13).  

Abordando o sofisticado controle generalizado e acelerado por quem 
detém o poder político, econômico e expertise cibernética, Saldanha 
(2013, p. 203) destaca a instantaneidade: 

 
A figura do espião que desafiava as fronteiras bipolares da época da guerra 
fria em busca de toda e qualquer informação que poderia gerar atitude de 
controle ou de prevenção ao risco imposto pelo inimigo, não passa hoje de 
caricatura. Ora, a velha figura do espião necessitava do espaço e do tempo. 
Hoje, os responsáveis pelo panóptico dependem apenas da instantaneidade 
de um “clic” para percorrer a “rede mundial de auto-estradas de informação 
a suas periferias mais distantes e empobrecidas, como acentua Bauman 
(2008, p. 74). 
 

Outrossim, não há dúvidas de que o paradigma tecnológico da soci-
edade em rede também exclui. Como já salientado, no Brasil, em torno 
da metade dos domicílios brasileiros possui acesso à Internet, mesmo que 
através de celulares. Dessa forma, para Lash (2005, p. 57) “[...] a classe 
social se converte em uma questão de acesso às plataformas e à condição 
‘no ar’ das formas tecnológicas de vida [...] uma questão de acesso, não 
só aos meios de produção, mas também aos meios de invenção”. 

Se na sociedade industrial do século passado as desigualdades pro-
vinham basicamente da exploração do trabalho pelo capital, na era da 
informação a desigualdade é produto da exclusão dos fluxos informacio-
nais e comunicacionais. Isso gera uma rede de elites desenraizadas que 
transita pelos “espaços genéricos” de performatividade – aeroportos, 
aviões, grandes lojas de marca, parques de diversão, internet, como afir-
ma Lash (2005, p. 51-52). 
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Para fugir da exclusão desse mundo tecnológico, que possui inúme-
ras vantagens para a vida cotidiana, as pessoas que conseguem se inserir 
acabam se submetendo às consequências do acesso, da exposição e da 
vigilância, que decorrem da utilização das TIC. Assim sendo, no Século 
XXI, é possível controlar a vida de um indivíduo ou de um grupo de pes-
soas mediante rastreamento de seu tráfego online ou de suas publicações 
na rede, o que, evidentemente, permite a violação de direitos fundamen-
tais, como a intimidade. 

As novas tecnologias permitem, inclusive, que se obtenham infor-
mações sobre a localização de alguém em determinado dia e horário, 
bem como interações entre internautas e dados acerca de preferências, 
compras e acessos a sítios eletrônicos. As próprias políticas de privacida-
de dos sites de busca, como o Google, afirmam que as informações serão 
divulgadas para empresas afiliadas, sem, contudo, descrever quais em-
presas e com quais finalidades10. 

A partir dessas considerações, percebe-se que as novas tecnologias 
apresentam incontáveis benefícios para a sociedade contemporânea, que 
se estabelece em Rede, na esteira do que afirmam os autores Lévy e Cas-
tells. Todavia, a sociologia de Bauman demonstra a “[...] sorte e o revés” 
(como uma metáfora do jogo banco imobiliário), que envolve a utilização 
das novas tecnologias, trazendo aportes teóricos que evidenciam a cons-
tante vigilância e as consequências negativas que advém desse paradigma 
do Século XXI. 

Tendo como base essas premissas relacionadas às novas tecnologias 
e à sociedade em rede, o próximo tópico destina-se ao estudo da histori-
cidade, das características e da violação do direito à intimidade na 
Internet, o que será realizado através da investigação das normativas 
brasileira e internacional acerca do tema. 

 
 

10 Segundo consta na Política de Privacidade do site de busca Google, “[...] fornecemos informações pessoais às 
nossas afiliadas ou outras empresas ou pessoas confiáveis para processar tais informações por nós, de acordo com 
nossas instruções e em conformidade com nossa Política de Privacidade e quaisquer outras medidas de segurança e 
de confidencialidade adequadas. Por exemplo, usamos provedores de serviços para nos ajudar no suporte ao 
cliente” (GOOGLE, 2018). 
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1.2 Historicidade, características e violação do direito à intimidade na 
Internet: um olhar sobre o cenário jurídico internacional e brasileiro. 

 
“O avanço tecnológico, traço das sociedades desenvolvidas, introduziu no 
mercado, meios de comunicação eletrônica como as teleobjetivas, aparelhos 
eletrônicos de escuta, sistemas internos de televisão, aparelhos de intercepta-
ção telefônica, câmeras fotográficas, gravadores minúsculos, antenas 
parabólicas, microfones parabólicos, telex, fax e telefone celular. Muitos des-
tes aparelhos visam penetrar a distância e de modo ilícito a Intimidade das 
pessoas (VIEIRA, 2002, p. 77)”. 
 

A revolução tecnológica, como se viu, é acompanhada por uma rup-
tura geográfica e pela desconstrução de espaços tradicionais, já que as 
relações passam a se estabelecer online. Dessa forma, a sociedade em 
rede, permeada pela ampliação e intensificação do acesso e da utilização 
das tecnologias eletrônicas e digitais, como a Internet, torna vulneráveis 
alguns direitos universalmente consagrados, como o direito à intimidade. 

O reconhecimento internacional do direito à intimidade, com a pro-
teção da vida privada, decorreu da Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem (1948), a qual mencionou em seu art. 5º que “[...] 
toda pessoa tem direito à proteção da lei contra os ataques abusivos a sua 
honra, a sua reputação e a sua vida privada e familiar” (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948). 

No mesmo ano de 1948, a Declaração dos Direitos do Homem 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1948), em seu art. 12, estabele-
ceu que “ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, 
na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques 
à sua honra e reputação”. Com efeito, o ano de 1948 foi considerado o 
marco inicial do reconhecimento da necessidade de proteção da intimi-
dade, em nível internacional. 

Por conseguinte, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e 
das Liberdades Fundamentais (CONSELHO DA EUROPA, 1950), no ano 
seguinte, assim declarou em seu art. 6º: “O acesso à sala de audiência 
poderá ser proibido à imprensa e ao público durante a totalidade ou uma 
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parte do processo, em interesse da moralidade, da ordem pública ou da 
segurança nacional em uma sociedade democrática”, no caso de “os inte-
resses dos menores ou a proteção à vida privada das partes do processo 
assim o exijam”. 

Além dessa possibilidade de proibição de acesso, ao tratar da vida 
privada, tal documento estabeleceu, ainda, no art. 8º que: 

 
Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do 
seu domicílio e da sua correspondência. Não pode haver ingerência de auto-
ridade pública no exercício deste direito senão quando esta ingerência estiver 
prevista na lei e construir uma providência que, numa sociedade democráti-
ca, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para 
o bem-estar econômico do país, a defesa da ordem e a prevenção das infra-
ções penais, a proteção da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e 
das liberdades de terceiros (CONSELHO DA EUROPA, 1950). 
 

É possível perceber que a normativa acima mencionada veda que o 
Estado interfira na vida privada dos indivíduos em casos não previstos 
em lei ou necessários à segurança, bem-estar da economia, entre outros, 
revelando importante proteção da intimidade. Assim, a proteção da inti-
midade é regra e a ingerência exceção. 

Alguns anos depois, seguindo a mesma linha protetiva, o art. 17 do 
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ORGANIZAÇÃO DAS 
NAÇÕES UNIDAS, 1966) determinou que a vida privada do indivíduo não 
pode sofrer ingerências arbitrárias ou ilegais ao assim estabelecer: “1. 
Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em sua 
vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondên-
cia, nem de ofensas ilegais às suas honra e reputação”; e, ainda, “2. Toda 
pessoa terá direito à proteção da lei contra essas ingerências ou ofensas”. 
Salienta-se que o referido Pacto foi ratificado pelo Brasil através do De-
creto nº 592/1992, de modo que, novamente, as ingerências na vida 
privada do indivíduo devem ser previstas em lei, de modo que não sejam 
arbitrárias ou ilegais. 
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Essa premissa também embasou a Conferência Nórdica sobre o Di-
reito à Intimidade (1967), a qual conferiu proteção ao direito subjetivo à 
intimidade ao estabelecer que “é o direito do homem de viver em forma 
independente a sua vida, com um mínimo de ingerência alheia” 
(FERREIRA, 1994, p. 97). 

Do mesmo modo, dois anos depois, a Convenção Americana sobre 
Direitos Humanos (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 
1969), assinada em São José da Costa Rica, dispôs em seu art. 1111 sobre a 
proteção à vida privada. Com efeito, essa legislação foi promulgada no 
Brasil através do Decreto nº 678/1992 (BRASIL, 1992). Importante sali-
entar que entre a assinatura da Convenção Americana e sua promulgação 
no Brasil foi a Constituição Federal (BRASIL, 1988) que trouxe referência 
expressa à vida privada e à intimidade. Assim, o direito à intimidade, no 
cenário brasileiro, é tutelado no art. 5º, inciso X12. 

Ocorre que, tal direito fundamental “[...] encontra-se ameaçado pela 
facilidade e rapidez com que se podem “capturar” e transmitir informa-
ções pessoais através da Rede” (PEREIRA, 2003, p. 161), razão pela qual 
esta obra enfrenta a temática, já que a Constituição Federal conferiu a 
tutela, mas a utilização das TIC vulnerabiliza o usuário e sua vida priva-
da. 

Logo, o assunto merece uma nova análise no cenário atual, que en-
volva também as nuances das novas tecnologias, sobretudo a Internet, 
quanto utilizadas no sentido de violar o direito à intimidade.A necessida-
de de proteção desse direito fundamental se deve ao fato de que pessoas 
não autorizadas podem se utilizar de informações referentes à esfera 
íntima de alguém para violar a reserva ou o segredo. Isso se torna ainda 
mais grave se considerarmos que “[...] qualquer usuário que conecte seu 

 
11 “§1º - Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade; §2º - Ninguém 
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” (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS, 1969). 
12  “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”(BRASIL, 1988). 
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computador à Internet transformar-se-á em uma vítima em potencial de 
um atentado contra sua intimidade” (PEREIRA, 2003, p. 165). 

A Rede facilita a penetração na intimidade dos indivíduos através de 
mecanismos cada vez mais sofisticados de difusão de informações, de 
modo que a tecnologia acaba contribuindo para um estreitamento cres-
cente do circuito privado ao possibilitar a penetração na intimidade da 
pessoa (PAESANI, 2008, p. 36). É possível, assim, que qualquer pessoa 
tenha o seu íntimo invadido através da utilização ferramentas tecnológi-
cas. 

E, essa invasão da intimidade pode ocorrer de diferentes formas na 
Internet, dentre as quais podem ser destacadas a divulgação de vídeos e 
imagens, a exposição de mensagens enviadas via correio eletrônico, a 
captação e difusão de dados por provedores de Internet, entre outros. 

Pérez Luño (2010, p. 353) alerta que a intimidade é o direito fun-
damental que possui o maior número de modalidades de eventual 
transgressão e um dos que conta com a maior quantidade de vítimas 
reais ou potenciais, realidade que, de fato, está presente no contexto 
virtual. Dentre as possibilidades de interferência na intimidade, no meio 
tecnológico, Limberger (2007, p. 195-196) destaca “[...] as videocâmeras 
de segurança (colocadas em edifícios públicos e privados, especialmente 
em bancos e lojas), controle da atividade no local de trabalho, os progra-
mas de televisão interativos e os rastreadores em Internet”. 

Além disso, a existência de bancos de dados pessoais desafiam a 
proteção do direito à intimidade, já que o homem é vigiado constante-
mente e seus dados pessoais são armazenados na Rede, conforme se verá 
mais adiante. Resta clara, portanto, essa abertura do circuito privado da 
pessoa que se expõe à tecnologia virtual. 

Todavia, vale mencionar que a violação de direitos fundamentais, 
nesse contexto tecnológico, depende, sobretudo, da utilização que é feita 
da Rede pelos usuários, como alerta Limberger (2013, p. 248): 

 
A internet é uma grande conquista para humanidade, em que a informação é 
transmitida a uma velocidade sem precedentes históricos. Porém, como todo 
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fenômeno complexo, não é algo que contenha apenas aspectos positivos ou 
negativos, a Internet é uma ferramenta que pode ser utilizada de forma am-
bígua, pois aporta elementos que por ora agregam e por vezes, desagregam. 
A internet é uma experiência tecnológica, mas o uso que dela é feito, opera-se 
pela mão humana, por isto, não é boa nem ruim, depende da sua utilização. 
 

Evidentemente, essa transformação da sociedade traz consequên-
cias para o Direito, razão pela qual se exige “[...] uma nova maneira de 
interpretar o sistema jurídico quando se pretendem solucionar adequa-
damente os problemas trazidos pela Internet” (LEONARDI, 2012, p. 34). 

Paralelamente a isso, o jurista também é atingido, necessitando de 
consciência tecnológica, devendo adotar atitudes reflexivas e responsá-
veis perante os problemas decorrentes das novas tecnologias, 
apropriando-se e compreendendo os impactos das TIC e suas consequên-
cias perante os direitos fundamentais. 

Como alerta Leonardi (2012, p. 337), “[...] a obtenção de tutela es-
pecífica, destinada a impedir a continuidade da veiculação de 
informações ilícitas (ou o acesso a elas) por meio da Internet, é tarefa 
extremamente complexa”, porquanto “[...] dependendo do caso concreto, 
é necessário envolver uma pluralidade de intermediários e utilizar con-
juntamente diversos mecanismos tecnológicos que, apesar de úteis, são 
imperfeitos e limitados”. 

Ademais, deve-se considerar que dois fundamentos básicos da In-
ternet, quais sejam a liberdade e a intimidade, como se verá no próximo 
tópico, são atingidos por novas tecnologias e regulações e sua efetividade 
online perpassa a superação de desafios. Isso demonstra, efetivamente, 
que a Internet traz inúmeros impactos que atingem e desafiam a seara 
jurídica, na medida em que suas características e ferramentas impõem a 
adoção de iniciativas que atendam e tutelem os novos conflitos, direitos, 
relações e fenômenos sociais que emergem da sociedade em rede.  

Nesse sentido, alerta Perez Luño (2010, p. 343), ao mencionar uma 
suposta autêntica revolução dos métodos tradicionais: 
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O fenômeno da informática supôs uma autêntica revolução no âmbito dos 
métodos tradicionais para a organização, registro e utilização de informa-
ções. A dimensão quantitativa das informações que podem ser armazenadas 
e transmitidas é de tal magnitude que deu lugar a uma autêntica mudança 
qualitativa, que obriga a considerar o problema das relações entre intimidade 
e informação sob um novo prisma. 
 

De fato, a relação entre informação e intimidade, e também da li-
berdade, na temporalidade e complexidade inerentes ao Século XXI, em 
que se têm a globalização, o capitalismo exacerbado, diversas ferramen-
tas para invasão da intimidade dos indivíduos e cultura do acesso à 
informação, necessita de enfrentamento no âmbito científico. 

Nesse panorama, os seres humanos diariamente são impactados por 
inúmeros dados e informações, de diferentes origens e de diversas for-
mas. Diante dessa facilidade de disseminação de informação, não raro 
ocorre a invasão da esfera íntima do indivíduo no âmbito virtual, em 
decorrência das múltiplas possibilidades de ofensa à intimidade através 
das TIC. 

Sobre o tema, Limberger (2007, p. 29) destaca que “[...] garantir a 
efetividade dos direitos fundamentais, em geral, da intimidade diante do 
fenômeno informático, em particular, é a grande questão enfrentada 
pelos juristas, considerando as invasões que se costumam fazer nos ban-
cos de dados”. Para a autora, “[...] a quantidade de informações que 
podem ser armazenadas e transmitidas é de tal magnitude que exige o 
estabelecimento de soluções para os problemas que podem resultar da 
relação entre informática e intimidade” (LIMBERGER, 2007, p. 31). 

A importância desse direito é visível a partir da própria conceitua-
ção, segundo a qual “[...] o direito fundamental à intimidade pessoal e 
familiar deriva-se da dignidade humana e está vinculado à própria per-
sonalidade, sendo seu núcleo central” e, desse modo, “[...] como direito 
que é da expressão da própria pessoa, desfruta da mais alta proteção 
constitucional” (LIMBERGER, 2007, p. 116). Para Ferraz (1993, p. 143): 
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A intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém reserva para si, sem ne-
nhuma repercussão social, nem mesmo ao alcance da sua vida privada que, 
por mais isolada que seja, é sempre um viver entre os outros (na família, no 
trabalho, no lazer comum). Não há um conceito absoluto de intimidade, em-
bora se possa dizer que o seu atributo básico é o estar só, não exclui o 
segredo e a autonomia. Neste termos, é possível identificá-la: o diário íntimo, 
o segredo sob juramento, as próprias convicções, as situações indevassáveis 
de pudor pessoal, o segredo íntimo cuja mínima publicidade constrange. 
 

Ao tratar dessa temática, Pérez Luño (2010, p. 55) esclarece que 
“[...] o termo intimidade aprofunda sua raiz etimológica no vocábulo 
latino ‘intimus’, que evoca a ideia do mais interno ou secreto”. Tal con-
ceito englobaria apenas a esfera do foro interno do indivíduo, o qual 
careceria de operatividade jurídica.  

No entanto, o autor alerta que, na atualidade, essa visão fechada e 
defensiva foi substituída por uma concepção ativa e dinâmica, de modo 
que a intimidade contempla a possibilidade de conhecer, acessar e con-
trolar as informações que concernem a cada pessoa, abrangendo, 
portanto, o foro externo (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 357). Deste modo, a 
delimitação conceitual do direito à intimidade perpassa tanto a faculdade 
de isolamento quanto o poder de controle sobre as informações que são 
relevantes para cada sujeito (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 357). 

Esse direito envolve, assim, a condição ou qualidade social da pes-
soa, que é objeto de tutela constitucional na medida em que essa pode ter 
o legítimo direito de não revelar aos demais determinados aspectos de 
suas relações com outras pessoas, que o titular do direito julga que de-
vem permanecer em um plano reservado ou privado. Essa faculdade de a 
pessoa revelar ou não as informações que lhe concernem deforma direta 
constitui o núcleo da chamada “autodeterminação informativa”13, consi-
derada um aspecto básico da intimidade (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 357). 

 
13 No mesmo sentido, Limberger (2007, p. 103) afirma que a autodeterminação informativa diz respeito ao “[...] 
direito de a pessoa decidir quando e como está disposta a permitir que seja divulgada a sua informação pessoal, ou 
a difundi-la por vontade própria”. 
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Tendo em vista a essencialidade desse direito, Perez Luño (2010, p. 
323) considera que a honra, intimidade e a imagem constituem direitos 
da personalidade, como expressões do valor da dignidade humana. Por-
tanto, por pertencer à categoria dos direitos fundamentais, a violação da 
intimidade pelos meios eletrônicos merece especial enfrentamento. Por 
conseguinte, vale ressaltar que, com o passar do tempo, o direito à inti-
midade modificou-se e incorporou novas nuances, conforme a evolução 
do Estado, como destaca Limberger (2007, p. 54): 

 
Os conceitos jurídicos adquirem diferentes significados conforme os tempos. 
A sociedade sofre mutações, e, como consequência, ocorre a evolução do di-
reito. No direito à intimidade, pode-se vislumbrar uma evolução de um 
aspecto negativo a um positivo. Surgiu como o direito a não ser molestado, 
até configurar-se como o direito de exigir prestações concretas do Estado. A 
evolução do direito à intimidade acompanhou as mudanças históricas do Es-
tado. Durante a época Liberal, o indivíduo somente assegurava a proteção de 
sua intimidade contra os atos exteriores. Na fase do Estado Social, com ca-
racterísticas intervencionistas, a pessoa passou a poder exigir providências 
do poder público. No âmbito da informática, o cidadão passou a ter direito 
com relação ao conteúdo armazenado pelos cadastros eletrônicos, desde sua 
coleta até o processamento dos dados relativos a sua pessoa. 
 

Dito isso, esta obra possui o enfoque direcionado justamente para a 
relação que se estabelece entre o direito à intimidade e a informática, 
uma vez que a segunda possui técnicas de captação de dados (que possu-
em nítido conteúdo econômico) que justifica a proteção da primeira. Isso 
porque “[...] o indivíduo que confia seus dados deve contar com a tutela 
jurídica para que estes sejam utilizados corretamente, seja em entidades 
públicas ou privadas” (LIMBERGER, 2007, p. 58). 

O direito à intimidade pode ser entendido sob duas vertentes: a 
primeira é negativa, já que diz respeito ao direito do indivíduo a não ser 
molestado; a segunda, por sua vez, é positiva, porquanto relacionada 
com uma atitude mais ativa dos cidadãos no que reporta à coleta e à 
utilização de seus dados. Para Perez Luño (2010, p. 336): 
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[…] é insuficiente conceber a intimidade como um direito garantista (status 
negativo) de defesa frente a qualquer invasão indevida da esfera privada, 
sem contemplar, ao mesmo tempo, como um direito ativo de controle (status 
positivo) sobre o fluxo de informações que afetam cada sujeito. 
 

Dessa forma, não há uma concepção individualista da intimidade, já 
que “[...] a própria intimidade deixou de ser um privilégio do homem 
isolado para definir-se em um valor constitucional da vida comunitária” 
(PÉREZ LUÑO, 2010, p. 359). Ainda considerando essa “polaridade dile-
mática” da intimidade, Pérez Luño afirma que a pluralidade de 
manifestações em que a intimidade se explicita (privacidade, dados pes-
soais, perfil de personalidade, autodeterminação informativa) não 
implica necessariamente em uma dissolução do conceito unitário de 
intimidade, e sim uma ampliação e adaptação às exigências de um mun-
do em constante mutação (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 359). 

Destarte, “[...] não existe, por consequência, uma pluralidade de 
conceitos de intimidade, senão um conceito unitário de textura aberta, 
plural, dinâmica e globalizadora” (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 359). Ademais, 
o autor esclarece que essa metamorfose conceitual da intimidade, que 
parte da esfera intrasubjetiva da auto-absorção/introversão para a inter-
subjetiva do controle de dados pessoais, não significa a perda de sua 
função de tutelar os valores da personalidade (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 
359). 

Assim, o direito à intimidade trata sempre de defender faculdades 
de autodeterminação do sujeito, mas não de um sujeito isolado, irreal e 
abstrato, produto de uma antropologia individualista, e sim de um cida-
dão concreto que exerce sua intimidade no seio de suas relações com os 
demais cidadãos, frente aos poderes privados e públicos (PÉREZ LUÑO, 
2010, p. 359). 

Pérez Luño (2010, p. 359-360) refere, na sequência, que a intimida-
de, assim como os demais direitos e liberdades, é uma categoria 
histórica. Os direitos humanos nasceram com a modernidade no seio da 
atmosfera iluminista que inspirou as revoluções burguesas, marcadas 
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pelo individualismo, de modo que as liberdades individuais configuraram 
a primeira fase ou geração dos direitos humanos (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 
360). Tal matriz ideológica sofreu amplo processo de erosão e impugna-
ção nas lutas sociais do século XIX, as quais evidenciaram a necessidade 
de completar o catálogo de direito e liberdades com uma segunda gera-
ção de direitos: os direitos econômicos, sociais e culturais (PÉREZ LUÑO, 
2010, p. 360). 

Mais tarde, surgiu a terceira geração, permeada pela “contaminação 
das liberdades”, quando alguns setores da teoria social dos anglo-saxões 
aludem a erosão e degradação que aflige os direitos fundamentais diante 
do uso das novas tecnologias (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 360).  

Todavia, o autor afirma que as gerações de direitos humanos não 
implicam a substituição global do catálogo de direitos por outro na medi-
da em que surgem novos direitos como respostas a novas necessidades 
históricas ou ocorre a redimensão ou redefinição de direitos anteriores 
para se adaptarem a novos contextos em que devem ser aplicados 
(PÉREZ LUÑO, 2010, p. 360). Esse último é o caso do direito à intimida-
de, que é constantemente renovado na era tecnológica, de modo que se 
pode falar em um antes e um depois da informática (PÉREZ LUÑO, 2010, 
p. 360). 

Vale lembrar que o direito à intimidade surgiu na modernidade co-
mo uma resposta jurídica às exigências éticas e os problemas políticos 
daquela conjuntura histórica. Mas, hoje, esse conceito variou profunda-
mente em decorrência da revolução tecnológica. 

É por isso que a teoria da intimidade fechada em si mesma não é 
capaz de explicar, de forma satisfatória, a função desse direito na experi-
ência política, científica e cultural do presente (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 
360). Na situação tecnológica própria da sociedade contemporânea todos 
os cidadãos, desde o seu nascimento, estão expostos a violações de sua 
intimidade perpetradas por determinados abusos da informática e da 
telemática (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 361). 
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Nesse contexto, importante mencionar que ao utilizar a Internet e 
revelar dados pessoais (seja para acesso a plataformas, preenchimento de 
formulários ou através da utilização de redes sociais e ferramentas de 
busca), o indivíduo expõe aspectos da personalidade, comportamentos e 
preferências, conferindo à Rede (que inclui provedores de Internet e 
fornecedores de produtos e serviços) a possibilidade de traçar perfis e 
detectar hábitos de consumo14. 

Diante dessa evidente vulnerabilidade do internauta, “[...] sua segu-
rança e confiança parecem desintegrarem-se em uma ambiguidade 
básica: pseudo-soberania do indivíduo/sofisticação do controle” 
(MARQUES, 2004, p. 71-72).O indivíduo, por certo, não consegue contro-
lar e/ou limitar as consequências da sua exposição na Rede. E isso é 
prejudicial no tocante à preservação dos direitos da personalidade, em 
especial da intimidade. 

Limberger (2007, p. 218-219) traz exemplos acerca da prejudiciali-
dade da utilização das informações captadas por bancos de dados, 
principalmente quando envolvem religião, sexo ou saúde. Um portador 
do vírus HIV (vírus da Imunodeficiência Humana) pode não ser contra-
tado por uma empresa em virtude da doença, o que caracterizaria uma 
situação de desigualdade. Essa intensa coleta de dados1516 online traz 

 
14 Os fornecedores utilizam as facilidades tecnológicas proporcionadas pela Internet para absorver dados dos 
internautas, e, para tanto, “[...] recorrem a várias formas de coleta de informações: preenchimento de formulários 
de registro ou de participação em promoções e concursos; aferição do trajeto do usuário no site (por onde ingres-
sou, quanto tempo permaneceu em cada página, onde clicou, etc); registro de preferências (armazenando-se as 
informações sobre os produtos adquiridos ou pesquisados por cada usuário); o data mining; os polêmicos cookies; 
e mesmo, mais recentemente, "programas espiões" (ERENBERG, 2003, p. 54). 
15 A coleta de dados é facilitada pela Internet e realizada através de mecanismos conhecidos como “cookies”, 
conforme esclarecem Hoch, Silva e Rue (2012, p. 120), “[...] como a Internet facilitou o registro e a análise de dados 
pessoais dos consumidores, meras situações da vida cotidiana ao acessar a rede podem caracterizar afronta ao 
direito constitucional à intimidade, eis que os sites seguidamente realizam o armazenamento de informações e 
preferências do usuário, através dos cookies. Esses dispositivos são capazes de traçar o perfil do internauta, por 
meio do qual ocorre o direcionamento do marketing publicitário, sem o expresso consentimento do titular da 
conta”. 
16 Como explica o Comitê Gestor da Internet do Brasil, através da Cartilha de Segurança para a Internet, “[...] 

cookies são muito utilizados para rastrear e manter as preferências de um usuário ao navegar pela Internet. Estas 
preferências podem ser compartilhadas entre diversos sites na Internet, afetando assim a privacidade de um 
usuário. Não é incomum acessar pela primeira vez um site de música, por exemplo, e observar que todas as ofertas 
de CDs para o seu gênero musical preferido já estão disponíveis, sem que você tenha feito qualquer tipo de escolha. 
Além disso, ao acessar uma página na Internet, o seu browser disponibiliza uma série de informações, de modo que 
os cookies podem ser utilizados para manter referências contendo informações de seu computador, como o 
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consequências para a publicidade e para o comércio, bem como para o 
direito à intimidade. Para Limberger (2007, p. 58): 

 
As novas tecnologias tornam a informação uma riqueza fundamental da so-
ciedade. Os programas interativos criam uma nova mercadoria. O sujeito 
fornece dados de uma maneira súbita e espontânea e, por conseguinte, de-
pois que estes são armazenados, esquece-se de que os relatou. Por isso, é um 
desafio oferecer proteção à intimidade com relação a esses serviços. 
 

Entretanto, assim como os outros direitos fundamentais, o direito à 
intimidade não é absoluto, de modo que, em caso de colisão, “[...] é o 
Poder Judiciário que, no conflito, levando em conta as circunstâncias do 
caso concreto, determinará o direito preponderante” (LIMBERGER, 
2007, p. 127). Essa nuance está relacionada ao direito à informação, se-
gundo Limberger (2007, p. 52): 

 
O progresso tecnológico e o direito à informação vão configurar uma nova face 
ao conceito de intimidade. Às vezes, o direito à informação encontra limites em 
alguns direitos fundamentais, entre eles o direito à intimidade; outras vezes, is-
so não ocorre. Nos casos concretos, faz-se um confronto entre os interesses 
públicos e privados, a fim de determinar qual é o predominante. 
 

Ao tratar desse dilema jurídico (intimidade versus informação), Pé-
rez Luño (2010, p. 362-363) enfatiza que o Estado social e democrático 
precisa acumular informações para seu funcionamento normal, entretan-
to, devem ser estabelecidos limites que garantam os direitos dos 
cidadãos, particularmente sua intimidade. 

Destarte, as sociedades atuais precisam de um equilíbrio entre o 
fluxo de informações, condição indispensável para uma sociedade demo-
crática e exigência para atuação eficaz dos poderes públicos, com a 
garantia da privacidade dos cidadãos (PÉREZ LUÑO, 2010, p. 363). Tal 
tarefa, contudo, não é fácil. 

 
hardware, o sistema operacional, softwares instalados e, em alguns casos, até o seu endereço de e-mail” (BRASIL, 
2006, p. 29). 
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Diante disso, tendo em vista as formas de violação do direito à inti-
midade já elucidadas, é importante a reflexão acerca do fenômeno da 
constitucionalização do Direito privado e do papel dos particulares (so-
bretudo, dos provedores de Internet) no que tange à proteção da 
intimidade dos indivíduos. Discute-se, ainda, de que forma o Marco Civil 
da Internet, recentemente regulamentado no Brasil, pode contribuir para 
a proteção da intimidade dos indivíduos no âmbito virtual. 

 
1.3 A constitucionalização do Direito e a vinculação dos particulares: 
a intimidade e o Marco Civil da Internet no Brasil. 

 
“Temos, sem dúvida, um tempo universal, tempo despótico, instrumento de 
medida hegemônico, que comanda o tempo dos outros. Esse tempo despótico é 
responsável por temporalidades hierárquicas, conflitantes, mas convergentes. 
Nesse sentido todos os tempos são globais, mas não há um tempo mundial. O 
espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. 
Todos os lugares são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza, 
mesmo, são as pessoas e os lugares” (SANTOS, 2008, p. 13). 
 

Paralelamente ao aumento significativo e exponencial da utilização 
das novas tecnologias no Brasil, emergem novas realidades, demandas e 
conflitos, que demandam a tutela normativa e jurisdicional. Exemplo 
disso são os provedores de Internet, sobretudo quanto às nuances que 
envolvem a vinculação e a colaboração do particular diante de casos de 
violação do direito à intimidade na Internet. 

Inicialmente, cabe destacar a importância da constitucionalização do 
Direito para a temática que ora se enfrenta. Conforme assinala Barroso 
(2005, p. 12), “[...] a ideia de constitucionalização do Direito aqui explo-
rada está associada a um efeito expansivo das normas constitucionais, 
cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por 
todo o sistema jurídico”. 

Assim, “os valores, os fins públicos e os comportamentos contem-
plados nos princípios e regras da Constituição passam a condicionar a 
validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional” 
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(BARROSO, 2005, p. 12-13). A supremacia da Constituição, nesse sentido, 
“[...] repercute sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e notadamente 
nas suas relações com os particulares” (BARROSO, 2005, p. 13).  

A constitucionalização do Direito e seu impacto nas relações com os 
particulares é que fortalecem a ideia de que os provedores de Internet 
também estão obrigados a cumprirem as normas constitucionais, como é 
o caso do direito à intimidade. 

Isso, pois, sobre os particulares a constitucionalização “[...] estabe-
lece limitações à sua autonomia da vontade, em domínios como a 
liberdade de contratar ou o uso da propriedade privada, subordinando-a 
a valores constitucionais e ao respeito a direitos fundamentais” 
(BARROSO, 2005, p. 13). 

Neste contexto, Barroso (2005, p. 21) afirma que “a Constituição 
passa a ser não apenas um sistema em si – com a sua ordem, unidade e 
harmonia – mas também um modo de olhar e interpretar todos os de-
mais ramos do Direito”. Deste modo, norma jurídica deve ser lida e 
interpretada a partir da lente da Constituição (filtragem constitucional), 
a fim de concretizar os valores nela inseridos. 

A partir disso, tem-se que “toda interpretação jurídica é também in-
terpretação constitucional” (BARROSO, 2005, p. 22), já que a 
Constituição está no centro de todo sistema jurídico: 

 
A Constituição figura hoje no centro do sistema jurídico, de onde irradia sua 
força normativa, dotada de supremacia formal e material. Funciona, assim, 
não apenas como parâmetro de validade para a ordem infraconstitucional, 
mas também como vetor de interpretação de todas as normas do sistema 
(BARROSO, 2005, p. 22). 
 

O texto constitucional passa a consistir como paradigma que deve 
ser seguido por todos os juristas no Brasil e, no que se refere aos direitos 
fundamentais, estes passam a ser aplicados e protegidos também nas 
relações interprivadas. Dessa forma, o direito fundamental à intimidade, 
por ser previsto na Constituição Federal, merece ser observado também 
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nas relações entre particulares, como no caso dos provedores de Internet 
e dos usuários da Rede. 

Isso decorre do fato de que os provedores de Internet possuem rele-
vante atuação no âmbito da sociedade em rede, na medida em que atuam 
como prestadores de serviços intermediários, e, dentre suas múltiplas 
funcionalidades, proporcionam a navegação do usuário na Rede. Todavia, 
o caráter descentralizado do ciberespaço propulsiona o cometimento de 
abusos de direito e de atos ilícitos online. 

Essa realidade, evidentemente, fomenta o conflito entre os interes-
ses coletivos dos internautas e os interesses de mercado dos provedores, 
especialmente no que tange à responsabilização ou vinculação pelos da-
nos causados no meio virtual. É fato que o acesso e a utilização das 
tecnologias eletrônicas e digitais são ampliados mediante a atuação dos 
provedores de serviços, que, na qualidade de intermediários, desempe-
nham a função precípua de disponibilizarem a conexão de seus usuários 
à Internet (LEONARDI, 2005). 

Para tanto, os provedores estabelecem a conexão do computador do 
internauta aos pontos de acesso, que se comunicam com o servidor atra-
vés de protocolos, permitindo, assim, o tráfego de dados. Nessa 
dinâmica, “[...] a Internet representa um grande conjunto de redes de 
computador, as quais se comunicam por intermédio dos pontos de aces-
so, permitindo assim que cada computador na rede se conecte a qualquer 
outro” (LEONARDI, 2005, p. 13). 

Para atingir essa finalidade e atender aos interesses mercadológicos, 
sistemas que eram inicialmente rudimentares sofreram evoluções e 
aprimoramentos ao longo do tempo, com a adoção de sofisticados pro-
cessos e mecanismos, até mesmo imperceptíveis aos internautas. Diante 
disso, atualmente, segundo a doutrina, o gênero Provedores de Serviços 
de Internet possui cinco espécies, quais sejam: provedor de backbone, 
provedor de acesso, provedor de correio eletrônico, provedor de hospe-
dagem e provedor de conteúdo. 
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Insta salientar que essas categorias muitas vezes se confundem, 
principalmente porque cada vez mais os provedores ampliam sua atua-
ção, exercendo atividades distintas e adicionais, no sentido de atender às 
demandas decorrentes do uso intenso da Rede e de tornarem-se mais 
atrativos aos seus usuários. Todavia, tais distinções são importantes para 
a análise do tema da responsabilidade civil dos provedores atinente aos 
serviços oferecidos e prestados aos usuários, bem como aos conteúdos 
publicados por terceiros. 

Leonardi (2005, p. 21-27) sintetiza os conceitos dessas categorias de 
provedores, explicando que o provedor de backbone ou provedor de es-
trutura (também chamado de “espinha dorsal”) é que permite o efetivo 
acesso à Internet, através de “[...] estruturas físicas pelas quais trafega a 
quase totalidade dos dados transmitidos através da Internet”, visto que é 
“usualmente composto de múltiplos cabos de fibra ótica de alta velocida-
de”. A escolha do backbone fica a critério dos provedores de acesso e 
hospedagem, os quais utilizam tais estruturas (a título oneroso) e reven-
dem essa conectividade aos usuários, não havendo contato direto entre o 
usuário final e esse tipo de provedor. 

Os provedores de acesso, por sua vez, normalmente fornecem a co-
nexão aos destinatários finais através de algum backbone, como visto 
acima, ou, em alguns (raros) casos, se utilizam de tecnologia própria. 
Trata-se de um intermediário entre a conexão do usuário com o prove-
dor de backbone, atribuindo ao usuário um endereço de IP (Internet 
Protocol) para que possa conectar-se à rede mundial de computadores. 

Já os provedores de correio eletrônico se destinam apenas à promo-
ção do serviço de e- mail, fornecendo ao usuário login e senha para o 
acesso, envio e recebimento e armazenamento de mensagens eletrônicas 
e armazenando-as através do disco rígido de acesso remoto.  

Os provedores de hospedagem possibilitam o armazenamento de 
dados em sua estrutura física (servidores), permitindo o acesso do con-
teúdo pelos usuários da Internet, tendo a função de armazenar em seus 
servidores sites ou páginas. Tais provedores são pessoas jurídicas que 
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fornecem “[...] o serviço de armazenamento de dados em servidores 
próprios de acesso remoto, possibilitando o acesso de terceiros a esses 
dados, de acordo com as condições estabelecidas com o contratante do 
serviço” (LEONARDI, 2005, p. 25). 

Por fim, os provedores de conteúdo são responsáveis pela disponibi-
lização e veiculação de informações na Internet, seja através de 
mecanismos próprios ou mediante utilização dos provedores de hospe-
dagem (espaço de terceiros), podendo fazê-lo de forma livre e gratuita ou 
restrita e onerosa. Conceitualmente, o provedor de informação é aquele 
que cria a informação a ser disponibilizada, já o provedor de conteúdo 
realiza a disponibilização da informação criada pelo provedor de infor-
mação, sem qualquer ingerência em seu controle editorial. 

Vale destacar, por oportuno, que o Marco Civil da Internet adotou 
apenas dois conceitos para determinar os provedores, quais sejam: pro-
vedores de conexão de Internet e provedores de aplicações de Internet. 
Os provedores de conexão de Internet são os provedores de acesso, acima 
já conceituados. Já os provedores de aplicações de Internet, como a legis-
lação não definiu especificamente quem são adota-se, segundo as 
definições genéricas da lei, que se assemelham aos provedores de servi-
ços de Internet, ou seja, são responsáveis por ofertarem funcionalidades 
que podem ser acessadas pelos usuários conectados à Internet. Segundo 
se extrai do inciso VII, do artigo 5º: “aplicações de internet: o conjunto de 
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de um terminal co-
nectado à internet”. 

Deste modo, entende-se que por provedores de aplicações de Inter-
net o Marco Civil da Internet engloba as categorias dos provedores de 
correio eletrônico, dos provedores de hospedagem e dos provedores de 
conteúdo. Considerando esse cenário, a utilização dessas tecnologias foi 
mapeada pelo Cetic.br17, através da última e recente Pesquisa sobre o Uso 

 
17 O Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (CETIC.br) é vinculado ao Comitê 
Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e, desde 2005, atua como responsável pela coordenação e publicação  de 
pesquisas sobre a disponibilidade e uso da Internet no Brasil, os quais permitem o monitoramento e a avaliação do 
impacto socioeconômico das TIC. Informações disponíveis em: http://www.cetic.br/sobre-ceticbr/. Acesso em: 24 
out. 2019. 

http://www.cetic.br/sobre-ceticbr/
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das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil – TIC Prove-
dores 2017 (BRASIL, 2019), a qual revelou que, há, no Brasil, 6.618 
empresas atuando nesse mercado de provimento de serviços de Internet, 
sendo que, segundo dados da pesquisa realizada no ano de 2014, eram 
2.138 empresas (BRASIL, 2016). 

Entre os serviços pesquisados, a principal oferta das empresas pro-
vedoras é o acesso à Internet (BRASIL, 2019), o que se justifica na medida 
em que segundo a pesquisa TIC Domicílios 2017 (BRASIL, 2018), 120,7 
milhões de indivíduos são usuários de Internet, o que representa 67% da 
população brasileira com dez anos de idade ou mais.  

Tais conjunturas teóricas e dados estatísticos demonstram que a In-
ternet traz inúmeros impactos que atingem e desafiam a seara jurídica, 
na medida em que suas características e ferramentas impõem a adoção 
de iniciativas que atendam e tutelem os novos conflitos, direitos, relações 
e fenômenos sociais que emergem da sociedade em rede. 

Partindo dessa premissa, cumpre salientar que o instituto da res-
ponsabilidade civil no meio digital difere da aplicação tradicional. Para 
Pinheiro (2010), no âmbito da Internet, a responsabilização está relacio-
nada ao grau de conhecimento do prestador de serviços e do usuário, e, 
sobretudo, pelos conteúdos publicados na Rede. 

Isso demonstra a importância de que sejam determinados “[...] li-
mites de responsabilidade dos provedores, dos donos de websites, das 
produtoras de conteúdo, dos usuários de e-mail e de todos os que te-
nham de algum modo participação, seja em sua produção, seja em sua 
publicação” (PINHEIRO, 2010, p. 400). 

Todavia, a dificuldade inerente à estipulação de limites e de regras 
específicas para essa responsabilização relaciona-se ao caráter libertário e 
colaborativo da Rede, na qual, como já salientado alhures, inexiste con-
trole do fluxo de informações que são produzidas, armazenadas e 
divulgadas, bem como da própria atuação dos inúmeros provedores. 

Aliado a isso, em face do caráter privado, notadamente, essas em-
presas direcionam seus esforços para atender aos interesses do mercado, 
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muitas vezes em detrimento do interesse coletivo e da preservação de 
direitos dos internautas, impondo uma reflexão responsável sobre o 
assunto, como destacado por Castro (2012, p. 106): 

 
A Internet e a cultura digital trouxeram a possibilidade nunca antes experi-
mentada de acesso a uma diversidade enorme de conteúdos, conexões e 
intercâmbios, e de difusão de opiniões, informações e cultura. Trocar esse 
potencial por um ambiente altamente regulado, fechado e totalmente remu-
nerado pode provocar sérios danos à saúde da comunicação no mundo. 
Apostar na inovação possibilitada pela rede e repensar os modelos de remu-
neração de quem cria e produz é fundamental para que um tipo de uso da 
Internet – o comercial – não prevaleça sobre formas de intercâmbio que vão 
muito além de trocas transacionais a ponto de inviabilizá-lo e matar o que a 
rede trouxe de melhor: acesso à informação, à educação, à cultura e o exercí-
cio do direito à comunicação. 
 

É necessário, portanto, o enfrentamento das questões que envolvem 
tanto a violação de direitos dos usuários como a vinculação dos particula-
res quando ocorrem tais casos na Internet. Essas reflexões permitem a 
percepção de que existem interesses contrapostos na Internet: o coletivo, 
pautado, sobretudo, pela garantia do acesso à informação e do exercício 
do direito à comunicação, com a ingerência Estatal relacionada à respon-
sabilização civil por eventuais violações de direitos fundamentais online; 
e, por outro lado, o comercial, daqueles que criam e promovem trocas 
transacionais e competitivas, com destaque para os provedores de servi-
ços, os quais visam, sobretudo, a lucratividade, e, por essa razão, 
defendem a ideia da constituição de espaço virtual totalmente livre. 

A esse respeito, Pinheiro (2010, p. 85) assevera a dificuldade de 
“[...] equilibrar a relação existente entre interesse comercial, privacidade, 
responsabilidade e anonimato, gerada pelos novos veículos de comunica-
ção”. Com o mesmo raciocínio, indaga Rover (2006, p. 13): 

 
O aumento da complexidade da vida e dos riscos envolvidos faz com que a 
sociedade atual exija cada vez mais regulação jurídica da vida social. Como 
fazê-lo numa sociedade ainda mais complexa, na qual as mediações entre as 
pessoas cada vez mais dependem de interfaces artificiais e processos autô-
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nomos regulados por códigos de programação e máquinas? Hoje, as pessoas 
e as empresas são ainda os agentes principais de todas as ações e sobre elas 
recai a responsabilidade desses atos e seus efeitos. Mesmo assim, há restri-
ções quanto à responsabilidade das pessoas jurídicas. 
 

Esse conflito, evidentemente, merece cautelosa atenção e estudos 
avançados no meio acadêmico, pois, embora ainda não se possa avaliar 
com segurança os impactos da responsabilidade dos provedores, é certo 
que a responsabilização desordenada, aliada a eventual monitoramento, 
filtragem e censura de conteúdos por parte dos provedores de Internet, 
pode prejudicar a essência igualitária, libertária, colaborativa e aberta da 
Rede, e, consequentemente, os usuários. 

Por outro lado, o problema de se defender incondicionalmente a li-
berdade da Rede ampara, fundamentalmente, o controle velado que o 
mercado realiza sobre os internautas, num lucrativo negócio (SILVA, 
2009, p. 88), o que evidencia um grau de vulnerabilidade dos usuários. 
Vale ressaltar que países mais avançados e experientes quanto aos im-
pactos das novas tecnologias na sociedade e às formas de solução de 
conflitos já possuem normativas relacionadas diretamente aos interme-
diários de acesso à Internet há bastante tempo. 

Dentre elas, se destacam o modelo europeu e norte-americano, os 
quais se mostram extremamente pertinentes à compreensão do tema. 

A União Europeia estabeleceu padrões mínimos relacionados à prote-
ção de direitos na sociedade em rede, através das Diretivas 2000/31/CE 
(UNIAO EUROPEIA, 2000) e 2001/29/CE (UNIAO EUROPEIA, 2001), que 
tratam do comércio eletrônico e dos direitos do autor, respectivamente. 
Para tanto, consta no primeiro documento que os provedores (ou presta-
dores) de serviços devem agir no sentido de evitar e/ou cessar atividades 
ilícitas. 

A partir disso, na União Europeia os provedores não são responsa-
bilizados pelos conteúdos lesivos apenas quando atuam de forma técnica, 
automática e passiva, apenas transmitindo as informações e proporcio-
nando o acesso à Internet. Assim, caso não ultrapassem a atividade de 



60 | Levando a intimidade a sério na Internet 
 
simples transporte e armazenagem temporária, os provedores são consi-
derados alheios aos conteúdos que são transmitidos e, portanto, isentos 
de responsabilidade, uma vez que não realizam qualquer interferência ou 
controle. 

No âmbito normativo europeu, existe, ainda, o dever geral dos prove-
dores de não- monitorar todas as atividades dos usuários, considerando o 
funcionamento da própria Rede e a quantidade de conteúdos que são coti-
dianamente publicados. Entretanto, em algumas situações específicas, é 
admitida a possibilidade de monitoramento das informações pelos presta-
dores de serviços, para fins de detecção e prevenção de atividades ilegais, o 
que fica a critério de regulamentação pelos Estados-Membros. A legislação 
europeia também prevê que a retirada de conteúdos pelos provedores deve 
observar o princípio da liberdade de expressão. 

Por seu turno, o Estado norte-americano possui duas leis que abor-
dam o tema da responsabilidade dos provedores: o Communications 
Decency Act, de 1996 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996) e o Digital 
Millennium Copyright Act, de 1998 (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 
1998). 

A primeira legislação publicada trouxe como premissa a isenção de 
responsabilidade de provedores de serviços de Internet pelo material 
ofensivo armazenado, disponibilizado ou transmitido por seus equipa-
mentos. Mas, essa isenção ocorre apenas quando os provedores atuam 
como meros intermediários e não como provedores de conteúdo, reali-
zando o controle editorial prévio. Através dessa breve exposição, 
percebe-se que o direito estrangeiro não estabelece a isenção integral da 
responsabilidade dos provedores da Internet, em face ao sopesamento 
das características intrínsecas à Rede, bem como dos direitos e deveres 
dos internautas e dos prestadores de serviços. 

No Brasil, a primeira iniciativa para a regulamentação de direitos, 
deveres e princípios para a utilização da Internet, abrangendo a temática 
ora discutida, consiste na Lei nº 12.965 (BRASIL, 2014), conhecida como 
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Marco Civil da Internet, a qual foi promulgada em 23 de abril de 2014 e 
está em vigor no país, desde 23 de junho de 2014. 

A criação de um marco regulatório para a Internet no Brasil “[...] de-
rivou do reconhecimento da influência da internet no campo da política, 
seja para promover a democracia, seja para facilitar atitudes autoritárias” 
(SALDANHA, 2015, p. 159). Como já mencionado, a tecnologia pode ser 
utilizada com finalidades positivas, a exemplo da promoção da democracia, 
como também pode fomentar atitudes negativas, a exemplo do autorita-
rismo. Logo, a regulação mostra-se relevante, a fim de balizar essa 
dicotomia e suas consequências para a vida em sociedade. 

O Marco Civil também “[...] decorreu da necessidade de regular, no 
plano interno, um dos efeitos da globalização, ou seja, a ultrapassagem 
das fronteiras por meio das relações virtuais deslocalizadas” 
(SALDANHA, 2015, p. 159). A partir disso, como ressalta Saldanha (2015, 
p.161), “[...] o Marco Civil da Internet visa atender a uma das exigências 
que a mundialização apresenta, ou seja, a necessidade de regulação das 
relações jurídicas que nascem das relações digitais”. 

A legislação foi considerada “[...] um importante exemplo de norma 
progressista e positiva, inovadora em sua preocupação com a garantia 
dos direitos humanos online” (ARTIGO 19, 2015, p. 3). Com efeito, o 
Marco Civil ratificou a centralidade que os direitos humanos possuem no 
sistema normativo brasileiro, com base no texto constitucional: 

 
O MCI assume o compromisso com a defesa dos direitos humanos, previsão 
essa inscrita no artigo 5º da Constituição brasileira, bem como nos marcos 
internacionais de direitos humanos a que o Brasil está vinculado. Essa esco-
lha reforça e demonstra a centralidade dos direitos humanos no quadro do 
sistema normativo do País (SALDANHA, 2015, p. 161). 
 

Em vista disso, “[...] o MCI assegura a todos o direito à livre expres-
são18 e que a internet seja, de fato e de direito, um ambiente democrático, 

 
18 Registra-se que o Marco Civil da Internet trouxe destaque para o princípio da liberdade de expressão, comunica-
ção e manifestação do pensamento na internet, a fim de não admitir a censura como regra, conforme sentido 
trazido pela Constituição de 1988 (SALDANHA, 2015, p. 164). 
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aberto e livre e, concomitantemente, que preserve a intimidade e a vida 
privada” (SALDANHA, 2015, p. 164). 

Nesta senda, a intimidade restou devidamente resguardada pela no-
vel legislação em seu art. 7º, que assim assegurou “[...] o acesso à 
internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegura-
dos os seguintes direitos: I - inviolabilidade da intimidade e da vida 
privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decor-
rente de sua violação” (BRASIL, 2014). 

A importância da inviolabilidade da intimidade foi ratificada pelo 
Comitê Gestor da Internet (CGI.br), na Resolução nº 13/2015 (BRASIL, 
2015, p. 2-3), aprovada após o Marco Civil, que recomendou propostas de 
ações concernentes ao ambiente legal e regulatório da Internet no Brasil: 

 
O Comitê Gestor da Internet no Brasil decide, em relação ao ambiente legal e 
normativo relativo à Internet no Brasil, recomendar que ele: a) Seja pautado 
pela garantia de proteção aos direitos básicos dos cidadãos tal como expres-
sos na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, entre eles o 
direito à privacidade e à liberdade de expressão, cláusulas pétreas na Consti-
tuição Federal do Brasil e um dos pilares do Estado Democrático de Direito. 
b) Observe e promova o caráter transparente, colaborativo e democrático, 
com ampla participação de todas as esferas do governo, do setor empresarial, 
da sociedade civil e da comunidade acadêmica, que pautaram a criação e a 
adoção da Lei 12.965/2014, inclusive por isso transformando-a em  paradig-
ma internacional para a regulação da Internet. c) Preserve o espírito da Lei 
12.965/2014, assegurando os direitos e garantias constitucionais aí inseridas, 
sobretudo a liberdade da expressão, a inviolabilidade da intimidade e da vida 
privada, a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações pela Inter-
net e de suas comunicações armazenadas, salvo por ordem judicial em estrita 
observância ao devido processo legal nos termos da Constituição Federal, sob 
o risco de aumentarem as possibilidades de vazamento, abuso e uso político 
de dados de terceiros. d) Preserve, principalmente, o equilíbrio, alcançado 
com a Lei 12.965/2014, entre: (i) a liberdade de expressão e a proteção à pri-
vacidade e aos dados pessoais; (ii) as atividades relacionadas à persecução 
criminal e o combate a ilícitos na Internet, bem como a própria dinâmica da 
Internet como espaço de colaboração; (iii) a inimputabilidade dos provedores 
de conexão por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros; e (iv) a 
inimputabilidade dos provedores de aplicações por danos decorrentes de 
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conteúdo gerado por terceiros, sendo que os provedores de aplicação somen-
te poderão ser responsabilizados civilmente se, após ordem judicial 
específica, não tomarem as providências no âmbito e nos limites técnicos do 
seu serviço, nos termos da Seção III, Capítulo III, da Lei 12.965/2014. e) Não 
trate a Internet de forma distinta de outros ambientes de interação social, o 
que poderia gerar redundâncias ou conflitos desnecessários no âmbito do Di-
reito Penal brasileiro e, f) Leve em conta a natureza internacional e 
globalmente distribuída da Internet e seja, assim, estruturado como parte in-
tegrante do ecossistema complexo de governança mundial da rede. 
 

Como se verifica, especialmente, na letra “c” do documento acima 
aludido, há uma preocupação no cenário brasileiro, que envolve tanto a 
nova legislação como a atuação de órgãos especializados em questões 
relacionadas ao uso da Internet no país como o CGI.br, sendo evidente a 
busca por evitar o vazamento, abuso e uso político de dados de terceiros, 
restringindo a relativização do sigilo apenas mediante ordem judicial. 

No que tange à proteção de registros, dados pessoais e comunica-
ções privadas, o Marco Civil estabeleceu no art. 10 que “[...] a guarda e a 
disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de 
internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo 
de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, 
da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamen-
te envolvidas” (BRASIL, 2014). 

Tal dispositivo determinou, ainda, que o provedor responsável pela 
guarda somente disponibilizará os registros mediante ordem judicial, de 
modo que o mesmo não pode utilizar as informações de acordo com sua 
vontade. 

Na sequência, o MCI deixou claro no art. 11 que os provedores de 
conexão de aplicações de Internet, já definidos, devem respeitar a legisla-
ção nacional e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e 
ao sigilo das comunicações privadas e dos registros, quando a coleta, 
armazenamento, guarda ou tratamento de registros, dados pessoais ou 
conexões ocorra em território nacional. Ademais, com base neste disposi-
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tivo legal, os provedores devem prestar informações que permitam a 
verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira19. 

Em decorrência desses deveres dos provedores, o MCI também dis-
põe quanto à responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo 
gerado por terceiros, determinando em seu art. 18, que “[...] o provedor 
de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos 
decorrentes de conteúdo gerado por terceiros”. 

Desse modo, segundo o art. 19, a responsabilização civil do provedor 
por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros somente ocorre-
rá se “[...] após ordem judicial específica, não tomar as providências 
para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, 
ressalvadas as disposições legais em contrário” (BRASIL, 2014). 

Essa exigência de que uma ordem judicial determine a retirada de 
conteúdos pelo provedor culmina, por certo, em maior demora caso o 
provedor tornasse o conteúdo indisponível após requerimento da parte 
ofendida, como ocorria antes do Marco Civil, seguindo entendimento 
jurisprudencial. 

Assim, com a inovação trazida pelo MCI, até que seja proferida uma 
decisão favorável, a publicação com caráter ofensivo à intimidade pode 
seguir sendo difundida na Internet, de modo que seus efeitos possam ser 
irreversíveis para a vítima. Isso é preocupante na medida em que até que 
seja proferida uma decisão judicial a intimidade continua a ser violada 

 
19 “Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de dados pessoais 
ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo menos um desses atos 
ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à 
privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.   

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das comunicações, 
desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.  

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada no 
exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante do mesmo grupo econômico 
possua estabelecimento no Brasil. 

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação, informações 
que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação brasileira referente à coleta, guarda, ao armazena-
mento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações.  

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo”. 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27363808/art-11-da-lei-12965-14
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27363804/art-11-2-da-lei-12965-14
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/27363802/art-11-3-da-lei-12965-14
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com a exposição da vítima na Internet, espaço em que a divulgação de 
conteúdos ocorre rapidamente e além-fronteiras. 

Veja-se que isso decorre de o fato de a atualidade ser a rainha das 
relações, na era da globalização, em que “[...] o tempo constitui-se em 
elemento de “compreensão” e, até mesmo, de “aniquilação” do espaço, de 
modo que “[...] o espaço perde sua importância e o mundo virtual esta-
belece o “não lugar”” (SALDANHA, 2013, p. 183). 

A escala mundial da rede, portanto, provoca transformações na 
compreensão de tempo e de espaço, como salienta Saldanha (2015, p. 
161), para quem: 

 
As expressões temporais que fizeram parte da evolução humana e de sua re-
lação com o mundo, tais como os tempos de espera, a lentidão e também o 
seu contrário, a velocidade, demandam reinvenção diante das relações em 
tempo real e desespacializadas que as comunicações virtuais apresentam. 
 

Nessa lógica, “[...] importa, então, comunicar – expressar-se – e in-
formar – informar-se – a qualquer preço e a um ritmo veloz” 
(SALDANHA, 2013, p. 183). Essa aceleração, que ocorre com o conteúdo 
das informações que circulam na Internet, coloca a humanidade em linha 
com os acontecimentos políticos e sociais de interesse local e global, to-
davia, em nome da aceleração, violam-se direitos individuais e coletivos 
(SALDANHA, 2013, p. 183). As pessoas, nesse cenário, estão, portanto, 
destemporalizadas e desespacializadas (SALDANHA, 2013, p. 198). 

Por outro lado, a legislação aposta no Poder Judiciário como o mais 
apto a verificar a necessidade da retirada de conteúdos. A exigência de 
prévia ordem judicial “[...] significa dizer que a lei assegura aos usuários 
o prévio julgamento por um juiz e não apenas por um provedor da inter-
net que poderá agir de modo unilateral e com base em seus próprios 
interesses” (SALDANHA, 2015, p. 164). 

O deslocamento do papel determinante para a retirada de conteúdos 
do provedor para o juiz justifica-se, ainda, pela necessidade de observân-
cia da liberdade de expressão e do direito à informação, igualmente 
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fundamentais, o que torna relevante a apreciação judicial. O provedor, de 
fato, não possui condições de estabelecer qual direito deve prevalecer no 
caso concreto em detrimento de outro direito fundamental, tarefa que até 
mesmo para os juízes reveste-se de extrema complexidade. 

Em que pese a liberdade seja um princípio previsto no marco regu-
latório20, como bem salienta Saldanha (2013, p. 202), não se pode, 
contudo, banalizar o exercício do direito de expressão e das reivindica-
ções por informação no mundo virtual, uma vez que “[...] tais direitos 
constitucionais e convencionais, justamente por não serem absolutos, 
quando mal utilizados provocam, amiúde, a violação de outros direitos 
da mesma natureza”, que, da mesma forma, “[...] não podem ser vili-
pendiados, como o direito à intimidade, à imagem e à personalidade, 
entre outros”. 

Em que pese a responsabilidade do provedor dependa de ordem ju-
dicial específica, após a entrada em vigor do Marco Civil, é de suma 
importância salientar que o art. 21 definiu que o provedor será 

 
[...] responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorren-
te da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de 
vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 
caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante 
ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbi-
to e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo 
(BRASIL, 2014). 
 

Constata-se que o Marco Civil trouxe uma exceção à necessidade de 
decisão judicial para a retirada de conteúdo, qual seja o caso de cenas de 
nudez ou atos sexuais de caráter privado. Em tais situações, em face da 

 
20 A liberdade constitui-se como um dos princípios norteadores do uso da Internet no Brasil, conforme se extrai do 
art. 3º do Marco Civil da Internet: “Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: I - 
garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição 
Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV- preservação e garantia 
da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas 
técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização 
dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; 
VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princí-
pios estabelecidos nesta Lei” (BRASIL, 2014). 
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especial proteção conferida pelo marco regulatório, basta a notificação 
pelo participante ou representante legal para que o provedor não-
diligente seja responsabilizado civilmente pela violação da intimidade21. 

Importante destacar, ainda, que o Marco Civil da Internet trouxe para 
discussão a questão da vingança pornográfica (em inglês conhecida como 
revenge porn), que consiste na prática de divulgação de cenas íntimas, 
vídeos ou “nudes” de uma pessoa, sem o consentimento dela. Embora a 
pornografia da vingança não seja o tema principal deste estudo, vale men-
cionar que essa prática é comum na Rede, como forma de vingança 
decorrente de relações amorosas, como esclarece Brant (2014, p. 26-27): 

 
Muitos casos de vinganças amorosas também se espalharam pela rede por 
parte de ex-parceiros insatisfeitos com o fim do relacionamento e, que por 
vingança, acabam divulgando fotos íntimas de suas antigas namoradas ou de 
mulheres que tiveram algum contato de cunho sexual. Na maioria dos casos 
de divulgação de cenas de sexo, em geral, são cometidos por homens e as 
mulheres são na maior parte vítimas que acabaram permitindo a filmagem 
ou fotografias destes momentos acreditando que ficaria restrito ao casal ou 
sequer sabiam que estavam sendo filmadas, mas por infelicidade ganharam 
ampla propagação pela má-fé dos parceiros. Os instrumentos de divulgação 
eram sempre os e-mails e as redes sociais, os quais não dão uma precisão so-
bre a quantidade de terceiros que tiveram acesso ao material ou que, após 
receber o conteúdo, divulgaram para mais pessoas. Na Internet, não se é 
possível mensurar os reflexos e dimensões que este tipo de material pode fe-
rir a honra, a imagem ou a intimidade de alguém. Estas acabam sendo 
destruídas sem chance de qualquer reparação, no sentido de possibilidade de 
restaurá-las ao estado anterior e, com certeza, nem sempre uma reparação 
pecuniária por danos morais irá compensar o sofrimento deixado à vítima. 
 

 
21 Cabe mencionar que após episódios de invasão da intimidade divulgados pela mídia, o Brasil promulgou a Lei nº 
12.737/2012, a qual dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos, alterando o Código Penal. Assim, na 
seara criminal, restou tipificado o delito de invasão de dispositivo informático (art. 154-A) da legislação penal, que 
consiste em “[...] invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante 
violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações 
sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem 
ilícita” (BRASIL, 2012). Porém, nesta obra dedica-se ao estudo da legislação civil relacionada à proteção do direito à 
intimidade, abrangendo a conduta dos usuários e também dos provedores de Internet. 
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Essa disseminação de pornografia não consentida na Internet nor-
malmente sustenta-se numa disparidade de gênero. Conforme apontam 
dados da SaferNet Brasil, no ano de 2014, 1.225 pedidos de orientação psico-
lógica chegaram à entidade. Destes, 224 eram relacionados à questão de 
vazamento de fotos íntimas (18%), registrando um aumento de 119,8% em 
relação a 2013. Ademais, 81% dos pedidos foram feitos por mulheres, evi-
denciando que há uma questão de gênero atrelada a essa violação, visto que, 
normalmente, o agressor é um ex-amante, ex- namorado, ex-marido ou 
alguém que, de alguma forma, teve um tipo de relacionamento afetivo com 
a vítima, ainda que por curto espaço de tempo. 

Em 2016, 300 pessoas procuraram o Canal de Ajuda da SaferNet 
para desabafar e pedir orientação sobre como agir depois de ter imagens 
íntimas vazadas, sendo que 202 eram mulheres. O vazamento de ima-
gens sem consentimento configura crime e é possível identificar e punir 
os responsáveis, além de que quem curte e compartilha esse tipo de con-
teúdo também é responsável pela violência22. Ressalta-se também a 
possibilidade de reparação de danos/indenização na esfera cível decor-
rentes da exposição da imagem da vítima de forma não consentida. 

Destaca-se que como inovação proporcionada pela utilização das 
novas tecnologias e seu impacto na vida em sociedade, o surgimento do 
sexting, que, segundo a SaferNet, consiste no uso da Internet para ex-
pressão da sexualidade na adolescência. A partir desse fenômeno, jovens 
e adolescentes usam redes sociais, aplicativos e dispositivos móveis para 
produzir e compartilhar imagens de nudez e sexo, envolvendo mensa-
gens de texto eróticas com convites e insinuações sexuais para 
namorado(a), pretendentes e/ou amigos(as).  

 
22 A SaferNet (2018, p. 1) alerta para os casos em que a vítima pode buscar que o agressor seja responsabilizado: “Pode 
ser considerado um crime se qualquer um dos itens a seguir se aplicar à sua situação: Você tem (tinha) 17 anos ou 
menos quando as fotos foram registradas (Lei 11.829); As fotos foram publicadas sem o seu conhecimento ou consen-
timento (Art 5º da Constituição Federal); O autor da publicação invadiu algum dispositivo informático ou outros bens 
pessoais e roubou as fotos (Lei 12.737); Você já tem uma ordem de restrição contra o agressor (Lei 11.340); O agressor 
fez Ameaça de causar mal injusto e grave, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico (Ameaça - 
Art. 147, do Código Penal); O agressor causa constrangimento ou ameaça com intuito de obter vantagem econômica, 
forçando a fazer algo (Extorsão - Art. 158, do Código Penal)”. Ademais, é possível solicitar a retirada de um conteúdo 
não autorizado a partir da nova lei vigente no Brasil, com base no art. 21 do Marco Civil da Internet. 
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A palavra sexting já indica um gap entre o discurso adulto e a expe-
riência dos jovens, representando a junção da palavra sex (sexo) + 
texting (torpedo), tem origem inglesa e surgiu quando a Internet nem 
era 3G e as pessoas enviavam mensagens de texto por SMS (Short Mes-
sage Service) de caráter erótico e sexual. Hoje, as mensagens são fotos e 
vídeos por MMS (Multimedia Messagem Service).  Ou seja, o texting 
significa enviar uma mensagem de texto via telemóvel e o sexting, por 
sua vez, consiste em realizar sexo por mensagem de texto (torpedo). 

Em todos esses casos, havendo violação da intimidade, a vítima po-
de (e deve) buscar a retirada do conteúdo ofensivo pelos provedores, 
bem como a responsabilização tanto dos provedores como do agressor, 
com base nas disposições do marco regulatório da Internet no Brasil. Isso 
se deve principalmente ao fato de a intimidade ser tutelada pela Consti-
tuição, a qual está no topo normativo e merece ser cumprida, a fim de 
evitar lesão a direitos. 

Percebe-se, a partir dessas considerações, a vinculação dos particu-
lares à Constituição Federal e, ainda, as inovações trazidas pelo Marco 
Civil da Internet que impactam as relações que se estabelecem na socie-
dade em rede, refletindo no direito à intimidade. Diante disso, o próximo 
capítulo da obra destina-se à reflexão acerca do estado da arte das deci-
sões judiciais das Cortes Superiores (STJ e STF) em casos envolvendo a 
intimidade e a Internet, analisando-se criticamente os julgados do Poder 
Judiciário brasileiro, tendo como base teórica a hermenêutica constituci-
onal filosófica. 

 



 
 
 

2 
 

A hermenêutica constitucional filosófica e 
as decisões judiciais envolvendo intimidade e Internet 

 
 

“Assim como a clareira é condição de possibilidade para tornar visível a flo-
resta (que a cerca), o senso comum teórico (habitus dogmaticus, que cerca e 
encobre o Direito) somente pode ser tornado visível a partir de um discurso 
que o des-oculte, que o des-cubra e que o denuncie!” (STRECK, 2014, p. 377). 
 

Tendo como fio condutor a hermenêutica constitucional filosófica, o 
segundo capítulo desta obra aborda, inicialmente, os institutos da tradi-
ção e da pré-compreensão delineados por Hans-Georg Gadamer, 
realizando, na sequência, uma interlocução com os conceitos de coerên-
cia e integridade propostos por Ronald Dworkin, no sentido de evitar 
decisões pautadas na subjetividade do julgador. 

Essa abordagem permitirá ao leitor melhor compreensão acerca da 
importância de que o direito à intimidade, quando violado no contexto da 
sociedade em rede – permeada pela utilização de tecnologias de informa-
ção e de comunicação (TIC), especialmente a Internet–, seja submetido a 
uma apreciação judicial que produza decisão constitucionalmente ade-
quada e democrática, especialmente na jurisdição constitucional. 

Para tanto, a Constituição deve estar no topo normativo e interpre-
tativo1 da jurisdição brasileira, sendo que a filtragem constitucional 
permite que o “[...] processo ‘atue’ como aquilo que é: direito e garantia 

 
1 Conforme registra Motta (2010, p. 29), “[...] qualquer ato judicial é ato de jurisdição constitucional, de modo que é 
dever do juiz examinar antes de qualquer coisa, a compatibilidade do texto normativo infraconstitucional com a 
Constituição. E essa conformidade, essa verdadeira filtragem constitucional permanente, há de ser feita – repita-
mos o quanto for necessário – em conformidade com a materialidade da Constituição, ou seja, a partir de (alg)um 
sentido de (e da) Constituição”. 
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fundamentais, condição de possibilidade de acesso a uma ordem jurídica 
justa (constitucional e principiologicamente íntegra)” (MOTTA, 2010, p. 
62). 

Em um segundo momento são investigados outros aportes teóricos 
da teoria de Ronald Dworkin, especialmente as metáforas do romance 
em cadeia e do juiz Hércules, para debater o papel do juiz na jurisdição 
constitucional hermenêutica. Esse modelo jurisdicional é que “[...] per-
mitirá o acontecer hermenêutico do texto constitucional, em sua 
amplitude de regras, princípios e valores materiais, além da concretiza-
ção de direitos fundamentais” (MOTTA, 2010, p. 35). 

Tal digressão teórica vai de encontro com a filosofia da consciência2, 
já que “o protagonista da dinâmica instaurada neste Estado Democrático 
de Direito é o Direito (e isso porque, repita-se, a Constituição assim pos-
sibilita e determina), e não o juiz individualmente considerado” (MOTTA, 
2010, p. 30). Essas premissas permitirão a reflexão acerca da possibilida-
de de obtenção de respostas adequadas, em casos de violação ao direito à 
intimidade, especialmente envolvendo o uso das novas tecnologias, como 
a Internet. 

Assim, no enfrentamento da necessidade de fundamentação das de-
cisões judiciais e as teorias da integridade e coerência do Direito, será 
explorada a perspectiva do jusfilósofo norte-americano Ronald Dworkin, 
que trouxe importantes contribuições para a ciência jurídica, de modo 
que seu pensamento irradia sobre a aplicação do Direito na atualidade. 

Dentre suas teorias, destaca-se a integridade do Direito, segundo a 
qual a interpretação da história que deve ser coerentemente reconstruída 
e adequadamente continuada pelo julgador (DWORKIN, 2007, p. 271), 
bem como a ideia da prestação jurisdicional vista como um romance em 
cadeia (em continuidade) (DWORKIN, 2005, p. 238). 

 
2 De acordo com o paradigma da filosofia da consciência, “[...] o ponto de partida é de certo modo absoluto, o que 
permite a produção de um observador imparcial dos passos que a consciência realiza através das figuras que se 
sucedem, e a introdução de uma teleologia como resultado já está, entretanto, no começo” (STEIN, 2005, p. 53). 
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O jurista brasileiro Lenio Streck - numa perspectiva substancialista3 

- trouxe o aperfeiçoamento da resposta correta de Dworkin ao criar a 
tese da resposta constitucionalmente adequada, ao referir que “[...] a 
resposta não é nem a única e nem a melhor: simplesmente se trata da 
“resposta adequada à Constituição”,  isto é, uma resposta que deve ser 
confirmada na própria Constituição, na Constituição mesma” (STRECK, 
2007, p. 142). 

O autor realiza uma Nova Crítica ao Direito, fundada na “virada 
hermenêutica”, que concerne a “abordagem na filosofia pela qual se vê 
como tarefa primeira o reconhecimento de que a universalização da 
compreensão é condição de possibilidade da racionalização (ou da positi-
vação)” (STRECK, 2012, p. 17). 

Importante destacar que essa Nova Crítica ao Direito realizada por 
Streck, também denominada Crítica Hermenêutica do Direito, “[...] ex-
surge da fusão dos horizontes da filosofia hermenêutica, da 
hermenêutica filosófica e da teoria integrativa dworkiniana” (STRECK, 
2012, p. 90) e é dessa imbricação Heidegger-Gadamer-Dworkin que “ex-
surge a tese de que há um direito fundamental a uma resposta correta, 
entendida como “adequada à Constituição”” (STRECK, 2012, p. 90). 

Dessa forma, através da conjugação da teoria da integridade e da 
coerência do Direito e a resposta constitucionalmente adequada, busca-se 
evitar abusividades interpretativas pelo julgador (caracterizadas pela 
filosofia da consciência/paradigma da subjetividade4) ao proferir deci-
sões, ancoradas no sentido da Constituição. 

 
3 Ao abordar a teoria processuais-procedimentais versus as teorias materiais-substanciais, Streck (2006, p.262) 
esclarece que se alinha à perspectiva substancialista da Constituição, porque traz “[...] a perspectiva de que a 
implementação dos direitos e valores substantivos afigura-se como condição de possibilidade da validade da 
própria Constituição, naquilo que ela representa de elo conteúdistico que une política e direito. Como bem diz 
Laurence Tribe, as teorias procedimentalistas não parecem apreciar que o processo é algo em si mesmo valioso; 
porém, dizer que o processo é em si mesmo valioso é afirmar que a Constituição é inevitavelmente substantiva”. 
Tem-se, portanto, na perspectiva substancialista, a centralidade e a superioridade da Constituição. 
4 Para Streck (2012, p. 33) o paradigma da subjetividade, que coloca a consciência ou a convicção pessoal como 
norteadores do juiz, é aparece de diversas maneiras, dentre as quais explicita: a) interpretação como ato de vontade 
do juiz ou no adágio “sentença como sentire”; b) interpretação como fruto da subjetividade judicial; c) interpreta-
ção como produto da consciência do julgador; d) crença de que o juiz deve fazer a “ponderação de valores” a partir 
de seus valores; e) razoabilidade e/ou proporcionalidade como ato voluntário do julgador; f) crença de que “os 
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Para tanto, utiliza-se a hermenêutica filosófica, tendo em vista as 
noções construídas pelos filósofos alemães Martin Heidgger e Hans-
Georg Gadamer, expoentes da fenomenologia e da hermenêutica, que 
aproximam a filosofia do Direito. Ao final, a partir desses pressupostos, o 
direito à intimidade na Internet será abordado a partir de uma exposição 
crítica a respeito do contexto decisório desse direito na jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Será verificado qual é o tratamento dado pelas Cortes Superiores a esse 
direito fundamental, que incorpora novas nuances e é desafiado pelas 
tecnologias que se estabelecem em Rede. 

 
2.1. O possível diálogo entre Gadamer e Dworkin nos fundamentos 
legais e decisórios do direito à intimidade. 

 
“(...) Quando o juiz adequa a lei transmitida às necessidades do presente, 
quer certamente resolver uma tarefa prática. O que de modo algum quer di-
zer que sua interpretação da lei seja uma tradução arbitrária. Também em 
seu caso, compreender e interpretar significam conhecer o seu sentido vigen-
te. O juiz procura corresponder à ‘ideia jurídica’ da lei, intermediando-a com 
o presente (..)” (GADAMER, 1999, p. 493). 
 

É inegável que a Crítica Hermenêutica ao Direito, desenvolvida no 
Brasil por Lenio Streck, é influenciada pelos aportes teóricos construídos 
por Hans-Georg Gadamer e por Ronald Dworkin (e também de Martin 
Heidegger). O referido pensamento crítico se propõe a combater decisões 
judiciais arbitrárias, ou seja, baseadas na consciência do julgador, justa-
mente porque não se encontram adequadas ao Estado Democrático de 
Direito e à Constituição Federal. 

Preocupa-se, assim, com o ato interpretativo no momento de deci-
dir e, por consequência, discute-se a teoria da decisão no contexto 
brasileiro com foco no estudo de julgados das Cortes Superiores, tendo 

 
casos difíceis se resolvem discricionariamente”; g) cisão estrutural entre regras e princípios, em que estes propor-
ciona(ri)m uma “abertura de sentido” que deverá ser preenchida e/ou produzida pelo intérprete. 
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como enfoque principal o enfrentamento da violação do direito à intimi-
dade na sociedade em rede. 

De forma bastante peculiar, Gadamer, ainda que sua teoria seja 
mais profunda e complexa do que aqui se sintetizará, enfrenta temas 
como historicidade, temporalidade e outros elementos nas ciências hu-
manas, porquanto os mesmos modificam a relação do homem consigo 
mesmo e com o conhecimento que este produz. A partir disso, o filósofo 
relaciona tradição e linguagem e, também, diferencia sua abordagem em 
relação ao seu mentor, Martin Heidegger: 

 
Heidegger só se interessava pela problemática da hermenêutica histórica e da 
crítica histórica com a finalidade ontológica de desenvolver, a partir delas, a 
estrutura prévia da compreensão. Nós, ao contrário, uma vez tendo liberado 
a ciência das inibições ontológicas do conceito de objetividade, buscamos 
compreender como a hermenêutica pôde fazer jus à historicidade da com-
preensão (GADAMER, 1999, p. 354). 
 

Gadamer parte, então, da hermenêutica para compreender a histo-
ricidade da compreensão. Para o autor, o intérprete nunca chega ao texto 
como tábula rasa, do zero, capaz de conferir ao conhecer do texto objeti-
vidade, mas chega por meio da sua pré-compreensão, seus pré-juízos, 
que são sua memória cultural. Significa dizer que, “[...] não se pode mais 
falar em Auslegung – extrair sentido -, e, sim, em Sinngebung – atribuir 
sentido” (STRECK, 2017, p. 21). Isso, pois, “[...] o processo hermenêutico 
é sempre produtivo (afinal, nunca nos banhamos na mesma água do 
rio)”, de modo que “[...] há sempre um sentido antecipado. Não há grau 
zero de sentido” (STRECK, 2017, p. 21). 

O banho na água do rio não é sempre o mesmo. Ou seja, os momen-
tos não se repetem da mesma forma, pois serão diferentes uns dos 
outros, sendo, cada um, único. Daí a importância do caso concreto sub-
metido à apreciação do juiz, pois a mesma decisão (“padrão”; “modelo”) 
não serve para qualquer caso. 
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Nesse sentido, tendo em vista a hermenêutica da facticidade, o autor 
propõe a utilização da linguagem5 como condição de possibilidade inter-
pretativa. Exsurge, nesse contexto, o conceito de pré-compreensão, 
decorrente da ausência de grau zero de sentido. De acordo com essa 
ideia, é fundamental a atuação do intérprete: “[...] quem quer compreen-
der um texto deve deixar que o texto lhe diga algo” (STRECK, 2017, p. 
21). Nessa dinâmica da leitura do texto, o intérprete lê e, ao mesmo tem-
po, é lido pelo texto. 

Essa compreensão está atrelada à aplicação (applicatio), porquanto 
“[...] o texto jurídico só pode ser entendido a partir de sua aplicação, isto 
é, diante de uma coisa, um fato, um caso concreto. Compreender sem 
aplicação não é um compreender. A applicatio é a norma(tização) do 
texto jurídico (STRECK, 2017, p. 21). Deste modo, a compreensão está 
relacionada à situação atual do intérprete, razão pela qual ler uma obra 
de Platão na atualidade é totalmente diferente de tê-la lido à época em 
que foi publicada. Nesse diapasão, o conceito de pré-compreensão é defi-
nido por Pacheco e Isaia (2009, p. 1): 

 
O conceito de pré-compreensão, e isso parece indestrutível, implica o reco-
nhecimento do contexto social (ou do contexto da controvérsia) em cada 
questão de fato (ou de direito) levado ao conhecimento do juiz por ele pró-
prio, na condição de intérprete final do caso concreto ao qual se busca uma 
solução no sistema jurídico. E é por isso que a inserção do intérprete na situ-
ação hermenêutica (que aqui podemos denominar contexto do caso 
concreto), através da linguagem, torna-se um passo fundamental para a in-
terpretação do próprio caso concreto (o que é ignorado pelas posturas 
positivistas, que relegam o caso concreto a uma segunda coisa a ser observa-
da pelo intérprete) e para a busca da resposta constitucionalmente adequada 
em processo, porquanto é justamente a partir do contexto da faticidade em 
que está inserido o intérprete que exsurge o acontecer hermenêutico, mo-
mento em que ganha guarida a atividade compreensiva. 
 

 
5 Nesse sentido explica Streck (2009, p. 222), “[...] não sendo a hermenêutica método, e sim, filosofia, o processo 
interpretativo não dependerá da linguagem entendida como terceira coisa que se coloca entre um sujeito e um 
objeto.” A linguagem, nessa perspectiva, perde o caráter de ferramenta e passa a ser concebida como “condição de 
possibilidade e constituidora do mundo”, como “experiência do mundo”. 
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Tem-se, a partir disso, que “[...] a tarefa da interpretação consiste 
em concretizar a lei em cada caso, ou seja, é tarefa da aplicação” 
(STRECK, 2017, p. 22). Nesta lógica, o intérprete não constrói o texto, 
mas não pode ser um mero reprodutor, cabendo a si a atribuição de 
sentido ao texto, que já possui um sentido antecipado (dado por quem o 
escreveu, na respectiva temporalidade).  

Neste ponto, a hermenêutica filosófica desvela o problema que en-
frentamos no Século XXI quanto à tutela de direitos fundamentais. A 
proteção do direito à intimidade (que já havia sido tutelado pela Consti-
tuição de 1988), no âmbito da sociedade em rede, exige que os 
intérpretes (juízes) compreendam as circunstâncias inerentes a este novo 
modo de vida, permeado pela utilização das novas tecnologias. Por certo, 
os juristas devem buscar o sentido da norma constitucional, se questio-
nar e tentar responder como se decide sobre esse direito fundamental na 
atualidade, em casos extremamente complexos e únicos. 

Com efeito, Gadamer desenvolveu sua hermenêutica da tradição na 
qual os preconceitos e a tradição são pressupostos, necessários em qual-
quer relação do ser humano com o mundo. Isto acontece porque toda 
compreensão6 é histórica e se dá pela linguagem. Veja-se que, para o 
jurista alemão, a historicidade e a linguagem possuem extrema relevân-
cia. Confirmando esse pensamento, Streck afirma que a linguagem é 
“[...] constituinte e constituidora do saber, e, portanto, do nosso modo-
de-ser-no-mundo, o que implica as condições de possibilidades que te-
mos para compreender e agir” (STRECK, 2009, p. 202). 

O autor pontua, ainda, que “[...] é pela linguagem e somente por ela 
que podemos ter mundo e chegar a esse mundo. Não há coisa alguma 
onde falta a palavra. Somente quando se encontra a palavra para a coisa 
é que a coisa é uma coisa” (STRECK, 2009, p. 202). Para Gadamer, por-
tanto, não há compreensão sem linguagem. A linguagem então não é 
algo que é utilizado e desta forma manipula o real, mas ela nos determi-

 
6 Para Gadamer (1999, p. 406) “[...] a interpretação não é um ato posterior e ocasionalmente complementar à 
compreensão”, dado que “[...] compreender é sempre interpretar, e, por conseguinte, a interpretação é a forma 
explícita da compreensão”. 
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na, nela se revela o mundo e apenas nela ocorre o “evento de desvela-
mento do sentido do ser” (OLIVEIRA, 2006, p. 206). 

Além disso, só é possível a compreensão de algo pela pertença a 
uma tradição7. A compreensão das leis, do direito em si, deste modo, 
depende do conhecimento da língua, do modelo jurídico, dos sentidos, 
das vivências dos habitantes do local, dentre outros. Isso demonstra que 
o juiz não pode aplicar um mesmo entendimento a qualquer caso, profe-
rindo decisões-modelo, sem uma análise pormenorizada de cada situação 
colocada para apreciação. Significa dizer que o julgador não pode com-
preender8 o sentido geral da lei para todos os casos, considerando que o 
ato de interpretar é inseparável do ato de aplicação9. 

Deste modo, para que a compreensão de algo seja correta (e a res-
posta, consequentemente, também) o julgador deve preocupar-se tanto 
com a história como com a atualidade, consoante explica Motta (2010, p. 
40): 

 
A Constituição não é só um documento, mas também uma tradição; assim, o 
operador do Direito (intérprete) deve ter a disposição de entrar nessa tradi-
ção e ajudar a interpretá-la de maneira condizente com a ciência do Direito, e 
não de questioná-la e substituí-la por alguma (ou qualquer) visão política (ou 
jurídica) radical que não possa ser objeto de argumentos. E isso (antecipa-
mos) o próprio Gadamer (filósofo da linguagem que, como veremos, 
atravessa a obra de Dworkin), com outras palavras, já o dissera: se o juiz tem 

 
7 Gadamer (1999, p. 432) assim refere: “Assinalamos acima que a pertença à tradição é uma das condições para a 
compreensão nas ciências do espírito. Agora podemos tirar a prova, examinando como aparece esse momento 
estrutural da compreensão no caso da hermenêutica teológica e da hermenêutica jurídica. Evidentemente não se 
trata de uma condição restritiva da compreensão, mas, antes, de uma das condições que a tornam possível”. 
8 Streck (2012, p. 283-284) refere que “[...] compreender não é produto de um procedimento (método) e não 

é um modo de conhecer.” Isso significa “[...] romper com as diversas concepções que se formaram à sombra da 
hermenêutica tradicional, de cunho objetivista-reprodutivo, cuja preocupação é de caráter epistemológico- metodo-
lógicoprocedimental, cindindo conhecimento e ação, buscando garantir uma ‘objetividade’ dos resultados da 
interpretação”. 
9 Nesse sentido, “[…] a hermenêutica deixa de ser metódica e normativa para ser filosófica. A linguagem deixa de 
ser instrumento e veículo de conceitos – deixando, assim, de “estar à disposição do intérprete” – para ser a condi-
ção de possibilidade da manifestação do sentido. Esse sentido não ex-surge porque o intérprete utiliza este ou 
aquele método. Tampouco o intérprete interpreta por partes, como que a repetir as fases da hermenêutica clássica: 
primeiro, a subtilitas intelligendi, depois, a subtilitas explicandi; e, por último, a subtilitas applicandi. Claro que 
não! Gadamer vai deixar isto muito claro, quando diz que esses três momentos ocorrem em um só: a applicatio” 
(STRECK, 2010, p. 305) 
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o dever de intervir “praticamente na vida”, deve fazê-lo pautado por uma 
“interpretação correta” (i.e., justa e não arbitrária) das leis, e isso “implica 
necessariamente que a compreensão faça a mediação entre história e atuali-
dade. 
 

Compreender a história e a atualidade, e, sobretudo, a tradição da 
norma constitucional, deste modo, permitem que o juiz realize uma in-
terpretação correta das leis, deixando de lado a arbitrariedade. Adequar a 
norma constitucional ao contexto da sociedade em rede e das novas tec-
nologias é um exemplo disso. 

Gadamer (2004, p. 54) entendia que “[...] toda interpretação corre-
ta tem que proteger-se da arbitrariedade de intuições repentinas e da 
estreiteza dos hábitos de pensar imperceptíveis e voltar seu olhar para ‘as 
coisas elas mesmas’”. Isso, pois, “[...] o que importa é manter a vista 
atenta à coisa através de todos os desvios a que a que se vê constante-
mente submetido o intérprete em virtude das ideias que lhe ocorrem” 
(GADAMER, 2004, p. 54). Percebe-se, deste modo, que por meio do pen-
samento hermenêutico, o filósofo alemão demonstrava sua preocupação 
com relativismos, já trazendo importantes reflexões relacionadas à inter-
pretação correta. 

Não se admite, assim, a adoção de atos discricionários por parte do 
juiz. Nesse sentido, Gadamer (2011, p.433) sustenta que “[…] a ideia de 
uma ordem judicial implica que a sentença do juiz não surja de arbitrari-
edades imprevisíveis, mas de uma ponderação justa do conjunto”. É 
imprescindível que a decisão judicial obedeça tais premissas, sob pena de 
o sistema jurídico ser corrompido pela subjetividade do magistrado, em 
prejuízo do Estado Democrático do Direito e da força normativa da Cons-
tituição. 

Tal ponto é que permite uma aproximação da teoria de Gadamer 
com a teoria de Dworkin10, visto que o jusfilósofo norteamericano tam-
bém destinou sua teoria para a abordagem da interpretação jurídica 

 
10 O jusfilósofo norte-americano Ronald Dworkin, adotado como teoria de base neste estudo, trouxe importantes 
contribuições para a compreensão do Direito em suas três obras emblemáticas: Levando os Direitos a sério (1977), 
Uma questão de princípio (1985) e o Império do Direito  (1986). 
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construtiva, utilizando o Direito como integridade para uma melhor 
justificativa e legitimação da atividade judiciária. 

Para tanto, Dworkin (2003, p. 81) propõe uma distinção em três fa-
ses ou etapas. Na primeira, pré-interpretativa, haveria uma identificação 
das regras que fornecem o conteúdo hipotético da prática social. Na se-
gunda fase interpretativa seria apresentada uma justificativa geral dos 
principais elementos identificados na etapa anterior, demonstrando tam-
bém que foi realizada uma interpretação e não uma invenção. Na terceira 
e última fase, chamada de pós- interpretativa ou reformuladora, o intér-
prete moldaria a sua ideia acerca daquilo que a prática realmente requer, 
de modo a melhor servir a justificação aceita na etapa anterior. Estas 
fases não seriam estanques, ao contrário, se manifestariam de forma 
contínua na interpretação construtiva. 

O paradigma interpretativo de Dworkin, que conduz à resposta cor-
reta, é norteado pela integridade e pelo romance em cadeia. Cumpre 
ressaltar que tais elementos serão enfrentados minuciosamente no tópico 
seguinte, todavia, a fim de possibilitar o entendimento desta seção, tais 
questões serão enfrentadas de forma sucinta. 

Conforme o conceito de Direito à integridade de Dworkin (1999, p. 
272) “[...] as proposições jurídicas só são verdadeiras se constam ou se 
derivam dos princípios de justiça, equidade e devido processo legal que 
oferecem a melhor interpretação construtiva jurídica da comunidade”. 
Segundo Dworkin (2003), os juízes, ao aceitarem a integridade e decidi-
rem um caso difícil, buscam encontrar, no conjunto coerente de 
princípios sobre o direito e deveres das pessoas, a melhor interpretação 
possível que coaduna com a estrutura política e com a doutrina jurídica 
de sua comunidade. 

Nesse sentido, Dworkin apresenta a metáfora do romance em ca-
deia para exemplificar a maneira como o direito deve ser interpretado, de 
modo que “[...] cada romancista da cadeia interpreta os capítulos que 
recebeu para escrever um novo capítulo, que é então acrescentado ao que 
recebe o romancista seguinte, e assim por diante” (DWORKIN, 1999, p. 
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276). Extrai-se, consequentemente, que a decisão deve observar as previ-
sões constantes no ordenamento jurídico e também na história 
institucional, ou seja, o que já foi decidido deve ser atualizado para que 
seja adequado ao caso concreto, tendo como cânones interpretativos a 
justificação e a adequação. 

Para Motta (2010, p. 30), Dworkin “[...] desenvolveu uma teoria 
que, se de um lado reconhece o caráter (inexoravelmente) interpretativo 
do Direito, de outro nega aos juízes a prática de um decisionismo arbitrá-
rio”, ao defender “[...] a existência de boas respostas (respostas corretas, 
se quiser) no Direito para todos os casos que o interpelam”. 

É necessário, assim, que o julgador realize a interpretação constru-
tiva no momento da decisão, todavia, deve observar a coerência e a 
integridade para evitar decisionismos e arbitrariedades. Nesse ponto, 
cabe referir que o juiz Hércules, metaforicamente criado por Dworkin, 
consagra a morte do sujeito solipsista, segundo Streck (2011, p. 400): 

 
É preciso compreender que, do mesmo modo que Gadamer, em seu 
Wahrheitund Method, Dworkin não defende qualquer forma de solipsismo (a 
resposta correta que defende não é fruto de um selbstsüchtiger). É preciso 
entender que Dworkin superou – e de forma decisiva – a filosofia da consci-
ência. Melhor dizendo, o juiz ‘Hércules’ de que fala Dworkin é apenas uma 
metáfora para demonstrar que a superação do paradigma representacional 
(morte do sujeito solipsista da modernidade) não significou a morte do sujei-
to que sempre está presente em qualquer relação de objeto. 
 

Em “Levando os direitos a sério”, Dworkin (2010, p. VIII) utiliza a 
teoria liberal do direito para realizar uma crítica a que o autor intitula 
teoria dominante do direito, qual seja o positivismo jurídico, especial-
mente seus vieses individualista e racionalista. O primeiro faz com que o 
positivismo pressuponha “que o direito é criado por práticas sociais ou 
decisões institucionais explícitas”, rejeitando “a ideia mais obscura e 
romântica de que a legislação pode ser o produto de uma vontade geral 
ou da vontade de uma pessoa jurídica” (DWORKIN, 2010, p. XII). 



Patrícia Adriani Hoch | 81 
 

Já o viés racionalista, em seu aspecto conceitual, ensina que o direito 
consiste no “[...] produto de decisões deliberadas e intencionais, tomadas 
por homens e mulheres que planejam por meio dessas decisões, modifi-
car a comunidade com base na obediência geral às regras criadas por 
suas decisões” (DWORKIN, 2010, p. XII), e, em sua nuance normativa, 
“[...] recomenda decisões baseadas em tais planos e, portanto, pressupõe 
que homens e mulheres que ocupam cargos públicos possuem a habilita-
ção, o conhecimento e a virtude necessários para tomarem tais decisões 
de maneira eficiente”, bem como “[...] em condições de considerável 
incerteza, em meio a comunidades extremamente complexas” 
(DWORKIN, 2010, p. XII). 

Cabe lembrar aqui da importância de Ovídio Baptista no Brasil, es-
pecialmente por ter se dedicado a demonstrar as raízes do 
processualismo civil, relacionado diretamente ao racionalismo e a uma 
ciência de demonstração, que contribuíram para que fosse estabelecido 
um pensamento conservador em processo. É esse pensamento que sus-
tenta a ideologia do processo de conhecimento brasileiro, em que 
residem o magistrado e o binômio neutralidade-protagonismo. 

Isso, pois, sob o manto da neutralidade, advinda da tentativa racio-
nalista de transformar o direito numa ciência lógica e matematizada, o 
legislador tem a missão de produzir um texto tão claro e transparente 
que fosse capaz de dispensar sua interpretação (SILVA, 2004, p. 24). O 
protagonismo, por sua vez, advém “[...] da falta de pré-compreensão da 
Constituição” (ISAIA, 2012, p. 93). 

Na prática, isso se perfectibiliza com a reprodução de súmulas, pro-
lação de sentenças anteriores de improcedência, manutenção de decisões 
por seus próprios fundamentos, entre outros, o que é perceptível medi-
ante investigações de decisões judicias. Ocorre, assim, uma nítida 
tentativa de fungibilização do fático, pressupondo que algumas lides são 
idênticas e, por consequência, devem ter tratamento idêntico (SILVA, 
2009, p. 09). O caso concreto perde, deste modo, sua singularidade, dan-
do azo à construção de sentenças objetivas, eliminando qualquer 
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possibilidade de compromisso ético daquele que as prolata (SILVA, 2009, 
p. 09). Isso consagra o sonho racionalista da exatidão e da demonstração 
(matemática), o que influenciou o processo civil (ISAIA, 2012, p. 94). 

Após essa necessária digressão teórica, volta-se a Dworkin, adotado 
como marco teórico nesta obra. Segundo Dworkin11 (2010, p. XIII), a 
teoria dominante (positivismo jurídico) é falha por rejeitar a ideia de que 
os indivíduos possam ter direitos contra o Estado, que sejam anteriores 
aos direitos criados por legislação explícita. Em outras palavras, “[...] o 
positivismo jurídico rejeita a ideia de que os direitos jurídicos12 possam 
preexistir a qualquer forma de legislação”, ou seja, “[...] rejeita a ideia de 
que indivíduos ou grupos possam ter, em um processo judicial, outros 
direitos além daqueles expressamente determinados pela coleção de 
regras explícitas que formam a totalidade do direito de uma comunida-
de” (DWORKIN, 2010, p. XIV). 

Nesse sentido, “[...] o positivismo jurídico é a teoria segundo a qual 
os indivíduos só possuem direitos jurídicos na medida em que estes te-
nham sido criados por decisões políticas ou práticas sociais expressas” 
(DWORKIN, 2010, p. XV). Entretanto, para o autor, uma teoria geral do 
direito deve abranger uma concepção normativa e outra conceitual, sen-
do que a primeira “[...] deve examinar uma variedade de temas, 
indicados na relação que segue. Ela deve observar uma teoria da legisla-
ção, da decisão judicial e da observância da lei” (DWORKIN, 2010, p. 
VIII). Ambas “[...] tratam de questões normativas do direito, a partir da 
perspectiva de um legislador, de um juiz e de um cidadão comum” 
(DWORKIN, 2010, p. VIII-IX). 

 
11 Importante destacar que, para Isaia (2012, p. 156), Dworkin e Ovídio desejam em suas obras um juiz responsável, 
que garanta a coerência e a integridade das decisões judiciais. Segundo o autor, “[...] a preocupação de Dworkin e 
de Ovídio Baptista está nas decisões construídas a partir da consciência do juiz, sem que qualquer padrão legiti-
mamente adotado pelo direito seja levado em consideração” (ISAIA, 2012, p. 156-157). 
12 Dworkin (2010, p. XV) distingue os tipos de direitos que os indivíduos possuem em duas formas: a)  direitos 
preferenciais (ou direitos de base) que, ao serem considerados de forma abstrata, prevalecem contra as decisões 
tomadas pela comunidade ou sociedade como um tudo, e, b) direitos institucionais mais específicos, os quais 
prevalecem em face de decisões tomadas por uma instituição específica. Destarte, “[...] os direitos jurídicos podem 
ser identificados como uma espécie particular de um direito político, isto é, um direito institucional a uma decisão 
de um tribunal na sua função judicante” (DWORKIN, 2010, p. XV). 
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A teoria da legislação “[...] deve conter uma teoria da legitimidade 
que descreva as circunstâncias nas quais um indivíduo ou um grupo 
particular está autorizado a fazer leis”, bem como “[...] uma teoria da 
justiça legislativa, que descreve o tipo de leis que estão autorizados ou 
obrigados a fazer” (DWORKIN, 2010, p. IX). 

Vale ressaltar que Hommerding (2012, p. 108), para tratar da teoria 
da legislação, utiliza a teoria do direito à integridade de Dworkin e desta-
ca que “[...] a integridade, por meio da coerência, portanto, é uma das 
condições a permitir ao legislador produzir uma legislação que se har-
monize com o sistema jurídico e com a história institucional da 
comunidade jurídica, evitando, assim, afronta aos distintos níveis de 
racionalidade da legislação”. A coerência, por seu turno, “[...] tem as 
funções de garantir segurança e previsibilidade, além de assegurar que 
tanto o legislador quanto o julgador apresentem a melhor decisão possí-
vel, coerente com a história moral comunitária” (HOMMERDING, 2012, 
p. 108). 

A integridade, portanto, deve nortear tanto a teoria da legislação 
como a teoria da decisão, segundo explica Hommerding (2012, p. 112), 
para quem “[...] a integridade, é verdade, surge como uma proposta 
interpretativa para os juízes na decisão dos casos concretos. Mas, antes, 
surge como um padrão a ser observado pelos legisladores”. Isso, pois, 
“[...] o legislador, ao orientar o processo de produção de leis pela coerên-
cia e integridade, transmite ao cidadão e aos operadores (técnicos) do 
Direito os padrões fundamentais de equidade e justiça” (HOMMERDING, 
2012, p. 201). 

Por essa razão, tendo como base a teoria de Dworkin, “[...] é possí-
vel sustentar que o legislador deve ser visto como um “agente moral” 
vinculado à integridade como ideal político” (HOMMERDING, 2012, p. 
118-119). E, nesta atividade, “[...] a integridade possibilita melhores ar-
gumentos a favor da legitimidade do Direito enquanto lei, pois uma lei 
que seja produzida a partir da observância de níveis de racionalidade e 
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do Direito como Integridade tende a ser mais legítima do que aquela 
criada irracionalmente” (HOMMERDING, 2012, p. 118-119). 

A teoria da decisão judicial, por sua vez, deve ser dotada de comple-
xidade, porquanto “[...] deve conter uma teoria da controvérsia, que 
estabeleça os padrões que os juízes devem utilizar para decidir os casos 
jurídicos difíceis” e, ainda, “uma teoria da jurisdição, que explique por 
que e quando os juízes – e não outros grupos e instituições – devem to-
mar as decisões exigidas pela teoria da controvérsia” (DWORKIN, 2010, 
p. IX). 

Na prática isso ocorre, por exemplo, no caso da necessidade de or-
dem judicial para a retirada de conteúdos, o que, segundo o Marco Civil 
da Internet (BRASIL, 2014), não pode ser determinado pelos provedores 
de Internet, conforme será exposto no tópico seguinte. 

Já a teoria da observância da lei “[...] deve discutir e distinguir dois 
papéis”, quais sejam: uma teoria do respeito à lei, que aborde a natureza 
e os limites do dever do cidadão de obedecer à lei, tal como esta se apre-
senta nas diferentes formas do Estado e em diferentes circunstâncias, 
bem como uma teoria da execução da lei “[...] que identifique os objeti-
vos da aplicação e da punição e descreva como os representantes públicos 
devem reagir às diferentes categorias de crimes e infrações” (DWORKIN, 
2010, p. IX). Por fim, segundo o autor, uma teoria geral do direito tam-
bém inclui assuntos que não pertencem às categorias supramencionadas, 
e um tópico que pertencer a uma poderá, da mesma forma, pertencer a 
outras (DWORKIN, 2010, p. IX). 

Com base nessas premissas, estabelecidas na introdução da obra já 
referida, Dworkin (2010, p. X) destaca que os princípios mais fundamen-
tais da Constituição constituem-se em um problema para a parte 
conceitual de uma teoria do direito diante de uma dúvida quanto à possi-
bilidade de os princípios serem considerados como partes integrantes do 
Direito13. 

 
13 Nesse ponto, Dworkin (2010, p. X) afirma “[...] se os princípios políticos inscritos na Constituição fazem parte do 
direito, a prerrogativa dos juízes para decidir o que determina a Constituição fica confirmada, pelo menos prima 
facie. Se esses princípios fazem parte do direito, apesar do fato de não serem produtos de decisão social ou política 
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Tal questionamento, evidentemente, remete a outras questões de 
legitimidade e jurisdição, de modo que “as interdependências entre as 
diversas partes de uma teoria geral do direito são complexas” 
(DWORKIN, 2010, p. X). 

Ademais, em tal cenário, para Dworkin (2010, p. X), uma teoria do 
geral está ligada com outras áreas da filosofia, especialmente em ques-
tões de política e moral. Assim, “[...] a parte conceitual fará uso da 
filosofia da linguagem e, portanto, também da lógica e da metafísica”, e, 
como exemplo, cita “[...] a questão do significado das proposições do 
direito e de sua verdade ou falsidade tem ligações imediatas com ques-
tões muito difíceis e controvertidas da lógica filosófica” (DWORKIN, 
2010, p. X). 

Dessa forma, “[...] uma teoria geral do direito deve constantemente 
adotar uma ou outra das posições em disputa a respeito de problemas de 
filosofia que não são especificamente jurídicos” (DWORKIN, 2010, p. XI). 
A partir dessas considerações, Dworkin (2010, p. XVI) sugere uma “teoria 
conceitual alternativa”, a fim de evidenciar como os indivíduos podem ter 
outros direitos jurídicos além daqueles já criados por uma decisão ou 
prática expressa, de modo que possam ter direitos ao reconhecimento 
judicial de suas prerrogativas, mesmo nos chamados casos difíceis, “[...] 
quando não existem decisões judiciais ou práticas sociais inequívocas que 
exijam uma decisão em favor de uma ou outra parte” (DWORKIN, 2010, 
p. XVI). 

Tal teoria também possui uma parte normativa e uma parte concei-
tual. A primeira enfatiza a distinção entre argumentos de princípio e 
argumentos de política, defendendo “[...] a tese de que as decisões judici-
ais baseadas em argumentos de princípio são compatíveis com os 
princípios democráticos”. 

 
deliberada, então o fato de que, neste caso, o direito possa ser natural é um argumento em favor das restrições que 
a Constituição impõe ao poder da maioria. Tanto a questão conceitual quanto as questões de jurisdição e legitimi-
dade incidem de maneira óbvia sobre a teoria da observância da lei. Incidem, por exemplo, sobre a questão de 
saber se um dissidente pode afirmar, de modo plausível ou mesmo coerente, que sua concepção a respeito do que 
determina a lei constitucional é superior à do poder legislativo e dos juízes”. 
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Dotado deste norte, Dworkin (2010, p. XVI) defende “[...] a justeza 
da revisão judicial limitada a argumentos de princípio, mesmo nos casos 
politicamente controversos”. Isso, pois, nos casos difíceis, tanto na políti-
ca quanto no direito, os “juristas criteriosos divergirão acerca de direitos 
e nos quais nenhum deles disporá de qualquer argumento que deva ne-
cessariamente convencer ao outro” (DWORKIN, 2010, p. XIX). 

Nesta senda, “a teoria geral dos direitos admite a existência de tipos 
diferentes de argumentos”, sendo que cada um deles é suficiente “para 
sustentar alguma razão que explique por que um objetivo coletivo, que 
normalmente fornece uma justificativa para uma decisão política, não 
justifica que algum indivíduo seja objeto de uma determinada desvanta-
gem” (DWORKIN, 2010, p. XX). 

Como se percebe, a Crítica Hermenêutica do Direito14 (lente de ob-
servação utilizada nesta obra para abordar o tema da intimidade na 
Internet) permite o diálogo entre Gadamer e Dworkin, em que pese não 
haja uma aproximação direta. As contribuições relacionadas à compreen-
são do fenômeno jurídico são essenciais, especialmente quando se trata 
de decisões judiciais em casos complexos, que exigem que o intérprete 
observe institutos como a coerência, integridade, tradição e pré-
compreensão. 

Esse recorte possibilita a realização deste estudo, o qual relaciona a 
hermenêutica constitucional filosófica com o direito à intimidade, no 
contexto da sociedade em rede, de modo a trazer reflexões pertinentes à 
solução de casos concretos postos à apreciação judicial. A partir do diálo-
go entre Gadamer e Dworkin, pode-se dizer que a Crítica Hermenêutica 

 
14 A Crítica Hermenêutica do Direito, no Brasil, é capitaneada pelo jurista Lenio Streck, para quem “[...] a CHD é 
uma matriz teórica de análise do fenômeno jurídico por nós formulada após décadas de pesquisas no/do direito, 
tendo como background filosófico e vetor de racionalidade (Stein) a filosofia hermenêutica (Heidegger/Gadamer) e, 
no plano da teoria jurídica, compartilhando/dialogando com elementos do empreendimento teórico de Dworkin. 
Isso significa romper com a discricionariedade, sem recair numa objetividade ingênua, como se o direito já possuís-
se de antemão as respostas para todas as situações da vida. Interpretar não é reproduzir algo dado a posteriori, 
mas também não é uma livre atribuição de sentido. Pensar a decisão jurídica entre esses dois polos é uma das 
tarefas a que a CHD propõe-se” (STRECK, 2016, p. 233). A partir disso, “[...] a CHD entende a decisão jurídica 
como não discricionária e procura desenvolver uma perspectiva teórica nesse caminho, seja pela exigência herme-
nêutica que todo o processo de compreensão é sempre intersubjetivo, seja pela exigência democrática que requer 
decisões jurídicas que não espelhem vontades individuais, mas o direito construído pela/na comum-unidade” 
(STRECK, 2016, p. 242). 
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ao Direito (no Brasil capitaneada pelo jurista Lenio Streck) consolida a 
interpretação jurídica como um ato de criação (e não de reprodução15), 
em que ocorre a atribuição de sentido16. 

Todavia, esse ato é limitado pela tradição e pela história institucio-
nal, com o propósito de não sucumbir à discricionariedade e à 
subjetividade. A preocupação com a subjetividade aproxima o pensamen-
to desses filósofos, porquanto 

 
Ronald Dworkin e Hans-Georg Gadamer, cada um ao seu modo, sempre pro-
curaram controlar esse subjetivismo e essa subjetividade solipsista a partir 
de suas posturas antirrelativistas, do respeito à tradição, da virtuosidade do 
círculo hermenêutico, do respeito à integridade e da coerência do direito, de 
maneira que, fundamentalmente, ambas as teorias são antimetafísicas, por-
que rejeitam, peremptoriamente, os diversos dualismos que a tradição 
(metafísica) nos legou desde Platão. Lembremos que tanto Dworkin como 
Gadamer não admitem a cisão (dualismo) entre interpretação e aplicação. E 
isso faz diferença (STRECK, 2011, p. 403). 
 

A observância desses pressupostos demonstra que o ato de decidir, 
considerando uma possível fusão entre as duas teorias, é um ato de atri-
buição de sentido da lei ao caso concreto, que não permite que o juiz 
decida com base em seu livre convencimento17, assim contaminado pela 
filosofia da consciência. 

A hermenêutica filosófica exsurge, destarte, no sentido de “[...] es-
tabelecer as condições para o fortalecimento de um espaço democrático 
de edificação da legalidade, plasmado no texto constitucional” (STRECK, 

 
15 Importante salientar que na perspectiva gadameriana o interpretar não significa reproduzir sentido, mas sim dar 
sentido, ou seja, não é possível captar a “[...] essência” dos textos jurídicos como se eles contivessem “conceitos em 
si mesmos”: o processo interpretativo sempre encontra limites, visto que a hermenêutica filosófica não comporta 
e/ou autoriza atribuições discricionárias de sentido segundo a vontade/ conhecimento do intérprete (STRECK, 
2015, p. 133). 
16 Isso se evidencia, na perspectiva gadameriana, justamente como condição de possibilidade para que haja segu-
rança jurídica em um Estado de Direito. Ou seja: a hermenêutica gadameriana não admite qualquer forma de 
decisionismo. Em razão disso, o jurista não pode jamais interpretar a lei de acordo com a sua vontade, afinal, 
interpretar não significa reproduzir sentido, mas sim dar sentido (STRECK, 2015, p. 137-138). 
17 Nesse ponto, Streck (2010, p. 108) defende que “[...] a decisão jurídica não se apresenta como um processo de 
escolha do julgador das diversas possibilidades de solução da demanda”. Pelo contrário, a decisão “[...] se dá como 
um processo em que o julgador deve estruturar sua interpretação – como a melhor, a mais adequada – de acordo 
com o sentido do direito projetado pela comunidade política”. 
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2013, p. 21). Não se admite, portanto, que qualquer juiz, em território 
brasileiro, deixe que sua própria consciência prevaleça em relação à 
Constituição Federal, em atenção ao Estado Democrático de Direito. 

Como salienta Streck (2014, p. 410), “[...] sendo o Direito um saber 
prático, a tarefa nuclear da teoria jurídica é buscar condições para a a) 
concretização de direitos e b) evitar decisionismos e arbitrariedades in-
terpretativas”. Para Streck (2011, p. 37): 

 

O constitucionalismo contemporâneo representa um redimensiona-
mento da práxis político-jurídica, que ocorre em dois níveis: no plano 
da teoria do Estado e da Constituição, com o advento do Estado De-
mocrático de Direito, e no plano da teoria do Direito, a qual exige a 
reformulação não só da teoria das fontes (a supremacia da lei cede 
lugar à onipresença da Constituição), mas também na teoria da nor-
ma (devido à normatividade dos princípios) e na teoria da 
interpretação (que passa, a partir da matriz hermenêutica, a ser an-
tirrelativista). 
 

Evidente, assim, a supremacia da Constituição Federal no Estado 
Democrático de Direito, a qual, além de representar uma importante 
conquista do Estado brasileiro e da sociedade, está no centro de todo 
ordenamento jurídico, de forma onipresente. 

Com base nesse aporte teórico, essencialmente a superação do pa-
radigma da subjetividade e da filosofia da consciência, o próximo tópico 
visa discutir qual é o papel do juiz na jurisdição constitucional hermenêu-
tica, tendo em vista que a violação do direito à intimidade na Internet 
exige que sejam proferidas respostas corretas e, sobretudo, adequadas à 
Constituição. 

 
2.2 O papel do juiz “romancista” e a resposta adequada em casos de 
violação ao direito à intimidade na Internet. 

 
“A Constituição da República é desafiada a cada decisão que se tome neste Pa-
ís, pois cada decisão pode ser uma reafirmação do projeto que ela vem trazer, 
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ou representar a continuidade de práticas sociais incompatíveis com tal pro-
jeto constitucional-democrático. Ao contrário de nos frustrarmos, 
reformarmos ou nos furtarmos, devemos levar a Constituição a sério, se qui-
sermos contribuir, como operadores jurídicos, e construir, como cidadãos, 
uma sociedade livre, justa e solidária no Brasil” (CATTONI DE OLIVEIRA, 
2004, p. 78). 
 

As demandas judiciais que envolvem o direito à intimidade não só 
dizem respeito à individualidade da vítima, uma vez que também com-
preendem a capacidade do Poder Judiciário de resguardar esse direito, 
quando há violação na Internet. As ações judiciais envolvendo intimidade 
e Internet tratam-se, assim, de exemplos privilegiados da necessidade 
aplicação da tese da resposta constitucionalmente adequada, contextuali-
zada no constitucionalismo contemporâneo, desenvolvida no Brasil por 
Lenio Streck sob a influência de Ronald Dworkin (autor da tese da res-
posta correta). 

Segundo Streck (2007, p. 142) “a resposta não é nem a única e nem 
a melhor: simplesmente se trata da “resposta adequada à Constituição”, 
isto é, uma resposta que deve ser confirmada na própria Constituição, na 
Constituição mesma”. Essa tese determina a necessidade de que toda e 
qualquer decisão judicial seja objeto de filtragem hermenêutica e consti-
tucional, respeitando as já mencionadas integridade e coerência do 
Direito, na perspectiva dworkiniana: 

 
Por isso o acerto de Dworkin, ao exigir uma “responsabilidade política” dos 
juízes. Os juízes têm a obrigação de justificar suas decisões, porque com elas 
afetam os direitos fundamentais e sociais, além da relevante circunstância de 
que, no Estado Democrático de Direito, a adequada justificação da decisão 
constitui um direito fundamental. Uma decisão adequada à Constituição 
(resposta hermeneuticamente correta) será fruto de uma reconstrução histó-
rica do direito, com respeito à coerência e a integridade (exame da 
integridade legislativa e respeito a integridade das decisões anteriores). Não 
haverá grau zero de sentido. A resposta adequada à Constituição deverá estar 
fundada em argumentos de princípio e não em argumentos de política (te-
leológicos), como bem ensina Dworkin. Do mesmo modo, a resposta correta 
deve buscar a preservação do grau de autonomia que o direito atingiu nesta 
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quadra da história, evitando-se os “predadores” externos, como os discursos 
adjudicativos provenientes da moral, da política e da economia, assim como 
os “predadores” internos, como os subjetivismos, axiologismos e pragmatis-
mos de toda a espécie (STRECK, 2007, p. 70). 
 

Nesse diapasão, a resposta adequada, em cada caso concreto, está 
diretamente relacionada à exigência constitucional e democrática de 
fundamentação das decisões judiciais. Significa dizer que “[...] a solução 
correta advém, pois, do desenvolvimento de um senso de adequabilidade 
normativa, de uma interpretação racional e argumentativamente funda-
da em cada situação, tendo em vista uma reconstrução paradigmática 
apropriada ao Direito vigente” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2004, p. 65). 

A fundamentação, ancorada no sentido da Constituição e nesses 
postulados de integridade e coerência, é que blinda interpretações arbi-
trárias no Estado Democrático de Direito. A resposta adequada tem como 
um de seus pressupostos a observância da integridade do Direito, que 
consiste na compreensão do Direito como um todo, abrangendo normas 
e princípios, e norteada pelo compromisso de, ao mesmo tempo, ser 
coerente e íntegra com o que o Direito foi e a capacidade de, nos moldes 
da integridade, renovar o Direito na medida do necessário. 

A integridade, na perspectiva dworkiniana, impõe ao julgador o de-
senvolvimento dos entendimentos jurídicos, levando em consideração os 
entendimentos passados e atualizando-os ao presente. Assim, “[...] traba-
lhando com o conceito de unicidade do caso, de um lado e com a 
reconstrução da história institucional de outro, Dworkin pode concluir 
pela existência de uma única resposta correta” (BAHIA, 2004, p. 346). A 
integridade, portanto, deve ser buscada pelo juiz caso a caso. 

No caso do direito à intimidade, para que essas posições teóricas se-
jam verificadas na prática, é essencial que a decisão judicial considere a 
previsão constitucional contida no artigo 5º, mas não só isso, seja tam-
bém norteada pelo reconhecimento de que a tecnologia permeia as 
relações no Século XXI, considerando, assim, os elementos inerentes às 
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violações da intimidade nessa perspectiva, sobretudo para o oferecimento 
de resposta adequada, íntegra e coerente. 

Segundo o entendimento de Dworkin, “[...] os juízes devem aplicar 
o direito criado por outras instituições; não devem criar um novo direto” 
(DWORKIN, 2010, p. 128). Ou seja, os juízes não estão aptos a criar direi-
to novo em vez de aplicar o direito estabelecido e preexistente, como 
entendia o positivista Hart, para quem o direito é parcialmente indeter-
minado e incompleto. Diante disso, para Hart (2009, p. 351), na célebre 
obra intitulada “O conceito de Direito”, publicada pela primeira vez em 
1961, nos casos não regulamentados juridicamente, “[...] o juiz terá de 
exercer sua discricionariedade e criar o direito referente àquele caso, em 
vez de simplesmente aplicar o direito estabelecido já existente”. Nesta 
lógica, segundo Hart (2009, p. 351), “[...] o juiz ao mesmo tempo cria 
direito novo e aplica o direito já estabelecido, o qual simultaneamente lhe 
outorga o poder de legislar e restringe esse poder”. 

Hart (2009, p. 351-356) entende que determinados aspectos dos ca-
sos individuais (concretos) variam sobremaneira do padrão geral 
estabelecido pelas regras, em contextos socialmente importantes (mas 
imprevisíveis), que não poderão ser criadas pelo Poder Legislativo, de 
forma antecipada, regras uniformes a serem aplicadas caso a caso. Para 
Hart, essa situação implica que não existe (simplesmente porque não foi 
anteriormente contemplada) uma resposta certa e adequada para um 
caso concreto difícil. 

Essa ideia é rejeitada por Dworkin, para quem o que é incompleto 
não é o direito, mas a imagem que dele produz o positivismo jurídico, 
devendo ser afastada essa imagem de “delegação” ao juiz para o preen-
chimento das lacunas nos casos difíceis através de um poder 
discricionário. A diferença entre os posicionamentos ficou conhecida 
como o debate Hart-Dworkin. Conforme Streck, esse debate foi o que de 
mais importante ocorreu na teoria do Direito no século XX, envolvendo a 
fundamentação e a discricionariedade das decisões judiciais. 



92 | Levando a intimidade a sério na Internet 
 

Isso, pois, na esteira do positivismo soft, Hart (2009, p. 352) explica 
que na visão interpretativa de Dworkin, o Direito jamais é incompleto ou 
indeterminado, de modo que o juiz não pode sair do âmbito jurídico e 
exercer o poder de criar direitos para proferir uma decisão. A teoria de 
Dworkin, por outro lado, é antipositivista e antidiscricional (OLIVEIRA, 
2008, p. 176).  

O problema do positivismo jurídico consiste justamente em permitir 
que o juiz decida conforme sua vivência, experiência ou consciência, 
através da manifestação da discricionariedade18. Apesar de Hart (2009, p. 
352) dizer que o poder de criação do direito pelo juiz não é ilimitado, 
devendo ser capaz de justificar a decisão mediante razões gerais, sua 
teoria admite que, nos casos não regulamentador por lei, o juiz possui a 
prerrogativa de decidir de acordo com as suas próprias convicções e 
valores. 

Todavia, “[...] o juiz deve descobrir os direitos das partes e não criar 
normas”, de modo que “[...] a questão fundamental aqui é saber se as 
partes possuem ou não possuem ‘direitos’, e isso não pode depender da 
discricionariedade do juiz” (HOMMERDING, 2012, p. 98). Conforme 
afirma Hommerding (2012, p. 98), “[...] a tarefa do juiz, então, consiste 
em tentar encontrar em um conjunto coerente de princípios a melhor 
interpretação da estrutura política e da doutrina jurídica da comunida-
de”.  

Para Dworkin, juízes não possuem discricionariedade porque, 
mesmo nos casos chamados difíceis (hard cases), esses estão vinculados a 
julgar conforme padrões prévios de conduta, que ele descreve como prin-
cípios jurídicos. A integridade e a coerência devem, portanto, estar 
presentes no julgamento dos casos (fáceis e difíceis). A coerência assegu-

 
18 Exemplo disso é o positivismo soft desenvolvido por Hebert Hart, para quem os casos de fácil interpretação 
(aqueles nos quais quase todos os intérpretes estariam de acordo sobre a expressão que se aplica ao caso) possuem 
um núcleo duro e são resolvidos através da subsunção do fato à norma. Já os casos difíceis possuem uma zona de 
penumbra, de modo que o juiz teria discricionariedade para escolher a melhor interpretação e sua construção a 
partir da linguagem jurídica (OLIVEIRA, 2008, p. 174-175). Deste modo, os limites da sua interpretação discricioná-
ria estariam, portanto, nas leis (HART, 1986, p. 155). O problema da confiança nos juízes para a resolução dos casos 
difíceis consiste na indissociabilidade entre “discricionariedade/arbitrariedade e o sujeito do esquema sujeito-
objeto”, reforçada, por exemplo, nas teorias da argumentação jurídica (STRECK, 2014, p. 407). 
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ra a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a igual consideração 
por parte dos juízes. A integridade, por seu turno, exige que os juízes 
construam seus argumentos de forma integrada ao conjunto do Direito. 
A concepção de Dworkin (2007, p. 271) do direito como integridade é 
compreendida da seguinte forma: 

 
O Direito como integridade nega que as manifestações do direito sejam rela-
tos factuais do convencionalismo, voltados para o passado, ou programas 
instrumentais do pragmatismo jurídico, voltados para o futuro. Insiste que 
as afirmações jurídicas são opiniões interpretativas que, por esse motivo, 
combinam elementos que se voltam tanto para o passado quanto para o fu-
turo; interpreta a prática jurídica contemporânea como uma política em 
processo de desenvolvimento. Assim, o direito como integridade rejeita, por 
considerar inútil, a questão de saber se os juízes descobrem ou inventam o 
direito, sugere que só entendemos o raciocínio jurídico tem em vista que os 
juízes fazem as duas coisas e nenhuma delas. 
 

Sob essa lógica de interpretação, “[...] segundo o direito como inte-
gridade, as proposições jurídicas são verdadeiras se constam, ou se 
derivam, dos princípios de justiça, eqüidade e devido processo legal que 
oferecem a melhor interpretação construtiva da prática jurídica da co-
munidade” (DWORKIN, 2007, p. 272). Assim, “[...] na perspectiva 
dworkiniana, o modelo de princípios satisfaz as condições necessárias 
para que uma sociedade moralmente pluralista possa se desenvolver” 
(HOMMERDING, 2012, p. 115). 

Ao abordar especificamente tais princípios, Hommerding (2012, p. 
102) afirma que “[...] a integridade está vinculada à ideia de comunidade, 
no sentido de comunidade de princípios, que vê a integridade como parte 
fundamental da sua política”. Nesse sentido, pode-se concluir que uma 
comunidade de princípios aceita a integridade. Destarte, “[...] a integri-
dade é a chave da melhor interpretação construtiva das diferentes 
práticas legais, em especial da forma como os juízes decidem os casos 
difíceis (hard cases)” (HOMMERDING, 2012, p. 102). Ainda, o autor es-
clarece que “[...] a coerência e a integridade podem não ser ‘suficientes’ 
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para conferir uma dimensão normativa à interpretação jurídica, mas são 
‘necessárias’” (HOMMERDING, 2012, p. 103). Significa dizer que o Direi-
to deva “beber na fonte” da integridade. 

Dworkin defende a relação entre raciocínio jurídico e valorização 
moral, propugnando pela existência de direitos morais contra o Estado e 
pela necessidade de uma jurisprudência evolutiva que tenha em conta a 
“dimensão temporal da interpretação” (HOMMERDING, 2012, p. 98). 
Importante ressaltar, nesse aspecto, que o Direito como integridade vin-
cula-se ao Direito como interpretação, o qual não abandona a moral, mas 
a integra, sem se corromper por ela (HOMMERDING, 2012, p. 105). 

Essa percepção de que a decisão não pode apenas reproduzir enten-
dimentos passados, devendo considerar a temporalidade em que se vive, 
é fundamental no Estado Democrático de Direito, considerando a utiliza-
ção de novas tecnologias e o surgimento de demandas cada vez mais 
complexas para apreciação pelo Poder Judiciário, como é o caso da viola-
ção da intimidade mediante exposição de informações ou fotografias 
íntimas de alguém no âmbito virtual. 

É necessário que o juiz, de posse da história institucional, decida 
fundamentadamente, de forma atualizada e condizente com a realidade 
social. Nesse sentido, Dworkin entende que o Direito sempre proporciona 
uma boa resposta ao caso concreto, já que o juiz ao julgar escreve a con-
tinuidade de uma história. Ou seja, o Direito enquanto um sistema de 
regras e princípios não abre a possibilidade para um juízo discricionário, 
já que possui uma história institucional a ser reconstruída e que indica a 
melhor decisão a ser tomada. 

A boa resposta seria aquela que resolvesse melhor à dupla exigência 
que se impõe ao juiz, ou seja, fazer com que a decisão se harmonize o 
melhor possível com a jurisprudência anterior e ao mesmo tempo a atua-
lize (justifique) conforme a moral política da comunidade (ROCHA, 2003, 
p. 99). 

Portanto, o direito à intimidade, tutelado pelo texto constitucional, 
deve ser harmonizado com as demais normas infraconstitucionais que 
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também o regulamentem (como o Marco Civil da Internet, por exemplo), 
verificando-se, inclusive, as características e as nuances relacionadas a 
esse direito no presente, qual seja o Século XXI, que apresenta peculiari-
dades e sofisticadas formas de violação, conforme exposto anteriormente. 

É preciso ter-se em mente que a violação da intimidade mediante o 
uso de tecnologias analógicas é absolutamente diversa daquela que ocor-
re através das TIC, exatamente pela existência de mecanismos de 
controle (como, por exemplo, a já mencionada utilização de cookies em 
sítios eletrônicos, a fim de rastrear as preferências, conteúdos e interes-
ses dos internautas) e possibilidade de difusão rápida e de amplo alcance 
de informações, fotografias, vídeos, entre outros. 

A existência de uma única resposta correta evita justamente a dis-
cricionariedade judicial. “[...] Para Dworkin, portanto, sempre haverá 
uma resposta no Direito para a resolução dos problemas jurídicos e essa 
resposta correta habitará no contexto da coerência do sistema normati-
vo” (HOMMERDING, 2012, p. 100). Entretanto, considerar que existe 
uma resposta correta não significa dizer que não há outras possíveis 
interpretações, conforme esclarece Cattoni de Oliveira (2004, p. 148): 

 
Não é que não haja várias interpretações possíveis para o Direito, ou em 
termos mais precisos, várias normas válidas que a princípio poderiam vir a 
regular esse caso, mas é que para interpretar o Direito para aplica-lo é neces-
sário levar em consideração, e isso é justamente o que Kelsen não faz, o caso 
concreto. Que várias interpretações sejam possíveis ou que várias normas se-
jam válidas, isso não quer dizer que todas elas sejam adequadas ao caso 
concreto. A reconstrução do caso concreto, argumentativamente realizada 
através e nos limites do processo jurisdicional, deve ser tomada como parte 
integrante do próprio processo de reconstrução ou determinação da norma a 
aplicar. Afinal, o processo jurisdicional implica uma série de atos que, reali-
zados em contraditório entre as partes, prepara o provimento jurisdicional. 
 

Assim, ao conferir ao caso concreto (único e irrepetível) uma única 
resposta, o julgador deve realizar uma necessária justificação plausível, 
segundo Dworkin (2010, p. 186): 
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Qualquer conjunto de leis e decisões pode ser explicado histórica, psicológica 
ou sociologicamente, mas a consistência exige uma justificação, e não uma 
explicação, e a justificação deve ser plausível, e não postiça. Se a justificação 
que Hércules concebe estabelece distinções que são arbitrárias, e se vale de 
princípios que não são convincentes, então ela não pode, de modo algum, 
contar como uma justificação. 
 

Dessa forma, a resposta correta (e justificada) sugerida por Dworkin 
e aperfeiçoada por Streck para “resposta adequada à Constituição”, em 
atenção ao princípio democrático, não pode depender da consciência do 
juiz, do livre convencimento e da busca pela “verdade real”. Assim, “[...] 
haverá coerência se os mesmos princípios que foram aplicados nas deci-
sões forem aplicados para outros casos idênticos”, mas, além disso, “[...] 
estará assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da 
Constituição” (STRECK, 2012, p. 109). 

Segundo Marinoni (2010, p. 176), “[...] a interpretação de acordo 
com a Constituição não se constitui em instrumento de controle da cons-
titucionalidade, mas em método de interpretação”, sendo que “[...] o juiz 
é obrigado a interpretar normas de acordo com a Constituição ou, em 
uma acepção mais rente ao que aqui interessa, de acordo com os direitos 
fundamentais”. Trata-se da já mencionada necessária filtragem constitu-
cional, com viés hermenêutico. 

A importância dessa compreensão é afirmada por Streck (2007, p. 
263), segundo o qual “[...] sendo a Constituição o fundamento de valida-
de de todo o sistema jurídico – e essa é a especificidade maior de ciência 
jurídica – de sua interpretação/aplicação (adequada ou não) é que exsur-
girá a sua (in)efetividade”. 

Consoante já destacado, no contexto de uma sociedade complexa e 
estabelecida em rede, exige-se que o julgador decida de forma adequada 
ao caso concreto posto em juízo, de acordo com os parâmetros constitu-
cionais e democráticos. Nesse sentido: 

 
No Estado Democrático de Direito, a pretensão jurídica moderna de garantir 
certeza nas relações, através de padrões normativos, a um só tempo, dotados 
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de caráter coercitivo e intersubjetivamente estabelecidos, manifesta-se no 
exercício da jurisdição como a pretensão de que a um só tempo as decisões 
judiciais sejam coerentes com o Direito vigente, e adequadas aos casos sub-
metidos à apreciação judicial (CATTONI DE OLIVEIRA, 2004, p. 51). 
 

Vale ressaltar que o modelo constitucional do Estado Democrático 
de Direito, vigente no Brasil desde a Constituição de 1988, surgiu a partir 
do abalo ao bem-estar da população mundial no período pós-guerra, dos 
avanços tecnológicos e da consequente reorganização geopolítica mundi-
al (SANTOS, 2009, p. 27). Esse modelo trouxe consigo não somente 
direitos à população, visto que fomentou ideias de democracia, cidadania, 
dignidade, entre outras (SANTOS, 2009, p. 27), as quais continuam me-
recendo ênfase e sendo objeto de estudos e de críticas no século XXI, na 
era informacional e na sociedade em rede. 

Tal recorte permite e instiga a reflexão acerca do constitucionalismo 
contemporâneo e da atuação dos poderes públicos na efetivação de direi-
tos fundamentais e na tutela daqueles direitos que ainda não foram 
amparados no texto constitucional, já que a sociedade, o Poder Público e 
o setor privado se organizam de outra forma e as próprias relações e 
“poder”19  possuem outras nuances. 

Hesse (1991, p. 19-20) afirma que a força normativa da Constituição 
está relacionada à vontade de Constituição e não somente à vontade de 
poder, de modo que abranja três vertentes: a) “[...] a compreensão da 

 
19 Ao tratar de “Poder”, Lash (2005, p. 25) aborda as alterações que ocorreram da sociedade industrial para a 
sociedade informacional, a última conceituada por Castells (1996, p. 64-65) em meados dos anos 70. Na primeira, 
também conhecida como era das manufaturas, o poder era associado à propriedade como meio mecânico de 
produção e os principais atores eram as nações, as instituições e organizações. Nessa temporalidade o poder 
consistia em forma de exploração. Já a segunda, chamada de era da informação, depende do poder como forma de 
exclusão e esse se associa à propriedade intelectual, na qual bits e bytes adquirem valor e, por essa razão, geram 
ganância, como se verifica no caso de patentes, marcas  registradas, informações  genéticas  e no setor da  tecnolo-
gia  da informação com grande notoriedade e atribuição de valor aos softwares (e demais sistemas criados 
diariamente). Assim, embora existam incontáveis aspectos positivos nessa evolução tecnológica, o fomento do 
capitalismo exacerbado e do consumo desenfreado gera lucratividade para as grandes empresas, fortalecendo 
relações de poder e de dominação e aumenta desigualdades sociais. Nesse ponto, Lash chama atenção para a 
desordem informacional decorrente dessa acumulação de capital em escala planetária e salienta que, enquanto na 
ordem industrial o paradigma era da desigualdade centrada nas relações de produção entre capitalistas e trabalha-
dores em uma empresa ou fábrica determinada, na era da informação evidencia-se o paradigma da exclusão. 
Significa dizer que “[...] na ordem da informação é mais central a exclusão que a exploração” (LASH, 2005, p. 26), 
em face do surgimento de um circuito de elites desenraizadas ou descontextualizadas, e, justamente por essa razão, 
cada vez mais globais e conectadas através de linhas de comunicação. 
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necessidade e do valor de uma ordem normativa inquebrantável, que 
proteja o Estado contra o arbítrio desmedido e disforme”; b) “[...] a com-
preensão de que essa ordem constituída é mais do que uma ordem 
legitimada pelos fatos (e que, por isso, necessita de estar em constante 
processo de legitimação), e, por fim c) “[...] a consciência de que, ao con-
trário do que se dá com uma lei do pensamento, essa ordem não logra 
ser eficaz sem o concurso da vontade humana”, uma vez que “[...] essa 
ordem adquire e mantém sua vigência através de atos de vontade”. 

Em síntese, a força normativa da Constituição não depende apenas 
do seu conteúdo e sim da “práxis”, que envolve todos os partícipes da 
vida constitucional, os quais devem partilhar a concepção da chamada 
vontade de Constituição. Ainda, Hesse (1991, p. 22) traz relevante contri-
buição teórica ao referir que “[...] a interpretação tem significado 
decisivo para a consolidação e preservação da força normativa da Consti-
tuição”. Interpretação essa que garanta a adequação da norma e dos fatos 
concretos da vida. Nesse sentido explica o autor: 

 
Se o direito e, sobretudo, a Constituição, têm a sua eficácia condicionada pe-
los fatos concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação faça 
deles uma tábula rasa. Ela há de contemplar essas condicionantes, correlaci-
onando-as com as proposições normativas da Constituição. A interpretação 
adequada é aquela que consegue concretizar de forma excelente, o sentido 
(Sinn) da proposição normativa dentro das condições reais dominante nua 
determinada situação. 
 

Veja-se que o autor alemão há muito já mencionava a necessidade 
de uma interpretação adequada do texto constitucional diante de casos 
concretos submetidos à apreciação. Destarte, quanto mais os responsá-
veis pela vida constitucional tiverem a convicção da força ativa da 
Constituição, mais essa será inviolável.  

Por essa razão que Hesse (1991, p. 24) constata que “[...] a intensi-
dade da força normativa da Constituição apresenta-se, em primeiro 
plano, como uma questão de vontade normativa, de vontade de Consti-
tuição”. E, ainda, “[...] quanto mais intensa for a vontade de Constituição, 
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menos significativas hão de ser as restrições e os limites impostos à força 
normativa da Constituição” (HESSE, 1991, p. 24). 

Em tempos de constitucionalismo contemporâneo, importante refe-
rir que “[...] a Constituição não está desvinculada da realidade histórica 
concreta de seu tempo. Todavia, ela não está condicionada, simplesmen-
te, por essa realidade”, ou seja, “[...] em caso de eventual conflito, a 
Constituição não deve ser considerada, necessariamente, a parte mais 
fraca” (HESSE, 1991, p. 25). 

Mais do que isso, em tempos de expansão do capitalismo, do con-
sumismo desenfreado, do poder tecnológico e da sociedade em rede, é 
fundamental que “o varejo do capital” (expressão utilizada por Hesse, 
1991, p. 29) não fortaleça o desrespeito à Constituição, sobretudo quando 
se trata de direitos fundamentais, como a intimidade. 

Com base nessas considerações, brevemente aqui expostas, Hesse 
(1991, p. 32) concluiu que não há conflito entre ordenação constitucional 
e realidade política e social, porquanto “[...] os pressupostos assegurado-
res da força normativa da Constituição não foram plenamente 
satisfeitos”. 

Deste modo, para o autor a indagação sobre se o futuro do Estado é 
uma questão de poder ou um problema jurídico, “[...] depende da pre-
servação e do fortalecimento da força normativa da Constituição, bem 
como de seu pressuposto fundamental, a vontade de Constituição” 
(HESSE, 1991, p. 32). Essa afirmação se encontra acertada também para 
o cenário brasileiro, uma vez que não raro o texto constitucional não é 
interpretado adequadamente ou é relativizado diante de questões políti-
cas e sociais. 

Nesse sentido, Hommerding (2007, p. 40) aponta que a crise do Po-
der Judiciário relaciona-se fundamentalmente à capacidade de 
compreensão, sobretudo do Estado Democrático de Direito e da Consti-
tuição: 

 
O Poder Judiciário do Brasil, no entanto, pensado na modernidade, cujas 
promessas ainda não foram efetivadas no país, juntamente com o Estado, es-
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tá em crise, pois vem perdendo a legitimação como Poder. Essa perda de le-
gitimidade do Judiciário decorre diretamente de sua ineficácia como 
instância de resolução de conflitos, principalmente daquelas demandas soci-
ais, coletivas, que surgem com o Estado Social, e da incapacidade de seus 
juízes de compreender adequadamente o que significa Estado Democrático 
de Direito e quais as implicações da Constituição no processo de aplicação do 
Direito, que, no Estado Democrático de Direito, tende a ser uma conduta 
pautada em critérios adequados ao conteúdo material da Constituição, isto é, 
aos direitos e garantias fundamentais. 
 

Importante referir que, enquanto o Estado Liberal optava por uma 
concepção de Constituição-garantia, que possuía a função de preservar o 
conjunto das liberdades individuais, o Estado Democrático optou pela 
Constituição como um projeto social, integrado por um conjunto de valo-
res compartilhados. Nesse sentido, surge a Constituição-dirigente 
(CITTADINO, 2000, p. 246). 

A busca por respostas corretas no âmbito do Processo Civil, segundo 
Isaia (2012, p. 233), está relacionada ao neoconstitucionalismo compro-
missário e dirigente e à necessidade de abertura (processual e 
democrática) à sociedade, rompendo com a estrutura tripartite em pro-
cesso (Autor, Juiz e Réu). Necessário, portanto, pensar o processo civil 
através da lente hermenêutico-filosófica, ou seja, de uma filosofia no 
processo que evite deixá-lo nas mãos do julgador (ISAIA, 2012, p. 233). 
Refuta-se, assim, a discricionariedade e o protagonismo judicial, por-
quanto 

 
[..] o julgador, procurando colocar-se da perspectiva da sua comunidade, 
considerada como uma associação de co-associados livres e iguais perante o 
Direito, deve compreender criticamente o Direito positivo como o esforço 
dessa mesma comunidade para desenvolver o melhor possível o sistema de 
direitos fundamentais. Não se pode, em nome da conveniência política ou do 
que seja, deixar de levar tais direitos a sério (CATTONNI DE OLIVEIRA, 
2004, p. 68). 
 

A partir disso, Dworkin (2005, p. 238) coloca a célebre metáfora do 
romance escrito em continuidade, apontando o problema da narração. 
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Na metáfora do “Romance em Cadeia”, elaborada pro Dworkin, cada juiz 
deve se considerar parte de um complexo empreendimento em cadeia, ao 
lançar-se à criação e à interpretação jurisprudenciais. 

Dworkin concebe a interpretação jurídica como a extensão de uma 
história institucional do Direito, que se desenvolve a partir de decisões, 
estruturas, convenções e práticas. Desse modo, segundo o autor, o pro-
cesso interpretativo seria como um romance em cadeia, que não é escrito 
somente por um autor e sim por vários. 

Cada um é responsável pela redação de um capítulo separado, de-
vendo continuar a elaboração a partir de onde seu antecessor parou. 
Evidencia-se, assim, a importância da integridade. Para Dworkin (2005, 
p. 238): 

 
Cada juiz, então, é como um romancista na corrente. Ele deve ler tudo o que 
outros juízes escreveram no passado, não apenas para descobrir o que disse-
ram, ou seu estado de espírito quando disseram, mas para chegar a uma 
opinião sobre o que esses juízes fizeram coletivamente, da maneira como ca-
da um de nossos romancistas formou uma opinião sobre o romance coletivo 
escrito até então. Qualquer juiz obrigado a decidir uma demanda descobrirá, 
se olhar nos livros adequados, registros de muitos casos plausivelmente simi-
lares, decididos há décadas ou mesmo séculos por muitos outros juízes, de 
estilos e filosofias judiciais e políticas diferentes, em períodos nos quais o 
processo e as convenções judiciais eram diferentes. Ao decidir o novo caso, 
cada juiz deve considerar-se como parceiro de um complexo empreendimen-
to em cadeia, do qual essas inúmeras decisões, estruturas, convenções e 
práticas são a histórias; é seu trabalho continuar essa história no futuro por 
meio do que ele faz agora. Ele deve interpretar o que aconteceu antes porque 
tem a responsabilidade de levar adiante a incumbência que tem em mãos e 
não partir em alguma nova direção. Portanto, deve determinar, segundo seu 
próprio julgamento, o motivo das decisões anteriores, qual realmente é, to-
mado como um todo, o propósito ou o tema da prática até então. 
 

Isso significa dizer que, na complexidade da tarefa a que estaria 
submetido cada escritor ao redigir o romance, deve escrever cada capítu-
lo de modo a criar da melhor maneira possível o romance com a 
complexidade da tarefa enfrentada pelo juiz que, ao decidir um caso 
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difícil, teria a função de dar continuidade à história. O juiz/escritor deve 
proceder avaliação do que foi feito, não iniciar do “grau zero”. Segundo 
Dworkin (2003, p. 305): 

 
Os juízes que aceitam o ideal interpretativo da integridade decidem casos di-
fíceis tentando encontrar, em algum conjunto coerente de princípios sobre os 
direitos e deveres das pessoas, a melhor interpretação da estrutura política e 
da doutrina jurídica da sua comunidade. 
 

Complementando a ideia supracitada e compreendendo o pensa-
mento de Dworkin, Motta (2010, p. 41) destaca que “o juiz não pode ser 
um “solista”, e nem haverá “grau zero” na interpretação dos textos cons-
titucionais e dos casos que os interpelam”. Logo, o juiz deve considerar o 
que os demais juízes do presente e do passado decidem e decidiram e 
também dos argumentos dos demais participantes do processo. O juiz 
então “deverá ter uma visão do Direito (e, decorrentemente, da Consti-
tuição), como um todo coerente e íntegro”, de modo que “nessa tarefa, a 
doutrina (e os precedentes, se forem adequadamente compreendidos, e 
vistos como corretos) o socorrerá” (MOTTA, 2010, p. 41). 

Sob essa perspectiva, “[...] a decisão jurídica não se apresenta como 
um processo de escolha do julgador das diversas possibilidades de solu-
ção da demanda”, uma vez que “[...] ela se dá como um processo em que 
o julgador deve estruturar sua interpretação – como a melhor, a mais 
adequada – de acordo com o sentido do direito projetado pela comunida-
de política” (STRECK, 2012, p. 106). 

Dessa forma, Dworkin considera que a discricionariedade judicial 
nos casos difíceis cessa com a aplicação de princípios, que fundamentam 
e justificam a decisão. Ou seja, há padrões de conduta que os juízes utili-
zam para fundamentar suas decisões que não são regras, mas sim 
princípios, o que limita a esfera de discricionariedade (OLIVEIRA, 2008, 
p. 176). Como afirma Rocha (2004, p. 249) a interpretação dada pelo 
julgador, em observância à integridade do Direito, harmoniza os princí-
pios, a história institucional e o direito vigente: 
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Dworkin acredita que a decisão deve partir do caso concreto e, através de um 
processo de reconstrução, atingir um alto grau de abstração para aplicar o 
princípio adequado ao caso. [...] No fim, toda decisão é principiológica e todo 
caso é um hard case, único e irrepetível. A integridade do Direito significa 
que a interpretação deve buscar compatibilizar estes princípios, a história 
institucional e o direito vigente. Ressalte-se que a coerência não significa de 
modo algum subordinação e sim uma apropriação crítica dessa história. 
Dworkin compara o Direito a um romance em cadeia. O juiz faz acréscimos 
na tradição que interpreta, escrevendo mais um capítulo de modo a criar, da 
melhor maneira, o romance em elaboração. São várias mãos que escrevem o 
romance como se fossem um só autor. 
 

Quando uma análise preliminar de um caso é feita e não se tem cer-
teza de qual interpretação possível deve prevalecer no caso, o juiz 
depara-se com um caso difícil. Então, ele deve escolher, dentre as inter-
pretações aceitáveis, qual a que melhor se adequa, do ponto de vista da 
moral política, à estrutura das instituições e decisões da comunidade. 

Destarte, Dworkin entendia que mesmos nos casos difíceis os juízes 
estão vinculados a julgar conforme padrões prévios de conduta. Diante 
disso, Dworkin (2010, p. 195) criou, metaforicamente, a figura do cha-
mado juiz “Hércules” (ideal) para atender às exigências complexas da 
interpretação do Direito.  

O juiz Hércules, que tem “[...] capacidade, sabedoria, paciência e sa-
gacidade sobre- humanas” e “[...] aceita as principais regras não 
controversas que constituem e regem o direito em sua jurisdição”, é o 
modelo de juiz da concepção do Direito como integridade, e, por este 
motivo, serve como guia aos juízes que aceitam esta concepção e que 
procuram encontrar “[...] algum conjunto coerente de princípios sobre 
os direitos e deveres das pessoas” e chegar à “[...] melhor interpretação 
da estrutura política e da doutrina jurídica de sua comunidade” para 
solucionar o caso em questão (DWORKIN, 2010, p. 195). 

As decisões do juiz Hércules seriam instâncias justificadas por ar-
gumentos de princípios, e não por argumentos de política. Assim, os 
precedentes – as decisões anteriores de direito costumeiro – são justifica-
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dos por princípios que apliquem coerentemente os direitos como um 
todo, para que se possa afirmar que a decisão tomada é compatível com 
princípios estabelecidos, ou seja, que ela é equânime e compatível com as 
decisões anteriores. Nenhum juiz real poderia realizar esta tarefa de 
interpretar plenamente todo o direito que rege a sua comunidade. 

É por isto que Dworkin imagina um juiz hercúleo, “[...] dotado de 
talentos sobre-humanos e com um tempo infinito a seu dispor”, como 
um norte para o trabalho dos juízes reais. Dworkin ressalta que a distin-
ção entre casos fáceis e casos difíceis no direito não é tão clara como 
parece ser e por isso para o direito como integridade os casos fáceis são 
apenas casos especiais dos casos difíceis, ou seja, são casos que possuem 
uma interpretação tão óbvia e sem desvios que acabam levando sempre a 
esta conclusão (DWORKIN, 2003, p. 317). Destaca-se, nesse contexto, 
segundo Bahia (2004, p. 324), a unicidade de cada caso concreto e sua 
respectiva resposta correta (adequada), pois 

 
[...] mesmo o juiz Hércules não é capaz de definir o Direito, mas tão-só for-
necer as respostas que, num certo momento, lhe parecem as melhores. Não 
há respostas definitivas, que possam, resolvendo um caso, determinar a so-
lução de quaisquer outros, a interpretação é (sempre) construtiva: ao mesmo 
fornecer “a única resposta correta” para um caso, isso apenas é possível dada 
a complexidade do evento posto à decisão, que o torna único; se ele é único, a 
respectiva decisão não pode ser a criação de um standart que determine, a 
priori a solução de qualquer outro caso, ainda que “semelhante”. 
 

A força motriz de Dworkin consiste em trabalhar o “dever” dos juí-
zes enquanto juízes, ou seja, o dever de elaboração de uma teoria 
coerente e que não desconsidere a complexidade normativa do Direito, 
incluindo o papel da história judiciária e legislativa, que deverão ser “jus-
tificadas” principiologicamente e com a filtragem constitucional 
(MOTTA, 2010, p. 94). 

Tais pressupostos, de extrema importância no contexto decisório ju-
risdicional, serão verificados nas decisões relacionadas ao direito à 
intimidade na sociedade em rede, foco deste trabalho. Por essa razão, a 
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exposição teórica realizada neste subtópico é essencial para a reflexão 
crítica relativa aos casos práticos submetidos à apreciação pelo Poder 
Judiciário. 

Registra-se o alerta trazido a lume por Streck (2012, p. 107), para 
quem “[...] o juiz “Hércules” é apenas uma metáfora para demonstrar a 
superação do paradigma representacional (morte do sujeito solipsistas 
na modernidade) não significou a morte do sujeito que sempre está pre-
sente em qualquer relação de objeto”. 

O juiz Hércules, portanto, não é portador de uma “subjetividade as-
sujeitadora”, até mesmo porque o acerto de Dworkin relaciona-se à 
coerência e integridade do Direito. Dessa forma, não há em Hércules um 
“livre atribuir de sentidos” (STRECK, 2012, p. 107). 

A coerência é uma condição de possibilidade para que seja oferecida 
racionalidade à argumentação legal. Por essa razão, a coerência pode ser 
considerada uma espécie de “critério de validez” para Dworkin. Confor-
me explica Hommerding (2012, p. 107), “[...] a coerência pode conter 
dois sentidos: a) negativo, significando ausência de contradições, consis-
tência; b) positivo, quando significa união das partes com o todo, 
encerramento”. 

Mas, para Dworkin, existem dois tipos de coerência: a “coerência de 
estratégia” e a “coerência de princípio”, sendo que o jus-filósofo defende 
a segunda. Sob essa lente, “[...] as normas devem ser interpretadas e as 
decisões judiciais devem ser modeladas em harmonia com a história legal 
e o sistema de princípios ético-políticos” (HOMMERDING, 2012, p. 108). 
A coerência, então, vincula-se à integridade, mas, enquanto a integridade 
é um valor político fundamental na comunidade, a coerência é uma espe-
cificação da integridade, uma forma de assegurar que a decisão do juiz 
(ou do legislador) seja a melhor possível (HOMMERDING, 2012, p. 108). 

Dessa forma, “[...] quando o juiz reconstitui interpretativamente o 
caso, deve considerar o Direito como um todo coerente e fechado”, de 
modo que “[...] o ato normativo, para que possa ser considerado coeren-
te, deve inserir-se harmoniosamente na história jurídica da comunidade, 
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com atenção aos precedentes de relevo e os materiais normativos exis-
tentes” (HOMMERDING, 2012, p. 108). 

Esse entendimento dworkiniano, quando corretamente aplicado pe-
lo juiz, evita o surgimento de entendimentos judiciais subjetivistas e 
particulares sobre a aplicação normativa, ou seja, decisões solipsistas, 
solitárias, voluntarísticas e arbitrárias, sendo essencial para a garantia do 
Estado Democrático de Direito, conforme afirma Streck (2009, p. 70): 

 
Por isso, o acerto de Dworkin ao exigir uma responsabilidade política dos juí-
zes. Os juízes têm a obrigação de justificar suas decisões, porque, com elas, 
afetam os direitos fundamentais e sociais, além da relevante circunstância de 
que, no Estado Democrático de Direito, a adequada justificação da decisão 
constitui um direito fundamental. Daí a necessidade de ultrapassar o “modo-
positivista-de-fundamentar” as decisões (perceptível no cotidiano das 
práticas dos tribunais, do mais baixo ao mais alto); é necessário justificar – e 
isso ocorre no plano da aplicação – detalhadamente o que está sendo decidi-
do. Portanto, jamais uma decisão pode ser do tipo “Defiro, com base na lei x 
ou na súmula y”. 
 

Nesse sentido, a justificativa ou fundamentação da decisão é condi-
ção de possibilidade de sua legitimidade, em consonância com a 
obrigação contida no artigo 93, inciso IX, da Constituição do Brasil20. Tal 
dispositivo impõe a “obrigação de motivar”, independentemente de ra-
zões comumente utilizadas para afastar esse dever qualitativo da 
prestação jurisdicional, como, por exemplo, a morosidade da justiça, o 
excesso de demandas e a falta de servidores. 

Seguindo essa orientação constitucional, diante da constitucionali-
zação do Direito, já abordada, recentemente, foi promulgado21 o novo 

 
20 “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratu-
ra, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às 
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 à informação” (BRASIL, 1988). 
21 Salienta-se que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor no Brasil no dia 18 de março de 2016, conforme 
decisão oriunda do Superior Tribunal de Justiça. Na oportunidade, foi emitido o seguinte enunciado "o plenário do 
STJ, em sessão administrativa, interpretando o artigo 1.045 do Código de Processo Civil, definiu que este entrará 
em vigor no dia 18 de março de 2016” (BRASIL, 2016). 
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Código de Processo Civil brasileiro, que, em seu artigo 489 (BRASIL, 
2015) trouxe a necessidade de fundamentação das decisões judiciais, 
reforçando o pensamento de Dworkin até então elucidado. 

Assim sendo, no Brasil, percebe-se a influência do pensamento 
dworkiniano acerca da integridade do Direito no novo Código de Proces-
so Civil (Lei nº 13.105), de 16 de março de 2015 (BRASIL, 2015), o qual 
trouxe em seu bojo diretrizes para a tomada de decisões pelo Poder Judi-
ciário no âmbito do processo civil. Isso, pois, 

 
O Novo CPC impõe o cumprimento do que já estava contido no art. 93, IX, da 
CRFB/1998, no seu art. 489, uma vez que ao analisar o modo como as deci-
sões são (mal) fundamentadas tornou-se imperativa uma perspectiva 
adequada para a referida cláusula constitucional, inclusive com o respaldo 
dessa (nova) legislação que promova com efetividade a expansividade e per-
fectibilidade típicas do modelo constitucional de processo brasileiro. Atente-
se que “decisão fundamentada”, isto é, que leve a sério os argumentos, teses 
e provas de ambas as partes não é sinônimo de decisão longa. Pode-se ple-
namente ter uma sem outra coisa. O que o Novo CPC quer (ou melhor, o 
que, antes e acima dele, a Constituição quer) é ima decisão legítima, correta e 
íntegra (Dworkin) e não, necessariamente, uma decisão prolixa (THEODORO 
JÚNIOR; NUNES; BAHIA; PEDRON, 2015, p. 302). 
 

A partir disso, o novo CPC estabeleceu que a sentença, ato decisório 
de extrema importância do processo, deve ser fundamentada, com a 
exposição dos porquês da decisão. Isso, pois, “[...] na fundamentação, o 
juiz deve enfrentar todas as questões de fato e de direito que sejam rele-
vantes para a solução da demanda, justificando a conclusão a que 
chegará no dispositivo” (NEVES, 2016, p. 806).  

Além do artigo 489, o novo CPC trouxe em seu artigo 11 que “[...] 
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade” (BRASIL, 2015). 
Nesse sentido, “[...] a extrema relevância da fundamentação na constru-
ção do raciocínio do juiz, que justifica seu status constitucional” consiste 
na “[...] extensão do poder estatal, e como entidade imparcial no proces-
so, o juiz deve expor os motivos que lhe formaram o convencimento”, 
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como “[...] mostra de que o poder do Estado de distribuir a justiça foi 
cumprido, e também como expressão do princípio do contraditório e 
ampla defesa” (NERY JUNIOR; ANDRADE, 2015, p. 1222). 

Essa necessidade de fundamentação relaciona-se, segundo Streck 
(2014, p. 329), com o papel estratégico que o Poder Judiciário representa 
nas democracias constitucionais contemporâneas, para concretizar direi-
tos fundamentais, de forma legítima e, portanto, mediante decisões 
motivadas. Para Nunes (2012, p. 200), “[...] o juiz democrático não pode 
ser omisso em relação à realidade social e deve assumir sua função insti-
tucional decisória, num sistema de regras e princípios, com o substrato 
extraído do debate endoprocessual”, pois, neste debate, “[...] todos os 
sujeitos processuais e seus argumentos são considerados e influenciam o 
dimensionamento decisório”. 

Da mesma forma, a fundamentação é um dos elementos que legiti-
ma a decisão judicial (especialmente aquela que pode ser considerada 
íntegra, coerente e constitucionalmente adequada), conforme explica o 
jurista Cattoni de Oliveira (2004, p. 49), para quem “[...] o que justifica a 
legitimidade das decisões, no contexto de uma sociedade plural e demo-
crática, são antes garantias processuais atribuídas às partes, 
principalmente a do contraditório e a da ampla defesa, além da necessi-
dade de fundamentação das decisões”. 

Nesse diapasão, Streck (2009, p. 69) considera que a produção de-
mocrática do Direito deve ser um salto para além do paradigma 
subjetivista, local em que a hermenêutica atua de forma a blindar inter-
pretações arbitrárias e discricionárias em processo, por parte dos juízes. 
Evidentemente, o processo decisório de cada caso concreto pressupõe 
observância aos ditames constitucionais, conforme explica Isaia (2012, p. 
12-13): 

 
Exige-se tanto um processo quanto uma atuação jurisdicional democrática, 
compartilhada, antiarbitrária e antipositivista, fulcrada em ambientes pro-
cessuais que proporcionem o fortalecimento (coerente) da Constituição a 
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partir da aplicação dos princípios constitucionais e do respeito ao direito 
substantivo, ao caso concreto (fato) submetido a juízo. 
 

Percebe-se claramente que o novo Código de Processo Civil trouxe 
dispositivo expresso (artigo 48922) que veda a discricionariedade do juiz 
no momento da decisão através da exigência de fundamentação e de 
enfrentamento de todas as teses arguidas pelas partes no processo. Esse 
novo dispositivo, o CPC alterou a enumeração de “requisitos da senten-
ça” para “elementos da sentença”, tendo ampliado o rol, bem como 
inovado em apresentar hipóteses em que a decisão não será considerada 
fundamentada, as quais não estavam contidas na legislação processual 
civil anterior. 

Ao estabelecer tais diretrizes, em nível processual civil, resta eviden-
te que o legislador visa evitar que o juiz decida de acordo com sua 
“vontade”, “experiência”, etc., interpretando para “descobrir” o conteúdo 
da norma, extraindo o “significado ideal” do texto. 

Em seu lugar, impõe-se a atuação de um juiz que tenha ciência da 
responsabilidade social e política de suas decisões, buscando dar coerên-
cia ao Poder Judiciário e integridade ao Direito (STRECK, 2009, p. 272), 
cônscio de sua responsabilidade ante uma Constituição diretiva funda-
mental, que é condição de possibilidade para o funcionamento do Estado 
de feição democrática de direito, incompatível com qualquer espécie de 

 
22 O artigo 489 do novo Código de Processo Civil estabelece elementos essenciais da sentença e hipóteses em que 
não se considera a decisão fundamentada: “Art. 489. São elementos essenciais da sentença: I - o relatório, que 
conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das 
principais ocorrências havidas no andamento do processo; II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões 
de fato e de direito; III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem. 
§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - 
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a 
questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidên-
cia no caso;  III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a 
invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar 
que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudên-
cia ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a 
superação do entendimento. §2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais 
da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas 
fáticas que fundamentam a conclusão. § 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos 
os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé” (BRASIL, 2015). 
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discricionariedade (positivista) ou decisionismo. Neste norte, a funda-
mentação das decisões está relacionada à coerência e integridade: 

 
Assim, como se trata de um processo argumentativo, a construção da decisão 
jurisdicional, que importa na determinação da norma adequada a um dado 
caso, assegurada num nível institucional, depende do entrelaçamento de ar-
gumentos e de perspectivas de interpretação acerca do caso concreto que não 
pode, por um lado, deixar de considerar os pontos de vista dos diretamente 
implicados, nem, por outro, se deixar reduzir à sua mera consideração. O 
que se coloca em questão, nesse momento, é a própria garantia de integrida-
de do Direito, a fim de se garantir tanto a coerência normativa da decisão ao 
sistema jurídico, quanto a sua adequabilidade ao caso concreto (CATTONI 
DE OLIVEIRA, 2004, p. 220-221). 
 

Vale ressaltar que, mediante proposta de emenda realizada pelo ju-
rista Lenio Streck, o novo Código de Processo Civil trouxe dispositivo 
legal expresso nesse sentido, em seu artigo 926, ao exigir que “[...] os 
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, ínte-
gra e coerente” (BRASIL, 2015). Dito isto, casos idênticos devem possuir a 
garantia da isonômica aplicação principiológica, conforme explica Streck 
(2014, p. 1): 

 
[...] Haverá coerência se os mesmos preceitos e princípios que foram aplica-
dos nas decisões o forem para os casos idênticos; mais do que isto, estará  
assegurada a integridade do direito a partir da força normativa da Constitui-
ção. A coerência assegura a igualdade, isto é, que os diversos casos terão a 
igual consideração por parte do Poder Judiciário. Isso somente pode ser al-
cançado através de um holismo interpretativo, constituído a partir de uma 
circularidade hermenêutica. Já a integridade é duplamente composta, con-
forme Dworkin: um princípio legislativo, que pede aos legisladores que 
tentem tornar o conjunto de leis moralmente coerente, e um princípio juris-
dicional, que demanda que a lei, tanto quanto possível, seja vista como 
coerente nesse sentido. A integridade exige que os juízes construam seus ar-
gumentos de forma integrada ao conjunto do direito, constituindo uma 
garantia contra arbitrariedades interpretativas; coloca efetivos freios, através 
dessas comunidades de princípios, às atitudes solipsistas-voluntaristas. A in-
tegridade é antitética ao voluntarismo, do ativismo e da discricionariedade. 
Água e azeite. 
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Desse modo, “[...] a coerência e a integridade são, assim, os vetores 
principiológicos pelos quais todo o sistema jurídico deve ser lido”, o que 
significa dizer que “[...] qualquer decisão judicial a fundamentação — 
incluindo as medidas cautelares e as tutelas antecipadas — deve ser res-
peitada a coerência e a integridade do Direito produzido 
democraticamente sob a égide da Constituição” (STRECK, 2014, p. 1). 

Assim, após a publicação do novo CPC não há que se falar em livre 
convencimento, porquanto “[...] coerência e integridade são incompatí-
veis com o voluntarismo judicial” (STRECK, 2014, p. 1). Ao fim e ao cabo, 
a decisão íntegra e coerente sustenta a impossibilidade de que o cidadão 
seja surpreendido pelo entendimento pessoal do julgador. 

Em face dessa viragem normativa23, “[...] a partir de agora, teremos 
um lema (padrão) a seguir: lutar para que o direito seja um conjunto 
harmônico que deve expressar um sistema coerente de justiça, ligado por 
princípios que proporcionam essa integridade” (STRECK, 2014, p. 1). 
Isso, parafraseando Dworkin, se o novo CPC – que traz em seu bojo a 
possibilidade de uma teoria da decisão judicial efetivamente democráti-
ca24 - for levado a sério. 

 
23 Para Streck (2014, p. 1), trazer a integridade para o âmago do processo civil possui importantes significados, 
assim elencados: “[...] Levar a sério o processo e os direitos de seus participantes; É uma mudança de postura, ou 
de atitude interpretativa com relação ao processo e as disposições que lhe dizem respeito; É enxergar nos contradi-
tores não meros opositores ou adversários, mas sim membros de uma comunidade política genuína, que são 
governadas por princípios comuns (e não apenas por regras criadas pelo jogo político) e que, justamente por isso, 
aceitam a integridade, já que aceitam “a promessa de que o direito será escolhido, alterado, desenvolvido e inter-
pretado de um modo global, fundado em princípios”; É entender que coerência é um conceito intercambiável; um 
tribunal pode decidir coerentemente, só que de forma equivocada; portanto, coerência necessariamente não quer 
dizer acerto; por isso a integridade é a garantia para a interrupção de uma coerência equivocada”. 
24 Nesse ponto, importante a explicação dada por Streck (2014, p. 1) de que não se pode ser “coerente no erro”, 
conforme se depreende do seguinte exemplo prático: “[...] Um exemplo parafraseado de Dworkin: suponhamos 
que por algum tempo o judiciário vinha declarando que os membros de diversas profissões (médicos, engenheiros, 
dentistas) eram responsáveis por danos causados por negligência, mas que os advogados eram imunes. Chega ao 
judiciário uma nova causa envolvendo, agora, a responsabilidade civil de causídicos. Por coerência, os advogados 
deveriam ficar imunes naquela causa. Afinal, é assim que as cortes vinham decidindo, inclusive a Corte Suprema. 
Só que, em face da integridade do direito, a tal imunidade feria a igualdade. Logo, a coerência deve ser quebrada 
pela integridade, passando também os advogados a responderem civilmente”. Em síntese, “a integridade serve para 
quebrar uma cadeia falsa-equivocada acerca da interpretação de uma lei” (STRECK, 2014, p. 1). 
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Da exegese da novel legislação, extrai-se, portanto, que a aplicação 
do direito a casos semelhantes deve ser igualitária25, utilizando-se como 
fundamento os mesmos elementos de pré-compreensão. Salienta-se que 
essa pré-compreensão não pode ser confundida com mera subjetividade 
ou pré-conceitos do intérprete, consoante afirmava Gadamer. 

Assim, “[...] o modo como se compreende esse sentido do direito 
projetado pela comunidade política (que é uma comunidade – virtuosa – 
de princípios) que condicionará a forma como a decisão jurídica será 
realizada”, sendo que “somente a partir desse pressuposto, é que pode-
mos falar em respostas corretas ou respostas adequadas” (STRECK, 
2012, p. 106). Em síntese, já que não se parte de um “grau zero de senti-
do”, como já exposto anteriormente, a decisão necessariamente deve 
abarcar a reconstrução da história institucional do direito (fundada em 
princípios) e a colocação do caso julgado dentro da cadeia da integridade 
do direito (STRECK, 2012, p. 106). 

Esse aporte teórico e legal impulsiona a concretização do estudo 
proposto, na medida em que se busca refletir sobre quais elementos de-
vem ser previamente compreendidos para a aplicação 
constitucionalmente adequada do direito à intimidade, no contexto da 
sociedade em rede, razão pela qual é necessário o enfrentamento do 
papel do julgador. 

Para Isaia (2012, p. 157-159), diante da atividade criativa do juiz, é 
necessária a imposição de limites à sua liberdade interpretativa, uma vez 
que a finalidade da jurisdição é a de concretizar a Constituição, somente 
possível com o amparo das decisões em valores, princípios e regras con-
tidos no ordenamento jurídico, separando-se as atividades de julgar e 
legislar. Nesse viés, os parágrafos constantes no novo dispositivo proces-
sual civil, 

 

 
25 Nas palavras de Motta (2014, p. 276), a interpretação construtiva da Constituição leva à tese de que uma decisão 
jurídica e democraticamente correta deve ter a sua legitimidade confirmada por uma dupla dimensão da resposta 
correta: procedimento constitucionalmente adequado e a interpretação dirigida à integridade. 
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[...] mostram uma preocupação do legislador em acolher as críticas que a 
doutrina jurídica de há muito faz a decisões de fundamentação extremamen-
te deficientes (e superficiais) e que não enfrentam argumentos relevantes 
trazidos pelas partes, entendidos como tais aqueles aptos a influir no deslin-
de da causa (o que é uma decorrência da mera subsunção do conteúdo 
jurídico do direito fundamental ao contraditório, na sua acepção substantiva) 
(THEODORO JÚNIOR; NUNES; BAHIA; PEDRON, 2015, p. 311). 
 

Percebe-se que o inciso VI do artigo 489 do novo CPC, por sua vez, 
exige, em um primeiro momento, que os juízes apliquem súmula, juris-
prudências e precedentes, de modo que, para deixar de fazê-lo, deve 
promover a adequada justificação. Nesse ponto, há evidente crivo dwor-
kiniano relacionado à preservação da tradição pelo intérprete e o Direito 
como integridade, consoante descreve Isaia (2008, p. 69): 

 
O fato é que Dworkin, numa perspectiva hermenêutica, respeita o valor da 
tradição – em verdadeira crítica ao historicismo e à ficcional imunidade do 
homem aos fatos da história 
–, fazendo referência (quando da trata da interpretação jurídica) metafori-
camente a uma espécie de “romance em cadeia”, como o escrito por uma 
série de romancistas, em que cada um interpreta os capítulos que recebeu 
para escrever um novo capítulo. Assim é o Direito. Assim é a atividade juris-
dicional sob a tese da integridade do Direito. 
 

Isso, pois, “[...] o juiz tem a responsabilidade (ética/constitucional) 
de proteger os direitos e garantias fundamentais, expressos na Constitui-
ção da República”, sendo que “[...] o “sentido” desses direitos e garantias 
fundamentais exsurgirá da pré-compreensão que ele tem da Constitui-
ção, não estando à sua disposição a atribuição de sentido da maneira que 
bem entender” (HOMMERDING, 2007, p. 179). 

Nesta senda, “[...] o juiz deve tomar consciência da história efeitual, 
aproximando a tradição da autoridade e da razão. Essa é a sua responsa-
bilidade” (HOMMERDING, 2007, p. 179). Aliando a tradição à 
necessidade de fundamentação, explica Streck (2014, p. 433) que 
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[...] o juiz não deve “explicar” aquilo que o “convenceu”... Deve, sim, explici-
tar os motivos de sua compreensão, oferecendo uma justificação 
(fundamentação) de sua interpretação, na tentativa de demonstrar como a 
interpretação oferecida por ele é melhor para aquele caso (mais adequada à 
Constituição ou, em termos dworkinianos, correta), um contexto de unidade, 
integridade e coerência com relação ao Direito da Comunidade Política. 
Quem não consegue suspender seus pré-juízos, acaba produzindo um prejuí-
zo ao direito. Como bem diz Dworkin: não importa o que os juízes pensam 
sobre o direito, mas, sim, o ajuste (fit) e a justificação (justification) da inter-
pretação que eles oferecem das práticas jurídicas em relação ao Direito da 
comunidade política. 
 

A decisão judicial, nesse viés, deve estar em consonância com o di-
reito da comunidade política, retomando as ideias do “romance em 
cadeia” e da integridade concebidas por Dworkin e já expostas. Como 
bem diz Gadamer, que teve Heidegger como mentor, quando o juiz pre-
tende adequar a lei às necessidades do presente, tem claramente a 
intenção de resolver uma tarefa prática. Isto não quer dizer, de modo 
algum, que sua interpretação da lei seja uma tradução arbitrária. Portan-
to, todas as formas de decisionismo e discricionariedade devem ser 
afastadas (STRECK, 2014, p. 166-167). 

Ocorre que, conforme destaca Sarmento (2006, p. 200), muitas ve-
zes os princípios constitucionais são utilizados pelos julgadores como 
“varinhas de condão”, possibilitando qualquer espécie de julgamento 
decisionista (arbitrário): 

 
Muitos juízes, deslumbrados diante dos princípios e da possibilidade de, 
através deles, buscarem a justiça – ou o que entendem por justiça -, passa-
ram a negligenciar do seu dever de fundamentar racionalmente seus 
julgamentos. Esta ‘euforia’ com os princípios abriu um espaço muito maior 
para o decisionismo judicial. Um decisionismo travestido sob as vestes do po-
liticamente correto, orgulhoso com os seus jargões grandiloquentes e com a 
sua retórica inflamada, mas sempre um decisionismo. Os princípios consti-
tucionais, neste quadro, converteram-se em verdadeiras ‘varinhas de 
condão’: com eles, o julgador de plantão consegue fazer quase tudo o que 
quiser. 
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Diante disso, em que pese haver previsão constitucional desde 1988, 
a inovação trazida pelo artigo 489 do novel CPC é de extrema importân-
cia no cenário brasileiro, no qual ainda se percebe a existência de 
manifestações solipsistas (discricionárias, portanto) de magistrados que 
ainda acreditam na decisão conforme a consciência. Esse pensamento, 
aliás, restou evidenciado por ocasião do julgamento dos Embargos de 
Divergência no Recurso Especial nº 319.997-SC, julgado em 2003, quan-
do o Ministro Humberto Gomes de Barros, do Superior Tribunal de 
Justiça, assim afirmou: 

 
Não me importa o que pensam os doutrinadores. Enquanto for Ministro do 
Superior Tribunal de Justiça, assumo a autoridade da minha jurisdição. O 
pensamento daqueles que não são Ministros deste Tribunal importa como 
orientação. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de 
Barbosa Moreira ou Athos Carneiro. Decido, porém, conforme minha consci-
ência. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual, para que este 
Tribunal seja respeitado. É preciso consolidar o entendimento de que os Srs. 
Ministros Francisco Peçanha Martins e Humberto Gomes de Barros decidem 
assim, porque pensam assim. E o STJ decide assim, porque a maioria de seus 
integrantes pensa como esses Ministros. Esse é o pensamento do Superior 
Tribunal de Justiça, e a doutrina que se amolde a ele. É fundamental expres-
sarmos o que somos. Ninguém nos dá lições. Não somos aprendizes de 
ninguém. Quando viemos para este Tribunal, corajosamente assumimos a 
declaração de que temos notável saber jurídico - uma imposição da Consti-
tuição Federal. Pode não ser verdade. Em relação a mim, certamente, não é, 
mas, para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar que 
assim seja (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2003). 
 

Essa concepção “[...] traduz claramente o viés nefasto do protago-
nismo judicial, no qual o processo é visto como instrumento técnico da 
jurisdição (e do juiz) que poderia formar uma decisão com qualquer 
conteúdo” (THEODORO JÚNIOR, 2006, p. 27). Evidentemente que a 
declaração do julgador acima transcrita não se coaduna com o Estado 
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Democrático de Direito, conforme crítica realizada por Streck (2006, p. 
51)26. 

A motivação, portanto, legitima a atividade jurisdicional, segundo 
Menezes (2011, p. 183), para quem “[...] é através da motivação que o 
magistrado demonstra à sociedade não ter havido sua contaminação 
psicológica, ou seja, que suas experiências e valores pessoais não servi-
ram como fundamentos determinantes de sua decisão”. Ademais, “[...] 
pela motivação – e não pelo mandato sufragado em pleito popular – que 
o agente político magistrado atesta seu compromisso com os valores 
sociais e constitucionais”.  

Exatamente nesse viés vislumbra Cattoni de Oliveira (2007, p. 75), 
para quem “[...] a Constituição não é do Supremo Tribunal Federal, não 
é do Presidente da República, não é do Congresso Nacional”, pois “[...] 
nenhum deles podem [sic] compreender o exercício de suas funções 
como substituição do papel dos cidadãos em uma democracia, sob pena 
de se dar continuidades a tradições autoritárias com as quais a Constitui-
ção vem romper”. 

Assim, fica evidente que somente com a devida interpretação da 
Constituição será possível a efetivação dos direitos, aplicando seus prin-
cípios na readequação da legislação ao conteúdo e ao ideário do 
constituinte. O processo civil deve estar, então, atento ao paradigma do 
Estado Democrático de Direito, o que é condição de possibilidade para a 

 
26 “Para aqueles que pensam que o Direito é aquilo que os tribunais dizem que é, o voto de Sua Excelência é um 
prato cheio. Só que não é bem assim, ou, melhor dizendo, não pode ser assim (ou, melhor, ainda bem que não pode 
ser assim!). Com efeito, o Direito é algo bem mais complexo do que o produto da  consciência-de-si-do-
pensamento-pensante, que caracteriza a (ultrapassada) filosofia da consciência, como se o sujeito assujeitasse o 
objeto. Na verdade, o ato interpretativo não é produto nem da objetividade plenipotenciária do texto e tampouco de 
uma atitude solipsista do intérprete: o paradigma do Estado Democrático de Direito está assentado na intersubjeti-
vidade. [...] Ora, é preciso ter presente que a afirmação do caráter hermenêutico do Direito e a centralidade que 
assume a jurisdição nesta quadra da história, na medida em que o legislativo (a lei) não pode antever todas as 
hipóteses de aplicação, não significa uma queda na irracionalidade e nem uma delegação em favor de decisionis-
mos. [...] Numa palavra: o processo hermenêutico não autoriza atribuições arbitrárias ou segundo a vontade e o 
conhecimento do intérprete. Aliás, este é um ponto fundamental da luta pela superação do postivismo-normativista: 
o constitucionalismo – compreendido paradigmaticamente – coloca freios à discricionariedade própria do positivis-
mo- normativista. Mais do que isto, trata-se de uma questão de democracia. Como bem alerta Marcelo Cattoni, “o 
Direito sob o Estado democrático de Direito não é indiferente às razões pelas quais um juiz ou um tribunal toma 
suas decisões. O Direito, sob o paradigma do Estado Democrático de Direito, cobra reflexão acerca dos paradigmas 
que informam e conformam a própria jurisdição constitucional” (STRECK, 2006, p. 51). 
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defesa da jurisdição estatal e da democracia sem desconsiderar o contex-
to histórico em que sociedade complexa e pluralista se encontra. 

Streck denomina a faceta transformadora do Estado Democrático de 
Direito de plus normativo, ou seja, o texto constitucional passa a conter 
as possibilidades de resgate das promessas de modernidade, dada a não 
concretização do welfare state, de modo que “[...] o Direito passa a ser 
transformador, uma vez que os textos constitucionais passam a conter as 
possibilidades de resgate das promessas da modernidade, situação que 
assume relevância ímpar em países de modernidade tardia como o Bra-
sil” (STRECK, 2009, p. 66). 

Em se tratando de direitos fundamentais, como é o caso da intimi-
dade, a observância do texto constitucional é essencial para a 
consolidação do Estado Democrático do Direito, tendo em vista que é 
derivada da dignidade humana e está vinculada à própria personalidade 
dos indivíduos, consoante já exposto no primeiro tópico.  

Diante desse cenário, o julgador não está exclusivamente adstrito a 
normas constitucionais de natureza procedimental, uma vez que seu 
papel está diretamente relacionado à tutela da própria Constituição, bus-
cando a efetividade dos direitos e garantias processuais. Nesse sentido, 
afirma Theodoro Junior (2009, p. 30): 

 
[...] a função jurisdicional não se sujeita apenas a cumprir regras e princípios 
constitucionais de natureza procedimental. É a Constituição mesma que o 
Poder Judiciário tem o encargo de tutelar. Todos os direitos fundamentais, e 
não apenas aqueles relacionados diretamente com o processo, têm sua guar-
da e efetivação conferidas aos órgãos jurisdicionais, tarefas cujo desempenho 
há de se ver, invariavelmente, cumprida dentro da técnica do direito proces-
sual. 
 

Deste modo, para a solução de demandas oriundas da sociedade 
complexa e em rede, exige-se que a postura do juiz seja condizente a uma 
tutela constitucionalmente adequada ao paradigma do Estado Democrá-
tico de Direito. Isso significa que o julgador deve proceder racional e 
fundamentadamente à escolha da única norma plenamente adequada à 
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complexidade e à unicidade da situação de aplicação que se apresenta, 
realizando a devida filtragem hermenêutico-constitucional. 

Para Isaia (2012), o paradigma instituído pelo Estado Democrático é 
fruto da superação de uma série de conquistas, tendo o Estado Democrá-
tico de Direito o condão de ser o transformador da realidade, não se 
restringindo apenas a reparar as condições de existência do Estado Soci-
al. Disso resulta a necessidade de releitura e adaptação do processo civil 
aos princípios constitucionais postos, como ocorre com exigência contida 
no artigo 489 do novo Código de Processo Civil. 

Percebe-se, assim, que um dos desafios do processo no século XXI é 
garantir direitos consagrados na Constituição, superando a concepção do 
processo centrado na figura do juiz (solipsista), afastado das partes e do 
caso concreto. Evidencia-se, neste norte, a importância da democratiza-
ção da jurisdição processual, tendo em vista que “[...] uma filosofia no 
processo parte do pressuposto de que a linguagem é tida como um ponto 
de partida e reflexão, sendo nela que a Constituição se desvelará e que o 
sujeito (juiz) solipsista dará lugar a uma participação construída pelo 
diálogo em processo” (ISAIA, 2012, p. 234). 

Nesse sentido, “[...] todo o caso concreto levado ao plano processual 
exige “a” resposta constitucionalmente correta àquela situação conteudís-
tica (fática), que não é e nem pode ser fruto da repetição” (ISAIA, 2012, p. 
234). Exatamente por essas razões, a jurisdição do século XXI deve se 
adaptar às exigências de uma sociedade permeada por desequilíbrios 
sociais, “[...] diante da ocorrência de revoluções tecnológicas, das muta-
ções do sistema produtivo e das transformações da estratificação social” 
(ISAIA, 2012, p. 17). 

Esse espectro, em que as relações sociais passaram a ser caracteri-
zadas pela dinâmica da mudança, da instantaneidade, do efêmero, sendo 
dominadas pela incerteza e pela imprevisão, exige que a jurisdição pro-
cessual e constitucional faça valer “[...] os direitos sociais oriundos do 
constitucionalismo contemporâneo e do surgimento de um modelo de 
sociedade caracterizado pela complexidade e indeterminação” (ISAIA, 
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2012, p. 17). Para tanto, o julgador deve buscar a “verdade hermenêutica” 
do caso concreto, atuando de forma autêntica e democrática, conforme 
alerta Isaia (2012, p. 19)27. 

Com base no exposto, verifica-se que o novo Código de Processo Ci-
vil estabeleceu no artigo 489 o que se pode denominar metaforicamente 
de “juiz romancista”, o qual, sob a perspectiva dworkiniana, seguindo a 
ideia do romance em cadeia, buscará manter a integridade do Direito 
buscando proferir a resposta adequada ao caso concreto, expressamente 
fundamentando a decisão e deixando de lado suas convicções pessoais 
que o conferiam a posição de “senhor da linguagem”, em observância à 
própria ideia de democracia. Nesse sentido: 

 
Impõe-se o rompimento de uma cultura que há séculos confere ao juiz a po-
sição de senhor da linguagem, local em que se despreza o conjunto de 
contextos interpretativos, já existentes e em que se dizem direitos de forma 
livre, independente do elo que o liga ao passado da tradição (autêntica). É fi-
nalmente chegada a hora de ultrapassar a figura do juiz que não se preocupa 
com a democracia e com os direitos sociais, afinal de contas sob o paradigma 
instituído pelo Estado Democrático de Direito tem ele a responsabilidade na 
proteção desses direitos. Uma responsabilidade ética, constitucional (ISAIA, 
2012, p. 25-26). 
 

Adotando essa mesma trilha de pensamento, Espíndola (2008, p. 
235) assevera que o “[...] juiz responsável, ética e constitucionalmente, 
sabe que o direito é uma realidade histórico- concreta e, portanto, não 
está posto, não é pré-dado, tampouco oscila conforme as arbitrariedades 
e decisionismos do poder (político, econômico)”. Dito isto, “[...] a questão 
deixa de ser como o direito pode ser logicamente deduzido a partir da lei, 
da codificação, para ser “como o direito pode ser hermeneuticamente 

 
27 “Trata-se de levar em consideração que a verdade em processo é sempre uma verdade hermenêutica sujeita às 
condições de temporalidade e compreensão do intérprete, o que viabiliza questionar o rito ordinário e a própria atuação 
jurisdicional, rumando à construção (constitucional) de um modelo de juiz ser-no-mundo, autêntico e democrático. 
Angustiado, mas responsável. Consciente das consequências de sua decisão e de que ao fim e ao cabo não está a exercer 
a jurisdição para lançar verdades eternas ou certezas, mas que está à frente de indeterminações. Consciente também do 
cuidado (sentido) ao mundo que se abre a sua frente, compreendendo o processo como fenômeno (a partir de sua 
facticidade), desvelando a realidade que lhe apresenta em cada caso concreto (o qual deve ser compreendido em sua 
unicidade), instaurando seu sentido diante de sua singularidade” (ISAIA, 2012, p. 19). 
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compreendido a partir da viva linguagem histórica”” (ESPÍNDOLA, 2008, 
p. 235). 

A partir dessa perspectiva, tem-se que “[...] o direito justo (a resposta 
certa) não se oferece presente e pré-existente, como uma substância ou 
como um estado – tal imagina o cientificismo, o racionalismo”, visto que 
“na verdade, acontece antes historicamente num processo sem fim, advém 
só num processo de compreensão, haja vista que inexiste uma justiça obje-
tiva do direito fora desse processo” (ESPÍNDOLA, 2008, p. 235). 

Daí a necessidade de justificação das decisões e da própria valorização 
do caso concreto, tendo como âncora o texto constitucional. Logo, reitera-
se a ideia de que o intérprete deve assumir a condição de ser-no-mundo 
para alcançar a resposta constitucionalmente adequada nos casos subme-
tidos à apreciação. “[...] O problema está, todavia, no como deve o juiz 
labutar na busca do encontro da significação do fato concreto, ciente de 
que esta constitui numa das tarefas de maior complexidade do exercício 
constitucional”, o que é possível através da “[...] aproximação, através da 
linguagem, entre procedimento, sociedade e direito” (ISAIA, 2012, p. 27). 

Por fim, importante referir a passagem trazida por Cattoni de Olivei-
ra (2004, p. 362), para quem “[...] a Constituição da República de 1988, 
mais do que derrogada, reformada ou distorcida, deve ser interpretada, 
aplicada e vivenciada de modo adequado, deve ser levada a sério e defendi-
da [...]”, especialmente “[...] se quisermos contribuir, como juristas, e 
construir, como cidadãos, uma sociedade livre, justa e solidária no Brasil”. 

Disso se depreende que o Estado contemporâneo depende diretamen-
te de uma atuação jurisdicional que proporcione o fortalecimento da 
Constituição, a partir da aplicação dos princípios constitucionais, da filtra-
gem hermenêutico-constitucional e de uma interpretação realizada 
conforme a Constituição, no sentido de garantir direitos fundamentais 
(como o direito à intimidade) e fortalecer o Estado Democrático de Direito. 

Com base nas considerações até então expostas, demonstrando a 
atualidade e originalidade desta obra, entende-se que existem seis ele-
mentos jurídicos que devem ser previamente compreendidos na 
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construção de decisões judiciais envolvendo a questão do direito 
fundamental à intimidade. Os elementos são: 1) integridade do Direito; 
2) coerência; 3) fundamentação das decisões; 4) pré-compreensão; 5) 
tradição e, por fim, 6) resposta adequada à Constituição. 

Com efeito, esses elementos envolvem a compreensão da tutela de 
direitos fundamentais no contexto da sociedade em rede (especialmente 
a intimidade dos indivíduos), partindo-se da necessidade de a jurisdição 
processual proferir respostas adequadas à Constituição no Estado Demo-
crático de Direito.  

Dentre eles, a integridade do Direito, a qual exige que o julgador 
atualize entendimentos passados ao presente, considerando a legislação 
aplicável ao caso concreto, especialmente a Constituição Federal, harmo-
nizando princípios, história institucional e o direito vigente, conforme 
entendia Dworkin. 

Ademais, também em alusão ao pensamento dworkiniano, a decisão 
deve ter coerência, de modo que os mesmos princípios que sejam aplica-
dos nas decisões referentes a casos idênticos, embora cada caso seja 
único e a ele possa ser conferida uma resposta correta (adequada). Deste 
modo, a coerência garante a racionalidade à argumentação legal, com 
atenção aos precedentes de relevante importância e os materiais norma-
tivos existentes. 

Não se pode deixar de referir a necessidade de fundamentação, exi-
gida tanto na Constituição Federal (artigo 93, IX) como no novo Código 
de Processo Civil (artigo 489), a qual constitui-se como um direito subje-
tivo do jurisdicionado e uma garantia processual constitucional. 

A fundamentação, portanto, é essencial para conferir legitimidade 
ao ato (decisão judicial), principalmente na perspectiva de uma sociedade 
plural, complexa e democrática, sob pena de nulidade. É necessário que o 
juiz explique de que modo chegou àquela resposta, possibilitando, inclu-
sive, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa pelas partes que integram o processo judicial. 
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A pré-compreensão, de que falava Gadamer, por sua vez, perpassa o 
reconhecimento do contexto social relacionado ao caso. No caso direito à 
intimidade, no contexto da sociedade em rede, é necessário que o juiz 
tenha a percepção de que na atualidade esse direito fundamental merece 
ser enfrentado com mais cuidado e aprofundamento, já que a utilização 
das novas tecnologias de informação e de comunicação apresentam inú-
meras formas de violação da intimidade, desafiando a tutela desse 
direito. Deste modo, tal conceito não pode não pode ser confundido com 
mera subjetividade ou pré-conceitos do intérprete. 

Gadamer também destacava a importância da tradição, historicida-
de que deve ser valorizada de forma autêntica e constantemente 
atualizada pelo intérprete para que este profira decisão adequada à Cons-
tituição. A tradição representa, assim, um elemento primordial para que 
se decida sobre a intimidade no contexto da sociedade em rede. 

Por fim, a resposta adequada à Constituição constitui-se um ele-
mento jurídico que necessariamente deve ser compreendido quando se 
fala em direito à intimidade e sociedade em rede. É através dela que o 
juiz deve proceder racional e fundamentadamente à escolha da única 
norma plenamente adequada à complexidade e à unicidade da situação 
de aplicação que se apresenta, realizando a devida filtragem hermenêuti-
co-constitucional. Isso, pois, a Constituição encontra-se no topo 
normativo e sua observância é essencial para a consolidação do Estado 
Democrático de Direito. 

A partir dos aspectos teóricos até então expostos, sobretudo os seis 
elementos que devem ser previamente compreendidos pelo intérprete 
para o julgamento de casos envolvendo o direito à intimidade na Inter-
net, o próximo tópico se destina ao estudo da jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Busca-se desvelar 
como esses Tribunais estão decidindo esse tema e refletir sobre como 
deveriam decidir, em consonância com elementos já elucidados, cuja 
observância é necessária para que as decisões proferidas sejam constitu-
cionalmente adequadas no Estado Democrático de Direito. 
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2.3. O direito à intimidade na Internet e a jurisprudência do Superi-
or Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

 
“A ideia de limitação do Poder Judicial, a partir da refutação da discricionari-
edade judicial, está pautada na defesa da responsabilidade política dos juízes, 
tese desenvolvida por Ronald Dworkin. Trata-se da noção de que, no exercício 
da atividade jurisdicional, os intérpretes devem estar condicionados a um to-
do coerente e integrado, que é o Direito. Isso vai refletir na busca pela melhor 
justificação das práticas jurídicas, que se dá a partir da noção de sociedade 
como comunidade de princípios. Assim, a ideia de integridade perpassa uma 
noção de resgate principiológico da história institucional do Direito (de sua 
moralidade política), que condiciona o intérprete” (TASSINARI, 2012, p. 43). 
 

A partir do até então exposto e tendo em vista os seis elementos que 
devem ser previamente compreendidos para que as decisões envolvendo 
intimidade e a utilização das novas tecnologias sejam consideradas ade-
quadas à Constituição no Estado Democrático de Direito, realiza-se um 
estudo empírico envolvendo intimidade, Internet e jurisdição. A pesquisa 
empreendida consiste na verificação do estado da arte da jurisprudência 
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal 
(STF) quanto ao direito à intimidade e o mundo tecnológico que permeia 
a sociedade em rede. 

Conforme explica Pérez Luño (2010, p. 360), o direito à intimidade 
é constantemente renovado na era tecnológica, de modo que se pode 
falar em um antes e um depois da informática, o que demonstra a rele-
vância de se discutir esse direito da personalidade em um contexto atual, 
qual seja aquele da sociedade em rede, permeado pela utilização das 
tecnologias de informação e comunicação, com ênfase para a Internet. 

Os posicionamentos doutrinários e dados estatísticos referidos nos 
tópicos anteriores evidenciaram que, efetivamente, há inúmeras formas 
de violação da intimidade na sociedade em rede, o que demanda enfren-
tamento no âmbito científico. As decisões judiciais trazem casos 
concretos envolvendo essa invasão da intimidade submetidos à jurisdição 
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brasileira, bem como decisões acerca desse direito quando relacionado à 
Internet, possibilitando a interlocução entre a teoria e a prática, no senti-
do de sofisticar o enfrentamento da temática proposta. 

Aliado a isso, a jurisdição constitucional também sofre os impactos 
decorrentes de uma sociedade complexa, que se estabelece em rede e de 
forma global, em que o tempo e o espaço possuem nova roupagem. Gid-
dens (2002, p. 22) destaca o ineditismo do mundo atual ao elucidar que 
“não só o ritmo da mudança social é muito mais rápido do que em qual-
quer sistema anterior, mas também a amplitude e a profundidade com 
que ela afeta as práticas sociais e modos de comportamento pré- existen-
tes são maiores”. 

Logo, as respostas oferecidas pelo Poder Judiciário devem ser pen-
sadas e refletidas nesse contexto emergente, conforme se pretende nesta 
obra. Apesar de a pré-compreensão, abordada por Gadamer, deixar clara 
a atribuição de sentido pelo intérprete, Streck (2012, p. 96) alerta que o 
Brasil é permeado pela “[...] cultura jurídica cuja função é reproduzir as 
decisões tribunalísticas”. São amplamente conhecidas as teses de que 
“[...] a Constituição é aquilo que o STF diz que é” e “[...] o direito infra-
constitucional é o que o STJ diz que é”, as quais traduzem a ideia de que 
o direito é aquilo que o Poder Judiciário diz que é, todas pautadas na 
concepção de que a lei é traduzida pela consciência do juiz. 

Essa reprodução é materializada através do que Streck (2012, p. 
196) denomina “hermenêutica de resultados”, de modo que a decisão é 
construída por meio do pensamento “decido-e-depois- busco-o-
fundamento”, o qual é permeado pela subjetividade do julgador (filosofia 
da consciência). Tem-se, assim, frequentemente, decisões “por atacado”, 
ações julgadas por “pilhas”, “decido conforme a súmula X”, “decido con-
forme decidi anteriormente”, entre outros (STRECK, 2012, p. 114). 

Da mesma forma, Isaia (2012, p. 16) alerta a atividade compreensiva 
está em constante movimentação, sendo importante que a jurisdição 
processual seja eficiente, deixando de se amparar em fórmulas de preci-
são (que representam o legado da dogmática jurídica, da filosofia 
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racionalista do século XVII e codificatória do século XIX) ou de sobrelevar 
o perfil individualista presente nos códigos modernos, sobretudo em uma 
jurisdição constitucional. Nas palavras do autor: 

 
É importante que se diga que a hermenêutica filosófica, quando recepcionada 
pelo direito (o que ainda é um lento processo), tem a missão, através dos re-
feridos vetores, de superar a metodologia da plenipotenciariedade das regras 
e do modo de aplicação legal reprodutivo; afinal de contas, a atividade com-
preensiva, que diz respeito às condições prévias de quem interpreta 
(Heidegger), está em constante movimentação. Urge então buscar uma ju-
risdição processual que, ao invés de se amparar em fórmulas de precisão ou 
de sobrelevar o perfil individualista presente nos códigos modernos, seja efi-
ciente em contribuir com os anseios populares de um Estado 
verdadeiramente democrático de direito. Seja condizente a possibilitar a efe-
tividade da Constituição (afinal de contas, toda jurisdição, seja ordinária ou 
não, é constitucional, o que há muito vem alertando Lenio Streck), em acor-
do com os princípios de direitos humanos e a soberania do povo (ISAIA, 
2012, p. 16). 
 

Ao juiz cabe, então, compreender “[...] o processo como fenômeno 
(a partir de sua facticidade), desvelando a realidade que se lhe apresenta 
em cada caso concreto (o qual deve ser compreendido em sua unicidade), 
instaurando seu sentido diante de sua singularidade” (ISAIA, 2012, p. 19). 
A jurisdição constitucional exige que o juiz, como ser-no-mundo, seja 
autêntico, democrático e responsável, sem, contudo, atuar como prota-
gonista, o que remonta ao solipsismo próprio da filosofia da consciência, 
conforme alerta Isaia (2012, p. 19-20). 

Em tal contexto, o Poder Judiciário não é “nem neutro nem prota-
gonista”, de modo que “[...] aprenda a reconhecer as diferenças através 
de um poder compartilhado por todos os sujeitos que atuam no processo 
em um dimensionamento espaço-temporal compatível às exigências 
constitucionais”, estando, por consequência, “[...] aberto à vida social na 
medida de sua mutabilidade” (ISAIA, 2012, p. 22). 

Com base nessas premissas, mostra-se importante o estudo acerca 
do estado da arte da qualidade e da adequação das decisões proferidas à 
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Constituição, especialmente nesses Tribunais Superiores (Supremo Tri-
bunal Federal e Superior Tribunal de Justiça), visto que os julgados 
oriundos dessas Cortes são aplicados no restante do país, muitas vezes 
através de discursos de padronização ou estandardização. 

Isso ocorre quando “[...] cuida-se de demandas-tipo, decorrentes de 
uma relação-modelo, que ensejam soluções-padrão” (BASTOS, 2010, p. 
97) e, através dessa postura, é adotado o chamado “senso comum teóri-
co”28 (um saber não crítico-reflexivo), calcado em discursos de 
fundamentação prévia e conceitos universalizantes (STRECK, 2012, p. 
79). 

O estudo jurisprudencial aborda a existência de fundamentação da 
decisão, a observância da integridade do Direito, coerência e, sobretudo, 
a adequação do julgado ao texto constitucional, com reflexões sobre tra-
dição e pré-compreensão, a fim de verificar sua compatibilização com o 
contexto espaço-temporal em que se vive, especialmente em face dos 
avanços tecnológicos, que trazem novas e complexas demandas para 
apreciação pelo Poder Judiciário. 

São destacadas as principais ideias convergentes com as contribui-
ções teóricas aludidas até então sobre a temática do direito à intimidade 
no contexto da sociedade em rede, bem como os pontos conflitantes, 
realizando-se, assim, uma investigação global e aprofundada de cada 
caso concreto. 

Metodologicamente, a pesquisa foi realizada através do método mo-
nográfico ou de estudo de casos, mediante a utilização das palavras-chave 
“intimidade e internet” nas seções de busca dos sítios eletrônicos dos 
Tribunais Superiores (STF e STJ). Por meio das óticas quantitativa e 
qualitativa foi possível encontrar as decisões que abrangem diversas 

 
28 Essa expressão foi utilizada por Warat (1995, p. 59), para quem “[...] analisando, há alguns anos, esses mesmos 
problemas, para o caso específico da produção das verdades jurídicas ‘sentido comum teórico dos juristas’ ao 
sistema de produção da subjetividade que coloca os juristas na posição de meros consumidores dos modos instituí-
dos da semiotização jurídica”. Na mesma senda, Streck (2012, p. 112) refere que o problema do senso comum 
teórico “[...] é a não superação do positivismo jurídico naquilo que é o seu principal elemento – a discricionarieda-
de, sustentada, por sua vez, no solipsismo do sujeito da modernidade. Ou seja, o problema é, fundamentalmente, 
filosófico”. 
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categorias e nuances desse direito fundamental, trazendo fundamentos 
de relevância para a realização de reflexão crítica, no âmbito acadêmico e 
científico, acerca de um tema complexo e essencial no contexto do Século 
XXI. 

Salienta-se, ainda, que o estudo das decisões foi realizado no mês de 
janeiro 2019, abrangendo, por consequência, as decisões publicadas antes 
e após a entrada em vigor do Marco Civil da Internet, a fim de possibili-
tar ao leitor a constatação do impacto (significativo ou não) da 
promulgação de um marco regulatório específico no Brasil sobre a Inter-
net nas decisões judiciais. 

A pesquisa empírica norteia-se, desse modo, tanto por uma obser-
vação descritiva das decisões como pelo olhar crítico-reflexivo, a fim de 
proporcionar uma compreensão fiel e ampla, de acordo com a realidade 
jurisprudencial brasileira. 

 
2.3.1 Intimidade e internet: Casos julgados pelo Superior Tribunal 
de Justiça. 

 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) é um órgão do Poder Judiciário, 

criado pelo artigo 92, inciso II, da Constituição Federal de 1988, o qual é 
composto por, no mínimo, trinta e três Ministros, conforme artigo 104 
do mesmo diploma legal. O STJ, por ser “[...] fruto de amplos debates 
políticos e de gestão da justiça que permearam o século XX no Brasil”, 
“[...] criado pela Constituição Federal de 1988 e instalado no ano seguin-
te, suas decisões influenciam todos os aspectos da vida cotidiana das 
pessoas”, é também chamado de Tribunal da Cidadania (BRASIL, 2016). 

A competência deste Tribunal Superior é bastante ampla, restando 
definida no artigo 105 da Constituição Federal. Dentre as atividades, 
destaca-se que o STJ é a Corte responsável por uniformizar a interpreta-
ção da lei federal em todo o Brasil, sendo de sua responsabilidade a 
solução definitiva dos casos civis e criminais que não envolvam matéria 
constitucional nem a justiça especializada (BRASIL, 2016). 
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Tendo em vista que o STJ visa à uniformização da jurisprudência, o 
principal tipo de processo julgado é o recurso especial, que serve, sobre-
tudo, para que o Tribunal resolva interpretações divergentes sobre 
dispositivos legais, oriundos da legislação infraconstitucional. Não há 
dúvidas, portanto, da importância deste órgão para o cenário jurídico 
brasileiro, de modo que suas decisões influenciam os julgamentos reali-
zados pelas instâncias inferiores e trazem grande repercussão para os 
casos concretos levados à apreciação. 

Por tais razões, na presente obra, o STJ foi eleito para a realização 
da pesquisa jurisprudencial, que visa o estudo do enfrentamento dado 
pelo Tribunal aos casos que envolvem intimidade e Internet, o que pro-
porcionará o cotejo entre a abordagem teórica e a pesquisa empírica. 

A partir disso, através da pesquisa realizada no sítio eletrônico do 
Superior Tribunal de Justiça, seguindo o caminho Início> Jurisprudên-
cia> Pesquisa> Jurisprudência do STJ, no campo “Pesquisa livre”, 
utilizando-se os termos/palavras-chave “intimidade e internet”, em ja-
neiro de 2019, foram encontrados 29 acórdãos29. 

Dentre eles, antes de adentrar ao estudo propriamente dito, cumpre 
referir que embora tenham sido encontradas mediante o uso dos termos 
empregados na pesquisa, algumas decisões foram excluídas da análise 
por questões metodológicas. Com efeito, a Ação Penal nº 388/DF 
(2004/0156017-1), referente à divulgação de informações e exposição na 
Internet, não se enquadra nos limites da análise jurisprudencial, uma vez 
que se trata de ação penal (queixa) que envolve crime praticado contra a 
honra em decorrência de matéria jornalística publicada na Internet. O 
enfoque criminal e meramente processual também se encontra presente 
no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 87514/BA (2017/0180950-
5), o qual não envolve diretamente a violação ou não da intimidade na 
Internet. Ademais, os acórdãos proferidos no Recurso Especial nº 

 
29 Para a viabilidade e abordagem mais ampla na pesquisa, o estudo de casos restringiu-se aos acórdãos, de modo 
que não foram analisados os acórdãos de Repetitivos, súmulas, decisões de afetação (recursos repetitivos), decisões 
monocráticas, informativos de jurisprudência na pesquisa no sítio eletrônico do STJ e do STF não foram objeto da 
pesquisa as súmulas, as súmulas vinculantes, as decisões monocráticas, as decisões da presidência, as questões de 
ordem, casos de repercussão geral e informativos. 
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1686070/SP (2017/0167080-2) e no Agravo Regimental no Agravo em 
Recurso Especial nº 794702/SP (2015/0256360-0) não foram objeto de 
enfrentamento da intimidade pelo STJ, por envolverem matéria de fato e 
consequentemente esbarrarem na Súmula nº 07 do referido órgão, a 
qual impede o reexame de matéria fática. 

Assim, em que pese a intimidade e a Internet tenham sido referidas 
em algum trecho de voto de julgadores em cada um desses casos, estas 
não integraram o objeto principal do processo levado à apreciação pelo 
STJ, não havendo contribuições relevantes sobre esse tema em específico 
na decisão, sobretudo quanto à menção do Marco Civil da Internet como 
instrumento regulatório. Diante disso, tais decisões foram excluídas da 
reflexão crítica, já que não atendem ao escopo e aos parâmetros adotados 
nesta obra. 

Dessa forma, no âmbito do STJ foram estudados 25 acórdãos 
acerca da intimidade e da Internet, no período de 2004 até 2019. Isso, 
pois, as decisões selecionadas, segundo os critérios já mencionados, se 
mostram pertinentes para a realização desta pesquisa, porquanto trazem 
importantes elementos de compreensão relacionados à intimidade e à 
Internet, proporcionando o enfrentamento dessas questões, nos termos 
em que propostos. 

Com efeito, o estudo de casos acerca das decisões do STJ foi dividido 
em 4 categorias, a fim de facilitar a compreensão do leitor, quais sejam: 
1) Acesso à dados telefônicos de investigados por autoridades policiais (10 
acórdãos); 2) Sigilo  de  dados  em  processo  judicial (2 acórdãos); 3) 
Responsabilidade civil de provedores de Internet (3 acórdãos) e, por fim, 
4) Divulgação de informações e exposição na internet (10 acórdãos). 
Verificou-se que a primeira e a quarta categoria apresentam o maior 
número de julgados pela Corte, conforme demonstra o gráfico abaixo: 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por outro lado, como se depreende do gráfico acima, no período 
temporal da pesquisa, os temas relacionados ao sigilo de dados em pro-
cesso judicial e à responsabilidade civil de provedores de Internet 
possuem menor incidência nos acórdãos do STJ envolvendo intimidade e 
internet.  

Após a demonstração dos temas atinentes à intimidade no âmbito 
da Internet que são submetidos à apreciação do STJ, revela-se essencial 
que se analise de que modo esta Corte vem se posicionando e se verifique 
se os elementos de pré-compreensão expostos ao longo desta obra foram 
ou não observados pela Corte Superior. O estudo que segue será realiza-
do de acordo com as quatro categorias já expostas, a fim de organizar de 
forma sistemática os julgados e de proporcionar a fácil compreensão pelo 
leitor. 

 
Categoria 1) Acesso à dados telefônicos de investigados por autori-
dades policiais 

 
Um dos temas mais recorrentes nos julgados do STJ relacionados à 

temática ora estudada diz respeito à (im)possibilidade de que as autori-
dades policiais acessem dados telefônicos de investigados. Na maioria das 
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decisões, foi reconhecida a nulidade da colheita dessa prova para o pro-
cesso penal, diante da ausência de autorização judicial. 

A decisão do STJ mais recente, envolvendo intimidade e internet, 
especialmente a violação do sigilo de dados telefônicos, bem como a 
(i)licitude desta colheita de provas, consiste no Recurso Ordinário em 
Habeas Corpus nº 101585/MG (2018/0199955-0), em 18/10/2018, 
apreciado pela Quinta Turma. Tal recurso foi interposto contra acórdão 
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), o qual havia 
considerado que as garantias constitucionais individuais não podem se 
sobrepor ao interesse da sociedade, principalmente no caso em comento 
no qual a suposta violação se restringe à mera checagem de mensagem 
do celular apreendido na posse de indivíduo que foi preso em flagrante 
delito (BRASIL, 2018). 

No aspecto criminal, tratava-se de crime de tráfico de drogas com 
prisão em flagrante. O suporte fático-probatório, por seu turno, eviden-
ciou a apreensão do aparelho telefônico, bem como a realização de 
vistoria pela Polícia Militar sem autorização judicial ou do próprio inves-
tigado (paciente/recorrente), com a verificação de mensagens (conversas 
de whatsapp). Neste caso, o STJ julgou, então, se a prova colhida é ilícita, 
com base no artigo 157 do Código de Processo Penal, diante da violação 
da intimidade do investigado (BRASIL, 2018). 

Por oportuno, o STJ fixou o entendimento de que “[...] houve sim 
violação dos  dados armazenados no celular do recorrente (mensagens  
de texto arquivadas - WhatsApp)”, uma vez que “[...] deveria  a  autori-
dade  policial,  após a apreensão do telefone, ter requerido  judicialmente  
a  quebra do sigilo dos dados armazenados” (BRASIL, 2018). Como cons-
tou no julgado, a necessidade de autorização judicial decorre da garantia, 
igualmente constitucional, à inviolabilidade da intimidade e da vida pri-
vada, prevista no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal (BRASIL, 
2018). 

Assim sendo, segundo afirmou o Ministro Reynaldo Soares da Fon-
seca (Relator) “[...] a análise dos dados telefônicos constante do aparelho 
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do investigado, sem sua prévia autorização ou de prévia autorização 
judicial devidamente motivada, revela a ilicitude da prova, nos termos do 
art. 157 do CPP” (BRASIL, 2018). Diante disso, a Quinta Turma do STJ, 
por unanimidade, deu provimento ao Recurso em Habeas Corpus, para 
reconhecer a ilicitude da colheita de dados do aparelho telefônico do 
recorrente (investigado), sem autorização judicial, devendo mencionadas 
provas, bem como as derivadas, serem desentranhadas dos autos, exame 
que será feito pelo Juízo de 1º Grau. 

Verifica-se que no caso em comento, o STJ reformou uma decisão de 
segunda instância, oriunda do TJMG, com base no entendimento de que 
é necessária a autorização judicial (ou do próprio investigado) para o 
acesso a dados contidos em aparelho telefônico, mesmo que o aparelho 
esteja desbloqueado e com o aplicativo aberto. Essa premissa revela-se 
absolutamente adequada à tutela do direito à intimidade na Internet, 
uma vez que a troca de mensagens online está relacionada ao aspecto 
íntimo do indivíduo, como já salientado nesta obra. 

Embora curta e objetiva, sem votos-vista/divergentes, essa decisão 
revela-se fundamentada, íntegra e coerente, respeitando a tradição (com 
a menção a precedentes da própria Corte) e a pré-compreensão acerca do 
contexto da intimidade no âmbito da sociedade em rede. Portanto, a 
resposta oferecida pelo Judiciário é constitucionalmente adequada ao 
proteger o direito à intimidade, em detrimento do suposto interesse pú-
blico em checar mensagens trocadas por alguém que está sendo 
investigado criminalmente. 

O Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 92003/DF 
(2017/0302014-0), em 05/06/2018, também julgado pela Quinta Tur-
ma do STJ e com relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 
oposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terri-
tórios (TJDF), trouxe o mesmo entendimento acima referido. Apesar do 
reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante no caso, os Minis-
tros entenderam, novamente, que os dados telefônicos contidos em 
aparelho celular não podem ser verificados em prévia autorização judicial 
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devidamente motivada, diante da violação à intimidade, protegida pelo 
artigo 5º, X, da Constituição Federal.  

Além disso, o Ministro Relator, acertadamente, destacou que o aces-
so às mensagens armazenadas no aparelho celular possui disciplina 
própria no artigo 7º, da Lei nº 12.965/2014, a qual estabelece os princí-
pios, garantias e deveres para uso da internet no Brasil. Como já 
mencionado nesta obra, esse dispositivo legal estabelece como direito a 
inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, 
salvo por ordem judicial. Isso demonstra a compreensão da Corte quanto 
ao contexto das novas tecnologias, bem como do marco regulatório exis-
tente no Brasil acerca da Internet, revelando a atualidade e adequação da 
decisão à Constituição Federal e à legislação específica, com a menção a 
diversos precedentes do STJ sobre o tema, respeitando a tradição autên-
tica. 

Assim sendo, seguindo a mesma linha de entendimento já exposta, 
também de forma íntegra, coerente e fundamentada, o STJ deu provi-
mento em parte ao recurso, por unanimidade, reconhecendo a ilicitude 
da colheita de dados do aparelho telefônico do recorrente, sem autoriza-
ção judicial, devendo mencionadas provas, bem como as derivadas, 
serem desentranhadas. 

O Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 90276/MG 
(2017/0261753-4), em 13/03/2018, com relatoria do Ministro Ribeiro 
Dantas e também julgado pela Quinta Turma do STJ, por sua vez, tam-
bém tratou da essencialidade de autorização judicial para a realização de 
perícia no celular, em caso com prisão em flagrante. 

No entanto, o STJ destacou as garantias constitucionais da inviolabi-
lidade da intimidade e do sigilo da correspondência, de dados e de 
comunicações, também protegidas no Marco Civil da Internet, salvo or-
dem judicial. Restou previamente compreendido pelos Ministros que o 
avanço tecnológico permite que, através do celular, se tenha acesso a 
suas  diversas  funções,  entre  elas,  a  verificação de mensagens  escritas 
ou audíveis, de correspondência eletrônica, e de outros  aplicativos que 
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possibilitam a comunicação por meio de troca de dados de forma similar 
à telefonia convencional (BRASIL, 2018). 

Com efeito, por se equiparar ao e-mail, a cujo acesso é exigida pré-
via ordem judicial, “[...] a obtenção de conversas  mantidas pelo 
programa whatsapp, sem a devida autorização judicial, revela-se ilegal” 
(BRASIL, 2018). A partir destes fundamentos, o STJ, por unanimidade, 
entendeu que, neste caso concreto específico, com base no suporte fático-
probatório existente nos autos, não houve ilegalidade. 

Isso, pois, “[...] no caso em exame, é lícita a apreensão do celular, 
pois efetuada no bojo de prisão em flagrante, bem como o acesso aos 
dados neles contidos”, diante da “[...] existência de autorização judicial 
para perícia do seu conteúdo, de modo que não há falar em ilicitude das 
provas que suportam o decreto condenatório” (BRASIL, 2018). Logo, de 
forma diversa dos dois outros casos analisados, neste julgado foi destaca-
da a existência de autorização judicial para a perícia no aparelho celular, 
não havendo ilegalidade. 

Essa decisão também está adequada, fundamentada, íntegra e coe-
rente, com respeito à Constituição, ao marco regulatório e à tradição, 
uma vez que fixado entendimento quanto à necessidade de autorização 
judicial para a realização de perícia em aparelho telefônico, é consequên-
cia lógica a constatação da legalidade da prova colhida pelos policiais de 
forma autorizada pelo Judiciário. 

Do mesmo modo, nos autos do Habeas Corpus nº 372762/MG, 
em 03/10/2017, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de 
Minas Gerais (TJMG), a Quinta Turma do STJ, com relatoria do Ministro 
Felix Fischer, entendeu, por unanimidade, pela ausência de violação do 
sigilo de dados telefônicos em telefones celulares apreendidos em cum-
primento a ordem judicial de busca e apreensão.  

No julgado, foi referida a tutela constitucional e infraconstitucional 
da intimidade, com menção à Constituição Federal e ao Marco Civil da 
Internet, bem como à jurisprudência das duas Turmas da Terceira Seção 
do STJ no sentido de ser ilícita a prova obtida diretamente dos dados 
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constantes de aparelho celular, decorrentes de mensagens de textos SMS, 
conversas por meio de programa ou aplicativos ("WhatsApp"), mensa-
gens enviadas ou recebidas por meio de  correio  eletrônico, obtidos 
diretamente pela polícia no momento do flagrante, sem prévia autoriza-
ção judicial para análise dos dados armazenados no telefone móvel. 

Para evitar-se a tautologia, deixa-se de analisar detalhadamente o 
voto do Relator, o qual foi acompanhado pelos demais Ministros, uma 
vez que sua fundamentação é no mesmo sentido dos outros casos supra-
citados. Da mesma forma, essa decisão cumpre os seis elementos fixados 
nesta obra como aqueles que devem ser previamente compreendidos 
pelo julgador para proferir respostas constitucionalmente adequadas 
envolvendo intimidade e Internet. 

Exatamente por esse motivo, outros 4 acórdãos recentes do STJ re-
ferentes à categoria 1 (acesso à dados telefônicos de investigados por 
autoridades policiais), também não serão analisados de forma minuciosa, 
por já retratarem o entendimento consolidado do STJ a respeito do tema 
quanto à ilicitude da prova decorrente do acesso desautorizado de dados 
telefônicos, diante da violação do direito à intimidade:  

 
a) Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 77232/SC (2016/0270659-2), em 

03/10/2017, julgado pela Quinta Turma, com relatoria do Ministro Felix Fischer;  
b) Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 78747/RS (2016/0310346-9), em 

01/06/2017, julgado pela Quinta Turma, com relatoria do Ministro Reynaldo So-
ares da Fonseca;  

c) Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 81297/SP (2017/0040481-8), em 
27/04/2017, julgado pela Quinta Turma, com relatoria do Ministro Ribeiro Dan-
tas; 

d) Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 75055/DF (2016/0219888-7), em 
21/03/2017, julgado pela Quinta Turma, com relatoria do Ministro Ribeiro Dan-
tas. 

 

Com efeito, o acórdão mais antigo nesse sentido foi o Recurso em 
Habeas Corpus (RHC) nº 51531/RO (2014/0232367-7), de 
19/04/2016, pela Sexta Turma. Na oportunidade, o STJ analisou a vali-
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dade ou não de prova em face da ausência de autorização judicial para 
perícia no celular. 

Desde esse momento, a Corte Superior fixou o entendimento de que 
“ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de whatsapp, obti-
das diretamente pela polícia em celular apreendido no flagrante, sem 
prévia autorização judicial” (BRASIL, 2016). Extrai-se, portanto, que 
segundo o STJ há violação do sigilo de dados telefônicos e, consequente-
mente, a prova é considerada ilícita, quando não há autorização judicial 
para o acesso pela polícia. 

O entendimento constante na decisão recorrida era no sentido de 
“[...] não ser imprescindível a decisão judicial para realização de perícia 
em aparelho celular apreendido pois a lei permite até mesmo a violação 
de domicílio para efetuar prisão em flagrante”. Assim, a Corte Estadual 
considerou válida a prova pericial decorrente da degravação do conteúdo 
constante do aparelho celular do paciente, ao entender pela inexistência 
de ilegalidade a ser sanada. 

Na fundamentação do voto, o Ministro destacou que “[...] a Consti-
tuição Federal prevê como garantias ao cidadão a inviolabilidade da 
intimidade, do sigilo de correspondência, dados e comunicações telefôni-
cas - salvo ordem judicial” (BRASIL, 2016). Além de ressaltar a 
importância de expressa previsão contida na CF/88, o Ministro ainda 
salientou que o Marco Civil da Internet previu em seu artigo 7º, III, ser 
assegurada ao usuário a inviolabilidade e sigilo de suas comunicações 
privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. 

O Ministro constatou, destarte, que “[...] no acesso aos dados do 
aparelho, tem-se devassa de dados particulares, com violação à intimida-
de do agente” (BRASIL, 2016), razão pela qual é necessária a decisão 
judicial motivada para tanto. O estudo deste julgado permite a constata-
ção de que o STJ reconheceu os avanços tecnológicos e a importância do 
celular na modernidade, em razão de suas inúmeras funções, revelando 
estar em consonância com a temporalidade da sociedade em rede: 
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[...] atualmente, o celular deixou de ser apenas um instrumento de conversa-
ção pela voz à longa distância, permitindo, diante do avanço tecnológico, o 
acesso de múltiplas funções, incluindo, no caso, a verificação da correspon-
dência eletrônica, de mensagens e de outros aplicativos que possibilitam a 
comunicação por meio de troca de dados de forma similar à telefonia con-
vencional. Deste modo, ilícita é tanto a devassa de dados, como das conversas 
de whatsapp obtidos de celular apreendido, porquanto realizada sem ordem 
judicial (BRASIL, 2016). 
 

O reconhecimento da nulidade da prova colhida, em flagrante viola-
ção à intimidade do indivíduo, demonstra que a decisão é fundamentada, 
íntegra e coerente com o ordenamento jurídico brasileiro, com ênfase 
para o disposto no texto constitucional e no marco que regulamentou o 
uso da Internet no Brasil. O julgado, neste norte, atende à tese da respos-
ta constitucionalmente adequada, visto que observa o disposto 
constitucional. 

Destarte, o Ministro mencionou a proteção constitucional do direito 
à intimidade, bem como a exigência de autorização judicial para acesso 
de dados contida no Marco Civil da Internet, mostrando-se a decisão 
aprofundada e acertada, porquanto acompanha a evolução da tecnologia, 
as inúmeras possibilidades que ela permite (sobretudo, de violação da 
intimidade) e as consequências de eventual acesso desautorizado. 

Pode-se dizer que o julgado está em consonância com a teoria da in-
tegridade do Direito, de Dworkin, já exposta nesta obra, uma vez que, 
diante da complexidade da sociedade em rede e das novas formas de 
lesão a direitos constitucionalmente previstos, a decisão é coerente com o 
Direito vigente e, ao mesmo tempo, adequada ao caso submetido à apre-
ciação judicial e à temporalidade. 

Considerando que o Direito, norteado por regras e princípios, não 
possibilita juízos discricionários, Dworkin entende que cada julgamento 
comporta uma resposta correta, a qual “[...] habitará no contexto da 
coerência do sistema normativo” (HOMMERDING, 2012, p. 100). 

Por essa razão, a resposta correta de cada caso deve vir acompa-
nhada do que Dworkin chama de “justificação plausível”, porquanto “[...] 
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qualquer conjunto de leis e decisões pode ser explicado histórica, psicoló-
gica ou sociologicamente, mas a consistência exige uma justificação, e 
não uma explicação, e a justificação deve ser plausível, e não postiça” 
(DWORKIN, 2010, p. 186). 

Diante disso, a resposta oferecida pelo STJ, tendo em vista a unici-
dade e a complexidade do caso, consiste em reconhecer que as provas em 
processo podem ser admitida se houver autorização judicial para perícia 
no celular. 

Essa resposta pode ser considerada adequada, pois embora não con-
tenha referência à legislação aplicável, alerta para um novo paradigma de 
violação da intimidade, qual seja aquele instaurado pelas novas tecnolo-
gias e ferramentas, como é o caso do whatsapp (aplicativo que permite 
conversações entre indivíduos, bem como o envio de arquivos, fotografi-
as, entre outros). 

O julgador, inclusive, destacou que uma simples investigação do ce-
lular de uma pessoa permite acesso a inúmeras informações contidas nos 
aplicativos e no próprio aparelho, o que justifica a necessidade de que 
haja autorização judicial para a perícia, exigência esta que resta expressa 
no Marco Civil da Internet, referido pelo Ministro, demonstrando que o 
mesmo cumpriu sua responsabilidade em valorizar a história constituci-
onal e atualizá-la ao presente, seguindo o entendimento dworkiniano. 

Cabe lembrar que o primeiro capítulo desta obra, que trouxe expo-
sição teórica relacionada à transição das tecnologias analógicas para as 
digitais, abordou a vulnerabilidade da intimidade diante da utilização das 
tecnologias de informação e de comunicação, conforme reconheceu o 
Ministro Relator em seu voto, que se revela constitucionalmente adequa-
do, íntegro e coerente e de acordo com a complexidade espaço-temporal 
do Século XXI. 

Ainda no contexto deste julgamento, imprescindível a análise do Vo-
to-Vista proferido pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, tendo em vista 
que o julgador realizou minuciosa contextualização do caso concreto, 
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bem como de precedente oriundo do Supremo Tribunal Federal sobre a 
questão (HC nº 91.867/PA).  

O STF considerou, à época, que as autoridades policiais não tiveram 
acesso às conversas entre os pacientes e o executor do crime, de modo 
que de posse do aparelho apenas procuraram obter os elementos de 
informação necessários à elucidação da infração penal e da autoria, de 
acordo com o Código de Processo Penal. 

Com efeito, o Ministro Rogerio destacou que essa decisão não está 
mais adequada ao contexto em que se vive, no qual um simples aparelho 
de celular permite acesso a dados armazenados no mesmo e também 
informações contidas em diversos aplicativos, possibilitando maior inva-
são da intimidade do proprietário. Assim entendeu o Ministro: 

 
Os fatos narrados nesse writ são de 2004, período em que os telefone celula-
res sabidamente não eram conectados à internet de banda larga como o são 
já há algum tempo – os chamados smartphones, dotados de aplicativos de 
comunicação em tempo real –, motivo pelo qual o acesso que os policiais te-
riam àquela época seria necessariamente menos intrusivo que o seria hoje. 
Atualmente, o acesso a aparelho de telefonia celular de pessoa presa em fla-
grante possibilita, à autoridade policial, o acesso à inúmeros aplicativos de 
comunicação em tempo real, tais como Whatsapp, Viber, Line, Wechat, Tele-
gram, BBM, SnapChat, etc. Todos eles com as mesmas funcionalidades de 
envio e recebimento de mensagens, fotos, vídeos e documentos em tempo 
real. Após baixados automaticamente no aparelho celular, tais arquivos ficam 
armazenados na memória do telefone, cabendo ressaltar que a maioria das 
empresas que disponibilizam tais funcionalidades não guardam os referidos 
arquivos em seus servidores. Daí a constatação de que existem dois tipos de 
dados protegidos na situação dos autos: os dados gravados no aparelho aces-
sados pela polícia ao manusear o aparelho e os dados eventualmente 
interceptados pela polícia no momento em que ela acessa aplicativos de co-
municação instantânea (BRASIL, 2016). 
 

É evidente que os Tribunais cotidianamente se deparam com ques-
tões relacionadas ao direito probatório e, sobretudo, atinentes a “provas 
invasivas”, altamente tecnológicas, que permitem alcançar conhecimen-
tos e resultados inatingíveis pelos sentidos e pelas técnicas tradicionais. 
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Usa-se aspas, pois se é invasiva não pode ser considerada prova, por-
quanto inconstitucional (desprovida de autorização judicial). 

Com efeito, a prova consiste em um suporte material, de modo que 
a Internet muda e traz impactos para a coleta de informações. Todavia, 
os critérios que se utiliza para considerar uma prova ilegal ou inconstitu-
cional são os mesmos. 

Nesse ponto é que se pretendia chegar neste estudo, uma vez que as 
novas tecnologias desafiam o processo e o Poder Judiciário, sobretudo 
quando envolvem direitos fundamentais (como é o caso da intimidade), e 
cada caso concreto submetido à apreciação judicial exige que a decisão 
seja íntegra, coerente, fundamentada e que observe a tradição.  

Cabe, neste momento, alusão ao pensamento de Ost (1999, p. 63-
66), para quem a tradição não sobrevive sem adaptação, sem a aptidão 
para produzir coisas inéditas em quadros antigos. Logo, o enigma da 
tradição está em renovar o fio da continuidade, incorporando a inovação 
e a reinterpretação que o passado exige. Não cabe, nesta vertente, a mera 
reprodução do passado ou de decisões antigas pelo julgador que se depa-
ra, no presente, com um caso concreto único e irrepetível. 

As regras, em sua maioria, são do passado. As novas tecnologias e 
seus impactos na sociedade e nos direitos fundamentais, por outro lado, 
são presente e futuro, sendo essencial que o julgador valorize a história 
institucional do Direito e atualize a decisão ao presente, em observância à 
integridade do Direito de que tanto falava Dworkin. E o acerto aqui cons-
tado é que os julgadores percebem tais avanços e buscaram, da melhor 
forma, adequar a decisão a esse panorama que caracteriza o Século XXI. 
Diante deste contexto, Knijnik (2014, p. 179) alerta que um questiona-
mento básico da prova de terceira geração consiste em como aplicar a 
regra baseada em tecnologias passadas às presentes e aos futuros avan-
ços tecnológicos30. 

 
30 “[...] A menção a elementos tangíveis tendeu, por longa data, a condicionar a teoria e prática jurídicas. Contudo, 
a penetração do mundo virtual como nova realidade, demonstra claramente que tais elementos vinculados à 
propriedade longe está de abarcar todo o âmbito de incidência de buscas e apreensões, que, de ordinário, exigiriam 
mandado judicial, impondo reinterpretar o que são "coisas" ou "qualquer elemento de convicção", para abranger 
todos os elementos que hoje contém dados informacionais. Nesse sentido, tome-se o exemplo de um smartphone: 
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A sensibilidade do julgador em perceber tais nuances, adequando-se 
ao presente, sem deixar de observar o texto constitucional, permitiu a 
constatação de que “[...] o precedente do HC n. 91.867/PA não é mais 
adequado para analisar a vulnerabilidade da intimidade dos cidadãos na 
hipótese da apreensão de um aparelho de telefonia celular em uma pri-
são em flagrante”. 

Além disso, o Ministro Rogerio, em seu Voto-Vista, realizou exposi-
ção acerca do caso Riley versus California, mediante jurisprudência 
comparada para relatar a experiência da Suprema Corte norte-
americana. No julgamento realizado pelo estado norte-americano foi 
consignado que 

 
Um mandado é necessário para acessar o telefone celular de um cidadão na 
hipótese de prisão em flagrante, haja vista que telefones celulares modernos 
não são apenas mais conveniência tecnológica, porque o seu conteúdo revela 
a intimidade da vida. O fato de a tecnologia agora permitir que um indivíduo 
transporte essas informações em sua mão não torna a informação menos 
digna de proteção. 
 

Ao final, o Ministro ressaltou que “[...] sempre haverá, no âmbito 
das liberdades públicas, possibilidade de reavaliações da interpretação 
jurídica dada aos fatos julgados, sendo nefasto o estabelecimento de con-
clusões a priori absolutas” (BRASIL, 2016). Tal afirmação demonstra a 
necessidade de que o romance em cadeia, de que falava Dworkin, deve 
ser realizado na prática, com constante atualização, de modo que a inter-

 
ali, estão e-mails, mensagens, informações sobre usos e costumes do usuário, enfim, um conjunto extenso de 
informações que extrapolam em muito o conceito de coisa ou de telefone. Supondo-se que a polícia encontre 
incidentalmente a uma busca um smartphone, poderá apreendê-lo e acessá-lo sem ordem judicial para tanto? 
Suponha-se, de outra parte, que se pretenda utilizar um sistema capa? de captar emanações de calor de uma 
residência, para, assim, levantar indícios suficientes ã obtenção de um mandado de busca e apreensão: se estará a 
restringir algum direito fundamento do interessado, a demandar a obtenção de um mandado expedido por magis-
trado imparcial de equidistante, sob pena de inutilizabilidade? O e-mail, incidentalmente alcançado por via da 
apreensão de um notebook, é uma "carta aberta ou não"? Enfim, o conceito de coisa, enquanto res tangível e 
sujeita a uma relação de pertencimento, persiste como referencial constitucionalmente ainda aplicável à tutela dos 
direitos fundamentais ou, caso concreto, deveria ser substituído por outro paradigma? Esse é um dos questiona-
mentos básicos da aqui denominada de prova de terceira geração: "chega-se ao problema com o qual as Cortes 
interminavelmente se deparam, quando consideram os novos avanços tecnológicos: como aplicar a regra baseada 
em tecnologias passadas às presentes e aos futuros avanços tecnológicos"." Trata-se, pois, de um questionamento 
bem mais amplo, que convém, todavia, melhor examinar” (KNIJNIK, 2014, p. 179). 
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pretação dada pelo julgador, deve observar a integridade do Direito, 
harmonizando os princípios, a história institucional e o direito vigente. 

O Voto-Vista da Ministra Maria Thereza de Assis Moura também 
trouxe importantes considerações para o presente estudo, na medida em 
que enfatizou que os dados constantes nos aparelhos de celular estão 
resguardados pelo direito à intimidade, previsto no artigo 5º, inciso X, da 
Constituição Federal: 

 
Nos tempos que correm, os chamados smartphones , dotados de elevada ca-
pacidade de armazenamento e amplas funcionalidades, contém 
invariavelmente uma elevada quantidade de dados pertinentes à esfera ínti-
ma de privacidade do seu titular. Os dados mantidos num aparelho celular 
atualmente não se restringem mais, como há pouco tempo atrás, a ligações 
telefônicas realizadas e recebidas e a uma agenda de contatos. Tais aparelhos 
multifuncionais contém hoje, além dos referidos dados, fotos, vídeos, conver-
sas escritas em tempo real ou armazenadas, dados bancários, contas de 
correio eletrônico, agendas e recados pessoais, histórico de sítios eletrônicos 
visitados, informações sobre serviços de transporte públicos utilizados etc. 
Enfim, existe uma infinidade de dados privados que, uma vez acessados, pos-
sibilitam uma verdadeira devassa na vida pessoal do titular do aparelho. É 
inegável, portanto, que os dados constantes nestes aparelhos estão resguar-
dados pela cláusula geral de resguardo da intimidade, estatuída no artigo 5º, 
X, da Constituição. A proteção dos dados armazenados em aparelhos celula-
res, portanto, é ínsita ao direito fundamental à privacidade (BRASIL, 2016). 
 

A Ministra demonstrou estar atualizada quanto à legislação e ao 
contexto tecnológico atual ao mencionar a aplicabilidade do já referido 
artigo 7º, III, do Marco Civil da Internet no Brasil, que estabelece “[...] a 
inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, 
salvo por ordem judicial” (BRASIL, 2014). 

Veja-se que, novamente, o STJ demonstrou aplicar a teoria dworki-
niana, ao respeitar a história institucional, atualizando e cumprindo as 
exigências do hoje, concretizando a integridade do Direito. Assim, na 
lógica do romance em cadeia preconizado por Dworkin, “[...] o julgador 
figura em um espaço intermediário entre o tradutor (que apenas repro-
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duz o que já foi escrito) e o criador (que dá início a um novo romance, 
sem considerar o que já foi escrito antes)” (MOTTA, 2010, p. 119). 

Ao intérprete cabe, então, manter uma coerência formal com o que 
já existe e também desenvolver a história com base na atualidade, para 
assim proferir a resposta correta, cumprindo sua responsabilidade políti-
ca. 

Deste modo, o juiz, ao decidir, deve interpretar as decisões anterio-
res e, como resultado, proceder de forma que encontre maior adequação 
e que torne determinada prática legal a melhor possível (STRECK, 2016, 
p. 236). 

Pode-se dizer, ainda, que o Marco Civil da Internet no Brasil, como 
um capítulo do romance em cadeia, pode inspirar outros países a tam-
bém regulamentarem as questões que envolvem as tecnologias de 
informação e comunicação e a sociedade em rede, especialmente confe-
rindo proteção ao direito à intimidade nesse cenário. 

E mais, legislações como a brasileira podem inspirar a construção 
de um marco global no futuro, dada a necessidade de que as relações que 
se estabelecem em rede sejam abrangidas pelos ordenamentos jurídicos 
de cada país. 

Com base nesses argumentos, os quais demonstram a extensa, mi-
nuciosa e adequada fundamentação da decisão em apreço, os Ministros 
da Sexta Turma deram provimento ao recurso ordinário em habeas cor-
pus, para declarar a nulidade das provas obtidas no celular do paciente 
sem autorização judicial, cujo produto deve ser desentranhado dos autos, 
em observância ao direito à intimidade. 

Na sequência, o acórdão proferido, nos autos do Recurso em Ha-
beas Corpus (RHC) nº 67.379/RN (2016/0018607-3), em 
20/10/2016, sobre o qual incide diretamente a matéria de Direito Pro-
cessual Penal - já que relativo ao tráfico de drogas e à prisão em 
flagrante-, trouxe relevante apreciação da violação de sigilo telefônico. 

Por ocasião do Voto-Vista, o Ministro Felix Fischer consignou a exi-
gência de ordem judicial para obtenção de informações relativas a dados 
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armazenados nos celulares, principalmente quanto às conversas contidas 
em aplicativos. Tal necessidade está prevista no Marco Civil da Internet 
no Brasil (Lei nº 12.965/14), especialmente no artigo 7º, inciso III, já 
mencionado anteriormente. Segundo afirmou o Ministro, 

 
Quanto ao acesso dos dados armazenados nos celulares, precipuamente, as 
conversas em aplicativos, a legislação atual preconiza a necessidade de or-
dem judicial para obtenção dessas informações, conforme externado no voto 
do Ministro Relator, previsto no artigo 7º, inciso III, da Lei 12.965/14. A situ-
ação de flagrância não admite, nessas ocasiões, a violação aos dados 
presentes nesses dispositivos, os quais atualmente armazenam informações 
íntimas que são resguardadas pela Constituição Federal (BRASIL, 2016). 
 

No mesmo sentido foi o voto do Ministro Relator Ribeiro Dantas, o 
qual destacou a necessidade de autorização judicial e o sigilo telefônico 
das mensagens armazenadas no aparelho apreendido pelos policiais no 
momento do flagrante: 

 
A Lei n. 12.965/2014, ao estabelecer os princípios, garantias e deveres para o 
uso da Internet no Brasil, prevê: "Art. 7º O acesso à internet é essencial ao 
exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: I - 
inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; II - inviolabilidade e 
sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, 
na forma da lei; III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas 
armazenadas, salvo por ordem judicial". In casu, verifica-se que os agentes 
policiais, ao ingressarem no domicílio do corréu, apreenderam os aparelhos 
de celular de ambos do acusados e, em ato contínuo, extraíram o conteúdo 
de mensagens trocadas através do aplicativo whatsapp , sem prévia autoriza-
ção judicial, que comprovariam a prática do crime de tráfico de 
entorpecentes pelo ora recorrente.  Embora seja despicienda ordem judicial 
para a apreensão dos celulares, pois os réus encontravam-se em situação de 
flagrância, as mensagens armazenadas no aparelho estão protegidas pelo si-
gilo telefônico, que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou 
emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informa-
ções de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, 
através de sistemas de informática e telemática. Em verdade, deveria a auto-
ridade policial, após a apreensão do telefone, ter requerido judicialmente a 
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quebra do sigilo dos dados nele armazenados, de modo a proteger tanto o di-
reito individual à intimidade quanto o direito difuso à segurança pública 
(BRASIL, 2016). 
 

Veja-se que essa fundamentação demonstra que, neste julgado, o 
STJ está observando recente legislação publicada no Brasil sobre o tema, 
a qual entrou em vigor em 23 de junho de 2016, evidenciando que o Mar-
co Civil está compondo o romance em cadeia da relação que se estabelece 
entre direito à intimidade e Internet. 

É possível verificar que o julgador refere o texto constitucional – 
que estabelece a inviolabilidade do sigilo telefônico – como ponto de par-
tida e chega na norma específica sobre o tema, qual seja o Marco Civil da 
Internet, na função que lhe cabe como romancista, na perspectiva do 
entendimento dworkiniano e da integridade do Direito. 

No julgado supramencionado evidencia-se que o Tribunal, neste ca-
so em específico, proferiu decisão adequada à Constituição, ao fazer 
prevalecer o direito à intimidade resguardado no texto constitucional, o 
qual não permite a violação de dados contidos em aparelho celular sem 
autorização judicial. Consoante asseverou o Ministro Relator, 

 
Por certo, o art. 5º da Constituição Federal garante a inviolabilidade do sigilo 
telefônico, da correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e 
de dados bancários e fiscais, devendo a mitigação de tal preceito, para fins de 
investigação ou instrução criminal, ser precedida de autorização judicial, em 
decisão motivada e emanada por juízo competente (Teoria do Juízo Aparen-
te), sob pena de nulidade (BRASIL, 2016). 
 

Ressalta-se que, por unanimidade, os Ministros integrantes da 
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceram a ilegalida-
de das provas obtidas no celular do réu (preso em flagrante por tráfico de 
drogas) e determinaram o seu desentranhamento dos autos, em virtude 
do desrespeito à legislação do Marco Civil da Internet, que exige autori-
zação judicial para violação do sigilo telefônico e ao direito à intimidade, 
previsto no texto constitucional. 
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A violação do direito à intimidade não caracteriza, na essência, o Sé-
culo XXI, já que essa prática ocorre há muito tempo. A atualidade, 
contudo, é permeada pela utilização de novas e sofisticadas ferramentas, 
que possuem um alto potencial lesivo, já que uma publicação na Internet 
de informações pessoais de outrem traz severos impactos para a vítima, 
que tem seu íntimo revelado, sem barreiras espaciais e temporais. 

Diante disso, é essencial que os julgadores tenham essa percepção e, 
ao proferirem a decisão, agreguem elementos do passado e atualizem-
nos ao presente, pois, como afirmava Dworkin (2003, p. 275), os juízes 
“[...] são igualmente autores e críticos” desta história institucional em 
que se encontra o Direito, considerando que são, de forma simultânea, 
intérpretes e autores de determinada tradição jurídica”. Assim, os juízes 
romancistas da atualidade resgatam e colocam em prática as normas do 
passado, que, por eles, são (re)interpretadas. Nesse sentido, comentando 
o pensamento dworkiniano, explica Streck (2013, p. 361): 

 
Para o jusfilósofo, há uma interpretação da história que deve ser coerente-
mente reconstruída e adequadamente continuada. Não é somente o ontem, 
também não é só o hoje, tampouco apenas intérprete, ou tão-só autor. A ju-
risdição deve imbricar a história jurídicoinstitucional do passado construída 
coletivamente com as exigências do hoje. O juiz, ao decidir, deve interpretar 
as decisões anteriores, e como resultado proceder de forma que encontre 
maior adequação (Dimension of Fit) e que torne determinada prática legal a 
melhor possível (Dimension of Value, dimension of political morality, justifi-
cation). 
 

A concretização disso é o respeito à integridade do Direito, tal como 
ocorreu no julgado acima exposto, o qual trouxe uma previsão constitu-
cional relacionada à inviolabilidade do sigilo telefônico, da 
correspondência, das comunicações telegráficas e telemáticas e de dados 
bancários e fiscais e, para atualizar o caso concreto à legislação, trouxe 
como fundamento o Marco Civil da Internet, que exige autorização judi-
cial para que ocorra tal violação. 
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Percebe-se, diante dessas considerações, que a decisão do STJ em 
comento está devidamente fundamentada (nos termos do artigo 93, IX 
da Constituição Federal e do artigo 489 do novo Código de Processo Ci-
vil), contemplando dispositivos legais relevantes para o deslinde da 
controvérsia e destacando o contexto-fático do processo e do flagrante. 

Isso evidencia que o julgado não está viciado pelo paradigma insti-
tuído pela filosofia da consciência/subjetividade, porquanto íntegra (os 
juízes construíram seus argumentos de forma integrada ao conjunto do 
Direito), coerente (as normas foram interpretadas e a decisão modelada 
em harmonia com a história legal e o sistema de princípios ético-
políticos) e justificada (houve observância à necessidade de fundamenta-
ção). 

 
Categoria 2) Sigilo dos dados em processo judicial 

 
O Recurso Ordinário em Mandado de Segurança (RMS) nº 

55420/SP (2017/0248169-5), julgado em 02/08/2016, pela Quinta 
Turma, com relatoria do Ministro Jorge Mussi, contra acórdão Tribunal 
de Justiça de São Paulo (TJSP), teve como tema principal o sigilo dos 
dados em processo judicial e a publicidade de atos processuais na inter-
net de investigados. 

Trata-se de processo envolvendo recurso, interposto pelo Ministério 
Público, em face de ato que decretou a tramitação sob o manto do segre-
do de justiça de ação penal destinada a apurar condutas em tese 
praticadas contra a Administração Pública do Município de Carapicuíba - 
São Paulo. 

A partir disso, o Ministro Relator enfatizou a existência de aparente 
conflito entre o direito à informação e o princípio constitucional de publi-
cidade dos atos processuais e a garantia de proteção à intimidade, honra, 
vida privada e imagem daqueles que eventualmente estejam responden-
do a procedimento criminal.  
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Em tal caso, restou reconhecido que o sigilo dos dados de um pro-
cesso judicial não é direito subjetivo absoluto dos envolvidos, o que 
notadamente está relacionada à característica de limitabilidade dos direi-
tos fundamentais. Nem mesmo o direito à intimidade, objeto desta obra, 
é ilimitado, podendo sofrer restrições diante de tutela de outro direito 
fundamental, por exemplo, razão pela qual é realizado o sopesamento no 
caso concreto. Assim, o Ministro destacou que a regra “[...] é a da publi-
cidade dos atos, que só será restringida nas hipóteses em que o acesso 
irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de 
perturbação da ordem” (BRASIL, 2016). 

Essa regra decorre do interesse coletivo, que se sobrepõe às necessi-
dades particulares, mormente quando os delitos em apreciação envolvem 
condutas que atingem, direta ou indiretamente, o patrimônio público. 
Logo, não será conferida a publicidade ao processo apenas se houver 
avaliação criteriosa e fundamentada, não sendo suficiente a mera men-
ção aos eventuais prejuízos que possam vir a ser causados pela exposição 
pública dos fatos apurados para justificar a decretação do segredo de 
justiça (BRASIL, 2016). 

Portanto, inexistindo justificativa idônea capaz de amparar a restri-
ção da publicidade no processo mencionado, a Quinta Turma do STJ deu 
provimento, por unanimidade, ao recurso ordinário, determinando o 
levantamento do sigilo definitivo nos autos de origem, determinando, 
deste modo, a publicidade do processo. 

Como verificado, o STJ considerou que embora seja possível res-
tringir a divulgação e o acesso de dados relativos a processos em 
andamento, tal limitação deve ficar adstrita a hipóteses em que a preser-
vação da intimidade e da vida privada se sobrepõe ao interesse público 
(BRASIL, 2016). Ainda, segundo constou no acórdão em apreço, a previ-
são contida na Resolução nº 212/2010, do Conselho Nacional de Justiça - 
que regulamenta a publicidade de atos processuais na internet e ressalva 
os casos de sigilo ou segredo de justiça -, assim como as referidas dispo-
sições do artigo 201, § 6º, do Código de Processo Penal, não têm o 
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condão de afastar o princípio constitucional da publicidade dos atos pro-
cessuais (BRASIL, 2016). 

Veja-se que quanto ao sigilo de dados em processo judicial (catego-
ria 2) o STJ também fixou um entendimento, qual seja o de que a 
publicidade dos atos só será restringida nas hipóteses em que o acesso 
irrestrito puder resultar em escândalo, inconveniente grave ou perigo de 
perturbação da ordem. Embora não tenha sido tutelada a intimidade, a 
decisão judicial proferida está devidamente fundamentada e adequa-se à 
Constituição (respeitando o disposto no art. 5º, inciso LX, da Constitui-
ção Federal), na medida em que protege outro direito fundamental não 
menos importante, qual seja a publicidade. 

Em face desse contexto, segundo o entendimento do STJ acima ex-
posto, a intimidade do acusado na ação penal de praticar condutas 
praticadas em desfavor da administração pública não é considerada vio-
lada com a publicidade do processo. Assim sendo, qualquer usuário de 
Internet pode consultar o processo através do site do TJSP e do STJ e 
obter informações, dada a ausência de segredo de justiça. 

No mesmo sentido, o Recurso Ordinário em Mandado de Segu-
rança (RMS) nº 49920/SP (2015/0312729-6), julgado em 02/08/2016, 
pela Quinta Turma, abordou a questão da indicação, no Sistema Eletrô-
nico da Justiça Federal, de réu maior de idade e da tipificação do delito do 
qual é acusado em ação penal. O objetivo do processo consistia em verifi-
car se houve (ou não) a violação à intimidade do réu em decorrência 
dessa indicação na Internet. 

No caso, o réu é acusado de fornecer e divulgar, via Internet, ima-
gens pornográficas e de sexo explícito envolvendo crianças e adolescentes 
e não se conforma com vinculação de seu nome a esse delito, alegando 
violação à intimidade. Para o réu, o segredo de justiça visa proteger o 
direito à intimidade da parte, em especial diante da enorme (e justificá-
vel) repulsa pública que o delito que lhe foi imputado causa à sociedade. 

Em segunda instância, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região 
havia entendido que os demais crimes previstos na legislação também 
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são rechaçados pela população, de modo que o acolhimento da pretensão 
do réu ensejaria “a extensão do decreto de sigilo absoluto a toda e qual-
quer tipificação legal de delitos, com a consequente eleição do direito à 
intimidade como regra nos processos criminais”. 

Segundo o referido Tribunal, isso relegaria “o princípio da publici-
dade como exceção, em total contrariedade a Carta Magna e a legislação 
infraconstitucional”, porquanto “o processo criminal deve ser público por 
excelência, notadamente com o intuito de desmotivar a prática de crimes 
e preservar a transparência necessária à vigilância pela sociedade”. 

Foi ressaltado ainda que, por tratar a ação penal subjacente de cri-
mes previstos na legislação especial do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei n° 8.069/90) -, impõe-se apenas a publicidade restrita 
às fases do processo”, no sentido de “[...] resguardar o direito à intimi-
dade das crianças e adolescentes, de molde a evitar o acesso irrestrito ao 
material contendo pornografia infantil, não se vislumbrando razões au-
torizadoras do sigilo absoluto reclamado”. 

O Ministro Relator Reynaldo Soares da Fonseca manifestou enten-
dimento ratificando a fundamentação aduzida em segunda instância 
destacando a prevalência do princípio constitucional da publicidade dos 
atos processuais, previsto no artigo. 5º, LV, da Constituição Federal 
(BRASIL, 1988). Para o Relator, 

 
[...] a eventual decretação de uma exceção que justificaria a imposição de si-
gilo absoluto aos dados básicos de um processo judicial não constitui direito 
subjetivo da parte envolvida em processo que tramita sob segredo de justiça, 
demandando, ao contrário, uma avaliação particular que delimite o grau de 
sigilo aconselhável em cada caso concreto, avaliação essa devidamente fun-
damentada em decisão judicial. De ressaltar-se, ademais, que não configura 
violação à intimidade a identificação do nome de réu maior de idade em ação 
penal (BRASIL, 2016). 
 

A partir disso, além da supremacia da publicidade, o Ministro Rela-
tor entendeu pela legitimidade e supremacia do interesse público em 
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acompanhar a resposta estatal à repressão de crimes em face do direito 
do réu de proteger seu nome sob sigilo. 

Veja-se que, conforme já afirmado anteriormente, em alguns casos 
ao direito à intimidade não é dada prevalência, especialmente quando se 
trata do direito à publicidade aliado ao interesse público. Embora não 
tenha sido referida eventual ponderação entre os direitos ou maior apro-
fundamento da colisão de princípios, a decisão deixou evidente que o 
nome e o crime praticado pelo réu devem ser divulgados. 

A carência de fundamentação é notória, já que não foi esclarecido 
pela Corte a razão pela qual a publicidade prevalece quanto à divulgação 
de réu em ação penal em sistema eletrônico, todavia, o segredo de justiça 
conferido ao processo resguarda o direito à intimidade das crianças e 
adolescentes, evitando o acesso irrestrito ao material contendo pornogra-
fia infantil, em atenção ao texto constitucional e à legislação específica. 

Não há dúvidas quanto à importância desse resguardo, no âmbito 
processual, o qual se torna ainda mais essencial considerando que as 
provas relativas à pornografia infantil já demonstram que o direito à 
intimidade dessas vítimas restou violado com o fornecimento, divulgação 
e publicação, por meio da rede mundial de computadores, destes materi-
ais. 

Todavia, a respeito da exposição do réu por meio do Sistema Ele-
trônico da Justiça Federal não houve maior aprofundamento ou 
enfrentamento no plano teórico pelo STJ, o qual negou provimento ao 
recurso, por unanimidade, tendo como argumento apenas a prevalência 
do interesse público, deixando de cumprir com o dever constitucional de 
fundamentação, previsto no artigo 93, IX, bem como no artigo 489 do 
novo Código de Processo Civil, sobretudo quanto a ocorrência de violação 
da intimidade e razões para a prevalência da publicidade no caso. 

Sabe-se que os direitos fundamentais não são absolutos, apesar da 
relevância ímpar que desempenham nas ordens jurídicas democráticas, 
pois, nas palavras de Sarmento e Galdino (2006, p. 293), “[...] a necessi-
dade de proteção de outros bens jurídicos diversos, também revestidos 
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de envergadura constitucional, pode justificar restrições aos direitos 
fundamentais”. Entretanto, para que sejam relativizados (ou restringi-
dos) em determinada situação deve haver, por óbvio, uma decisão 
judicial fundamentada31. 

A análise empreendida nesta categoria demonstrou que, apesar de 
algumas deficiências na fundamentação das decisões, a Corte Superior 
tem conferido maior proteção ao princípio da publicidade quando em 
colisão com a intimidade (e sigilo), estabelecendo que a restrição da pu-
blicidade deve ocorrer apenas em casos excepcionais. 

 
Categoria 3) Responsabilidade civil de provedores de internet 

 
O Recurso Especial (REsp) nº 1660168/RJ (2014/0291777-1), 

julgado em 08/05/2018, pela Terceira Turma do STJ, teve como tema 
principal a responsabilidade civil de provedores de Internet. O caso con-
sistia em Ação de obrigação de fazer, ajuizada por Denise Pieri Nunes, em 
face de provedores de Internet (Google Brasil Internet LTDA., Yahoo! do 
Brasil Internet LTDA., e Microsoft Informática LTDA), em que pleiteava a 
desindexação, nos resultados das aplicações de busca, de notícias relacio-
nadas às suspeitas de fraude no XLI Concurso da Magistratura do Estado 
do Rio de Janeiro. A ação foi proposta pela Autora, a qual afirmou que a 
indexação desses conteúdos seria causa de danos a sua dignidade e a sua 
privacidade e, assim, requereu a filtragem dos resultados de buscas que 
utilizem seu nome como parâmetro, a fim de desvinculá-la das mencio-
nadas reportagens. 

A sentença foi julgada improcedente, pois o julgador considerou que 
as aplicações de buscas na internet não são responsáveis pelo conteúdo 
das notícias encontradas. Em sede de recurso de Apelação, o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro deu provimento ao recurso, para condenar as 
Recorrentes a filtrarem os resultados de busca que contivesse menção à 

 
31 Importante esclarecer que esta obra não possui o escopo de enfrentar conceitualmente a questão da colisão de 
direitos fundamentais e as formas de solução e sim verificar a observância do dever de fundamentação da decisão, 
especialmente quando relacionada ao direito à intimidade. 



Patrícia Adriani Hoch | 153 
 
Recorrida. Os provedores de Internet interpuseram Recursos Especiais 
ao STJ, cuja decisão ora se analisa. Importa destacar que o presente estu-
do não visa o enfrentamento de questões processuais e sim o mérito da 
demanda, qual seja os limites da responsabilidade de provedor de aplica-
ção de buscas na Internet pelo conteúdo dos respectivos resultados, em 
especial frente ao direito ao esquecimento. 

A Ministra Nancy Andrighi, Relatora do recurso, abordou preceden-
tes do Tribunal de Justiça Europeu e mencionou a inexistência de uma lei 
geral que disponha sobre a proteção de dados pessoais dos cidadãos bra-
sileiros, cuja lacuna deve ser suprida pelo Marco Civil da Internet. Neste 
ponto, ressalta-se que o referido julgado foi proferido em junho de 2016 e 
a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709, foi 
promulgada em 14 de agosto de 2018, dois meses depois, portanto. A 
Ministra referiu decisões anteriores do STJ a respeito do direito ao esque-
cimento e sua tutela no Brasil, e destacou que “[...] apesar de se 
reconhecer o direito ao esquecimento, em situações bem particulares, o 
ordenamento jurídico pátrio não permite imputar tal função ao provedor 
de aplicação de buscas, sob o risco de torná-lo um verdadeiro censor 
digital” (BRASIL, 2018). 

Ademais, a Ministra referiu que “[...] os provedores de pesquisa de-
vem garantir o sigilo, a segurança e a inviolabilidade dos dados 
cadastrais de seus usuários e das buscas por eles realizadas, bem como o 
bom funcionamento e manutenção do sistema” (BRASIL, 2018). Todavia, 
“[...] a filtragem de conteúdo das pesquisas feitas por cada usuário não é 
uma atividade intrínseca ao serviço prestado” (BRASIL, 2018). 

A Ministra pontuou, ainda, que os mecanismos de busca apresen-
tam resultados derivados de outros sites ou recursos públicos da 
Internet, os quais são atualizados constantemente e de forma ininterrup-
ta. Destarte, segundo a Ministra, “[...] mesmo com a existência de 
diversos mecanismos de filtragem do conteúdo da Internet, na maioria 
das vezes é inviável ao provedor da busca exercer alguma forma controle 
sobre os resultados da busca”. De fato, atribuir aos mecanismos de busca 
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a definição de critérios que autorizariam o veto ou o descarte de deter-
minada página implicaria em uma grande responsabilidade, além da 
possível atuação para a censura indiscriminada de conteúdos. 

Com base nessas considerações, a Ministra Relatora entendeu pelo 
provimento dos recursos, com a reforma do acórdão recorrido e restabe-
lecimento da sentença do Juízo de 1º grau de jurisdição, que julgou 
improcedente o pedido, cujo voto foi acompanhado pelo Ricardo Villas 
Bôas Cueva. Todavia, o posicionamento da Ministra restou vencido no 
julgamento. 

O Ministro Marco Aurélio Bellizze, em voto-vista (vencedor), enten-
deu que o art. 11 do Marco Civil da Internet tutela a pretensão da 
Recorrida, o qual não confere aos provedores o poder de “censor digital” 
e sim possibilita que o Judiciário aprecie os casos concretos excepcionais 
em que se denote a ausência de razoabilidade na exibição dos resultados, 
especialmente quando a desproporcionalidade pode advir do conteúdo 
cujo interesse seja essencialmente privado e particular, de modo a esca-
par ao interesse coletivo de 

informação ou quando pode resultar do longo prazo decorrido des-
de o fato que deu ensejo à inclusão dos dados pessoais apontados na 
busca (BRASIL, 2018).  

O Ministro alertou que o caso em julgamento envolvia o fato de que 
a Recorrida se insurgiu contra o fato de que o resultado mais relevante 
obtido a partir da busca de seu nome, após mais de dois anos dos fatos, 
apontava a notícia de fraude em concurso público da magistratura flumi-
nense, no qual havia sido reprovada. Segundo enfatizou o Ministro, “[...] 
atualmente, o fato referido já conta com mais de uma década, e ainda 
hoje os resultados de busca apontam como mais relevantes as notícias a 
ele relacionadas, como se, ao longo desta década, não houvesse nenhum 
desdobramento da notícia, nem fatos novos” (BRASIL, 2018). 

Diante dessas considerações, sobretudo destacando a excepcionali-
dade da situação apreciada, o Ministro divergiu da Ministra Relatora 
Nancy Andrighi, para manter o acórdão recorrido, quanto à tutela inibi-



Patrícia Adriani Hoch | 155 
 
tória deferida, e dar parcial provimento aos recursos especiais interpos-
tos, a fim de reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo 
voto foi acompanhado pelos Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino e 
Moura Ribeiro. A Terceira Turma votou, por maioria, em dar parcial 
provimento aos recursos especiais, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Marco Aurélio Bellizze. 

Verifica-se que no caso supramencionado o STJ trouxe importantes 
contribuições teóricas a respeito da responsabilidade dos provedores de 
Internet, sobretudo quanto à retirada de conteúdos, preservando a inti-
midade da autora da demanda, a qual foi tutelada juntamente com o 
direito ao esquecimento. A decisão revela-se íntegra, adequada e coerente 
na medida em que não havia interesse público na divulgação da informa-
ção, bem como houve longo decurso de tempo (mais de uma década), 
sendo que a notícia tratava de possível envolvimento da autora em fato 
desabonador, não comprovado, relacionada à fraude em concurso públi-
co. 

A fundamentação da decisão que prevaleceu (voto do Sr. Ministro 
Marco Aurélio Bellizze) demonstra a importância da pré-compreensão a 
respeito das disposições legais contidas no Marco Civil da Internet, bem 
como da análise das circunstâncias do caso concreto e da necessidade do 
esquecimento, evitando-se as decisões por atacado criticadas nesta obra. 

O Recurso Especial (REsp) nº 1679465/SP (2016/0204216-5), 
julgado pela Terceira Turma do STJ em 13/03/2018 também tratou da 
responsabilidade civil de provedores de Internet, tendo como foco a ex-
posição pornográfica  não  consentida e o tema da pornografia de 
vingança. 

Trata-se de Ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, ajuiza-
da pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em defesa de 
adolescente, cujo cartão de memória do telefone celular foi furtado por 
colega de escola, o que ocasionou a divulgação de conteúdo íntimo de 
caráter sexual, um vídeo caseiro feito pela jovem que estava armazenado 
em seu telefone. Tal conteúdo foi divulgado na Internet e podia ser locali-



156 | Levando a intimidade a sério na Internet 
 
zado por meio da aplicação de buscas no site do Google Brasil Internet 
LTDA.  

No caso, o Juízo de 1º grau deferiu ordem para que a recorrente “no 
prazo de 24 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 10.000,00 
(dez mil reais) e também sob pena de responder pelo crime de desobedi-
ência, retire de seu sistema de buscas, ou impeça, qualquer resultado que 
divulgue o vídeo constante nesta demanda”, decisão mantida pelo Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo. 

A Ministra Relatora Nancy Andrighi referiu, inicialmente, o fato de 
não haver legislação específica sobre o assunto na data da ocorrência dos 
fatos, pois o Marco Civil da Internet foi publicado apenas em 
23/04/2014, tornando-se vigente apenas sessenta dias depois, por força 
de seu art. 32. Todavia, apesar do entendimento do STJ ser, em regra, 
contrário à filtragem de conteúdos, a Ministra destacou que o caso em 
comento trata de “remoção de conteúdo infringente”, fato que denota a 
excepcionalidade da situação. Isso, pois, “[...] não se trata, assim, de um 
informação disponível on-line cuja lembrança possa causar graves emba-
raços, mas de conteúdo que, a partir do momento seguinte a sua 
disponibilização na rede do conteúdo íntimo, passou a causar sérios pre-
juízos à recorrida” (BRASIL, 2018). Segundo a Ministra: 

 
Dessa forma, como medida de urgência, é possível se determinar que os pro-
vedores de busca retirem determinados conteúdos – expressamente 
indicados pelos localizadores únicos (URLs) – dos resultados das buscas efe-
tuadas pelos usuários, especialmente em situações que: (i) a rápida 
disseminação da informação possa agravar os prejuízos à pessoa; e (ii) a re-
moção  do conteúdo na origem possa precisar de mais tempo que o 
necessário para se estabelecer a devida proteção da personalidade (BRASIL, 
2018). 
 

Exatamente por envolver caso de pornografia, cuja exposição da ví-
tima causa inúmeros prejuízos, a tutela jurisdicional revela-se 
absolutamente necessária para a retirada dos conteúdos lesivos. A Minis-
tra chamou atenção para o fato de que o caso envolve vídeo que contém 
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cenas de nudez e de conotação sexual de caráter totalmente privado da 
vítima, cuja divulgação ocorreu sem nenhuma autorização por parte dela.  

Essa divulgação não autorizada desse tipo de material íntimo ou se-
xual, segundo referiu a Ministra, é chamada de “exposição pornográfica 
não consentida” ou a já mencionada “pornografia de vingança”, em que, 
normalmente em situações de fins de relacionamento, uma das partes 
divulga o material produzido durante a relação como forma de punição à 
outra pelo encerramento do laço afetivo. Neste ponto em especial, a deci-
são do STJ revela-se bem fundamentada, com alusão a dispositivos legais 
e diversos entendimentos doutrinários e pesquisas que tratam da porno-
grafia da vingança (revenge porn) como uma violência de gênero, a qual 
representa grave violação aos direitos de personalidade, como a intimi-
dade. 

Deste modo, tendo em vista que a adolescente foi vítima de "exposi-
ção pornográfica não consentida", o STJ entendeu que é cabível para sua 
proteção a ordem de exclusão de conteúdos (indicados por URL) dos 
resultados de pesquisas feitas pelos provedores de busca, por meio de 
antecipação de tutela, o que vai ao encontro do disposto no art. 21 do 
Marco Civil da Internet. O Recurso especial foi parcialmente conhecido e, 
nessa parte, provido, por unanimidade, com a tutela do direito à intimi-
dade na Internet, diante das peculiaridades do caso, o qual foi analisado 
de forma íntegra, coerente e bem fundamentada, sobretudo de forma 
coerente com a tutela de direitos fundamentais na Rede. 

O Recurso Especial (REsp) nº 1306157/SP (2011/0231550-1), por 
sua vez, julgado em 17/12/2013, pela Quarta Turma do STJ, abordou o 
caso de vídeos divulgados em site de compartilhamento (Youtube) e a 
ofensa do direito à imagem, bem como a (des)necessidade da indicação 
de URL´S (endereços virtuais) para o dever de retirada de conteúdo. 

Na decisão, em específico, apenas foi discutida a possibilidade de um 
provedor de Internet cumprir decisão judicial que determinou a retirada 
de apontado conteúdo falso de suas páginas. Ou seja, a pauta de julga-
mento permeou a possibilidade técnica de controle por parte do provedor 
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quanto a conteúdos publicados por terceiros online. O Ministro Relator 
Luis Felipe Salomão iniciou seu voto destacando que 

 
Saber qual o limite da responsabilidade dos provedores de internet ganha ex-
trema relevância, na medida em que, de forma rotineira, noticiam-se 
violações à intimidade e à vida privada de pessoas e empresas, julgamentos 
sumários e linchamentos públicos de inocentes, tudo praticado na rede mun-
dial de computadores e com danos substancialmente potencializados em 
razão da natureza disseminadora do veículo. Os verdadeiros "apedrejamen-
tos virtuais" são tanto mais eficazes quanto o são confortáveis para quem os 
pratica: o agressor pode recolher-se nos recônditos ambientes de sua vida 
privada, ao mesmo tempo em que sua culpa é diluída no anonimato da mas-
sa de agressores que replicam, frenética e instantaneamente, o mesmo 
comportamento hostil, primitivo e covarde de seu idealizador, circunstância 
a revelar que o progresso técnico- científico não traz consigo, necessariamen-
te, uma evolução ética e transformadora das consciências individuais. 
Certamente, os rituais de justiça sumária e de linchamentos morais pratica-
dos por intermédio da internet são as barbáries típicas do nosso tempo 
(BRASIL, 2013). 
 

Evidencia-se uma preocupação do julgador com a vulnerabilidade 
da intimidade diante das potencialidades da rede mundial de computado-
res, em que ocorre fácil e rápida disseminação de conteúdos, o que, em 
alguns casos, culmina até mesmo na prática de crimes.  

O Relator referiu a existência de controvérsias quanto ao tema e a 
inexistência de legislação específica, porquanto o caso foi julgado em 
2013 e o Marco Civil da Internet, que disciplinou o tema da responsabili-
dade dos provedores de Internet, foi publicado e entrou em vigor no ano 
de 2014, consoante já exposto. 

Apesar disso, o STJ vinha entendendo pela responsabilidade do pro-
vedor de Internet de retirar informações difamantes a terceiros 
manifestadas por seus usuários, independentemente da indicação preci-
sa, pelo ofendido, das páginas que foram veiculadas as ofensas (URL's) 
(REsp 1175675/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 
julgado em 09/08/2011). Em tal precedente, o Ministro Raul Araújo posi-
cionou-se no sentido de que 
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[...] o provedor de Internet tem de dispor dos meios de contenção dos pro-
blemas gerados no ambiente por ele administrado. Não penso que possa 
alegar incapacidade técnica para conter abusos que ele mesmo deixe propa-
gar através da rede. Se não tem condição de contenção desses problemas, 
não deve deixar que sejam gerados. A responsabilidade social é algo que faz 
parte da vida do mundo dos povos civilizados. Esses provedores de Internet 
têm de conviver num ambiente civilizado, ou seja, que respeite a esfera parti-
cular, a intimidade, a honra das pessoas. Têm de ter, necessariamente, as 
ferramentas (BRASIL, 2011). 
 

Essa percepção do Ministro vai ao encontro do exposto já exposto 
no capítulo 1, na medida em que reconhece a vinculação dos particulares 
ao direito à intimidade. Como visto, o direito fundamental à intimidade 
também deve ser observado nas relações entre particulares, como no 
caso dos provedores de Internet e dos usuários da Rede. 

Isso perpassa a importância de os provedores de Internet conte-
nham eventuais violações de direito causadas por terceiros, como nesse 
caso cessando a veiculação de vídeo no sítio eletrônico Youtube (site que 
permite que usuários da Rede carreguem e compartilhem vídeos em 
formato digital). Sobre esse provedor, em particular, o Ministro Relator 
realizou um alerta no seguinte sentido: 

 
É de se ter em mente que os sites que fornecem o serviço de hospedagem de 
vídeos - como é o caso do youtube , ou outros sítios que oferecem serviço de 
hospedagem em geral -, ainda que se intitulem como serviço gratuito, este se 
refere apenas aos usuários que se hospedam nesses ambientes virtuais. O lu-
cro dos provedores hospedeiros, dentre outras fontes, é extraído de serviços 
de publicidade, os quais serão tanto mais eficientes quanto maior for o nú-
mero de acesso (ou usuário). E, nesse passo, é evidente que a ampla 
liberdade de acesso, o anonimato por vezes propiciado pelo próprio prove-
dor, a ausência de ferramenta capaz de controlar manifestações (saudáveis 
ou não) no ambiente virtual, tudo isso contribui para o incremento de usuá-
rios e se apresenta como chamariz eficiente (BRASIL, 2013). 
 

Deste modo, em que pese se intitular como um serviço gratuito, o 
Youtube lucra com serviços publicitários que estão diretamente relacio-
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nados ao número de acessos e de usuários, razão pela qual, no entender 
do Ministro, a “[...] alegada incapacidade técnica de varredura de conte-
údos incontroversamente difamantes é algo de venire contra factum 
proprium, inoponível em favor do provedor de internet” (BRASIL, 2013). 

Assim, devem ser imputadas aos provedores as consequências “[...] 
geradas pela ausência de controle dos usuários de seus sites - que na 
verdade são seus clientes -, os quais inegavelmente fomentam o lucro da 
empresa” (BRASIL, 2013). Restou consignado no acórdão que os prove-
dores possuem capacidade técnica para identificar as páginas que 
contenham, de forma clara e objetiva, o conteúdo indicado pelos usuários 
como ilícitos. 

O Ministro Relator destacou, ainda, existir uma participação ins-
trumental do provedor (como fornecedor do ambiente virtual), quando 
“[...] sabedor da potencialidade lesiva do ato e da possibilidade de rápida 
disseminação da informação pelo ambiente preparado por ele próprio, 
não retira a informação do ar tão logo chegue ao seu conhecimento”32 

(BRASIL, 2013). 
Por fim, a decisão em comento trouxe a necessidade de que o pro-

vedor de conteúdo propicie meios para que se possa identificar cada um 
dos usuários que violem direito de terceiros, a fim de coibir o anonimato. 
Nesta senda, o STJ consignou que o registro do número de protocolo (IP) 
dos computadores utilizados para cadastramento de contas na Internet 

 
32 Registre-se que esse posicionamento já havia sido firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento 
anterior, assim ementado: “[...] A internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa dizer que seja 
um universo sem lei e sem responsabilidade pelos abusos que lá venham a ocorrer. No mundo real, como no 
virtual, o valor da dignidade da pessoa humana 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 sobreprincípio 
irrenunciável, intransferível e imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro. Quem viabiliza tecnicamente, 
quem se beneficia economicamente e, ativamente, estimula a criação de comunidades e páginas de relacionamento 
na internet é tão responsável pelo controle de eventuais abusos e pela garantia dos direitos da personalidade de 
internautas e terceiros como os próprios internautas que geram e disseminam informações ofensivas aos valores 
mais comezinhos da vida em comunidade, seja ela real ou virtual. Essa co-responsabilidade - parte do compromis-
so 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 identificar os gângsteres virtuais. Tais medidas, por óbvio, não bastam, já que reprimir certas páginas ofensivas já 
criadas, mas nada fazer para impedir o surgimento e multiplicação de outras tantas, com conteúdo igual ou 
assemelhado, é, 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 vítimas das ofensas. (REsp 1117633/RO, Rel. Ministro Herman Benja-
min, Segunda Turma, julgado em 09/03/2010, DJe 26/03/2010)” (BRASIL, 2010). 
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constitui meio de rastreamento de usuários, que ao provedor compete, 
necessariamente, providenciar.  

A decisão destacou também que o prazo de retirada dos menciona-
dos vídeos é de 24 horas, em decorrência da velocidade em que a 
informação circula na Internet. No julgado foi dado parcial provimento 
ao recurso especial apenas no tocante ao valor da multa, mantida a deci-
são impugnada quanto ao restante. Oportunamente, imprescindível 
referir que alguns argumentos que embasaram a decisão acima exposta 
já não imperam no presente, em decorrência da publicação do Marco 
Civil da Internet. 

Tal legislação estabeleceu em seu artigo 19 que a responsabilização 
civil do provedor por danos decorrentes de conteúdo gerado por tercei-
ros somente ocorrerá se “[...] após ordem judicial específica, não tomar 
as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e 
dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado 
como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário” 
(BRASIL, 2014). 

Antes do Marco Civil não se exigia a ordem judicial específica para a 
retirada de conteúdos, consoante majoritária jurisprudência do STJ, o 
que restou evidenciado, inclusive, no caso em apreço. Todavia, a novel 
legislação trouxe previsão expressa no sentido de que o Poder Judiciário 
determine providências por parte do provedor, suprindo controvérsias 
que existiam sobre o tema no Brasil. 

Por outro lado, o dispositivo legal não foi claro quanto à obrigatori-
edade – ou não – de indicação da URL (endereço virtual) para o 
cumprimento da ordem de remoção do conteúdo infringente da rede ou 
se basta o fornecimento de elementos que permitam a identificação espe-
cífica do material indesejado por parte do usuário. 

Essa fragilidade tem repercutido em decisões judiciais divergentes, 
havendo incerteza quanto a essa questão, o que inviabiliza precisa refle-
xão crítica no presente momento e demonstra a viabilidade de estudos 
futuros sobre a temática. 
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Categoria 4) Divulgação de informações e exposição na internet 

 
Nesta última categoria, envolvendo a divulgação de informações e a 

exposição na Internet, foram encontrados 10 acórdãos do STJ na pesquisa 
realizada. Porém, como já demonstrado, 3 acórdãos foram excluídos 
desta análise, quais sejam aqueles proferidos nos autos da Ação Penal nº 
388/DF, do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 87514/BA e do 
Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 794702/SP. 
Conforme já foi referido, há nestes julgados um enfoque criminal e/ou 
meramente processual, não envolvendo diretamente a violação ou não da 
intimidade na Internet.  

Dito isto, serão estudados 6 acórdãos que abordam casos concretos 
em que foi evidenciada a divulgação de informações (como a publicação 
da remuneração dos servidores públicos na Internet), bem como a expo-
sição de pessoas físicas ou jurídicas (que, exemplificativamente, ocorre 
com a prática de ciberbullying e com a postagem de mensagens difama-
tórias na rede). 

A Quarta Turma do STJ julgou o Recurso Especial (REsp) nº 
1445240/SP (2013/0214154-2) em 10/10/2017, caso que tratou de 
temas contemporâneos e inerentes ao contexto da sociedade em rede: 
sexting e ciberbullying, fenômenos diretamente relacionados à possível 
constatação de violação ao direito à  intimidade,  privacidade,  honra  e 
imagem. 

A autora da demanda ajuizou ação indenizatória por danos morais 
em face de dois réus, sob a alegação de que, no ano de 2002, os réus 
teriam violado seu direito à intimidade e vida privada. Isso porque os 
réus teriam causado sua exposição, juntamente com seu namorado, por 
meio da divulgação, pela Internet, de fotos realizadas, sem o consenti-
mento do casal, em momento de extrema intimidade, situação que lhe 
rendeu grande sofrimento e danos de extensão imensurável (BRASIL, 
2017).  
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Segundo afirmou a autora, em uma festa, se utilizou do "cantinho 
do amor", como ficou chamado o lugar privado, juntamente com seu 
namorado, e lá realizaram atos de cunho sexual, quando, de repente, 
notou que eram fotografados, ao perceberem a emissão de flashes de luz 
vindo da parte superior do local onde estavam. Ademais, asseverou que, 
poucos dias após a festa, as fotografias tiradas sorrateiramente foram 
divulgadas na Internet, para milhares de pessoas, que fizeram comentá-
rios maldosos e novamente divulgaram as cenas íntimas da autora e seu 
namorado (BRASIL, 2017). 

A exposição da autora e do namorado ocorreu diante da publicação 
de fotos, fotomontagens e os comentários a respeito do acontecimento, 
havendo imagens e comentários espalhados por diversos endereços da 
rede mundial de computadores. Ainda, além do ambiente virtual, foram 
publicadas diversas matérias sobre o assunto nas revistas Isto é, Época, 
Jornal Extra, tendo havido debates sobre o episódio na Rede TV, Progra-
ma do Ratinho e Programa Otávio Mesquita (BRASIL, 2017). 

Em primeira instância, o juiz julgou procedente o pedido, para con-
denar os réus ao pagamento de indenização, uma no montante de 700 
salários mínimos e outro de 350 salários mínimos. O Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, por sua vez, deu parcial provimento a ambas 
apelações, interpostas pelos réus, reduzindo os valores indenizatórios 
para 50 salários mínimos e 30 salários mínimos, a serem pagos pelos 
réus, respectivamente. Em face dessa decisão, a autora interpôs o Recur-
so Especial em apreço. 

Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão (Relator) pontuou, ini-
cialmente, os atos que foram considerados para encontrar-se o valor 
adequado de indenização da vítima, quais sejam “[...] primeiro, o ato de 
fotografar, sem o consentimento dos fotografados, momento de extrema 
intimidade, em local reservado; segundo, o ato de divulgar as fotografias 
recebidas e, ainda, o ato de injuriar, que se seguiu a cada publicação do 
material” (BRASIL, 2017). 
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O julgador destacou também a importância das garantias funda-
mentais, asseguradas constitucionalmente no artigo 5º, no qual se 
encontram positivados os direitos à intimidade e à vida privada. Esses 
direitos da personalidade podem ser vislumbrados como elementos da 
integridade moral de cada ser humano (BRASIL, 2017). 

A partir disso, o Ministro busca compreender as nuances do direito 
à intimidade, citando autores que abordam o tema, a exemplo de José 
Afonso da Silva, assim como referido nesta obra. Assim, no tocante à 
intimidade, [...] o fundamento de tal garantia é o direito de fazer e de não 
fazer, é o “direito de ser deixado em paz”, ou seja, O fundamento de tal 
garantia é o direito de fazer e de não fazer, é o “direito de ser deixado em 
paz”, de não ser importunado pela curiosidade ou pela indiscrição alheia 
(BRASIL, 2017). 

Ademais, assim como feito neste estudo, o Ministro também buscou 
amparo na legislação internacional que tutela o direito à intimidade, 
especialmente o artigo 17 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políti-
cos e o artigo 11 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. O 
Ministro expôs, na sequência, que no Brasil, a divulgação não autorizada 
de vídeos e fotos íntimas via Internet é de gravidade tão considerável, 
que variados debates vêm sendo travados sobre a criminalização desse 
tipo de conduta (BRASIL, 2017). 

Os projetos de lei que existem nesse sentido, segundo o Ministro, 
consideram o fato de a repercussão dos acontecimentos na Internet am-
pliar o sofrimento das vítimas, pois, ao contrário dos acusados, que 
costumam permanecer anônimos, elas têm sua privacidade devassada. 
Como já ressaltado no capítulo 1, uma publicação online é rápida e ime-
diatamente difundida na Internet, sem barreiras temporais e espaciais, 
atingindo milhares de pessoas e causando, por consequência, maior im-
pacto nos direitos da personalidade das vítimas. 

Considerando não haver dúvidas quanto aos fatos e quanto à expo-
sição da autora pelos réus, o julgamento em comento envolveu a 
quantificação do dano moral, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo 
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reduziu a indenização que havia sido fixada pelo juiz de primeira instân-
cia em 90%. Dessa forma, o Ministro mencionou o critério bifásico para 
arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais 
adotado pelo STJ, visando evitar arbitrariedade: na primeira etapa, é 
estabelecido um valor básico para a indenização, considerando o interes-
se jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais 
que apreciaram casos semelhantes. Já na segunda etapa, devem ser con-
sideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da 
indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo 
pelo juiz (BRASIL, 2017). 

A partir desta premissa, o Ministro citou alguns julgados da própria 
Corte Superior acerca de casos em que houve violação à intimidade e à 
imagem das pessoas, sendo um deles, inclusive, por meio da Internet. Tal 
nuance revela que a integridade do Direito, conforme a teoria de Dwor-
kin, exposta no capítulo 2 desta obra, foi observada. Com efeito, foram 
observados e compreendidos casos anteriores submetidos à apreciação 
para atualizar o entendimento à situação atual, em um romance em ca-
deia. A tradição autêntica, de que falava Gadamer, também restou 
evidenciada, diante da preocupação do julgador em trazer à baila os pre-
cedentes anteriores. 

Seguindo o critério bifásico já mencionado, na primeira etapa, o Mi-
nistro fixou o entendimento de que ser razoável que a condenação tenha 
como valor básico o equivalente a 80 salários mínimos, que correspondi-
am, à época, a R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais), 
considerando, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabili-
dade e os critérios adotados pela jurisprudência do STJ (BRASIL, 2017). 
Na segunda etapa, para a fixação definitiva da indenização, partindo do 
valor básico anteriormente determinado, ajustando-se às circunstâncias 
particulares do caso, o Ministro considerou:  

 
[...] a) a ação voluntariamente dirigida a difamar a recorrente, pois a divul-
gação das fotografias não tinha qualquer viés informativo, não havia 
interesse público na divulgação de fotos de casais em momentos íntimos, 
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sendo que a intenção desabonadora mais se destaca pelos comentários feitos 
pelo recorrido a cada foto publicada; na verdade, a divulgação das imagens e 
os comentários significaram, assim, a perpetuação da violação à intimidade e 
privacidade, que poderia ter sido estancada prematuramente não fosse a di-
vulgação pela internet; b) o meio utilizado para divulgação das fotografias, a 
rede mundial de computadores, cujas repercussões se multiplicam exponen-
cialmente, quando comparadas a qualquer outro meio de divulgação de 
imagens; c) o dano em si sofrido pela recorrente, de proporções catastróficas 
na psique de uma adolescente; d) a gravidade do fato em si, tendo em vista o 
descaso demonstrado com a vida da recorrente, evidenciado pela apropriação 
e escárnio pelos réus de bem precioso da pessoa humana, a intimidade; e) o 
fato de a recorrente ser menor de idade à época dos fatos, pois, como sabido, 
nos casos envolvendo menores de idade, não bastasse o ilícito civil, os res-
ponsáveis pela divulgação podem ser enquadrados no artigo 241-A do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que qualifica como crime grave 
a disseminação de fotos, vídeos ou imagens de crianças ou adolescentes em 
situação de sexo explícito ou pornográfica, com pena de 3 a 6 anos (BRASIL, 
2017). 
 

Outro fato relevante consiste justamente na divulgação de informa-
ções e exposição na Internet, pois, de posse das fotografias, um dos réus 
postou-as em sites e blogs que criou especificamente para dita divulgação 
(www.fgvgiovana.blogspot.com), realizando comentários grosseiros e 
difamatórios acerca da autora. Ademais, o córréu não só contribuiu para 
a divulgação das fotos em questão, como pessoalmente se dedicou de 
modo empenhado a descobrir a identidade das pessoas fotografadas, e, 
obtendo êxito, denegriu, de modo evidente, a imagem e a honra da auto-
ra de modo explícito (BRASIL, 2017). 

Por fim, revelando sensível preocupação e compreensão do contexto 
da sociedade em rede e da temporalidade do Século XXI, o Ministro Luis 
Felipe Salomão (Relator) referiu que “[...] os atos do ora recorrido são de 
maior gravidade, tendo em vista que a violação à intimidade, à privaci-
dade e à honra da vítima podem tomar proporções incontroláveis, dado o 
meio onde foram expostas as fotografias” (BRASIL, 2017), considerando, 
ainda, os adjetivos de baixo nível atribuídos à autora pelo réu.  
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Destarte, o Ministro entendeu que “[...] a conduta do recorrido é 
aquilo que se conceituou sexting, forma cada vez mais frequente de violar 
a privacidade de uma pessoa, que reúne, em si, características de diferen-
tes práticas ofensivas e criminosas” (BRASIL, 2017). Ademais, a prática 
“[...] envolve cyberbullying, por ofender moralmente e difamar as víti-
mas que têm suas imagens publicadas sem o consentimento e, ainda, 
estimula a pornografia infantil e a pedofilia em casos envolvendo meno-
res” (BRASIL, 2017). 

Com efeito, o cyberbullying consiste em uma “[...] maneira mais re-
cente de intimidação, conhecida como cyberbullying, a qual é exercida 
virtualmente (no ciberespaço), por meio do uso de tecnologias de infor-
mação e de comunicação (TIC)” (HOCH, 2018, p. 48). Nestes casos, a 
utilização das novas tecnologias (TIC), especialmente a Internet, para a 
prática de violência (decorrente da exposição) sem que a vítima tenha 
capacidade de se defender caracteriza o cyberbullying (HOCH, 2019, p. 
57). 

 Deste modo, a realização do cyberbullying (bullying praticado no 
ciberespaço, Internet) remete à constatação de que a concretização desse 
fenômeno lesa direitos fundamentais das vítimas, consagrados no texto 
constitucional, assim como reconheceu o Ministro. 

Com base nessas considerações, o Relator votou pela majoração da 
indenização para 130 salários mínimos, tornando-se, assim, definitiva, 
equivalentes a R$114.400,00 (cento e quatorze mil e quatrocentos reais), 
em 2017 (época do julgamento). 

Em voto-vista, e divergente, o Ministro Marco Buzzi reconheceu a 
ocorrência de sexting e de cyberbullying no caso e entendeu pelo parcial 
provimento do recurso, para majorar o dano extrapatrimonial, porém 
em menor extensão, com a redução do quantum indenizatório. O julga-
dor entendeu que considerando as singularidades e os fatores 
apresentados, e sopesando-os, afigura-se razoável a majoração da verba 
indenizatória para valor correspondente a 50 salários mínimos (R$ 
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44.000,00), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora 
(BRASIL, 2017). 

Em voto em sentido absolutamente contrário e desprovido da mes-
ma pré-compreensão e resposta constitucionalmente adequada conferida 
pelo Ministro Relator, o Ministro Raul Araújo manifestou que “[...] não 
acho que estejamos tratando aqui de uma situação que atraia essa indig-
nação toda, não”, ao considerar a culpa concorrente do casal. Segundo o 
ministro, “[...] não houve violação de espaço seguro, íntimo. O casal ví-
tima foi se expor praticamente em público, ao confiar na precariedade de 
intimidade garantida por mero tapume colocado em meio a salão de 
festa” (BRASIL, 2017). 

Para o Ministro Raul Araújo, diante do risco envolvido na ação das 
vítimas não traria consequência, deveria ser reprimida a conduta dos 
réus, mas reconhecendo a culpa concorrente do casal, sem o gravame 
proposto no voto do Relator, acompanhando a divergência sustentada 
pelo Ministro Marco Buzzi. 

Na sequência, a Ministra Maria Isabel Gallotti acompanhou o voto 
do Relator e sustentou que “[...] foi gravíssima a ofensa cometida contra 
a autora e, sobretudo, que foi dolosa a atitude do réu, ao multiplicar a 
repercussão dessas fotos na internet” (BRASIL, 2017). Segundo afirmou a 
Ministra, os sites do corréu (ele tinha 4 sites na internet) tinham, em 
média, 30 mil acessos por mês, ou seja, trata-se de pessoa que administra 
diversos sites, com milhares de acessos por mês. Assim, é fato que o réu 
pessoalmente se dedicou de modo empenhado a descobrir a identidade 
das pessoas fotografadas para, após conseguir, denegri-las de modo evi-
dente, o que não é uma atitude casual de uma pessoa que recebe uma 
foto e, de forma leviana, a encaminha a uma lista restrita de pessoas de 
seu contato pessoal. (BRASIL, 2017).   

Logo, no entendimento da Ministra, houve “[...] uma conduta prati-
camente profissional, praticada por pessoa que administra 4 sites com 30 
mil acessos por mês, ou seja com potencial enorme de divulgação de 
fotos e notícias injuriosas e que se dedica a isso de forma reiterada e 
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permanente”. Diante disso, “[...] a ampla liberdade de informação que é 
inerente à internet traz em si também, como o outro lado da moeda, a 
responsabilidade e que deve a indenização ter o efeito de desestimular a 
reiteração de condutas como esta” (BRASIL, 2017). 

Há neste voto a mensuração da extensão do dano sofrido pelas víti-
mas, sobretudo diante da criação de um site específico para a divulgação 
das fotos e exposição do casal, bem como o fato de o administrador da 
página ser experiente na publicação (e difusão) de fotos e notícias injuri-
osas. Não há dúvidas de que essas postagens violaram a intimidade das 
vítimas em face da ampla e imensurável exposição de sua imagem na 
Internet, em página com múltiplos acessos mensais. 

Portanto, em face do voto da Ministra Maria Isabel Gallotti acompa-
nhando o Relator, por unanimidade, a Quarta Turma do STJ deu parcial 
provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do Relator e, por 
maioria, majorou o valor a título de dano moral, também conforme o 
voto do relator, restando vencidos os votos dos Ministros Marco Buzzi e 
Raul Araújo, que majoraram o quantum indenizatório em menor exten-
são.  

Pelas razões já expostas nos comentários a respeito do Acórdão, tal 
decisão, de 2017, revela-se adequada aos parâmetros constitucionais para 
a tutela do direito à intimidade, bem como ao contexto da sociedade em 
rede, em que a exposição das vítimas é majorada de forma exponencial. 
Restaram evidentes, portanto, os seis elementos necessários para a pré-
compreensão da intimidade no âmbito da Internet, com a observância da 
tradição autêntica, tendo por consequência um julgamento íntegro, coe-
rente, fundamentado e constitucionalmente adequado. 

O Recurso Especial (REsp) nº 1285437/MS (2011/0236465-0), 
julgado pela Terceira Turma do STJ em 23/05/2017, envolveu a divulga-
ção da informação sobre o direito dos poupadores de reaver os 
numerários, mediante fornecimento de lista e convocação dos beneficia-
dos através da Internet e de jornais locais de maior circulação. Discutiu-
se, portanto, a questão do sigilo bancário, o qual constitui espécie do 
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direito à intimidade, consagrado no art. 5º, X e XII, da Constituição Fede-
ral. 

No julgamento em apreço, o Ministro Relator Moura Ribeiro desta-
cou que “[...] o direito à intimidade é direito personalíssimo que tem por 
fundamento a defesa da privacidade humana, além de ter a característica 
básica da não exposição de elementos ou informações da esfera íntima ou 
reservada de seu titular” (BRASIL, 2017). Já o direito ao sigilo impede 
terceiros de divulgar dados personalíssimos do titular do direito. 

Deste modo, o Ministro, acertadamente, fundamentou a decisão e 
referiu que os cadastros individuais devem permanecer em segredo de 
justiça, com acesso restrito ao Poder Judiciário, sem que haja divulgação 
pelo banco, a qual configura violação do sigilo bancário. Significa dizer 
que “[...] a satisfação do crédito bancário, de cunho patrimonial, não 
pode se sobrepor ao sigilo bancário, instituto que visa proteger o direito à 
intimidade das pessoas, que é direito intangível da personalidade” 
(BRASIL, 2017). A menção a decisões anteriores do STJ demonstra a 
integridade e a coerência do julgamento. 

Em face disso, o Ministro deu parcial provimento ao recurso, reco-
nhecendo a violação do sigilo bancário e determinando que a planilha 
relativa aos cadastros individuais permaneça em segredo de justiça, com 
acesso restrito ao Poder Judiciário, e que no edital não sejam incluídos os 
referidos dados cadastrais dos poupadores, bastando a intimação genéri-
ca de "todos os poupadores do Estado de Mato Grosso do Sul que 
mantinham cadernetas de poupança na instituição requerida" no período 
fixado na sentença genérica. Ainda, foi decidido que a publicação do edi-
tal com o resultado da sentença genérica será realizada pelo Poder 
Judiciário somente na rede mundial de computadores, nos termos do 
disposto no art. 257, II e III, do NCPC, pelo prazo de 60 (sessenta dias), 
fluindo da data da publicação única, excluída a determinação para publi-
car o edital nos jornais locais de maior circulação. Nesta senda, a Terceira 
Turma do STJ, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso. 
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O Mandado de Segurança (MS) nº 19176/DF (2012/0198868-9) 
foi julgado em 10/08/2016 pela Primeira Seção do STJ, tendo como tema 
principal a divulgação de informações relativas aos rendimentos dos 
servidores públicos no portal da transparência do Governo Federal.  

Adotando o precedente do Supremo Tribunal Federal (Suspensão de 
Segurança nº 3.902/SP, Ministro Relator Ayres Britto, DJE 03.10.2011), o 
Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que “[...] não 
configura lesão aos princípios constitucionais do direito à intimidade ou à 
vida privada a divulgação nominal da remuneração de Servidores Públi-
cos em sítio eletrônico governamental na rede mundial de 
computadores” (BRASIL, 2016). 

A Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Segurida-
de Social manifestou irresignação em face da Portaria Interministerial nº 
233, de 25 de maio de 2012, que disciplinou o modo de divulgação da 
remuneração e subsídios dos Servidores Públicos Federais. A Associação 
Impetrante alegou que as informações disponibilizadas no Portal da 
Transparência do Governo Federal têm cunho estritamente pessoal e sua 
ampla exposição viola a garantia constitucional de intimidade e privaci-
dade do Servidor, sendo certo que é possível atingir de forma menos 
gravosa a finalidade de transparência da atuação pública e possibilitar o 
acesso de todo brasileiro às informações administrativas. 

No julgado em comento, o STJ, por unanimidade, denegou a segu-
rança, sendo que o Ministro Relator Napoleão Nunes Maia Filho apenas 
limitou-se a colacionar o precedente já referido do STF e uma decisão 
anterior do STJ sobre o tema, não fundamentando a decisão. Por outro 
lado, a decisão revela-se coerente e íntegra com o entendimento já mani-
festado pelas Cortes. 

Em face da ausência de fundamentação no julgado do STJ, importa 
referir que no referido precedente, o STF afirmou que a remuneração 
bruta, cargos e funções dos servidores públicos e órgãos de sua formal 
lotação constituem informação de interesse coletivo ou geral, razão pela 
qual deve haver a divulgação oficial. Segundo decidiu o STF: 
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Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados obje-
to da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto 
agentes públicos mesmos; ou, na linguagem da própria Constituição, agentes 
estatais agindo nessa qualidade (§6º do art. 37). E quanto à segurança física 
ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela re-
sultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos 
dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua 
com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada 
servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública 
no seio de um Estado republicano (BRASIL, 2011). 
 

Infere-se, portanto, que a divulgação nominal da remuneração dos 
servidores públicos, segundo entendimento das Cortes Superiores, con-
siste em informação atinente ao interesse público, consistindo em um 
ônus da profissão, não sendo caso de tutela da intimidade. 

O Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança 
(AgRg no RMS) nº 47414/MG (2015/0013449-4), julgado pela Segun-
da Turma, em 17/11/2015, enfrentou a divulgação da remuneração em 
sítio eletrônico governamental de servidor público estadual. O Ministro 
Relator Humberto Martins apenas referiu que 

 
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a divulgação no-
minal da remuneração de servidores públicos em sítio eletrônico 
governamental na rede mundial de computadores internet não configura le-
são aos princípios constitucionais do direito à intimidade ou à vida privada, 
inexistindo direito líquido e certo à não divulgação da referida informação 
(BRASIL, 2015). 
 

No voto acima mencionado foram colacionadas outras decisões no 
mesmo sentido, evidenciando que esta questão da divulgação da remune-
ração e demais informações dos servidores públicos na Internet está 
sendo analisada em julgamentos que trazem a reprodução de outros, 
com discursos de padronização e estandardização. 

Isso, pois, seria necessário um enfrentamento minucioso da própria 
Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 
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(BRASIL, 2011), a qual trouxe a publicidade como regra geral e o sigilo 
como exceção, no âmbito da Administração Pública, mas não determinou 
a divulgação de salários dos servidores. 

Assim, a decisão judicial, para ser melhor fundamentada e adequada 
à Constituição Federal, deveria abordar a importância de divulgação de 
dados pessoais dos servidores para a efetivação da transparência estatal, 
tendo em vista que essas informações são, a priori, protegidos pelo direi-
to à intimidade. 

Em se tratando de um direito fundamental, não basta que decisões 
sejam reproduzidas ao argumento de que há um interesse público na 
divulgação de remunerações, sobretudo quando envolve a publicização 
de informações íntimas que podem trazer prejuízos ao servidor por ferir, 
inclusive, a segurança. 

Curiosamente, em julgado transcrito pelo Ministro Relator, o Su-
premo Tribunal Federal já decidiu que “[...] quanto à segurança física ou 
corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela 
resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada 
dos dados em debate”, mas, para a Corte Suprema “[...] é um tipo de 
risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o 
endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor”. 

Ademais, “[...] é o preço que se paga pela opção por uma carreira 
pública no seio de um Estado republicano” (MS nº 18.847/DF, Rel. Mi-
nistro Mauro Campbell Marques, julgado em 12/11/2014, DJe 17/11/2014) 
(BRASIL, 2014). 

Extrai-se que para ambos os Tribunais a fragilização da segurança 
física ou corporal dos servidores é inerente à carreira pública, o que, 
salvo melhor juízo, não resta estabelecido em nenhuma legislação. A 
coerência e a integridade do Direito, nesse aspecto, não estão observadas 
em tais julgamentos. 

Salienta-se, outrossim, que a decisão ora analisada sequer trouxe 
uma fundamentação para o indeferimento do pedido, sendo tão-somente 
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afirmado que a divulgação não viola o direito à intimidade, com a repro-
dução de decisões jurisprudenciais. 

Ora, em processo submetido ao julgamento de uma Corte Superior 
espera-se, ao menos, maior e melhor esclarecimento das razões de deci-
dir, em atenção ao artigo 93, inciso IX, do texto constitucional, sem 
olvidar que o artigo 489 do novo Código de Processo Civil ainda não 
estava em vigor no país à época dessa decisão. 

Além disso, em razão da publicização de informações na Internet, 
que possui ampla difusão, armazenamento e captação de dados, consoan-
te exposto no subtítulo 1.1., fragilizando e tornando vulnerável o direito à 
intimidade daqueles que possuem seus dados expostos na Rede. 

Contudo, o julgamento limitou-se a ratificar outras decisões tribu-
nalísticas, no esquema demanda-tipo, decorrente de uma relação-
modelo, que enseja solução-padrão (BASTOS, 2010, p. 97), de modo que 
os Ministros da Segunda Turma do STJ, por unanimidade, negaram pro-
vimento ao agravo regimental. 

Com efeito, esse julgado reflete que o STJ decidiu pela prevalência 
da publicidade, desconsiderando a intimidade que todo e qualquer indi-
víduo possui (mesmo na condição de servidor público), sem que a 
legislação específica tenha determinado a divulgação irrestrita de salá-
rios. Tal julgado contraria a integridade e a coerência do Direito, e 
demonstra a reprodução de decisões que refletem o pensamento subjeti-
vo do julgador. 

Todavia, como já afirmava Dworkin (2002), “[...] não importa o que 
os juízes pensam sobre o direito, mas, sim, o ajuste (fit) e a justificação 
(justification) da interpretação que eles oferecem das práticas jurídicas 
em relação ao direito da comunidade política”. Tendo como base o pen-
samento Dworkiniano, Streck (2012, p. 1) defende que os juízes não 
decidam arbitrariamente ou subjetivamente, ao afirmar que: 

 
Interpretar não é atribuir sentidos de forma arbitrária, mas é fazê-lo a partir 
do confronto com a tradição, que depende da suspensão dos pré-conceitos. 
Se o juiz não consegue fazer isso, não pode e não deve ser juiz. São os dois 
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corpos do rei, como diria Kantorowicz. Dworkin diz muito bem que não im-
porta o que o juiz pensa; não importa a sua subjetividade. Suas decisões 
devem obedecer a integridade e a coerência do Direito. 
 

A complexidade das demandas, a velocidade inerente às relações no 
Século XXI e as novas potencialidades para a violação de direitos funda-
mentais exigem que o julgador não utilize de sua consciência pessoal 
para decidir. Afinal, decisão não vem do sentimento do juiz (sentire). O 
julgamento deve, assim, ser íntegro, coerente e, sobretudo, estar adequa-
do à Constituição, o que não se verificou na decisão em comento. 

O Recurso Especial (REsp) nº 1334097/RJ (2012/0144910-7), 
julgado pela Quarta Turma, em 28/05/2013, envolveu caso de pessoa 
acusada de envolvimento em crime (Chacina da Candelária) e, posteri-
ormente, absolvido, havendo veiculação de reportagem no programa 
Linha Direta – Justiça da TV Globo (Globo Comunicações e Participações 
S.A.) com menção ao nome do autor da ação indenizatória.  

A decisão perpassa, deste modo, o interesse público e o direito à in-
formação relacionado ao delito, o direito ao esquecimento (também 
chamado de direito de ser deixado em paz), o interesse privado do veícu-
lo de comunicação voltado ao lucro e a inviolabilidade da intimidade, da 
imagem e da vida privada. O referido crime ocorreu em 1993 e a matéria 
jornalística foi ao ar em 2006, ou seja, treze anos após os fatos. 

Em seu voto, após expor questões de natureza processual, o Minis-
tro Relator Luis Felipe Salomão adentrou em tema já enfrentado nesta 
obra no capítulo 1, qual seja a constitucionalização do Direito, o que tor-
nou a Constituição o foco, de modo que os princípios constitucionais 
passaram a influenciar diretamente a interpretação da legislação consti-
tucional. 

Na esteira do que foi afirmado ao longo deste estudo, a Constituição, 
portanto, está no centro de todo o sistema jurídico, irradiando sobre toda 
aplicação do Direito no Brasil. Deste modo, é o registro feito pelo Minis-
tro: 
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Esta Turma já afirmou, no julgamento do REsp. n. 1.183.378/RS, que, depois 
da publicização do direito privado, vive-se a chamada constitucionalização do 
direito civil, momento em que o foco transmudou-se definitivamente do Có-
digo Civil para a própria Constituição Federal, de modo que os princípios 
constitucionais alusivos a institutos típicos de direito privado (como família e 
propriedade) passaram a condicionar a interpretação da legislação infracons-
titucional. Na expressão certeira de Luís Roberto Barroso, a dignidade da 
pessoa humana assume dimensão transcendental e normativa, e a Constitui-
ção passa a ser não somente "o documento maior do direito público, mas o 
centro de todo o sistema jurídico, irradiando seus valores e conferindo-lhe 
unidade" (BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contem-
porâneo. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 60) (BRASIL, 2013). 
 

A partir disso, o Ministro trouxe uma reflexão de extrema impor-
tância relativa ao papel do Superior Tribunal de Justiça, pois, mesmo que 
possua a incumbência de uniformizar o direito infraconstitucional, não 
pode virar as costas para a Constituição Federal, em desconformidade 
com a força normativa da Constituição33 de que falava Hesse (1991, p. 19-
20), consoante já mencionado. Assim ressaltou o Ministro: 

 
Nessa linha de evolução, penso que também por essa ótica deva ser analisado 
o papel do Superior Tribunal de Justiça, notadamente das Turmas de Direito 
Privado. Embora criado pela Constituição Federal como guardião do direito 
infraconstitucional, no estado atual em que se encontra a evolução do direito 
privado, não me parece possível a esta Corte de Justiça analisar as celeumas 
que lhe aportam "de costas" para a Constituição Federal, sob pena de ser en-
tregue ao jurisdicionado um direito desatualizado e sem lastro na Lei Maior. 
Em síntese, o Superior Tribunal de Justiça, cumprindo sua missão de uni-
formizar o direito infraconstitucional, não pode conferir à lei uma 

 
33 Ao abordar a competência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Zavascki (2012, p. 13) destacou que todos 
os órgãos do Poder Judiciário estão investidos da jurisdição constitucional, afirmando que “[...] qualquer que seja o 
modo como se apresenta o fenômeno da inconstitucionalidade ou o seu agente causador, ele está sujeito a controle 
pelo Poder Judiciário. Aí reside justamente a essência do que se denomina jurisdição constitucional: é a atividade 
jurisdicional do Poder Judiciário na interpretação e aplicação da Constituição. Nessa seara, não há dúvida que ao 
STF cabe, precipuamente, a guarda da Constituição; todavia, também é certo que essa não é atribuição exclusiva-
mente sua. Pelo contrário, se nos tocasse apontar um signo marcante e especial do Poder Judiciário brasileiro, esse 
certamente é o da competência difusa atribuída a todos os seus órgãos e a todos os seus agentes para, até mesmo 
de ofício, cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais, anulando, se necessário, atos jurídicos, particulares 
ou administrativos, concretos ou normativos, com elas incompatíveis. Em outras palavras: todos os órgãos do 
Poder Judiciário estão investidos da jurisdição constitucional, não se podendo imaginar que tal atribuição seja 
estranha ao plexo de competência de um dos principais tribunais da Federação, que é o STJ”. 



Patrícia Adriani Hoch | 177 
 

interpretação que não seja constitucionalmente aceita (REsp 1.183.378/RS, 
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/10/2011) 
(BRASIL, 2013). 
 

Isso é essencial para que a Corte profira decisões constitucionalmente 
adequadas, observando a tese de autoria de Streck (2007, p. 142), segundo 
a qual toda e qualquer decisão judicial seja objeto de filtragem hermenêuti-
ca e constitucional, respeitando a já mencionada integridade do Direito, 
consoante também exposto de forma mais ampla no capítulo 2. 

A partir dessas premissas, reitera-se que a resposta adequada, em 
cada caso concreto, está diretamente relacionada à exigência constitucio-
nal e democrática de fundamentação das decisões judiciais. Nesse 
sentido, “[...] normas e princípios constitucionais são invocados na juris-
prudência do STJ como parâmetro para a adequada interpretação e 
aplicação das leis federais e dos tratados” (ZAVASCKI, 2012, p. 13). 

O Ministro Relator referiu, destarte, que o STJ deve buscar “[...] na 
própria Constituição Federal o fundamento para acolher ou rejeitar a 
violação do direito infraconstitucional invocado ou para conferir à lei a 
interpretação que melhor se ajusta ao texto constitucional” (BRASIL, 
2013). 

Com prudência o Ministro reconheceu, ainda, que o tempo presen-
te, do Século XXI, pautado por transformações sociais, culturais e 
tecnológicas, está em descompasso com a legislação, o que culmina na 
busca pela tutela jurisdicional para a solução de conflitos que envolvem 
direitos consagrados no ordenamento jurídico. 

 
A controvérsia ora instalada nos presentes autos diz respeito a conhecido 
conflito de valores e direitos, todos acolhidos pelo mais alto diploma do or-
denamento jurídico, mas que as transformações sociais, culturais e 
tecnológicas encarregaram-se de lhe atribuir também uma nova feição, con-
firmando a máxima segundo a qual o ser humano e a vida em sociedade são 
bem mais inventivos que o estático direito legislado. Neste campo, o Judiciá-
rio foi instado a resolver os conflitos por demais recorrentes entre a 
liberdade de informação e de expressão e os direitos inerentes à personalida-
de, ambos de estatura constitucional. (BRASIL, 2013). 
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O caso concreto, então, circunda o interesse de "querer ocultar-se" 
(direito da personalidade) e o também legítimo interesse de se "fazer 
revelar" (liberdade de informação). Isso porque o autor pretendia o reco-
nhecimento do seu direito ao esquecimento, “[...] um direito de não ser 
lembrado contra sua vontade, especificamente no tocante a fatos desabo-
nadores, de natureza criminal, nos quais se envolveu, mas que, 
posteriormente, fora inocentado” (BRASIL, 2013). Tal direito restou con-
templado pelo Enunciado 531 do Conselho da Justiça Federal/Superior 
Tribunal de Justiça: 

 
ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 
informação inclui o direito ao esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil Justi-
ficativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação vêm-se 
acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua origem his-
tórica no campo das condenações criminais. Surge como parcela importante 
do direito do ex-detento à ressocialização. Não atribui a ninguém o direito de 
apagar fatos ou reescrever a própria história, mas apenas assegura a possibi-
lidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais especificamente 
o modo e a finalidade com que são lembrados (BRASIL, 2013). 
 

O acerto do Ministro consiste em reconhecer que a Internet torna 
complexa a ideia do direito ao esquecimento, em virtude do alcance e do 
armazenamento de informações pelo ciberespaço, o que restou ampla-
mente reforçado pelas contribuições teóricas dos autores que 
embasaram o capítulo 1. A publicação de conteúdos, evidentemente, é 
potencialmente mais gravosa no âmbito informacional: 

 
A ideia de um direito ao esquecimento ganha ainda mais visibilidade - mas 
também se torna mais complexa - quando aplicada à internet , ambiente que, 
por excelência, não esquece o que nele é divulgado e pereniza tanto informa-
ções honoráveis quanto aviltantes à pessoa do noticiado, sendo desnecessário 
lembrar o alcance potencializado de divulgação próprio desse cyberespaço. 
Até agora, tem-se mostrado inerente à internet 
- mas não exclusivamente a ela - a existência de um "resíduo informacional" 
que supera a contemporaneidade da notícia e, por vezes, pode ser, no míni-
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mo, desconfortante àquele que é noticiado. Em razão da relevância suprana-
cional do tema, os limites e possibilidades do tratamento e da preservação de 
dados pessoais estão na pauta dos mais atuais debates internacionais acerca 
da necessidade de regulação do tráfego informacional, levantando-se, tam-
bém no âmbito do direito comparado, o conflituoso encontro entre o direito 
de publicação - que pode ser potencialmente mais gravoso na internet - e o 
alcance da proteção internacional dos direitos humanos (BRASIL, 2013). 
 

A Internet “[...] desafia soluções de índole técnica, com atenção, por 
exemplo, para a possibilidade de compartilhamento de informações e 
circulação internacional do conteúdo, o que pode tangenciar temas sensí-
veis, como a soberania dos Estados-nações” (BRASIL, 2013). 

Todavia, em que pese a contextualização supramencionada e o re-
conhecimento da complexidade em torno da Internet e da proteção de 
direitos da personalidade, o julgado em comento abordou a aplicação do 
direito ao esquecimento às publicações na mídia televisiva. Inobstante, 
trouxe contribuições relevantes para a análise do tema. 

Vive-se, como visto, na atual sociedade da hiperinformação ou soci-
edade informacional, na qual parecem evidentes os "[...] riscos terminais 
à privacidade e à autonomia individual, emanados da ampla abertura da 
arena pública aos interesses privados [e também o inverso], e sua gradu-
al mas incessante transformação numa espécie de teatro de variedades 
dedicado à diversão ligeira" (BAUMAN, 2013, p. 113). 

Na modernidade, ocorre “[...] a inundação do espaço público com 
questões estritamente privadas decorre, a um só tempo, da expropriação 
da intimidade/privacidade por terceiros, mas também da voluntária 
entrega desses bens à arena pública” (BRASIL, 2013). 

Com efeito, a teoria construída no capítulo 1 torna perceptível que, 
de fato, ocorre, neste novo mundo tecnológico, a superexposição das 
pessoas (por iniciativa própria ou de terceiros) e constantes invasões à 
intimidade, a qual muitas vezes consiste em mercadoria para consumo 
pela coletividade, como no caso submetido ao julgamento pelo STJ, se-
gundo salientou o Ministro Relator: 
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Porém, sem nenhuma dúvida, mais grave que a venda ou a entrega graciosa 
da privacidade à arena pública, como uma nova mercadoria para o consumo 
da coletividade, é sua expropriação contra a vontade do titular do direito, por 
vezes um anônimo que pretende assim permanecer. Essa tem sido uma im-
portante - se não a mais importante - face do atual processo de 
esgarçamento da intimidade e da privacidade, e o que estarrece é perceber 
certo sentimento difuso de conformismo, quando se assiste a olhos nus a 
perda de bens caros ao ser humano, conquistados não sem enorme esforço 
por gerações passadas; sentimento difundido por inédita "filosofia tecnológi-
ca" do tempo atual pautada na permissividade, para a qual ser devassado ou 
espionado é, em alguma medida, tornar-se importante e popular, inverten-
do-se valores e tornando a vida privada um prazer ilegítimo e excêntrico, 
seguro sinal de atraso e de mediocridade (BRASIL, 2013). 
 

Além disso, “[...] o cenário protetivo da atividade informativa que 
atualmente é extraído diretamente da Constituição converge para a li-
berdade de "[...] expressão, da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença" (art. 5º, 
inciso IX)” e também “[...] para a inviolabilidade da "intimidade, vida 
privada, honra e imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização 
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação" (art. 5º, inciso 
X)” (BRASIL, 2013). 

Porém, “[...] no conflito aparente entre esses bens jurídicos de espe-
cialíssima grandeza, há, de regra, uma inclinação ou predileção 
constitucional para soluções protetivas da pessoa humana, embora o 
melhor equacionamento deva sempre observar as particularidades do 
caso concreto” (BRASIL, 2013). A dignidade da pessoa humana34, portan-

 
34 Kant (2009, p. 58-59) há muito tempo já afirmava essa ideia de que o ser humano tem um valor em si que 
supera o das "coisas humanas”, quando dizia “[...] agora eu afirmo: 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 simultaneamente como fim. Todos os objetos das inclinações têm um 
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, porém, como fontes das necessidades, tão longe estão de possuir 
um valor absoluto que as torne 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 os objetos que 
possamos adquirir pelas nossas ações é sempre condicional. Os seres, cuja existência não assenta em nossa vonta-
de, mas na natureza, têm, contudo, se são seres irracionais, um valor meramente relativo, como meios, e por isso 
denominam-se coisas, ao passo que os seres racionais denominam-se pessoas, porque a sua natureza os distingue 
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to, irradia sobre os demais direitos, porquanto além de um direito, é 
também um fundamento da República. 

 
A cláusula constitucional da dignidade da pessoa humana garante que ho-
mem seja tratado como sujeito cujo valor supera ao de todas as coisas criadas 
por ele próprio, como o mercado, a imprensa e até mesmo o Estado, edifi-
cando um núcleo intangível de proteção oponível erga omne , circunstância 
que legitima, em uma ponderação de valores constitucionalmente protegi-
dos, sempre em vista os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, 
que algum sacrifício possa ser suportado, caso a caso, pelos titulares de ou-
tros bens e direitos (BRASIL, 2013). 
 

Outrossim, “[...] dizer que sempre e sempre o interesse público na 
divulgação de casos judiciais deve prevalecer sobre a privacidade ou in-
timidade dos envolvidos pode confrontar a própria letra da 
Constituição”, porquanto “[...] prevê solução exatamente contrária, ou 
seja, de sacrifício da publicidade (art. 5º, inciso LX): A lei só poderá res-
tringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade 
ou o interesse social o exigirem” (BRASIL, 2013). A partir disso, o Minis-
tro asseverou que 

 
A solução que harmoniza esses dois interesses em conflito é a preservação da 
pessoa, com a restrição à publicidade do processo, tornando pública apenas a 
resposta estatal aos conflitos a ele submetidos, dando-se publicidade da sen-
tença ou do julgamento, nos termos do art. 155 do Código de Processo Civil e 
art. 93, inciso IX, da Constituição Federal (BRASIL, 2013). 
 

Quanto ao direito ao esquecimento (o qual não é objeto deste traba-
lho, mas constitui-se como um tema afeto ao direito à intimidade na 
atualidade), foi ressaltado pelo Ministro que não se pode permitir a eter-
nização da informação, de modo que quando esse direito é confrontado 
com o direito à informação, salvo crimes genuinamente históricos, há 
prevalência do esquecimento, no caso em específico de pessoa absolvida 

 
já como fins em si mesmos, ou seja, como algo que não pode ser empregado como simples meio e que, portanto, 
nessa medida, limita todo o arbítrio (e é um objeto de respeito)”. 
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em processo criminal, mas, erroneamente, vinculada ao crime (com a 
transmissão de seu nome e imagem em rede nacional) vários anos após 
os fatos. No entender do Ministro, houve ofensa à intimidade do autor da 
demanda, sendo que: 

 
No caso, permitir nova veiculação do fato, com a indicação precisa do nome e 
imagem do autor, significaria a permissão de uma segunda ofensa à sua dig-
nidade, só porque a primeira já ocorrera no passado, uma vez que, como 
bem reconheceu o acórdão recorrido, além do crime em si, o inquérito poli-
cial consubstanciou uma reconhecida "vergonha" nacional à parte (BRASIL, 
2013). 
 

Acompanhando o voto do Relator, a Ministra Maria Isabel Gallotti e 
o Ministro Marco Buzzi registraram que a veiculação da matéria jornalís-
tica trouxe diversos prejuízos ao autor, dentre os quais a mudança da 
comunidade onde residia, ameaças, ódio social contra si e seus familiares, 
perdeu oportunidades de emprego, dentre outros. Assim, a matéria rea-
cendeu o interesse e a desconfiança de todos. Por tais razões, a Quarta 
Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, 
mantendo a condenação da mídia televisiva ao pagamento de indeniza-
ção.  

O estudo da jurisprudência acima assume destaque nesta obra, ten-
do em vista que o STJ trouxe para discussão e julgamento temas como a 
constitucionalização do Direito, a importância de decidir conforme a 
Constituição, a colisão de direitos (informação versus personalidade), o 
direito ao esquecimento, a difusão de conteúdos na Internet (e suas pecu-
liaridades) e a sociedade da hiperinformação. 

Possível perceber, dessa forma, a vasta fundamentação contida no 
voto do Ministro Relator, o qual se utilizou, inclusive, de doutrina, legis-
lação e jurisprudências oriundas do direito comparado, demonstrando a 
preocupação em proferir decisão atualizada ao cenário social e tecnológi-
co e adequada ao texto constitucional.  

O julgado evidencia a observância da integridade do Direito, da coe-
rência e demonstra que a pré-compreensão do julgador abrange temas 
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atuais, complexos e impactantes de suma importância para o deslinde do 
processo (muitas vezes transversais ao objeto principal) e que merecem 
enfrentamento minucioso, atualizado e responsável. 

Vale a ressalva de que o direito à intimidade prevaleceu em face da 
lucratividade que decorre da exposição de “criminosos” (no caso, uma 
pessoa acusada e absolvida no processo criminal) vinculados a crime 
bárbaro em rede nacional por emissora de grande porte, importante em 
tempos de expansão do capitalismo, do consumismo desenfreado, do 
poder tecnológico e da sociedade em rede, em que fundamental que “o 
varejo do capital” (expressão utilizada por Hesse, 1991, p. 29) não fortale-
ça o desrespeito à Constituição. 

Veja-se que a própria televisão, tecnologia considerada analógica, 
como visto anteriormente, dá origem à notícia que traz a exposição de 
indivíduos. Todavia, neste mundo sobremaneira tecnológico, em segun-
dos tais informações são expostas e difundidas rapidamente também na 
Internet, em sites de notícias e redes sociais, consagrando a sociedade da 
hipeinformação. 

Nas palavras utilizadas pelo Ministro, esse caminho se torna muitas 
vezes sem volta, tendo em vista a dificuldade em lograr êxito na exclusão 
de postagens pelos provedores de Internet, o que hoje exige autorização 
judicial, conforme previsão contida no Marco Civil da Internet. 

Em continuidade, no Recurso Especial (REsp) nº 1068904/RS 
(2008/0138196-1), julgado pela Terceira Turma, em 07/12/2010, embo-
ra sejam referidos os termos utilizados para a realização da pesquisa 
(“intimidade e internet”), percebe-se que ambos não integram o foco da 
irresignação que motivou a interposição do recurso especial pela parte. 

Entretanto, o julgado traz algumas contribuições que se relacionam 
aos temas expostos na presente obra, tais como a necessidade de ordem 
judicial para a violação de sigilo, possibilidade de identificação do autor 
da mensagem violadora do direito à intimidade pelo provedor e a evolu-
ção tecnológica, que traz novos temas para a pauta de discussão, sendo 
relevante seu enfrentamento. 
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A controvérsia objeto de apreciação pela Corte Superior residiu no 
cabimento ou não de condenação em custas e honorários advocatícios na 
hipótese em que o acesso a dados cadastrais, por força do sigilo das co-
municações, só é possível mediante determinação judicial. Isso, pois, a 
autora da ação de exibição de documentos visava obter informações acer-
ca da origem de mensagens eletrônicas difamatórias recebidas por seu 
namorado (através de e-mail), ou seja, dos dados pertinentes ao reme-
tente e quanto ao local do envio das mensagens. 

O provedor concordou em apresentar as informações, destacando a 
necessidade de autorização judicial para violar o sigilo, o que culminou 
no julgamento de procedência da ação. Ocorre que, o provedor se insur-
giu quanto ao arbitramento de custas e honorários advocatícios, pois não 
deu causa ao ajuizamento da demanda. 

Por ocasião de seu voto, o Ministro Massami Uyeda destacou a evo-
lução da tecnologia e reconheceu a existência de novas formas de 
violação da intimidade conferidas pela Internet. Para o Ministro: 

 
[...] essa é mais uma daquelas questões que a vida moderna nos impõe anali-
sar. Um remetente anônimo utiliza-se da Internet, para e por meio dela, 
ofender e denegrir a imagem e reputação de outrem. Outrora, a carta era um 
dos meios para tal. Doravante, o e-mail (correio eletrônico) e as mensagens 
eletrônicas (SMS) a substituíram. Todavia, o fim continua o mesmo: ofender 
sem ser descoberto. O caráter anônimo de tais instrumentos pode até incen-
tivar tal conduta ilícita (BRASIL, 2010). 
 

De fato, as novas tecnologias proporcionam o cometimento de atos 
ilícitos, que ofendem direitos de outrem. Mas, conforme destacado pelo 
Ministro (em complemento ao já exposto em reflexão crítica acerca de 
decisão que abordou esse tema) existem meios para rastreamento e loca-
lização do autor das ofensas, mesmo que tenham sido praticadas no 
ambiente eletrônico, em face da possibilidade técnica de identificação do 
IP (Internet Protocols - Protocolos de Internet). 

Embora haja essa possibilidade, o Ministro asseverou que o artigo 
5º, inciso XII, da Constituição da República previu a inviolabilidade do 
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sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 
comunicações telefônicas, salvo em caso de decisão judicial. Por conse-
quência, o provedor não poderia permitir acesso ao seu banco de dados 
cadastrais (para verificar a origem das mensagens anônimas e difamató-
rias, qual seja o titular da conta de e-mail vinculada ao provedor), sem 
autorização pelo Poder Judiciário. 

Reconheceu-se, assim, que a autora da demanda, “[...] só poderia 
ter acesso aos dados cadastrais do remetente das mensagens anônimas 
por meio de decisão judicial, em razão do sigilo constitucional que prote-
ge a intimidade das pessoas” (BRASIL, 2010). Diante disso, o voto do 
Relator foi no sentido de dar “[...] provimento ao recurso especial para 
afastar a condenação nas custas processuais, observando-se o art. 12 da 
Lei n. 1.050/50 e determinando, por conseguinte, que cada parte arcará 
com os honorários de seus respectivos advogados, em razão da ausência 
de pretensão resistida pela ora recorrente” (BRASIL, 2010), acolhido por 
unanimidade pela Terceira Turma do STJ. 

A utilização indevida de imagem em sítio eletrônico diante da pres-
tação de serviço para empresa espanhola com contrato com cláusula de 
eleição de foro no exterior foi objeto de julgamento no Recurso Especial 
(REsp) nº 1168547/RJ (2007/0252908-3), em 11/05/2010, pela Quar-
ta Turma. 

A autora da ação indenizatória alegou ter formalizado com a empre-
sa World Company Dance Show Ltda. contrato temporário de três meses 
para prestar serviços como dançarina e assistente de direção em show 
típico brasileiro, com apresentações nos continentes europeu e africano. 

Contudo, meses após o término do contrato, visitou por meio da in-
ternet o endereço eletrônico da empresa contratante e constatou que a 
página continha montagens de imagens suas, recortadas de várias foto-
grafias dos shows nos quais havia trabalhado, além de outras utilizadas 
para propaganda. 

A controvérsia cingiu-se a saber se a jurisdição brasileira pode ser 
invocada em caso de contrato de prestação de serviço que contém cláusu-
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la de foro na Espanha, envolvendo uma pessoa física com domicílio no 
Brasil, percebendo que sua imagem está sendo utilizada indevidamente, 
segundo alega, por intermédio de sítio eletrônico veiculado no exterior, 
mas acessível pela rede mundial de computadores, acarretando-lhe da-
nos material e moral. 

Por ocasião de seu voto, o Ministro Relator Luis Felipe Salomão 
trouxe ressalva quanto à evolução informática e a internalização das 
relações humanas, permitindo amplo acesso à informação e condutas 
indevidas: 

 
Inicialmente, importante realçar que a evolução dos sistemas relacionados à 
informática proporcionou a internacionalização das relações humanas em 
suas diversas vertentes, relativizando distâncias geográficas, ensejando múl-
tipla e instantânea interação entre indivíduos, com acesso amplo da 
informação. Por outro lado, contudo, a intangibilidade e mobilidade das in-
formações armazenadas e transmitidas na rede mundial de computadores, a 
fugacidade e instantaneidade com que as conexões são estabelecidas, manti-
das, encerradas, a possibilidade de não exposição física do usuário, o alcance 
global da rede, constituem-se em algumas peculiaridades inerentes a esta 
nova tecnologia que permitem a prática de possíveis condutas indevidas 
(BRASIL, 2010). 
 

De forma bastante contextualizada com a temporalidade do Século 
XXI, o Ministro destacou que “[...] o tratamento jurídico das questões que 
envolvem a internet e o ciberespaço tornam-se um desafio dos tempos 
modernos, uma vez que os progressivos avanços tecnológicos têm levado 
à flexibilização e à alteração de alguns conceitos jurídicos até então sedi-
mentados”, dentre eles, “[...] liberdade, espaço territorial, tempo, 
matéria, conceitos que refletem diretamente na aplicação do direito” 
(BRASIL, 2010). 

Como já mencionado, não se discute que o caráter transfronteiriço 
da Internet traz inúmeras consequências jurídicas que desafiam o Poder 
Judiciário, especialmente quanto à aplicação de determinada jurisdição 
ou competência para o julgamento de demandas. 
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Cônscio do desenvolvimento das tecnologias da informação, o Mi-
nistro advertiu que “[...] certamente, a comunicação global via 
computadores pulverizou as fronteiras territoriais e criou um novo me-
canismo de comunicação humana, porém não subverteu a possibilidade e 
a credibilidade da aplicação da lei baseada nas fronteiras geográficas” 
(BRASIL, 2010). Ademais, o Ministro afirmou que não se pode “[...] co-
lher a sensação incômoda de que a internet é um refúgio, uma zona 
franca, por meio da qual tudo seria permitido sem que daqueles atos 
adviessem responsabilidades” (BRASIL, 2010). 

Correlacionando o caso em comento com a privacidade, especial-
mente o princípio da autodeterminação informativa, o Ministro referiu 
que com o desenvolvimento da tecnologia tem- se um novo conceito de 
privacidade que corresponde ao direito que toda pessoa tem de dispor 
com exclusividade sobre as próprias informações, ou seja, o consenti-
mento do interessado é o ponto de referência de todo o sistema de tutela 
da privacidade (PAESANI, 2006, p. 36-60). 

O principal problema que envolve a situação posta a apreciação con-
siste na inexistência de uma legislação internacional regulamentadora 
dessa atuação no ciberespaço e, por consequência, tais temas acabam 
ficando restritos à legislação interna de cada país. Isso se torna complexo 
quando ocorre uma violação de direitos além-fronteiras envolvendo pes-
soas físicas e jurídicas de países diversos. Nesse sentido: 

 
Como se sabe, inexiste, até o presente momento, uma legislação internacio-
nal que regulamente a atuação no ciberespaço. Por esta razão, os cidadãos 
afetados pelas informações contidas em sítios eletrônicos ou por relações 
mantidas no ambiente virtual não podem ser tolhidos do direito de acesso à 
justiça para a análise de eventuais danos ou ameaças de lesões decorrentes 
de direitos de privacidade, intimidade, consumidor, dentre outros. Certa-
mente, a legitimidade de usuários da internet em buscar as medidas judiciais 
protetivas nos tribunais locais, além de concretizar a jurisdição do domicílio 
dos usuários, coincide com o local em que os possíveis prejuízos decorrentes 
da violação tenham sido sentidos com maior intensidade (BRASIL, 2010). 
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Com base nessas considerações, foi reconhecida a competência da 
jurisdição brasileira para julgar a ação de reparação de danos morais e 
materiais, bem como a inaplicabilidade da eleição de foro35, já que o di-
reito de resguardo à imagem e à intimidade é autônomo em relação ao 
pacto firmado, não sendo dele decorrente. 

O Ministro Honildo Amaral de Mello Castro, em Voto-Vista, desta-
cou a violação do princípio da dignidade da pessoa humana, tutelado no 
texto constitucional brasileiro e também no artigo 11 da Convenção Ame-
ricana de Direitos Humanos de 1969 (Pacto de San José da Costa Rica), já 
citado no capítulo 1, que aborda a proteção da vida privada. 

Isso, pois, para o Ministro, “[...] a ausência de previsão sobre nor-
mas de "ciberespaço" não pode gerar um 'buraco negro' na aplicação do 
direito” (BRASIL, 2010), havendo competência concorrente, permitindo 
que a ação indenizatória seja demandada tanto na Justiça brasileira como 
na estrangeira. 

Com base em tais fundamentos, os Ministros da Quarta Turma, por 
unanimidade, negaram provimento ao recurso especial. A decisão acima 
apresentada apreciou questão não regulamentada pela legislação, que 
envolve a violação de direito fundamental pela utilização das novas tec-
nologias de informação e comunicação, com abrangência global. 

Apesar disso, as reflexões contidas no julgado demonstram uma 
pré-compreensão dos Ministros quanto ao contexto tecnológico que exige 
maior e melhor análise do caso, sobretudo em face da lesão a direito da 
personalidade. A decisão está fundamentada, inclusive, tendo abordado 
norma internacional sobre a temática, bem como íntegra e coerente com 
a Constituição Federal. 

O julgamento do Habeas Corpus (HC) nº 26769/PR 
(2003/0013393-0), pela Sexta Turma, em 08/03/2005, versou sobre a 
alegação de ilicitude de colheita de prova pela Receita Federal, perante 

 
35 Para o STJ, “[...] quando a alegada atividade ilícita tiver sido praticada pela internet , independentemente de foro 
previsto no contrato de prestação de serviço, ainda que no exterior, é competente a autoridade judiciária brasileira 
caso acionada para dirimir o conflito, pois aqui também houve acesso ao sítio eletrônico onde a informação foi 
veiculada, interpretando-se como ato praticado no Brasil” (BRASIL, 2010). 
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provedores de Internet, sem autorização judicial. A inovação contida 
nesta decisão reside na utilização da Internet no âmbito da Administra-
ção Pública, sobretudo em face das vantagens conferidas por novas 
ferramentas para a redução da burocracia do setor público, transparência 
e melhor gestão. Assim referiu o Ministro Relator Hamilton Carvalhido: 

 
É de se ter em conta que, hodiernamente, a internet tem se tornado um im-
portante instrumento de comunicação, tanto no setor de entretenimento, 
quanto na prestação de serviços. E a Administração Pública, nos últimos 
anos, tem se aproveitado deste novo artifício tecnológico para ampliar suas 
atuações, de modo a facilitar cada vez mais o acesso e o recebimento de in-
formações e diminuir, por conseguinte, a burocracia no Setor Público. Dentre 
tais inovações é possível verificar, por exemplo, o recebimento de Declara-
ções de impostos eletronicamente (BRASIL, 2005). 
 

É inegável que o setor público se torna mais eficiente com a utiliza-
ção de mecanismos que auxiliem a prestação de serviços, como é o caso 
das tecnologias de informação e de comunicação (TIC). Nesse sentido, 
afirmam Marchant e Martinelli (2001, p. 338-347): 

 
Nesse contexto, a Internet é um excelente meio para atender o princípio da 
eficiência dos serviços públicos, uma vez que oferece serviços melhores e cuja 
consecução se dá de maneira mais ágil. No que tange à arrecadação de tribu-
tos e contribuições, a Internet consiste em uma eficaz forma de controle e 
fiscalização, já que quando a entrega de declarações é feita por meio eletrôni-
co, o serviço de fiscalizar fica muito mais simplificado e dinâmico, pois os 
dados do contribuinte ingressam diretamente na base de dados do órgão fis-
calizante. 
 

Em razão dessa eficácia, simplicidade e dinamismo, a Receita Fede-
ral se utiliza da Internet para oferecer informações e serviços, dentre eles 
a recepção de Declarações de Imposto de Renda. Para a consecução des-
sas atividades, o Ministro salientou a necessidade de atuação dos 
provedores de Internet, os quais se responsabilizam por armazenar in-
formações, fornecer o acesso à internet, enviar e receber mensagens 
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eletrônicas de outras pessoas, dentre outros, nos termos já salientados no 
capítulo 1. 

Em sendo assim, o Ministro afirmou que por ser a própria Receita 
Federal a destinatária das Declarações de Imposto de Renda “[...] inexiste 
violação de sigilo de dados e, pois, ilegalidade qualquer da prova obtida 
da atuação dos Auditores Fiscais que, de forma legal e constitucional, 
solicitaram, aos provedores, as Declarações falsas enviadas pelo paciente” 
(BRASIL, 2005). 

No entender do Ministro, “[...] só se configura a invasão de privaci-
dade no âmbito da internet quando terceira pessoa busca devassar 
informações pessoas sem o consentimento do proprietário destes dados” 
(BRASIL, 2005). Significa dizer que a violação da intimidade da pessoa 
que encaminhou a Declaração de Imposto de Renda, mesmo que falsa, 
somente ocorreria se outra não autorizada tivesse acesso ao documento 
(diversa do provedor – que atua como intermediário - e da Receita Fede-
ral, destinatária da declaração), o que não ocorreu no caso em apreço. 

Restou ementado pelo STJ que “[...] é da própria natureza da utili-
zação da internet pelo contribuinte o dever de informação do provedor 
ao Fisco, eis que nada mais é do que mero intermediador entre o reme-
tente - contribuinte - e o destinatário das Declarações de Imposto de 
Renda - Receita Federal” (BRASIL, 2005). A partir dessa fundamentação, 
os Ministros da Sexta Turma do STJ, denegaram a ordem de habeas cor-
pus, por unanimidade. 

Verifica-se que o julgado trouxe fundamentação adequada ao caso 
concreto submetido a julgamento e ao contexto da sociedade em rede, o 
qual traz inúmeras facilidades, inclusive, para a Administração Pública. 
Ademais, em que pese a intimidade seja um direito fundamental protegi-
do pelo texto constitucional que deve ser observado também por 
particulares (considerando, sobretudo, que as TIC sofisticam formas de 
controle e tornam a intimidade mais vulnerável), o caso evidenciou que 
não houve violação dessa prerrogativa já que os dados constantes na 
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Declaração de Imposto de Renda não foram disponibilizados para tercei-
ros. 

A mera utilização da Internet para o cumprimento de uma obriga-
ção acessória perante a Receita Federal não pode constituir em afronta à 
intimidade do indivíduo, já que há previsão legal para tanto e restrição de 
acesso por parte do órgão fazendário. Consoante já destacado, “[...] o 
indivíduo que confia seus dados deve contar com a tutela jurídica para 
que estes sejam utilizados corretamente, seja em entidades públicas ou 
privadas” (LIMBERGER, 2007, p. 58). 

Logo, em não havendo comprovação de que os dados tiveram desti-
nação diversa da esperada, se mostra acertada a decisão do STJ, íntegra e 
coerente com a legislação aplicável, bem como ao contexto fático-
probatório apresentado.  

No já datado Mandado de Segurança (MS) nº 9745/DF 
(2004/0078453-2), julgado em 27/10/2004, pela Primeira Seção do 
STF, restou abordada a questão da divulgação no site de internet da Con-
troladoria-Geral da União de relatório preliminar que aponta 
irregularidades na utilização de verba federal destinada à utilização do 
Município de Pindobaçu. 

O Ministro Relator, fundamentadamente, destacou que o exercício 
de qualquer cargo ou função pública, a exemplo de chefe do Poder Execu-
tivo municipal, demanda a necessária submissão aos princípios 
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, tutelados na Constituição Federal, dentre outros requisitos. 
Nesse sentido, as informações veiculadas pelo órgão controlador da Uni-
ão, visam atender a um comando expresso da Carta Federal, na medida 
em que noticia a milhares de contribuintes o destino efetivo da receita 
fiscal por eles proporcionada. Assim, no entender do Ministro não se 
cogita de infração aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do 
devido processo legal, mas se tem, ao revés, fiel observância do manda-
mento de publicidade declarado pela Constituição Federal (BRASIL, 
2004). 
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A partir deste entendimento, o STJ, por maioria, denegou a segu-
rança, vencido o Sr. Ministro Franciulli. O julgado em comento apenas 
fixa uma tese recorrente no âmbito do STJ, qual seja o da prevalência, na 
maior parte dos casos, da privacidade, especialmente quando envolve 
tema de interesse público, em detrimento da intimidade e do sigilo, os 
quais são protegidos em situações excepcionais. 

Diante dos 29 acórdãos encontrados no sítio eletrônico do Superior 
Tribunal de Justiça – dentre eles, 25 objeto da reflexão crítica – é possível 
perceber que ainda se mostra necessário que os julgadores cumpram seu 
papel de decidir fundamentando as decisões e proferindo julgamento de 
acordo com a integridade, a coerência, a tradição e a pré-compreensão 
acerca do tema do direito à intimidade na sociedade em rede, especial-
mente com a utilização da Internet, consoante exposto acima. 

Em vista disso e cumprindo o objetivo principal da obra, o próximo 
tópico delineará o estado da arte das decisões oriundas do Supremo Tri-
bunal Federal, a fim de verificar-se, no contexto brasileiro, como se 
decide casos que envolvem intimidade e Internet e quais dos elementos 
fixados são, efetivamente, observados pela Corte Superior. 

 
2.3.2 Intimidade e internet na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal. 

 
O Supremo Tribunal Federal (STF) é um órgão do Poder Judiciário, 

nos termos do artigo 92 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), com-
posto por onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta 
e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurí-
dico e reputação ilibada, conforme estabelece o artigo 102 da 
Constituição Federal (BRASIL, 1988). O parágrafo único desse dispositivo 
legal institui que os Ministros do Supremo Tribunal Federal são nomea-
dos pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela 
maioria absoluta do Senado Federal (BRASIL, 1988). 
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A competência deste Tribunal é, precipuamente, a de garantir a 
guarda da Constituição. Além disso, as demais atribuições constam no 

artigo 102 da Constituição Federal55 (BRASIL, 1988), sendo que, dentre 
elas, destaca-se a competência de julgar a ação direta de inconstituciona-
lidade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal, a arguição de des-
cumprimento de preceito fundamental decorrente da própria 
Constituição e a extradição solicitada por Estado estrangeiro (BRASIL, 
2016). 

Além disso, “[...] na área penal, destaca-se a competência para jul-
gar, nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros 
e o Procurador-Geral da República, entre outros” (BRASIL, 2016). O STF 
também julga, em grau de recurso, o habeas corpus, o mandado de segu-
rança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única 
instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, e, em 
recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, 
quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição 
(BRASIL, 2016). 

Importante salientar, ainda, que a Emenda Constitucional nº 
45/2004, introduziu a possibilidade de o “[...] Supremo Tribunal Federal 
aprovar, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, súmula 
com efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e 
à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 
municipal (art. 103-A da CF/88)” (BRASIL, 2016). 

Percebe-se, assim, que o STF é, de fato, o Tribunal Supremo no Bra-
sil, que julga casos que envolvam lesão ou ameaça à Constituição Federal, 
tendo suma importância no cenário jurídico brasileiro. Por essa razão, o 
STF também foi escolhido para o estudo jurisprudencial acerca da temá-
tica abordada nesta obra, em que se aborda um direito 
constitucionalmente previsto, especialmente casos de violação na Inter-
net. 
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A partir disto, a pesquisa empreendida no sítio eletrônico do Su-
premo Tribunal Federal, através do caminho Jurisprudência> Pesquisa> 
Pesquisa de Jurisprudência, no campo Pesquisa Livre, por meio dos ter-
mos “intimidade e internet” revelou a existência de 4 (quatro) 
acórdãos, em janeiro de 2019. Desde já, ressalta-se que o estudo dos 
julgados do STF não será realizado por categorias, diante da desnecessi-
dade decorrente do pequeno número de decisões encontradas na 
pesquisa. 

O primeiro caso foi julgado em abril de 2009 envolve tem como foco 
o limite da liberdade de imprensa. O último caso analisado foi objeto de 
julgamento em junho de 2018 e possuía como tema principal a determi-
nação de retirada de conteúdo da internet. Já os outros dois casos foram 
julgados em setembro e outubro de 2013, sendo que o primeiro tratava 
de ofensa à intimidade diante hospedagem ou divulgação de vídeo em 
rede social pelo provedor de Internet e o segundo discutia o direito à 
imagem e da responsabilidade civil pela veiculação de notícia pela Inter-
net. 

O julgado mais recente do STF sobre intimidade e Internet consiste 
no Agravo Interno na Reclamação (AgR na Rcl) nº 28747/PR, em 
05/06/2018, o qual versou sobre a determinação de retirada de conteú-
do da Internet. Esse julgamento envolvia uma colisão entre direitos 
fundamentais, qual seja a intimidade em face da liberdade de informação 
e de imprensa, especialmente envolvendo agentes públicos. 

Quanto ao aspecto processual, o recurso interposto no processo diz 
respeito à reclamação36, com pedido de liminar, contra decisão do 8º 
Juizado Especial Cível de Curitiba/PR, que teria desrespeitado a autori-
dade da decisão proferida pelo STF no julgamento da Arguição de 

 
36 De acordo com o artigo 988, do novo CPC, a reclamação é cabível para preservar a competência do tribunal; 
garantir a autoridade das decisões do tribunal; garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em 
controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de 
decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; garantir a observância de 
enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de 
assunção de competência e, por fim, garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de 
resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (BRASIL, 2015). 
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Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130 (Rel. Min. 
AYRES BRITTO, Pleno, DJe de 6/11/2009) (BRASIL, 2009). Por ocasião 
da apreciação desta ADPF, decisão paradigmática e vinculante, o STF 
posicionou-se de forma intensa em favor da proteção da liberdade de 
expressão contra a censura. 

Já com relação ao suporte fático-probatório, o Reclamante alegou 
que, na origem, Delegada da Polícia Federal, que atuou na denominada 
Operação Lava Jato, ajuizou ação de indenização por danos morais acu-
sando o Reclamante de ter veiculado matérias jornalísticas supostamente 
atentatórias a sua honra, por meio de seu blog na Internet.  

Diante disso, além de requerer reparação pecuniária pelas alegadas 
ofensas, a mencionada agente pública postulou, em sede de tutela de 
urgência, a retirada das matérias publicadas do blog do jornalista, bem 
como a proibição de que o mesmo jornalista divulgasse novas matérias 
acerca de sua atuação na Operação Lava Jato. 

Foi determinado pelo Judiciário, cautelarmente, inaudita altera pars 
(sem oitiva da parte contrária), que o jornalista retirasse as matérias do 
referido blog jornalístico37, sob pena de multa diária. O juiz de primeira 
instância determinou que o jornalista retirasse de seu blog (Internet) as 
matérias nas quais menciona o nome da autora (delegada) de maneira 
vexatória, sobretudo as matérias “Novo Ministro Eugênio Aragão brigou 
contra e foi vítima dos vazamentos” e “Carta aberta ao ministro Eugênio 
Aragão”, no prazo de 24 horas, pena de multa diária de R$ 400,00, limi-
tada a 20 dias multa.  

O juiz ainda fundamentou que resta configurada a manutenção, no 
blog de controle do jornalista, de matérias que, até prova em contrário, 

 
37 Na decisão analisada, o Ministro Relator transcreveu o seguinte trecho de uma das matérias publicadas pelo 
jornalista em seu blog: “Érika é citada como uma das estrategistas dos vazamentos na Operação Lava Jato em um 
depoimento ouvido pela delegada 'I'nia Fogaça, da Corregedoria Geral do DPF em Brasília, no Inquérito Policial 
737/2015. No ocasião, lhe foi relatada a prática do vazamento de informações para a imprensa, como forma de 
blindar a Operação Lava Jato. A tática de vazamento visa atrair atenção da mídia e da opinião pública, e a partir daí 
evitar que se abafe a investigação. Ao se tornar público detalhes da investigação, cria-se constrangimento ao 
governo e evita-se assim pressões políticas e/ou administrativas. Nesse depoimento explicaram que a delegada 
Érika foi uma das que importou esta estratégia do trabalho na Operação Satiagraha” (eDoc 3 fls. 31)” (BRASIL, 
2018). 



196 | Levando a intimidade a sério na Internet 
 
denigrem a imagem da autora. Isso porque o reclamado reforça diversas 
vezes que a autora estaria vazando informações da Operação Lava Jato, 
sem, contudo, provar suas alegações. 

Segundo o Reclamante, ao assim agir o magistrado teria violado o 
decidido pelo STF no julgamento da ADPF 130, posto que estabeleceu 
censura ao jornalista, obstando sua manifestação jornalística acerca de 
fatos envolvendo a atuação pública da delegada. Foi requerida, liminar-
mente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, e ao final, a 
cassação do ato atacado.  Diante do recurso, o Ministro Relator Alexandre 
de Moraes negou seguimento à reclamação, ao argumento de que  

 
[...] a decisão combatida não impôs nenhuma restrição, ao reclamante, que 
ofendesse à proteção da liberdade de manifestação em seu aspecto negativo, 
ou seja, não estabeleceu censura prévia. Portanto, não se vislumbra qualquer 
desrespeito ao decidido na ADPF 130 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Pleno, DJe 
de 6/11/2009), pois eventuais abusos porventura ocorridos no exercício in-
devido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação 
pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fi-
xação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores. 
 

 Em face da decisão monocrática acima mencionada, foi interposto o 
agravo regimental em apreço, tendo ocorrido decisão colegiada pelo STF.  

Nos autos do agravo, quanto ao paradigma invocado (ADPF nº 130, 
julgada em 2009), o Ministro Relator Alexandre de Moraes afirmou, 
primeiramente, que a Constituição Federal consagra no inciso XIV do 
artigo 5º a plena liberdade de manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão, a informação e a livre divulgação dos fatos, devendo ser con-
ferida proteção “[...] em seu duplo aspecto, como ensinado por Pinto 
Ferreira, tanto o positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, 
como sob o aspecto negativo, referente à proibição de censura” (BRASIL, 
2018). 

Ainda, o Ministro sustenta que a plena proteção constitucional da 
exteriorização da opinião (aspecto positivo), como ocorre no caso distrito 
pelo jornalista, não significa a impossibilidade posterior de análise e res-
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ponsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, menti-
rosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais (BRASIL, 2018). 
Por essas razões, o Ministro votou por negar seguimento ao agravo. 

Como afirmado nesta obra, essa possibilidade de responsabilização 
da pessoa física (como o jornalista) ou jurídica (no caso do provedor de 
Internet, por exemplo), bem como a eventual determinação para a reti-
rada de conteúdo, decorrem do fato de “[...] os direitos à honra, 
intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção consti-
tucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço 
íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas”.  

O Ministro Luiz Fux, por sua vez, afirmou que o tema em julgamen-
to dizia respeito à existência (ou não) de afronta à ADPF nº 130 na 
determinação judicial de retirada de conteúdo jornalístico crítico a Dele-
gada da Polícia Federal e a membros da força-tarefa da Operação Lava 
Jato e agentes/órgãos conexos (DPF, MPF, Judiciário, etc). Isso porque, 
segundo as reportagens, haveria indícios de que a delegada (autora) teria 
contribuído para vazamentos de informações sigilosas à imprensa. 

Em seu voto, ao analisar o cabimento da ação, o Ministro salientou 
que entende pela possibilidade de reclamação pautada na utilização da 
ADPF nº 130 como parâmetro para o ajuizamento de reclamações que 
versam sobre conflitos entre liberdades de expressão e de informação e a 
tutela de garantias individuais como os direitos da personalidade 
(BRASIL, 2018).  

O Ministro Luiz Fux também afirma que o nosso sistema constituci-
onal dedica especial cuidado à tutela da liberdade de expressão e 
informação, enquanto instrumentos imprescindíveis para o resguardo e 
a promoção das liberdades públicas e privadas dos cidadãos (artigos 5º, 
IV, IX e XIV, e art. 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal) (BRASIL, 
2018). Apesar disso, o Ministro destaca que a liberdade de expressão não 
é absoluta, cabendo o resguardo dos mais vulneráveis e repressão de 
eventuais abusos. 
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Na sequência, o Ministro cita Dworkin (autor adotado como marco 
teórico nesta obra), especialmente a obra “Levando os Direitos a sério”, 
para sustentar que “[...] a liberdade de expressão permite que ideias 
minoritárias no bojo de uma sociedade possam ser manifestadas e deba-
tidas publicamente, enquanto o discurso mainstream, amplamente aceito 
pela opinião pública, em regra não precisa de tal proteção” (DWORKIN, 
1978, p. 201). Ao Judiciário cabe, segundo o Ministro, a função contrama-
joritária, assegurando a divulgação até mesmo de ideias inconvenientes 
perante a visão da maioria da sociedade. 

Ao analisar o contexto fático dos autos, sobretudo quanto à exposi-
ção da delegada (autoridade que exerce cargo público) diante de uma 
força-tarefa, estando em evidência em uma operação que se encontra 
nacionalmente em destaque, o Ministro destacou a necessidade de maior 
tolerância quanto às matérias jornalísticas: 

 
[...] Ora, é certo que o Direito não pode ficar inerte perante violações a direi-
tos da personalidade, nem pode colocar aprioristicamente a liberdade de 
expressão em patamar tão elevado que negue a possibilidade de socorro a 
quem porventura sofrer danos decorrentes de seu exercício abusivo. Impen-
de, todavia, uma maior tolerância quanto a matérias de cunho 
potencialmente lesivo à honra dos agentes públicos, especialmente quando 
existente – como é o caso – interesse público no conteúdo das reportagens e 
peças jornalísticas excluídas do blog por determinação judicial (BRASIL, 
2018). 
 

Segundo o Ministro, há interesse público na matéria jornalística 
apreciada pelo fato de que a sociedade está interessada em controlar o 
proceder de autoridades policiais, especialmente diante da possibilidade 
de cometimento de abusos de suas funções, bem como por haver interes-
se da sociedade em zelar pela higidez de empreitadas anticorrupção 
como a Lava Jato, cuidando para que não haja excessos ou enviesamentos 
no decorrer dessas investigações e para que ilegalidades não venham a 
macular ou obstaculizar seu progresso (BRASIL, 2018). 
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Considerando essas premissas, no entender do Ministro Luiz Fux, 
“[...] o tom de reprovação com que o reclamante refere-se à Delegada 
não deve ser motivo suficiente para impedir que se teçam as referidas 
críticas” (BRASIL, 2018). Por essa razão, considerou que a medida pró-
pria para a reparação de eventuais danos morais ou materiais é aquela a 
posteriori, mediante indenização ou direito de resposta, nos termos do 
artigo 5º, V da Constituição Federal – e não, como consta da decisão 
reclamada, a supressão liminar de texto jornalístico, tout court, antes 
mesmo de qualquer apreciação mais detida quanto ao seu conteúdo e 
potencial lesivo, no curso de instrução probatória própria (BRASIL, 
2018). 

Por conseguinte, o Ministro sustentou, ainda, que as circunstâncias 
concretas deveriam sujeitar a Delegada a um maior nível de tolerância à 
exposição e escrutínio pela mídia e opinião pública, e não menor e que, 
por desempenhar cargo público, existe motivo para que haja ainda maior 
ônus argumentativo apto a justificar qualquer restrição à liberdade de 
informação e expressão no que toca à sua pessoa e o exercício de suas 
atividades públicas. Isso, pois, não houve prova de que a intenção do 
jornalista fosse de ofender a honra da delegada, veiculando notícias sabi-
damente falsas (BRASIL, 2018). 

Por fim, tento como paradigma decisão da Suprema Corte norte-
americana (caso New York Times Co. v. Sullivan, o teste da actual mali-
ce), o Ministro alertou que aquela Corte determinou um grau de 
tolerância às imputações a agentes públicos, como forma de conferir 
segurança jurídica aos informadores e jornalistas em geral. Caso contrá-
rio, seriam inviabilizadas até mesmo as mais sérias empreitadas 
jornalísticas investigativas (BRASIL, 2018). 

Vedar a publicação de matérias (com efeito inibidor), sob o argu-
mento de inexistência de provas, levaria à mídia a se comportar como 
verdadeira autoridade policial na busca da verdade material (BRASIL, 
2018). Essa decisão, para o Ministro, traria riscos de que parcela das 
informações relevantes à sociedade permanecesse à margem dos veículos 
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de comunicação e dos jornalistas independentes – especialmente os te-
mas que versassem sobre personalidades política ou economicamente 
poderosas (BRASIL, 2018). 

 Apesar disso, segundo o Ministro, “[...] não se deseja a proliferação 
das tão nocivas fake news, também o é que o judiciário deve ter parcimô-
nia ao limitar o exercício da atividade jornalística” (BRASIL, 2018). Para o 
Ministro “[...] o que se requer, dos jornalistas e propagadores de opiniões 
em geral, nesta senda, é o exercício responsável e diligente de suas fun-
ções, sendo possível a responsabilização ulterior por excessos 
comprovadamente cometidos (BRASIL, 2018). 

Com base nessas premissas, fixadas com base na doutrina, em deci-
sões do próprio STF e em caso julgado pela Corte norte-americana, o 
Ministro Luiz Fux, contrariando o Relator, votou pelo provimento do 
agravo e pela procedência da reclamação, a fim de cassar a decisão re-
clamada. O Ministro concluiu que a decisão reclamada violou o 
entendimento firmado pelo Plenário do STF na ADPF nº 130. Isso, pois, 
se trata de matéria de interesse público que versa sobre autoridade pú-
blica, e sem prévia apuração da diligência ou dolo do jornalista, 
privilegiou indevidamente a restrição à liberdade de expressão.  

Ao realizar o sopesamento entre os direitos fundamentais em coli-
são, o STF decidiu que “[...] a decisão combatida não impôs nenhuma 
restrição, ao reclamante, que ofendesse à proteção da liberdade de mani-
festação em seu aspecto negativo, ou seja, não estabeleceu censura 
prévia” (BRASIL, 2018). A partir disto, a Corte Superior entendeu que 
não houve desrespeito ao que foi decidido anteriormente nos autos da 
ADPF nº 130, em 2009, pois “[...] eventuais abusos porventura ocorridos 
no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de 
exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, 
direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e 
penal de seus autores”. 

Ademais, segundo entendeu o STF, por não haver estrita aderência 
entre o ato impugnado e o paradigma invocado (ADPF nº 130), o que é 
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requisito essencial para que seja aceita a reclamação, foi negado segui-
mento ao recurso interposto pelo jornalista. Conforme constou no 
julgado, “[...] a reclamação tem escopo bastante específico, não se pres-
tando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária 
ou extraordinária” (BRASIL, 2018). 

Outro julgamento relevante acerca da temática ocorreu nos autos do 
Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo (AgR no 
ARE) nº 756917/SP, em 29/10/2013, pela Primeira Turma. Nesse caso 
foi discutido o direito à imagem e a responsabilidade civil pela veiculação 
de notícia pela Internet. 

O Ministro Relator Luiz Fux apenas colacionou a decisão agravada, 
de sua relatoria, na qual reconheceu a ausência de violação à intimidade 
e privacidade, considerando que as fotografias que foram disponibiliza-
das voluntariamente pelos próprios autores da demanda na Internet, 
permitindo-se o acesso irrestrito a todos os usuários da rede. O Ministro 
entendeu pela ausência de argumento capaz de infirmar a decisão hostili-
zada, votando pela manutenção da decisão por seus próprios 
fundamentos. Nas palavras do Ministro: 

 
A presente irresignação não merece prosperar. Em que pesem os argumen-
tos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que os 
agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de infirmar a decisão 
hostilizada, razão pela qual a mesma deve ser mantida por seus próprios 
fundamentos (BRASIL, 2013). 
 

Diante disso, o Ministro Relator negou provimento ao agravo regi-
mental e a Primeira Turma, por unanimidade, acompanhou o voto do 
Relator. Note-se que o caso em comento envolvia alegada ofensa a direito 
fundamental, expressamente tutelado na Constituição Federal, o que 
motivou a propositura de ação indenizatória por danos morais, o que 
exige uma responsável atuação do juiz ao decidir. 

Todavia, o Ministro manteve a decisão anterior por seus próprios 
fundamentos, sem enfrentar os argumentos expostos pelos recorrentes e 
nem sequer fundamentar o julgado, em atenção ao dever de fundamen-
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tar também previsto no texto constitucional. Essa é a postura rechaçada 
pela Crítica Hermenêutica do Direito, defendida nesta dissertação, que 
visa romper com a discricionariedade, a partir da premissa de que “[...] 
interpretar não é reproduzir algo dado a posteriori, mas também não é 
uma livre atribuição de sentido” (STRECK, 2016, p. 233). 

Como já mencionado, embora a fundamentação de toda e qualquer 
decisão seja exigida pela Constituição, existem decisões, como esta do 
STF, que não observam essa obrigação. Visando superar essa problemá-
tica, recentemente, o artigo 489 do novo Código de Processo Civil, 
ratificou o disposto no texto constitucional e estabelece que toda e qual-
quer decisão seja fundamentada, sob pena de nulidade.  

Registre-se que esse dispositivo não estava vigente à época em que 
foi prolatada a decisão supramencionada, todavia, a mesma é um dos 
exemplos que motivaram a inovação contida na legislação processual 
civil que entrou em vigor em 2016, já que carece de fundamentação. 

Da mesma forma, o Agravo Regimental no Recurso Extraordiná-
rio com Agravo (AgR no ARE) nº 764388/MG, em 03/09/2013, 
julgado pela Segunda Turma do STF, tratava de ofensa à intimidade 
diante hospedagem ou divulgação de vídeo em rede social pelo provedor 
de Internet (Google Brasil Internet LTDA). 

Na oportunidade, o Ministro Relator Teori Zavascki reproduziu a 
decisão agravada e salientou que o agravo regimental não trouxe qual-
quer subsídio apto a alterar os fundamentos, razão pela qual votou pela 
manutenção do entendimento da decisão agravada. Analisando a alega-
ção de violação ao texto constitucional, o Ministro destacou, ainda, a 
súmula nº 636, do STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário 
por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua 
verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconsti-
tucionais pela decisão recorrida". 

Na decisão agravada, o provedor de Internet que hospedou, divul-
gou ou deixou divulgar vídeo cujo conteúdo não poderia ser exibido 
numa rede social, porquanto desvirtua sua finalidade, foi condenado a 
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indenizar o autor, que havia gravado sua intimidade em vídeo. A partir 
disso, a Segunda Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo 
regimental.  

Salienta-se que o caso em apreço consiste em recurso interposto pe-
la pelo provedor de Internet, qual seja o agravo regimental, também 
conhecido como agravo interno. Essa via recursal é utilizada contra deci-
são proferida pelo relator (artigos 994, III e 1021, do novo CPC), de modo 
que, por já existir um julgamento prévio pela Corte e por ser um recurso 
endereçado ao relator, o acórdão é mais sucinto, contando, neste caso, 
com sete páginas. Por esta razão, não há votos dos Ministros para que 
seja feita a análise mais detalhada do posicionamento e da fundamenta-
ção. 

Porém, quanto ao voto do relator, de imediato, cumpre referir que, 
conforme já ressaltado, essa questão restou regulamentada pelo Marco 
Civil da Internet, segundo o qual a responsabilidade do provedor exige 
prévio descumprimento de ordem judicial para a retirada de conteúdo 
ofensivo. Não cabe mais uma responsabilização imediata do provedor 
mediante notificação pelo ofendido. Em face dessa inovação legislativa, 
caso a ação fosse proposta após a entrada em vigor do Marco Civil, a 
decisão do Tribunal teria que ser diferente. 

Além disso, a decisão traz a afirmação, conforme outros julgados 
oriundos do próprio Tribunal, que o artigo 93, IX, da Constituição exige a 
fundamentação das decisões judicial, mas não determina o exame por-
menorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam 
corretos os fundamentos da decisão. 

Evidente que esse entendimento também não prevalece mais na 
atualidade, considerando que o novo Código de Processo Civil, que en-
trou em vigor neste ano de 2016, estabeleceu em seu artigo 489 que não 
se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocu-
tória, sentença ou acórdão, que “[...] IV - não enfrentar todos os 
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a con-
clusão adotada pelo julgador” (BRASIL, 2015). 
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Outrossim, conforme já ressaltado, o artigo 926 do novo Código de 
Processo Civil previu expressamente que “[...] os tribunais devem uni-
formizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente” 
(BRASIL, 2015). Essas inovações legislativas são extremamente relevan-
tes, na medida em que se percebe que ambos os acórdãos do STF até 
então trazidos para reflexão demonstraram que, efetivamente, os Tribu-
nais reproduzem decisões, mantém entendimentos e expressam seu voto 
através da reprodução, deixando de observar o dever de fundamentação 
adequada, de forma coerente e íntegra, o que se vê em argumentos como 
“decido conforme decidi anteriormente” (STRECK, 2012, p. 114) e “man-
tenho a decisão por seus próprios fundamentos”. 

Assim, espera-se que essa cultura da reprodução de decisões seja, 
efetivamente, modificada com a aplicação dos artigos 489 e 926 do CPC, 
a fim de que as decisões sejam tomadas mediante filtragem hermenêuti-
co-constitucional, colocando-se a Constituição como protagonista e não o 
pensamento solipsista do julgador. 

Faz-se necessário que o julgador realize a interpretação construtiva 
no momento da decisão, observando a coerência e a integridade, para 
evitar decisionismos e arbitrariedades. 

A decisão carece, ainda, da apropriação da ideia do romance em ca-
deia, que não pode ser compatibilizada com a reprodução de decisões. 
Como visto anteriormente, Dworkin utiliza a interpretação literária como 
modelo para a análise jurídica, propondo o seguinte exercício literário: 
cada romancista deve criar um capítulo subsequente em uma obra coleti-
va, assumindo a responsabilidade de criar um romance único integrado 
(MOTTA, 2010, p. 119). Nessa lógica, cada juiz, na condição de romancis-
ta, deve ler o que os outros juízes fizeram no passado e, ao decidir um 
novo caso, considerar-se como parceiro de um complexo empreendimen-
to em cadeia (MOTTA, 2010, p. 119). 

Cada caso, portanto, é único e demanda uma resposta adequada, a 
qual decorre de uma necessária fundamentação, condizente com o con-
texto fático-probatório do processo, que apresente coerência e 
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integridade, pressupostos que, evidentemente, não são cumpridos quan-
do o julgador deixa de enfrentar os argumentos trazidos pelas partes, 
como ocorreu na decisão em comento. 

A última decisão encontrada no site do STF através da pesquisa 
consiste no julgamento da já mencionada Arguição de Descumprimen-
to de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130/DF pelo Tribunal Pleno, 
em 30/04/2009, que teve como foco o limite da liberdade de imprensa.  

Quando tecia considerações a respeito da imprensa, o Ministro Rela-
tor Carlos Ayres Britto chamou atenção para a rede mundial de 
computadores, ao assim afirmar: 

 
Ficando de fora do conceito de imprensa, contudo, por absoluta falta de pre-
visão constitucional, a chamada "Rede Mundial de Computadores - 
INTERNET". Artefato ou empreitada tecnológica de grandes e sedutoras pos-
sibilidades informativas e de relações interpessoais, sem dúvida, dentre elas a 
interação em tempo real dos seus usuários; ou seja, emissores e destinatários 
da comunicação internetizada a dispor da possibilidade de inverter as suas 
posições a todo instante. O fisicamente presencial a cada vez mais ceder es-
paço ao telepresencial (viagem que vai do concreto ao virtual), porém, ainda 
assim, constitutivo de relações sem a menor referência constitucional. O que 
se explica em função da data de promulgação da Carta Política brasileira (5 
de outubro de 1988), quando os computadores ainda não operavam sob o tão 
refinado quanto espantoso sistema eletrônico-digital de intercomunicação 
que veio, com o tempo, a se chamar de "rede" (BRASIL, 2009). 
 

Neste contexto, “[...] a imprensa possibilita, por modo crítico in-
comparável, a revelação e o controle de praticamente todas as coisas 
respeitantes à vida do Estado e da sociedade” (BRASIL, 2009). Isso ocor-
re “[...] por força dessa invencível parceria com o tempo, a ciência e a 
tecnologia, se projetam em patamar verdadeiramente global” (BRASIL, 
2009). 

Por certo, a Internet oferece inúmeras possibilidades para a impren-
sa e para as matérias jornalísticas na sociedade de informação, como 
asseverado pelo Ministro, para quem “[...] a imprensa passou a desfrutar 
de tamanha importância na vida contemporânea que já faz da sua natu-
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reza de focada instância de comunicação social o próprio nome da socie-
dade civil globalizada: sociedade de informação, também chamada de 
sociedade de comunicação” (BRASIL, 2009). 

Assim, diante do silêncio “[...] quanto ao regime da internet (rede 
mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de 
território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, 
notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação” 
(BRASIL, 2009). 

Conforme salientado no tópico 1.1, a Internet e a sociedade informa-
cional (que se estabelece em Rede) ao mesmo tempo em que facilitam a 
vida contemporânea também trazem diferentes e potenciais formas de 
violação de direitos fundamentais, o que ocorre muitas vezes por meio da 
própria imprensa (livre e plural), que possui o dever de transmitir in-
formação à população, de forma plena e com o máximo de fidedignidade. 

Foi abordada no julgamento a colisão entre blocos de bens de per-
sonalidade: o bloco dos direitos que dão conteúdo à liberdade de 
imprensa e o bloco dos direitos à  imagem, honra, intimidade e vida pri-
vada. Restou consignada a precedência do primeiro bloco, “[...] com 
incidência a posteriori do segundo bloco de direitos, para o efeito de 
assegurar o direito de resposta e assentar responsabilidades penal, civil e 
administrativa, entre outras consequências do pleno gozo da liberdade de 
imprensa” (BRASIL, 2009). 

A manifestação do pensamento possui expressa previsão na Consti-
tuição Federal, em seu artigo 220, segundo o qual “[...] a manifestação do 
pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o dispos-
to nesta Constituição" (BRASIL, 1988). Ademais, conforme asseverou o 
Relator: 

 
É de se perguntar, naturalmente: mas a que disposições constitucionais se 
refere o precitado art. 220 como de obrigatória observância no desfrute das 
liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma 
forma, se veiculem pela imprensa? Resposta: àquelas disposições do art. 5º, 



Patrícia Adriani Hoch | 207 
 

versantes sobre vedação do anonimato (parte final do inciso IV) ; direito de 
resposta (inciso V) ; direito a indenização por dano material ou moral à inti-
midade, à vida privada, à honra e imagem das pessoas (inciso X); livre 
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo 
da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso 
XIV) (BRASIL, 2009). 
 

Ao final, foi dada total procedência da ADPF, para o efeito de decla-
rar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de 
dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967 (que regu-
lou a liberdade de manifestação do pensamento e de informação). No 
julgamento, percebeu-se que foi conferida prevalência à liberdade de 
imprensa em relação aos direitos à imagem, honra, intimidade e vida 
privada38. Para o julgador, a manifestação do pensamento e a expressão 
consistem em sobredireitos fundamentais. 

Em que pese longa fundamentação contida na decisão (que contém 
334 páginas), em face da constitucionalização do Direito e da importân-
cia de se proteger direitos íntimos dos indivíduos, essa livre manifestação 
do pensamento deve observar os direitos  fundamentais (dentre eles, a 
intimidade), também previstos no texto constitucional. 

 
38 O acórdão em comento teve como fundamentação, dentre outras, a seguinte argumentação: “[...] O art. 220 é de 
instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de 
alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes 
incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de 
resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à 
imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações 
profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando 
necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou 
cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os  mencionados 
incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que 
se traduz a "livre" e "plena" manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se 
passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, 
ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea parali-
sia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da 
Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), 
bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação,  seja qual for a 
forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais 
democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e infor-
mações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e 
administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas 
para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa” (BRASIL, 2009). 
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O direito à intimidade pertence à categoria dos direitos fundamen-
tais, previstos no artigo 5º da Constituição Federal (BRASIL, 1988), razão 
pela qual, embora não seja absoluto (como os demais), merece adequada 
proteção. Ao contrário do que constou na decisão, a importância dos 
direitos da personalidade e sua historicidade não permite simplesmente 
que seja assegurado o direito de resposta e assentado responsabilidades 
penal, civil e administrativa39, pois a violação traz inúmeras consequên-
cias ao indivíduo, como já exposto anteriormente. 

Por conseguinte, como foi discutida lei relacionada à liberdade de 
imprensa, a Internet foi salientada apenas de forma secundária, não 
tendo sido relativas a mesma as razões de decidir do acórdão em comen-
to. Não se pode dizer que foi observada a integridade e a coerência, na 
medida em que a decisão não se utilizou de parâmetros constitucionais 
ou previstos no ordenamento jurídico brasileiro, para definir a prevalên-
cia da liberdade de imprensa, o que, aparentemente, parece ter decorrido 
do exercício da filosofia da consciência do julgador (em específico do 
Relator no voto proferido, acompanhado – mesmo que parcialmente - 
pelos demais). 

Ocorre que, a jurisdição constitucional não permite que os Tribu-
nais digam o que o Direito é, razão pela qual o desafio do tempo do 
Século XXI consiste justamente em evitar que o poder dos juízes se so-
breponha ao Direito, sobretudo em pleno Estado Democrático de Direito, 
conforme salienta Streck (2016, p. 236-237): 

 
O Estado Democrático de Direito proporcionou uma nova configuração nas 
esferas de tensão dos poderes do Estado, decorrente do novo papel assumido 
pelo Estado e pelo constitucionalismo, circunstância que reforça, sobremodo, 
o caráter hermenêutico do direito. Afinal, há um conjunto de elementos que 

 
39 Sobre o assunto, o Relator assim destacou “[...] Não há como garantir a livre manifestação do pensamento, tanto 
quanto o direito de expressão lato sensu (abrangendo, então, por efeito do caput do art. 220 da CF, a criação e a 
informação), senão em plenitude. Senão colocando em estado de momentânea paralisia a  inviolabilidade de certas 
categorias de direitos subjetivos fundamentais, como, por exemplo, a intimidade, a vida privada, a imagem e a 
honra de terceiros. Tal inviolabilidade, aqui, ainda que referida a outros bens de personalidade (o entrechoque é 
entre direitos de personalidade), não pode significar mais que o direito de resposta, reparação pecuniária e perse-
cução penal, quando cabíveis; não a traduzir um direito de precedência sobre a multicitada parelha de sobredireitos 
fundamentais: a manifestação do pensamento e a expressão em sentido geral” (BRASIL, 2009). 
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identificam essa fase da história do direito e do Estado: textos constitucionais 
principiológicos, a previsão/determinação de efetivas transformações da so-
ciedade (caráter compromissório e diretivo das Constituições) e as crescentes 
demandas sociais que buscam no Poder Judiciário a concretização de direitos, 
tendo como base os diversos mecanismos de acesso à justiça. Ocorre que isso 
não pode(ria) comprometer os alicerces da democracia representativa. O 
grande dilema contemporâneo é, assim, construir as condições para evitar 
que a justiça constitucional (ou o poder dos juízes) sobreponha-se ao próprio 
direito. Parece evidente lembrar que o direito não é – e não pode ser – aquilo 
que os tribunais dizem que é (falácia do realismo jurídico). 
 

Diante disto, Streck (2016, p. 237) merece ser discutido como se in-
terpreta, como se aplica e se é possível alcançar condições interpretativas 
capazes de garantir uma resposta correta (constitucionalmente adequa-
da), especialmente no Brasil, país periférico ou de modernidade tardia, 
em que se verifica a crise paradigmática da ciência jurídica: 

 
Em tempos de enfrentamento entre constitucionalismo e juspositivismo (e os 
vários positivismos), é de fundamental importância discutir o problema me-
todológico representado pela tríplice questão que movimenta a teoria jurídica 
contemporânea em tempos de pós-positivismo: como se interpreta, como se 
aplica e se é possível alcançar condições interpretativas capazes de garantir 
uma resposta correta (constitucionalmente adequada), diante da (inexorabi-
lidade da) indeterminabilidade do direito e da crise de efetividade da 
Constituição, problemática que assume relevância ímpar em países periféri-
cos (que prefiro chamar “países de modernidade tardia”, em que se destaca o 
Brasil), em face da profunda crise de paradigmas que atravessa o direito. 
 

A necessária superação do paradigma da consciência do julgador, na 
esteira do que há muito já foi sinalado por Gadamer e Dworkin, e na 
atualidade é defendido por Streck, como se viu, assume maior destaque 
quando se fala em direitos fundamentais, como a intimidade, prevista na 
Constituição brasileira e de muitos Estados. 

Há, evidentemente, um significado para tanto: tal direito é conside-
rado imprescindível para a sociedade, uma vez que assegurado no 
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documento mais importante do ordenamento jurídico do país, de modo 
que devam ser evitados os casos de violação. 

Contudo, havendo falha na proteção da intimidade, como ocorre em 
diversos casos, sobretudo com a utilização da Internet, a qual torna vul-
nerável o internauta, é dever do Poder Judiciário proferir, em cada caso 
concreto submetido à apreciação, respostas constitucionalmente adequa-
das, sem deixar de observar elementos necessários de pré-compreensão, 
como integridade do Direito, coerência, tradição e necessidade de fun-
damentação. 

É importante referir que uma decisão extensa não significa que te-
nha sido dada uma boa resposta ao caso concreto. Nesse sentido, quando 
o Tribunal, que possui a função precípua de resguardar a Constituição 
Federal, relativiza um direito fundamental em relação a outro, deve fun-
damentar a decisão, justificando as razões para tanto. 

Sabe-se que a imprensa é livre, todavia, existem limites para a ma-
nifestação do pensamento, dentre eles a necessidade de preservação do 
direito à intimidade. Revela-se imprescindível, nesse contexto, que o 
Poder Judiciário efetivamente reconheça a supremacia da Constituição 
Federal, bem como a importância da proteção dos direitos fundamentais, 
em todos os casos concretos submetidos à apreciação, em atenção ao 
Estado Democrático de Direito. 

Assim sendo, as respostas corretas ou adequadas à Constituição 
confirmam sua legitimidade “[...] por meio de decisões jurídicas respon-
sáveis, fundamentadas em interpretações constitucionais que possam ser 
justificadas perante a integridade do Direito” (MOTTA, 2017, p. 172). 

Isso, pois, “[...] no Estado Democrático de Direito, a legitimidade do 
Direito está baseada na complementariedade entre a autonomia pública 
(soberania popular) e a autonomia privada (direitos fundamentais)” 
(MOTTA, 2017, p. 252). Ao julgador cabe, portanto, o dever de proferir 
respostas que atendam essas premissas, sob pena de cometer decisio-
nismos e arbitrariedades, o que não se admite no Estado Democrático de 
Direito. 
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A pesquisa realizada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com 
a análise de 4 acórdãos, evidenciou que a Corte Superior, apesar de 
guardiã da Constituição Federal, em dois julgados relacionados à intimi-
dade e à Internet deixou de observar o texto constitucional ao proferir 
decisões carentes de fundamentação, apenas com a repetição de posicio-
namentos anteriores, não enfrentando enfrentar a unicidade do caso 
concreto e os argumentos trazidos pelas partes. No outro acórdão, o STF 
conferiu proteção à livre manifestação do pensamento, deixando o direito 
à intimidade em segundo plano, sem o devido enfrentamento dessa prer-
rogativa. 

Percebeu-se, portanto, que os elementos de pré-compreensão ne-
cessários para o julgamento de casos envolvendo o direito à intimidade e 
a sociedade em rede não pautaram as decisões do Supremo Tribunal 
Federal, demonstrando a necessidade de que os conceitos de integridade, 
coerência, fundamentação, resposta adequada, tradição e pré-
compreensão, amplamente abordados nesta obra, sejam apropriados 
com urgência pelos julgadores. 

Isso é de extrema relevância, já que a sociedade é complexa e as 
demandas cada vez mais exigem uma postura jurisdicional responsável, 
que respeite o romance em cadeia e o dever de fundamentação. Há a 
necessidade de que as respostas oferecidas pelo Poder Judiciário sejam 
constitucionalmente adequadas, já que a Constituição é o topo normati-
vo, sobretudo em julgamentos proferidos pelo guardião do texto 
constitucional. 

 



 
 
 

Considerações finais 
 
 

O impacto causado pela utilização das novas tecnologias, a tempora-
lidade da sociedade em rede e a complexidade das demandas que 
emergem nesse contexto cada vez mais desafiam o Poder Judiciário a 
oferecer respostas adequadas a cada caso concreto, observando-se o 
dever de fundamentação previsto no texto constitucional. 

Assim, no Século XXI mostra-se relevante o debate acerca do papel 
do julgador, sobretudo considerando a necessidade de efetiva superação 
do paradigma da filosofia da consciência, pautado pela subjetividade. 
Isso, pois, muitas vezes, a decisão judicial decorre da consciência do juiz, 
na contramão da exigência constitucional de que toda e qualquer decisão 
seja fundamentada. 

Tal problemática crítico-reflexiva se torna ainda mais oportuna e 
adquire relevância na medida em que o novo Código de Processo Civil 
traz em seu artigo 489 a exigência de que toda e qualquer decisão judicial 
seja devidamente fundamentada, ratificando dispositivo já previsto na 
Constituição Federal. 

A esse dever de fundamentação soma-se a observância à integridade 
do Direito e à coerência, na esteira da teoria de Ronald Dworkin. Signifi-
ca dizer, em síntese, que toda e qualquer interpretação dada pelo 
julgador deve buscar compatibilizar princípios, a história institucional e o 
Direito vigente, considerando, sobretudo, a unicidade do caso concreto 
posto sob a tutela jurisdicional. Essas nuances que envolvem a atividade 
interpretativa do juiz, tornam-se, ainda, mais importantes quando os 
casos submetidos à tutela jurisdicional envolvem direitos fundamentais, 
como é o caso da intimidade, foco desta obra. 

Essa preocupação decorre do fato de que tal direito fundamental, 
constantemente, sofre impactos advindos da utilização de novas tecnolo-
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gias, em uma sociedade que se estabelece em rede, consoante afirmava 
Manuel Castells. O contexto tecnológico traz novas e sofisticadas formas 
de violação da intimidade, sendo evidente a vulnerabilidade do usuário 
da Internet. 

Pérez Luño, também adotado como marco teórico neste estudo, há 
muito já alertava que o direito à intimidade é o direito fundamental que 
possui o maior número de modalidades de eventual transgressão e um 
dos que conta com a maior quantidade de vítimas reais ou potenciais, 
apesar de ser constitucionalmente tutelado. Daí a importância de se tra-
zer a intimidade para o enfrentamento científico, relacionando-a com as 
TIC e com a temporalidade do Século XXI, tempo no qual os países têm 
buscado garantir esse direito no contexto da Internet. 

Nesse sentido, o Marco Civil da Internet, promulgado em 2014 no 
Brasil, com a finalidade de regulamentar o uso da Internet no país, tam-
bém trouxe normas relacionadas à retirada de conteúdos, à colaboração 
dos particulares e à responsabilidade civil dos provedores de Internet, o 
que implica na atualização constante das decisões judiciais, as quais de-
vem observar a Constituição, a legislação processual e, ainda, a 
regulamentação específica da violação da intimidade no âmbito da Inter-
net. 

Isso sem olvidar a integridade e a coerência, nos moldes do pensa-
mento dworkiniano, o qual norteou o estudo. Tem-se, assim, um direito 
constitucional que no Século XXI possui tutela desafiada em face da sofis-
ticação das ferramentas que permitem a invasão da esfera íntima do 
indivíduo e, ainda, sua exposição na Internet, sem que haja controle pré-
vio ou barreiras espaciais e temporais. 

Afinal, esse ambiente digital é pautado pela liberdade – já que a In-
ternet é uma rede aberta que proporciona o desenvolvimento de práticas 
colaborativas-, conforme assegura o próprio marco regulatório brasileiro, 
a qual acaba por, em alguns casos, fragilizar a preservação da intimidade. 

Essas características, inerentes à temporalidade deste Século, de-
mandam que as respostas oferecidas pelo Poder Judiciário também levem 
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em consideração tais especificidades, de forma atualizada e compatível 
com as relações sociais atuais. A pré-compreensão do julgador dessas 
circunstâncias é importante para que o deslinde das ações judiciais seja o 
melhor possível, sem perder de vista a tradição na reconstrução da histó-
ria institucional e atualização para o presente, na esteira do que 
afirmavam Hans-Georg Gadamer e Ronald Dworkin, conforme diálogo 
proposto nesta obra. 

Percebeu-se, nesse contexto, a importância da filtragem constituci-
onal como condição de possibilidade para a obtenção de respostas 
adequadas, em casos de violação ao direito à intimidade, especialmente 
envolvendo o uso das tecnologias de informação e de comunicação. Com 
efeito, no Estado Democrático de Direito toda e qualquer decisão judicial 
deve observar o texto constitucional, evitando-se assim a supremacia do 
paradigma da subjetividade com julgados que decorram eminentemente 
da consciência do julgador, o que vem sendo defendido pela Crítica Her-
menêutica do Direito, preconizada no país por Lenio Streck. 

Tendo como base nessas contribuições teóricas, buscou-se refletir 
sobre quais elementos jurídicos devem ser previamente compreendidos 
na construção de decisões judiciais envolvendo a questão do direito fun-
damental à intimidade, no contexto da sociedade em rede, partindo-se da 
necessidade de a jurisdição processual proferir respostas adequadas à 
Constituição em plena manifestação do Estado Democrático de Direito. 

Tal reflexão perpassa a concepção de que toda decisão judicial que 
envolva direito à intimidade e sociedade em rede, com ênfase para a 
utilização da Internet, deve observar 6 (seis) elementos que devem ser 
previamente compreendidos pelo intérprete: a) a integridade do Direito, 
que implica na consideração dos entendimentos passados, atualizando-os 
ao presente, em conformidade com a legislação aplicável (sobretudo, a 
força normativa da Constituição) e ao contexto do caso concreto, tendo 
em vista a dimensão temporal da interpretação. A decisão íntegra, por-
tanto, harmoniza os princípios, a história institucional e o direito vigente; 
b) a coerência, que assegura que os mesmos princípios que sejam aplica-
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dos nas decisões referentes a casos idênticos, embora cada caso seja úni-
co e tenha uma resposta correta (adequada). A coerência garante a 
racionalidade à argumentação legal, com atenção aos precedentes de 
relevo e os materiais normativos existentes; c) a necessidade de funda-
mentação, exigida pela Constituição Federal e pelo novo Código de 
Processo Civil, eis que constitui-se como um direito subjetivo do jurisdi-
cionado e uma garantia processual constitucional, essencial para conferir 
legitimidade ao ato, principalmente na perspectiva de uma sociedade 
plural, complexa e democrática. A fundamentação não representa uma 
faculdade e sim um ônus determinante para a prolação da decisão, no 
sentido de concretizar direitos fundamentais em pleno Estado Democrá-
tico de Direito. Logo, a fundamentação é um dever constitucional e, ao 
mesmo tempo, condição de validade de qualquer ato decisório; d) a pré-
compreensão, que perpassa o reconhecimento do contexto social relacio-
nado ao caso - em específico, neste trabalho, o direito à intimidade 
exercido no contexto da sociedade em rede -, a partir do qual o juiz, justi-
ficadamente, profere decisão adequada à Constituição. Deste modo, tal 
conceito não pode não pode ser confundido com mera subjetividade ou 
pré-conceitos do intérprete; e) a tradição, historicidade que deve ser 
valorizada de forma autêntica e constantemente atualizada pelo intérpre-
te e, por fim, f) a resposta adequada à Constituição, segundo a qual o juiz 
deve proceder racional e fundamentadamente à escolha da única norma 
plenamente adequada à complexidade e à unicidade da situação de apli-
cação que se apresenta, realizando a devida filtragem hermenêutico-
constitucional. 

Isso, pois, a Constituição encontra-se no topo normativo e sua ob-
servância é essencial para a consolidação do Estado Democrático de 
Direito. A Constituição, por consequência, vincula as legislações infra-
constitucionais, o aplicador (julgador) e o legislador, não podendo o juiz 
furtar-se de seu cumprimento. Como decidir é interpretar e aplicar, a 
interpretação jamais poderá deixar de lado a norma constitucional vigen-
te. 



216 | Levando a intimidade a sério na Internet 
 

A realização do estudo permitiu a constatação de que esses são os 
seis elementos jurídicos que devem ser previamente compreendidos na 
construção de decisões judiciais que envolvam o direito à intimidade, no 
contexto da sociedade em rede, de modo que sejam as respostas ofereci-
das pelo Poder Judiciário sejam constitucionalmente adequadas. 

A pesquisa empírica, realizada a partir da observação do estado da 
arte das decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal envolvendo o direito à intimidade e a Internet, por certo, não 
teve o escopo de esgotar o tema, diante das inúmeras possibilidades de 
enfrentamento do tema, do problema de pesquisa e das decisões. 

Desta forma, trata-se de um conjunto de decisões (29 acórdãos, 
sendo 25 oriundos do STJ e 4 julgados pelo STF) que simboliza ou 
metaforiza o estado da arte do contexto decisório brasileiro, proporcio-
nando, de forma significativa, a percepção de como se decide e a reflexão 
sobre como se deveria decidir sobre o direito à intimidade no contexto da 
sociedade em rede, discutindo-se a interpretação e aplicação do Direito 
ao caso concreto. 

A pesquisa demonstrou que a maioria dos julgados destacou a evo-
lução tecnológica e as novas potencialidades de violação do direito à 
intimidade, especialmente quanto ao uso desautorizado de informações 
pessoais e publicação desses conteúdos na Internet, bem como a respeito 
do acesso a dados contidos em telefone celular sem autorização judicial. 

Em algumas decisões foi, inclusive, destacado o Marco Civil da In-
ternet, que, recentemente, regulamentou o uso da Internet no Brasil, 
demonstrando uma compatibilização entre o contexto espaço-temporal e 
a legislação específica, de forma íntegra e coerente. 

Importante salientar que o Marco Civil da Internet no Brasil - nor-
ma considerada progressista, positiva e inovadora em sua preocupação 
com a garantia dos direitos humanos online-, pode servir de exemplo 
para outros países também regulamentarem as questões que envolvem 
as tecnologias de informação e comunicação e a sociedade em rede, espe-
cialmente conferindo proteção ao direito à intimidade nesse cenário. 
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Além disso, legislações como a brasileira podem inspirar a constru-
ção de um marco global no futuro, dada a importância de que as relações 
que se estabelecem em rede sejam regulamentadas no âmbito normativo, 
até mesmo para tutelar direitos fundamentais como a intimidade. 

A pesquisa permitiu a verificação do impacto do Marco Civil da In-
ternet nas decisões judiciais, sobretudo com relação à necessidade de 
autorização judicial para acesso à conteúdos atinentes à intimidade do 
indivíduo. Mas, esse lapso temporal também evidenciou que em alguns 
julgados já havia referência pelos Ministros quanto a esse novo mundo 
tecnológico que, certamente, impacta o direito à intimidade de diversas 
formas, como é o caso do acesso a dados contidos em aplicativos utiliza-
dos via celular. 

Verificou-se também o reconhecimento pelos Tribunais da impor-
tância do texto constitucional, o qual é utilizado como parâmetro para a 
adequada interpretação e aplicação das leis federais e dos tratados. 

Alguns julgados demonstraram que o dever de fundamentação está 
sendo observado pelos Tribunais Superiores, de modo que em vários 
casos a decisão se mostrou atualizada ao cenário social e tecnológico, 
bem como adequada ao texto constitucional. Evidenciou-se, assim, que 
grande parte dos Ministros possui uma pré-compreensão atualizada 
quanto as nuances do contexto tecnológico, sobretudo em face da lesão a 
direito da personalidade, que é exercido no seio das relações sociais fren-
te aos poderes públicos e privados. 

As decisões, em sua maioria, observaram a integridade do Direito, a 
coerência e a tradição, evitando decisionismos e arbitrariedades. Contu-
do, alguns julgados não trouxeram a fundamentação para o 
indeferimento do pedido ou não provimento do recurso, revelando uma 
reprodução de decisões jurisprudenciais anteriores, em prejuízo da res-
posta constitucionalmente adequada, a qual não pode depender da 
consciência do juiz, da subjetividade, do livre convencimento e da busca 
pela “verdade real”. 
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Veja-se que em tais casos restou evidente a aposta na supervaloriza-
ção da posição solipsista do juiz, que não renova, não atualiza e não 
observa a integridade e a coerência do Direito quando apenas ratifica o 
velho, sem trazer qualquer ineditismo ou o enfrentamento da argumen-
tação trazida pelas partes no processo. 

Esse paradigma deve ser combatido no Brasil, principalmente 
quando a jurisdição é constitucional e democrática, que valoriza o direito 
material e o mundo fático, e, portanto, não admite juízos discricionários, 
não fundamentados ou inadequados perante o texto constitucional. Se-
guindo o posicionamento de inúmeros autores citados no trabalho, não 
cabe ao julgador o papel de utilizar sua íntima convicção em relação a 
determinado caso concreto de forma solitária, sendo imprescindível que 
a atuação jurisdicional proporcione o fortalecimento da Constituição, o 
que ocorre com a efetiva tutela dos direitos fundamentais. 

Dessa forma, em que pese não ter a pretensão de esgotar o tema, 
revela-se importante e inovadora, no cenário brasileiro, a reflexão crítica 
realizada nesta obra, dada a essencialidade de que as decisões judicias 
envolvendo direitos da personalidade, especialmente o direito à intimi-
dade, quando relacionados à utilização das tecnologias de informação e 
de comunicação, sobretudo a Internet, observem as noções de pré-
compreensão e tradição e, principalmente, sejam fundamentadas, ínte-
gras, coerentes e adequadas à Constituição Federal. 

Somente assim a decisão judicial estará de acordo com os parâme-
tros constitucionais e democráticos, o que é possível mediante a 
realização da filtragem hermenêutico-constitucional- filosófica. 

Buscou-se, com isso, entender a dimensão dos impactos provocados 
pelas novas tecnologias e pela sociedade em rede ao direito à intimidade 
e, também, discutir os novos desafios reflexivos dessa temática, partindo-
se do estudo da teoria de autores clássicos, como Gadamer e Dworkin, 
aproximando o pensamento desses com a atualidade. 

O protagonismo, no Século XXI, deve ser, portanto, o da Constitui-
ção e não do julgador. Espera-se, assim, no contexto da jurisdição 
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constitucional (ou do constitucionalismo contemporâneo), cada vez mais 
juízes romancistas (que sigam o romance em cadeia preconizado por 
Dworkin) e menos discricionários, em um Estado verdadeiramente de-
mocrático de Direito, para a satisfação de direitos fundamentais, como a 
intimidade. 

Dessa forma, toda e qualquer resposta será “a” constitucionalmente 
adequada, e não aquela que é fruto da subjetividade do julgador ou da 
mera repetição de decisões anteriores, já que cada caso concreto é singu-
lar e merece a melhor resposta jurisdicional, adequada ao texto 
constitucional. 
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