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“Princípios são, pois verdades ou juízos fundamentais, que servem de 

alicerce ou de garantia de certeza a um conjunto de juízos, 

ordenados em um sistema de conceitos relativos à dada porção da 

realidade. Às vezes também se denominam princípios certas 

proposições, que apesar de não serem evidentes ou resultantes de 

evidências, são assumidas como fundantes da validez de um sistema 

particular de conhecimentos, como seus pressupostos necessários”. 

(REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. 

p 60). 
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RESUMO 

O presente estudo se debruça sobre os princípios constitucionais postulados na 

Constituição de 1988 sob um aspecto analítico acerca da violação das garantias 

constitucionais e a atuação da justiça nos casos em que a violação se dá no âmbito 

virtual. 
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ABSTRACT 

This study focuses on the constitutional principles postulated in the 1988 Constitution 

under an analytical aspect about the violation of constitutional guarantees and the 

performance of justice in cases where the violation occurs in the virtual scope. 
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INTRODUÇÃO 

 

Centrado na dignidade da pessoa humana, o legislador abarcou na Constituição 

de 1988, valores que iniciaram uma nova fase histórica da sociedade brasileira. 

Inaugurou-se então, o Estado Democrático Direito, logo após anos e anos de 

repressão e violação aos direitos inerentes a todos os seres humanos, tendo em 

vista o período da ditadura militar brasileira. 

Com o nascimento desse novo  modelo de Estado de Direito, com fortes 

alterações no âmbito constitucional, verificou-se que esta nova ótica trazida pelas 

modificações, iam muito além da organização do estado, entrando profundamente 

no campo dos direitos fundamentais.  

Ato contínuo, as reivindicações sociais impostas pelos indivíduos quanto ao 

desenvolvimento dos direitos fundamentais no sentido que ampliá-los, alcançando 

cada vez mais indivíduos em estado de vulnerabilidade ou não, acarretando o 

afloramento de tais ideias e os apresentado como direitos particulares em relação ao 

Estado. 

A codificação da nova geração dos direitos fundamentais trouxe um conteúdo 

extenso no sentido de trazer um grau maior de efetividade na proteção desses 

direitos já positivados na Carta Magna. Isto é, o locupletamento das normas dos 

direitos fundamentais firmou o entendimento de que o Estado Brasileiro  reconhecia 

tais direitos e, por óbvio, e deve zelar pela sua aplicação da forma que melhor 

coubesse aos casos concretos, se tornando, assim, um Estado Constitucional e 

Democrático. 

Desta forma, o neoconstitucionalismo proporcionou a flexibilização do sistema 

jurídico, dando maior eficácia na aplicação prática dos dizeres constitucionais, no 

tocante aos princípios fundamentais e, principalmente, impulsionou o 

desenvolvimento do direito no sentido de resolver conflitos contemporâneos, ainda 

não especificados em lei, mas interpretado através da ótica constitucional.  
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Igualmente, com o abrupto desenvolvimento das tecnologias, principalmente no 

ramo das comunicações, com o advento da internet, surgiram novas formas de 

afronta aos princípios positivados na nossa Constituição, de modo que os 

aplicadores do direto tomaram a providência de interpretar e aplicar tais princípios, 

tendo em vista a carência de legislação sobre estes novos temas. 

Portanto, o fenômeno da globalização e da transnacionalização, um processo 

intenso que se aflorou mais ainda nas últimas décadas, trouxe à tona novas afrontas 

às garantias fundamentais, mas que ainda não foram solucionadas por completo, 

cabendo, ao julgador, interpretar os nossos princípios basilares e aplica-los da 

melhor maneira dos casos concretos.  

Sendo assim, iremos analisar neste trabalho como o Estado tem respondido às 

violações a tais princípios, tendo vista a grande importância de preservá-los, tanto 

na vida real, quanto no âmbito digital. 

Acerca do mundo virtual em que vivemos hoje, podemos afirmar que só se 

tornou possível através da inclusão digital. Sendo assim, temos que enxergar a 

matéria como um fato social complexo, que modificou e muito o modo como 

vivemos. 

Por óbvio, não pretendemos, ao longo da exposição, traçar uma imagem 

negativa e subversiva da internet. Afinal, a rede, é um espaço de liberdade por 

excelência, mas não deve se confundir com “terra sem lei”. Por isso, os usuários não 

estão imunes de suas responsabilidades, como veremos mais adiante.  

Além disso, devemos frisar que a liberdade de expressão deve ser relativizada 

quando entra em conflito com outro princípio fundamental, como o da dignidade da 

pessoa humana, por exemplo.  

Seguindo este raciocínio, trataremos de nos aprofundarmos nos conflitos entre 

direitos fundamentais, dizendo o critério que deverá ser aplicado em relação ao 

conflito dos princípios fundamentais.  

Deste modo se torna primordial a atuação da hermenêutica constitucional para a 

ponderação e interpretação das normas, dando maior autonomia ao intérprete da lei, 
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permitindo uma atuação que possa proteger os valores ético-jurídicos consolidados 

na Constituição Federal do nosso país 

I - NECESSÁRIAS CONSIDERAÇÕES SOBRE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Para entendermos do se trata, na essência, os direitos fundamentais, vejamos 

os ensinamentos do constitucionalista Paulo Bonavides: 

 

“[...} o lema revolucionário do século XVIII, esculpido pelo gênio político 

Frances, exprimiu em três princípios cardeais todo o conteúdo possível dos 

direitos fundamentais, profetizando até mesmo a sequencia histórica de sua 

gradativa institucionalização: igualdade e fraternidade.”
1
 

 

Dessa forma, fica caracterizada a primeira geração dos direitos fundamentais, 

reconhecendo a liberdade do indivíduo como algo a ser tutelado, contudo, no sentido 

negativo do direito, uma vez que seriam a não interferência do Estado em 

determinados âmbitos, ou seja, uma abstenção propriamente dita.  

Já os direitos de segunda geração, pensados e desenvolvidos em razão dos 

diversos problemas sociais e econômicos que acompanharam o processo de 

industrialização da produção. Estes sim, colocavam-se como uma espécie de 

regulador social, com o intuito de preservar a harmonia entre os indivíduos e suas 

relações de trabalho, assim como alguns aspectos familiares.  

Agora, falando brevemente sobre os direitos de terceira geração, nos 

deparamos com os tais princípios, anteriormente mencionados, tais como: a 

fraternidade ou solidariedade. O olhar neste ponto é  muito mais abrangente, pois 

colocam a sociedade como um fim em si próprio, desvinculando-se da figura do 

indivíduo, dando outra dimensão aos  direitos fundamentais, tratando-os como 

difusos e coletivos, exatamente por amparar a coletividade, a sociedade como um 

todo.  

                                                           
1
 1 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 2014.p. 576/577. 
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Alguns autores, podemos mencionar o já citado Paulo Bonavides, acreditam 

ainda na existência de uma quarta geração dos direitos fundamentais, consolidados 

através das convenções e tratados internacionais, que também acabaram  sendo 

incluídos em diversos textos constitucionais.  

De certa forma, a maioria dos direitos considerados como fundamentais geram 

uma noção de que o Estado deve agir de determinada maneira para que eles de fato 

sejam efetivos, contudo, se olharmos mais a fundo, veremos que estes importantes 

bens jurídicos tutelados abarcados pela ideia dos direitos fundamentais, vão muito 

além dessa ótica, podendo ser incluídos neste contexto, as liberdades sociais, o 

direito à intimidade, os quais seriam exatamente a abstenção do Estado nestas 

esferas, mas quando violados por outros indivíduos, exigem imediatamente a ação 

do poder público. 

II - RELEVANTES PREMISSAS HISTÓRICAS 

 

Como podemos verificar no estudo feito por Marco Aurélio Marrafon e Ilton 

Roberto, “campo de estudo denominado “direito e desenvolvimento”, mesmo sem 

fazer referência ou trabalhar com o referencial teórico, realiza seus estudos a partir 

das considerações dos diversos estágios do princípio da factibilidade”.2  

Ainda acerca deste tema, vale ressaltar que “o desenvolvimento desponta como 

um assunto próprio após a Segunda Guerra Mundial. Diversas foram as questões 

que auxiliaram no desenvolvimento deste tema. Contudo, a questão do 

desenvolvimento não era posta de maneira autônoma pela literatura de ciências 

sociais. Apesar de o tema do desenvolvimento atualmente ser bastante 

interdisciplinar com estudos voltados para Cultura, Sociologia, Filosofia, Direito, 

Administração e Geografia, originalmente tratava-se de um tema por excelência 

Econômico.”3 

Já com o encerramento da Segunda Guerra Mundial, pouco a pouco as nações 

foram se dividindo em duas ideologias políticas, quais sejam: capitalismo e 

                                                           
2
 http://www.abdconst.com.br/revista12/constituicaoMarcoIlton.pdf 

3
 http://www.abdconst.com.br/revista12/constituicaoMarcoIlton.pdf 
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socialismo. Com isso, as pesquisas desenvolvimentistas se colocam como uma 

solução para a necessidade de crescimento dos países subdesenvolvidos. 

No início, estiveram presentes diversos obstáculos para que os juristas fossem, 

de fato, incluídos nas propostas desenvolvimentistas que seriam aplicados aos 

países em desenvolvimento. Através disso, notamos que existe, por trás disso tudo, 

um fito econômico, no qual as alterações jurídicas em questão são tidas como 

efeitos das mudanças na estrutura econômica. 

Não obstante, a missão do Direito, enquanto peça essencial para o 

desenvolvimento social e econômico, foi, aos poucos, sendo reconhecida e 

prestigiada, proporcionando o implemento de juristas e doutrinadores para a 

concretização deste projeto.  

De outro lado, gradativamente a função do Direito para a construção do 

desenvolvimento começou a ser valorizada, sendo possível a inserção de juristas na 

efetivação desses projetos.  

Podemos vislumbrar também a grande importância das mudanças inseridas no 

campo das pesquisas e estudos do Direito no cenário desenvolvimentista, 

reconhecendo, consequentemente, princípios importantes como o da facticidade.  

Se faz necessário ressaltar que o grande problema aqui é que as alterações 

formais, na realidade, não foram consideravelmente efetivadas em razão da não 

conformidade das regras vigentes nos países alvo das reformas.  

Através das colocações teóricas e procedimentais do novo constitucionalismo, 

identificamos . 

Além do mais, na realidade contemporânea, na qual nos aprofundamos no tema 

da globalização que, segundo alguns pesquisadores da área, promoveu maiores 

impactos do que as grandes navegações, tudo a partir do uso da internet.  

Os impactos de tal fenômeno na sociedade, na política e na economia, ainda é 

algo a ser observado e estudado com afinco, tendo em vista o crescente número de 

usuários e, por conseguinte, o aumento dos litígios que envolvem estes novos 

temas.    
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III - EFETIVIDADE DOS DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS 

 

Predominantemente, os Direitos Fundamentais cobram uma conduta positiva do 

estado, forçando que a máquina estatal funcione de maneira efetiva para que possa 

garantir a correta aplicação das normas concernentes à matéria. Entretanto, esta 

questão da aplicabilidade relacionada à efetividade dos Direitos Fundamentais ainda 

gera muitas controvérsias no âmbito jurídico. 

A aplicabilidade diversa destes direitos, no ponto de vista de defendê-los, 

gerando a lógica de que o Estado deve agir, completam o raciocínio da 

aplicabilidade da norma constitucional jamais seria desprovida de sua eficácia e 

aplicabilidade, uma  que vez que a nossa Carta Magna possui sua própria força 

normativa, baseando e se fundamentando no seu próprio bojo, para que possa 

alcançar a máxima eficácia e efetividade dos Direitos Fundamentais.  

A partir daí, podemos observar o locupletamento do sistema lógico mencionado 

no parágrafo anterior ao nos depararmos com o §1º, do artigo 5º da nossa 

Constituição, o qual afirma a preponderância dos direitos fundamentais em relação a 

todo o ordenamento jurídico, trazendo a ideia da aplicação imediata, praticamente 

automática ou tácita dos direitos fundamentais, revogando ou reformando qualquer 

ato do poder público por exemplo.  

Logo, partindo-se de uma concepção prospectiva das normas constitucionais, 

adequada aos valores modernos de proteção do indivíduo, garantia da dignidade da 

pessoa humana e participação popular na escolha das políticas públicas, ganha 

relevo a interpretação de que as normas definidoras de direitos sociais, embora não 

contenham, em muitos casos, todos os elementos suficientes para a sua efetivação, 

podem ser imediatamente aplicadas diante da análise da hipótese em concreto. 

Neste liame, a questão da efetividade dos direitos sociais de prestação somente 

poderá ser fielmente constatada diante da analise das circunstancias do caso 

concreto e do direito específico vindicado, mediante a concordância prática e 

harmonização de todos os fatores materiais e normativos envolvidos. 
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IV - TEORIA DA CONSTITUIÇÃO APÓS O PERÍODO DE REDEMOCRATIZAÇÃO: 

O CASO BRASILEIRO E A BUSCA POR EFETIVIDADE DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

A democracia constitucionalista, atualmente, é abarcada como uma espécie de 

ideal regulativo, em especial nos países ocidentais que adotam uma política 

democrática.  

Este horizonte diverge da Reflexão de Loewenstein4 e Hesse5, vejamos:  

“Apesar de observar na Alemanha na década de 50 um compromisso 

com a efetividade constitucional após o regime totalitário nazista, 

ocorreu uma onda de governos autoritários na África, na América 

Latina e alguns países europeus (Espanha e Portugal), não se 

olvidando ainda da experiência brutal, principalmente para os direitos 

individuais e políticos, do socialismo real.  

Os governos autoritários, em maior ou menor medida, mas sempre 

de forma intensa, violam os direitos fundamentais. Com o advento de 

constituições democráticas após regimes autoritários, o tema da 

efetividade de suas normas entre em pauta definitivamente e a 

influência das reflexões de Hesse é nítida.”6 

Devemos considerar também, que, no Brasil :  

“após a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

observa-se a elaboração de importantes reflexões teóricas 

sobre a efetividade das normas de direitos fundamentais. 

Conforme sustenta Ferraz Jr.7 , efetividade significa sucesso 

normativo, isto é, a prescrição normativa concretamente 

regulamenta a vida social. Especialmente no campo dos 

direitos fundamentais, é necessário analisar se os direitos 

individuais, políticos, sociais, culturais, difusos, individuais 

                                                           
4
 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria da Constituição. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. 2. ed. Barcelona: Ariel, 1976. 

5
 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Fabris 

Editor, 1991. 
6
 http://www.abdconst.com.br/revista12/constituicaoMarcoIlton.pdf. 

7
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Atlas, 2016. 
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homogêneos são protegidos e promovidos, sendo realidade na 

vida de pessoas e de grupos.”8  

A questão é que para que a promoção e a efetividade do ordenamento 

constitucional, se torna necessária a criação de garantias sociais, políticas e 

jurídicas.  

Seguindo esta linha de raciocínio, frisamos que tais garantias mencionadas no 

parágrafo anterior somente são validadas quando o poder público e a sociedade 

proporcionam uma situação material que melhor se adequem aos seus integrantes. 

De outro lado, notamos que:   

“(...) as garantias políticas encontram-se na separação de 

funções entre os poderes (órgãos de soberania), assim como 

no controle e na interação recíproca entre Legislativo, 

Executivo e Judiciário. Esse modelo institucional promove 

importe limitação do Estado e, por consequência, a 

concretização dos direitos fundamentais. No entanto, são as 

garantias judiciais as mais valorizadas pela teoria da 

constituição da efetividade brasileira, pois se encontram mais 

próximas dos indivíduos na visão dessa teoria. Essa 

proximidade existe, já que, existindo violação do direito, pode o 

cidadão requer a proteção judicial ao seu bem jurídico 

violado.”9  

Deste modo, é notável que a incorporação do princípio da factibilidade na 

teorização da eficácia constitucional no Brasil, tende a provocar colaborações 

importantes neste ramo do estudo do Direito. 

                                                           
8
 "http://www.abdconst.com.br/revista12/constituicaoMarcoIlton.pdf". 

9
 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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VI - O PRINCÍPIO FACTIBILIDADE NA EFICÁCIA DA CONSTITUIÇÃO 

  

O princípio factibilidade é uma ideia emprestada da proposta apresentada por 

Enrique Dussel10  no livro “Ética da libertação – na idade da globalização e da 

exclusão”. Nessa obra, o filósofo argentino elabora um consistente fundamento 

teórico para a conciliação entre as exigências de conteúdo material e validade formal 

na formulação normativa da ação ética.11  

Nessa linha Dussel verifica que:   

“(..)  

o agir ético, o qual se encontra tradicionalmente no campo do 

“dever ser”, e suas normas sejam concretizadas no mundo real, 

empírico, produzindo efeitos bons e úteis – daí a necessidade 

do terceiro princípio ou momento de realização ética – o da 

operabilidade ou factibilidade. Esse princípio pode gerar 

interessantes consequências no estudo da pretensão de 

eficácia da Constituição e sua justificação racional, já que diz 

respeito justamente à possibilidade ou impossibilidade do 

objeto prático da norma ética, regida pelas condicionantes 

econômicas e tecnológicas do ambiente em que é formulada.”12
  

No seu estudo, Dussel lança mão das teorizações de Franz Hinkelammert. Este 

último, observando a inaptidão dos seres humanos quanto à alcançar 

discernimentos inequívocos acerca das matérias, acaba concluindo que “o princípio 

geral empírico da impossibilidade enquanto categoria das ciências sociais.”13.  

Insta frisar, nas palavras de Hinkelammert14 que:  

 

                                                           
10

 DUSSEL, Enrique, D. Étia da libertação. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 2000. 
11

 DUSSEL, Enrique, D. Étia da libertação. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 2000. 
12

 DUSSEL, Enrique, D. Étia da libertação. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 2000, p 265. 
13

 HINKELAMMERT, Franz J. Claves de un pensamiento crítico. Flores: Joaquín Herrera, 1986,p 171. 
14

 HINKELAMMERT, Franz J. Claves de un pensamiento crítico. Flores:  Joaquín 
Herrera, 1986,p 8. 
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“qualquer imaginação da „melhor sociedade possível‟ tem que partir da  

melhor sociedade concebível‟.  

(...) Por isso, o conteúdo do possível é sempre algo impossível, mas que dá 

sentido e direção ao possível, em cujo quadro se apresentam as valorações 

arbitrárias. Ou seja, todo possível existe em relação a uma plenitude 

impossível, em referência à qual é experimentado e argumentado o quadro 

do possível.”  

 

Partindo destes pressupostos, Dussel defende que:  

“que o princípio operabilidade/factibilidade trabalhe com uma 

racionalidade estratégica. Assim, a partir da consideração do 

horizonte ideal, pode-se enfrentar o problema da efetividade 

normativa a partir dos seguintes níveis de factibilidade: i) 

impossibilidade lógica; ii) possibilidade lógica: impossibilidade 

empírica; iii) possibilidade empírica: impossibilidade técnica (não 

factibilidade); iv) factibilidade técnica: impossibilidade econômica etc.; 

v) possibilidade econômica: impossibilidade ética; vi) possibilidade 

ética: princípio da operabilidade; vii) processo efetivo de realização; 

viii) consequências a curto prazo e longo prazo (institucionalidade); 

ix) processo de legitimação e coerção legal.” 15 

Segundo esta linha de pensamento, fica sedimentada a lógica de que se busca 

atualmente, uma progressão da eficácia das normas constitucionais garantidoras 

dos direitos fundamentais, lembrando que a preponderância de conceitos abstratos 

de “dever-ser jurídico”, não levam em consideração a realidade e acabam 

enfraquecendo a efetividade das garantias constitucionais através de um discurso 

carente em termos argumentativos e de comprovações empíricas. 

VII - OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ÂMBITO DIGITAL 

 

                                                           
15

 DUSSEL, Enrique, D. Étia da libertação. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 2000, p 267. 
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1 -  Os cidadãos da globalização e da mundialização : netcitizens. 

 

Com o advento da internet, por volta dos anos 90,  introduzido por Tim Bernes 

Lee, percebemos que estaríamos vivenciando o nascimento de uma nova ordem, 

qual seja, a Ordem Pública Global Digital que existe exatamente pelo fato dos 

indivíduos, livre e espontaneamente, se inserirem nela. 

 O grande fluxo de informações, pessoas e bens, despertou grande atenção 

daqueles que estudam o direito contemporâneo, tendo em vista a necessidade de se 

aplicar limites e controles e a tarefa de solucionar possíveis conflitos que surgem 

das relações cibernéticas.  

 Contudo, quando diante de um cenário totalmente liberal, como se mostra a 

internet, as relações entre os indivíduos se estreitam e o fenômeno da globalização 

se torna evidente. Neste sentido, indivíduos de culturas, costumes e de localidades 

distintas interagem por meio da rede, trazendo à tona suas diferenças, confirmando 

a troca cultural entre os usuários, que, nem sempre, possuem condutas socialmente 

aceitas, muitas vezes se aproveitando do anonimato. 

 

2 -  A adversidade cultural e jurídica no mundo digital 

 

 A grande questão neste ponto, é a convivência dos indivíduos quando 

conectados à internet. Sendo assim, muito se fala em tolerância. Como ensina 

Norberto Bobbio16, devemos observar dois aspectos: o primeiro a necessidade de 

convivência de crenças; o segundo a convivência das minorias, apontando que 

neste há a necessidade de um olhar muito mais cuidadoso devido às evidências de 

os indivíduos inseridos neste contexto, estariam suscetíveis ao preconceito ou a 

discriminação, por razões sociais, físicas ou culturais.  

 Neste sentido, abriu-se um caloroso debate acerca da necessidade de se 

criar uma estrutura ética que permita, justamente, a convivência entre diferentes e 

                                                           
16

 BOBBIO, Norberto. As razões da tolerância. A era dos direitos[L’età dei Diritti]. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 
Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
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estimular a tolerância, combatendo o discurso de ódio que muitas vezes inundam a 

rede. 

 A discussão alcança maior dimensão a cada dia, muito se devendo aos 

frequentes episódios de discriminação e cyberbulling nas mídias sociais. Isto 

engloba desde posts agressivos e preconceituosos que incentivam a prática de atos 

violentos a determinados grupos de minoria até a divulgação de conteúdos íntimos 

dos indivíduos inseridos na rede. 

 Sendo assim, o Estado, enquanto legislador, deve se atentar e tomar as 

medidas cabíveis de modo a assegurar que os direitos e as liberdades do indivíduo 

sejam reforçados e protegidos na medida em que o uso da tecnologia aumenta. Isto 

é, o Poder Público deve ser motivado a tomar medidas para que se evite danos 

derivados desta natureza. 

 

3 – Conflitos de Direitos Fundamentais na Internet  

 

 Como vem sendo demonstrado até aqui, o processo evolutivo da sociedade, 

traz consigo, consequentemente, a evolução do Direito e suas posições doutrinárias. 

Sendo assim, o princípio mais recorrido para a resolução dos conflitos envolvendo 

direitos fundamentais na internet é a Ponderação.  

 Com o fracasso do positivismo ortodoxo e dogmático, houve um resgate ao 

jusnaturalismo que também aguçou o desenvolvimento dos princípios ético-jurídicos 

para  a categoria de norma, que acabou afetando não só o Direito Público, mas 

também a esfera privada.  

 Ato contínuo, os princípios acabaram adquirindo maior destaque, quando da 

interpretação das normas, além disso, teve também sua aplicabilidade direta nos 

casos concretos ampliada, quando o ordenamento jurídico pertinente é silente ou 

reticente, como vem mostrado doutrina e jurisprudência.    

 Sendo assim, compete à hermenêutica comungar a aplicação da lei em 

harmonia com o ordenamento jurídico constitucional, sob a luz dos princípios 
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fundamentais, tornando o dinamismo e a aceitação social cada vez mais 

informatizada e efetivada.  

 Desse modo, nada impede que as situações inovadoras que surgirem de 

relações jurídicas na internet que não são explicitamente tratadas em lei, possam 

ser solucionáveis através da aplicação dos princípios fundamentais contidos na 

Constituição brasileira e no ordenamento jurídico como um todo.  

 Sendo assim, podemos observar que o Estado Democrático de Direito tem, 

como principal objetivo, a concretização das prestações materiais prometidas, 

sobretudo através do olhar atento aos valores principiológicos oriundos da 

Constituição, tornando evidente, a tutela dos direitos fundamentais. 

 Entretanto, no âmbito digital, onde existe uma tonalidade extremamente 

liberal, quase irrestrita, deve haver também proteção aos direitos fundamentais 

afirmados pela Carta Magna. 

 Ao passo que, a internet, apesar de ser um espaço por excelência da 

liberdade, não deve ser vista como uma “terra sem lei” e onde qualquer ato é imune 

de responsabilização, sejam eles abusivos e praticados contra alguém ou contra a 

coletividade. A internet  deve ser vista sim como um símbolo de liberdade, mas que 

possui limites e exige responsabilidade por parte do usuário. 

 Logicamente, a liberdade como direito fundamental deve sim ser preservada e 

tutelada, tais como os direitos a privacidade e de personalidade. Portanto, quando 

conflitam tais direitos, cabe a ponderação dizer qual deverá predominar em relação 

ao outro.  

 Por isso, evidentemente preserva-se a intimidade, a honra, e a vida privada, 

ou seja, as qualidades da pessoa e de seu aspecto físico. Conclui-se, portanto, que 

o direito à privacidade põe-se como um limite ao direito de informação.  

 Somado a isto, percebemos que a liberdade irrestrita no âmbito virtual não 

engloba a ofensa aos dizeres constitucionais, principalmente no que toca os direitos 

fundamentais. A liberdade dos indivíduos deve sempre respeitar a esfera privada de 

seus semelhantes, afinal, ambos são detentores de direitos e devem ser 

responsabilizados por atos danosos na mesma medida em que foram causados.  
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 Com isto, devemos nos voltar aos critérios de ponderação e sopesamento dos 

princípios fundamentais positivados na Constituição da República, com base na 

proporcionalidade dos fatos, conferindo, se possível, uma solução conciliatória, onde 

a hermenêutica constitucional assume papel de grande importância, dando, ao 

intérprete, ferramentas que confiram maior autonomia para atuar com base no 

ordenamento jurídico sob a ótica de proteção dos valores principiológicos afirmados 

na nossa Constituição. 

 Só assim é possível promover maior compatibilidade entre o Direito Positivo e 

o agir ético no âmbito da internet na medida em que a aplicação da lei nos casos 

concretos evidenciem a tutela dos princípios fundamentais e, da mesma forma, 

orientam o usuário a ter atitudes que sejam coerentes com os dizeres 

constitucionais. 

 Certamente, os usuários da rede terão garantidas as suas liberdades 

fundamentais, mas sempre preservando os outros direitos inerentes à pessoa 

humana, nos remetendo à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, onde se 

destaca a interação de pessoas através dos sites de relacionamento, mas também 

engloba, por exemplo, a atuação dos sites de venda online.  

 É importante trazer para a discussão, inclusive, o posicionamento dos 

Tribunais Superiores acerca da matéria, uma vez  que o STJ já se manifestou no 

sentido do que vem sendo defendido aqui. Isto é, ao julgar o  Recurso Especial nº  

1.117.622/RO, o Tribunal entendeu que, com base no princípio da dignidade 

humana, inerente às crianças e adolescentes, os quais estavam sendo vítimas de 

páginas ofensivas veiculadas na internet, os conteúdos deveriam ser retirados do ar 

bem como impedir a chegada dos mesmos à rede. Resta, enfim, reconhecida a 

responsabilidade civil das mantenedoras das redes sociais que viabilizam e 

estimulam a criação de páginas deste tipo.  

 Para adentrarmos mais no tema das práticas ofensivas na internet, 

utilizaremos tópicos específicos, os quais passaremos a estudar. 
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4 – Cyberbulling  

 

 O problema do bulling virtual é fato notório, principalmente nos últimos anos. 

Tanto que se mostra presente em todos os ambientes, seja familiar, escolar, laboral 

etc. Solucionar o problema é uma tarefa difícil, mas que significaria trazer paz para 

muitas pessoas.  

 Nesta busca pela solução do problema, o indivíduo tende a trata-lo de forma 

isolada e diferente. Isto evidencia a pura realidade do âmbito escolar, onde muitas 

vezes as crianças tentam lidar com os problemas sozinhas e sem amparo 

psicológico.  

E claro, este problema se acentua quando existem diversos meios de 

comunicação e mídias sociais muito populares entre os jovens capazes de 

disseminar qualquer tipo de conteúdo. Por isso, uma brincadeira de caráter duvidoso 

pode se tornar algo muito mais complexo, na medida em que as coisas passam a 

ser veiculadas  fora do contexto real do problema e são divulgadas rapidamente, de 

forma ampla e sempre em tom de sensacionalismo, principalmente quando fere a 

intimidade das pessoas.  

 Neste ponto devemos refletir sobre o fato de que é ínfimo o número de 

professores, agentes da educação e de indivíduos comuns que conhecem a 

legislação pertinente à matéria.  

Questionamos então: talvez se os indivíduos compreenderem melhor os 

fundamentos dos princípios substantivos da nossa Constituição o problema do 

bulling poderia ser diminuído ou mesmo evitado? A doutrina e jurisprudência 

entendem que sim. 

 Portanto, é razoável trazer o entendimento do STJ acerca da matéria ao julgar 

o Recurso Especial nº 1445240, veja-se:  

 

“RECURSO  ESPECIAL.  ART.  535 DO CPC/1973. NÃO VIOLAÇÃO. 

DANO MORAL.VALOR  DA INDENIZAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 
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INTERVENÇÃO DO STJ. DIREITO À  INTIMIDADE,  PRIVACIDADE,  

HONRA  E IMAGEM. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS  DE 

ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MÉTODO BIFÁSICO. VALOR BÁSICO E  

CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. CONDUTA QUE 

CONFIGURA SEXTING E CIBERBULLYING. 1.  Não  há  violação  ao  art. 

535 do CPC/1973, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada 

pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma 

fundamentada, ainda que em sentido contrário a pretensão da recorrente. 2.  

O  STJ, quando requisitado a se manifestar sobre arbitramento de valores  

devidos  pelo  sofrimento  de  dano moral, apenas intervirá diante  de 

situações especialíssimas, para aferir a razoabilidade do quantum  

determinado  para  amenizar o abalo ocasionado pela ofensa, caso dos 

autos. 3.  Intimidade,  na  definição  da  doutrina,  diz respeito ao poder 

concedido  à  pessoa  sobre  o conjunto de atividades que formam seu 

círculo  íntimo, pessoal, poder que lhe permite excluir os estranhos de  

intrometer-se na vida particular e dar-lhe uma publicidade que o interessado 

não deseja. 4. Devem ser considerados como pertencentes à vida privada 

da pessoa não só os fatos da vida íntima, como todos aqueles em que não 

haja o interesse da sociedade de que faz parte. 5. A revelação de fatos da 

vida íntima da pessoa, consubstanciada na divulgação,   pela  internet,  de  

fotografias  no  momento  em  que praticava  atos  de cunho sexual, em 

local reservado e não acessível ao  público  em geral, assim como nos 

juízos de valor e na difamação que  se  seguiram  às  publicações,  são  

capazes de causar à vítima transtornos  imensuráveis,  injustificáveis,  a  

merecer  reprimenda adequada. 6.   Na  primeira  etapa  do  método  

bifásico  de  arbitramento  de indenização  por dano moral deve-se 

estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse 

jurídico lesado, com base em grupo   de   precedentes   jurisprudenciais   

que  apreciaram  casos semelhantes. 7.  Na  segunda  etapa,  devem ser 

consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da 

indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo 

pelo juiz. 8.  Para  o  caso  dos autos, na primeira etapa, consideram-se, 

para fixação  do  quantum  indenizatório, os interesses jurídicos lesados 

(direito  à  intimidade,  privacidade, ofensa à honra e à imagem das 

pessoas,  direitos  da personalidade de cunho constitucional), assim como o 

valor estipulado em acordo firmado com um dos réus. 9.  Para  a segunda 

fase, de fixação definitiva, consideram-se:  a ação voluntariamente dirigida a 

difamar, sem conteúdo informativo ou interesse   público;   b)  o  meio  

utilizado  para  divulgação  das fotografias,  a rede mundial de 

computadores; c) o dano sofrido pela recorrente,   de   proporções   
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catastróficas   na psique  de  uma adolescente;  d)  a  gravidade do fato; e) 

a circunstância da vítima ser menor de idade à época dos acontecimentos. 

10. Saliente-se que a conduta repreendida é aquilo que se conceituou 

sexting,  forma  cada  vez mais frequente de violar a privacidade de uma 

pessoa, que reúne, em si, características de diferentes práticas ofensivas   e   

criminosas.   Envolve   ciberbullying,  por  ofender moralmente  e difamar as 

vítimas que têm suas imagens publicadas sem o  consentimento  e,  ainda,  

estimula  a  pornografia  infantil e a pedofilia em casos envolvendo menores. 

11.  Indenização  fixada  em  130  (cento e trinta) salários mínimos 

tornando-se, assim, definitiva, equivalentes a R$114.400,00 (cento e 

quatorze mil e quatrocentos reais). 12. Recurso especial parcialmente 

provido.” 

 

Por isto, deve o Estado incentivar o saber jurídico e proporcionar que todos os 

cidadãos o absorvam de forma clara, trazendo maior compreensão prática acerca da 

efetivação dos direitos fundamentais e possam desenvolver a ideia de botá-los em 

prática nas suas vidas. 

 Igualmente, cabe aos pais e familiares, a responsabilidade de educar, 

acompanhar e supervisionar o uso da internet pelos dos jovens. Isto, inclusive, 

propõe maior proximidade entre os familiares, trazendo mais intimidade à relação e, 

consequentemente, maior amplitude para que os pais possam educar seus filhos de 

maneira sensata, sempre respeitando a intimidade de cada um.  

 Analogamente, a jurisprudência entende que tanto pais quanto filhos podem 

ser responsabilizados e punidos pela prática do cyberbulling. Quanto aos 

adolescentes, o ECA trata do assunto aduzindo que são aplicáveis sanções sócio-

educativas aos menores infratores. Já os pais, são responsabilizados pelos atos 

praticados por seus filhos menores de idade, conforme o artigo 932 do Código Civil.  

 

5 – Porno de Revanche ou “revenge porn” 

 

 Muito provavelmente o termo ainda soa estranho aos ouvidos de muita gente, 

inclusive, os juristas, que muitas vezes o desconhecem. Seu embasamento está 
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ligado à uma conduta penal ainda não tipificada que decorreu do desenvolvimento 

da internet e das mídias sociais.  

 A conduta, basicamente, consiste, quando do término de um relacionamento 

afetivo, algum dos parceiros, podendo ser homem ou mulher, busca vingar-se do ex 

parceiro divulgando em diversas mídias conteúdos íntimos do casal.  

 A exposição é tanta para a vítima, que é extremamente humilhada, que 

dificilmente se encontrará um meio de reparar todos os danos causados pela atitude 

do autor. Ainda assim, inexiste no país legislação específica que trate da matéria.  

 O que ocorre normalmente é uma tipificação deste crime como crime contra a 

honra. Ora, o contexto em questão abrange muitos outros princípios, não somente a 

honra. Por isto, podemos afirmar que a matéria carece de proteção normativa, pois o 

Estado deve dar uma resposta mais efetiva e específica a este crime que atualmente 

ocorre com tanta frequência.  

 Também podemos afirmar que este fato social se deve muito ao incremento 

da internet no Brasil nos últimos anos, que facilito a comunicação entre as pessoas e 

ampliou a visão de mundo dos usuários. Por outro lado, da mesma forma e na 

mesma intensidade, surgiram os crimes virtuais.  

 Devido às características do mundo virtual, para muitos, a internet acabou 

sendo considerada uma terra sem lei, um jardim onde são cultivadas as mais 

diversas perversidades.  

Entretanto, a realidade é um pouco diferente, por mais que seja difícil e 

complicado encontrar o autor de algum crime virtual e colher provas suficientes para 

incriminá-lo, hoje em dia, possuímos ferramentas muito eficazes no combate a este 

tipo de crime, sendo normalmente possível encontrar o autor e responsabiliza-lo.  

 Sendo assim, vale ressaltar o ilustre Recuso Especial nº 1679465/SP, julgado 

de forma exemplar pelo Superior Tribunal de Justiça: 

 

“CIVIL  E  PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO.ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA.  AÇÃO  
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DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.RETIRADA  DE  CONTEÚDO ILEGAL. 

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PROVEDORDE  PESQUISA. 

FILTRAGEM PRÉVIA DAS BUSCAS. IMPOSSIBILIDADE. RETIRADADE   

URLS   DOS   RESULTADOS   DE  BUSCA.  POSSIBILIDADE.  

EXPOSIÇÃO PORNOGRÁFICA  NÃO  CONSENTIDA.  PORNOGRAFIA DE 

VINGANÇA. DIREITOS DEPERSONALIDADE.   INTIMIDADE.   

PRIVACIDADE.  GRAVE  LESÃO.  1.  Ação ajuizada  em 20/11/2012. 

Recurso especial interposto em 08/05/2015 e distribuído a este gabinete em 

25/08/2016.2.  Na  hipótese,  o  MP/SP  ajuizou  ação de obrigação de 

fazer, 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 feito pela jovem que estava 

armazenado em seu telefone. 3.  É  cabível o recurso especial contra 

acórdão proferido em agravo de  instrumento  em  hipóteses  de  

antecipação de efeito da tutela, especificamente   para   a  delimitação  de  

seu  alcance  frente  à legislação federal. 4.  A atividade dos provedores de 

busca, por si própria, pode causar prejuízos  a  direitos  de  personalidade, 

em razão da capacidade de limitar ou induzir o acesso a determinados 

conteúdos. 5. Como medida de  urgência,  é  possível  se determinar que os 

provedores de busca retirem   determinados   conteúdos   expressamente  

indicados  pelos localizadores  únicos  (URLs)  dos  resultados  das buscas 

efetuadas pelos  usuários,  especialmente  em  situações  que:  (i)  a  rápida 

disseminação  da informação possa agravar prejuízos à pessoa; e (ii) a 

remoção do conteúdo na origem possa necessitar de mais tempo que o 

necessário  para se estabelecer a devida proteção à personalidade da 

pessoa  exposta.  6.  Mesmo  em tutela de urgência, os provedores de 

busca  não  podem  ser obrigados a executar monitoramento prévio das 

informações   que   constam  nos  resultados  das  pesquisas. 7.  A 

"exposição  pornográfica  não consentida", da qual a "pornografia de 

vingança"  é uma espécie, constituiu uma grave lesão aos direitos de 

personalidade  da  pessoa  exposta indevidamente, além de configurar uma  

grave  forma  de  violência de gênero que deve ser combatida de forma  

contundente  pelos  meios  jurídicos  disponíveis. 8. A única exceção  à  

reserva  de  jurisdição  para  a  retirada  de  conteúdo infringente   da   

internet,   prevista  na  Lei  12.965/2014,  está relacionada a "vídeos ou de 

outros materiais contendo cenas de nudez ou  de  atos  sexuais  de caráter 

privado", conforme disposto em seu art.  21  ("O  provedor  de aplicações de 

internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros será 

responsabilizado subsidiariamente pela   violação   da   intimidade   

decorrente  da  divulgação,  sem autorização  de  seus  participantes,  de  
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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 âmbito e nos limites técnicos do seu 

serviço, a indisponibilização   desse   conteúdo").  Nessas  circunstâncias,  o 

provedor  passa  a  ser  subsidiariamente  responsável  a  partir da 

notificação  extrajudicial  formulada pelo particular interessado na remoção  

desse  conteúdo,  e não a partir da ordem judicial com esse comando. 9. Na 

hipótese em julgamento, a adolescente foi vítima de "exposição 

pornográfica não consentida" e, assim, 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. 10. 

Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”  

 

Apesar disto, como mencionamos anteriormente, o crime ainda não é 

tipificado no nosso Código Penal, sendo assim, não existem meios suficientemente 

próprios para a proteção da honra e da imagem da vítima. Por sua vez, o autor não 

tem uma punição justa que realmente responda à altura a conduta praticada por ele.  

 Por estes motivos, propostas de normatização já estão na Câmara e, mesmo 

com defeitos, trazem benefícios às vítimas, que por ora contam apenas com o 

silêncio do Estado.  

Em consequência, a interpretação e a efetivação dos princípios fundamentais 

se mostram de grande importância no momento de interpretação e aplicação da 

norma pelo intérprete. Ou seja, já que não há lei pertinente, cabe ao julgador, 

encontrar dentro da nossa legislação, uma resposta aos absurdos que presenciamos 

cotidianamente, buscando a efetividade dos direitos fundamentais. 

 

6 – Os crimes de ódio e discriminação nas redes sociais 

 

 O discurso de ódio nos submete a uma análise que deve ser feita da seguinte 

forma: deve haver discriminação e externalidade. O fato consiste numa 

manifestação segregacionista contra alguém e, como manifestação, passa a ser 

conhecida quando é dada a conhecer por outrem que não o próprio autor. 
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 Contudo seria uma análise muito aprofundada falar das características do 

crime em si, devendo a nossa exposição ser focalizada na tutela dos direitos 

fundamentais envolvidos no contexto e observar sua aplicação prática.  

 Sendo assim, no tocante à violação provocada pelo crime de ódio, faz-se 

necessário esclarecer que o mesmo fere à dignidade da pessoa humana, 

característica essencial do homem enquanto ser individual e coletivamente 

considerado.  

 Neste aspecto, quando uma pessoa dirige um discurso de ódio a outra, a 

dignidade é vulnerada em sua dimensão intersubjetiva, no respeito de que cada ser 

humano deve ao outro. Contudo, no caso do discurso odiento, vai-se além, pois é 

atacada a dignidade de um todo ou um grupo social, não apenas a de um indivíduo.  

 De fato, o poder judiciário recebe muitos processos relativos à discurso de 

ódio na internet. Sendo assim, os julgados tem revelado o caráter não absoluto da 

liberdade de expressão, direito que não pode servir de suporte para o cometimento 

de violações praticadas no âmbito digital, priorizando e resguardando a dignidade da 

pessoa humana.  

 Em adição, destacamos que tais crimes, incidem na lei 7.716/89, a qual traz 

no seu artigo 20, o caráter de ilicitude aos discursos de ódio embasados nos 

critérios, quais sejam: raça, cor, etnia, religião e procedência nacional.  

 Posto isso, vemos que a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental 

da nossa constituição, é vista muitas vezes pelo aplicador do direito em sua forma 

negativa, no sentido de restringir o exercício de outros direitos que poderiam coloca-

lo em desvantagem.  

 Em vista disto, podemos observar a eficácia dos direitos fundamentais no 

âmbito digital e suas aplicações práticas em relação ao crime de ódio praticado nas 

redes sociais.  

Não obstante, surge a necessidade de se criar políticas pluralistas, 

promotoras não do ódio, mas da intelectualidade, se aproveitando, acima de tudo, 

das próprias mídias para a difusão de tais ideias. Pois, a mera sanção ao emissor do 
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discurso discriminatório não muda suas ideias e não impede que ele possa voltar a 

propaga-las, afinal, os meios são diversos.  

Em virtude disto, o que torna o ambiente, seja ele virtual ou real, é o 

verdadeiro reconhecimento social de que o outro deve ser respeitado e que isso é 

vital para a nossa boa convivência de um modo geral. 

 

6 – Privacidade na internet e suas violações  

 

 A privacidade, enquanto direito fundamental, objetiva e tem como premissa 

basilar servir de ferramenta para que a intimidade seja protegida. Contudo, como 

tornar tal direito eficaz diante de tanta exposição e um desenfreado fluxo de dados 

proporcionados pela internet? 

 Hoje em dia fazemos tudo via internet: pagamos contas, assistimos filmes e 

séries, mantemos relações com amigos através das redes sociais, compramos 

produtos, acessamos sites de pesquisa, enfim, as utilidades são infinitas.  

Neste sentido, devemos nos perguntar até que ponto temos nossa intimidade 

preservada, e mais, devemos questionar o controle dos nossos dados inseridos na 

rede e administrados pelos servidores, os quais possuem acesso a diversos tipos de 

informações,  

Sobretudo, a privacidade é de grande importância para a vida do homem na 

sociedade, assim ensina Alexandre de Moraes17 : 

 

“(...) a privacidade deve proteger o homem contra: (a) interferência da sua 

vida privada, familiar, e doméstica; (b) ingerência em sua integridade física 

ou mental, ou em sua liberdade intelectual e moral; (c) os ataques à sua 

honra e reputação; (d) sua colocação em perspectiva falsa; (e) a 

comunicação de fatos relevantes e embaraços relativos à sua intimidade; (f) 

a intervenção da correspondência; (i) a má utilização de informações 

escritas e orais; (j) a transmissão de informes dados ou recebidos em razão 

de segredo profissional.” 

                                                           
17

 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.29ªed. São Paulo: Atlas, 2007, p 60. 
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 Ora, como já dizemos anteriormente e voltamos a dizer, a internet 

proporcionou o avanço de muitas coisas, entre elas, o de armazenamento de dados. 

Logo, o acrescimento de uma complexa rede de dados, põe-se como poderosa 

ameaça ao direito de privacidade dos indivíduos.  

 Este tipo de sistema de armazenamento de dados gera, imediatamente, um 

tipo de perfil da pessoa, detendo diversos dados dos usuários que ficam com sua 

individualidade devassada. A coisa se agrava ainda mais na medida que a 

informática permite a interconexão de fichários com a possibilidade de agregar todo 

o tipo de conteúdo, desvendando, assim, a vida de diversos indivíduos sem sua 

autorização e pior, sem seu conhecimento.  

 Diante disso, devemos ter em mente que a privacidade é um direito e uma 

garantia fundamental a sobrevivência humana em sociedade e, não obstante, está 

elencada na nossa Constituição, no Título II, dos Direito e Garantias Fundamentais.  

 Apesar disto, vale destacar que a jurisprudência pátria tratou da matéria com 

vigor e, claro, buscou a preservação dos direitos fundamentais, como podemos 

observar da ementa do Recurso Especial nº 1517973, julgado pelo Superior Tribunal 

de Justiça: 

 

“RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  DIGNIDADE  DE  

CRIANÇAS E ADOLESCENTES  OFENDIDA POR QUADRO DE 

PROGRAMA TELEVISIVO. DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA. 1.  

O  dano  moral  coletivo  é  aferível  in  re ipsa, ou seja, sua configuração  

decorre  da  mera  constatação  da  prática de conduta ilícita  que,  de  

maneira  injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo  extrapatrimonial 

da coletividade, revelando-se despicienda a  demonstração  de  prejuízos  

concretos ou de efetivo abalo moral. Precedentes. 2.  Na  espécie,  a 

emissora de televisão exibia programa vespertino chamado  "Bronca 

Pesada", no qual havia um quadro que expunha a vida e  a intimidade de 

crianças e adolescentes cuja origem biológica era objeto  de  investigação,  

tendo  sido cunhada, inclusive, expressão extremamente pejorativa para 

designar tais hipervulneráveis. 3. A análise da configuração do dano moral 

coletivo, na espécie, não reside  na  identificação  de  seus  
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telespectadores,  mas  sim  nos prejuízos  causados a toda sociedade, em 

virtude da vulnerabilização de  crianças  e  adolescentes,  notadamente 

daqueles que tiveram sua origem  biológica  devassada  e  tratada de 

forma jocosa, de modo a, potencialmente,  torná-los  alvos de humilhações 

e chacotas pontuais ou, ainda, da execrável violência conhecida por 

bullying.4.  Como  de  sabença,  o artigo 227 da Constituição da República 

de 1988  impõe  a  todos  (família,  sociedade  e  Estado)  o  dever de 

assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta prioridade, o 

direito  à dignidade e ao respeito e de lhes colocar a salvo de toda forma 

de discriminação, violência, crueldade ou opressão. 5.  No  mesmo  

sentido,  os  artigos  17  e  18  do  ECA consagram a inviolabilidade da 

integridade física, psíquica e moral das crianças e  dos  adolescentes,  

inibindo  qualquer  tratamento  vexatório  ou constrangedor, entre outros. 

6. Nessa perspectiva, a conduta da emissora de televisão - ao 

exibirquadro     que,     potencialmente,    poderia    criar    situações 

discriminatórias,   vexatórias,   humilhantes   às  crianças  e  aos 

adolescentes   -   traduz   flagrante  dissonância  com  a  proteção 

universalmente   conferida  às  pessoas  em  franco  desenvolvimento 

físico,  mental,  moral,  espiritual  e  social,  donde  se extrai a evidente  

intolerabilidade  da  lesão  ao direito transindividual da coletividade,  

configurando-se,  portanto,  hipótese  de  dano moral coletivo  indenizável,  

razão pela qual não merece reforma o acórdão recorrido.7.  Quantum  

indenizatório  arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Razoabilidade e proporcionalidade reconhecidas. 8. Recurso especial não 

provido.” 

 

 Da mesma forma, com o intuito de proteger a privacidade, o Código Civil 

também tratou da matéria, no seu artigo 21, o qual diz:  

 

“Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a 

requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para 

impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma” (BRASIL, Lei nº 10. 406 

de 2002, 2002).
18

 

 

                                                           
18

 Lei nº 10. 406 de 2002.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729483/artigo-21-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/222929/lei-10-72
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 Percebe-se, imediatamente, que tanto Código Civil, tanto a Constituição 

Federal protegem a privacidade do indivíduo.  

Equitativamente, tendo em vista os novos meios de invasão da privacidade, 

foi criada a lei 12.965/2014, mais conhecida como marco civil da internet, na qual 

traz em seu conteúdo, especificamente no art. 7º, o que se segue:  

“Art. 7º, I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” 

(BRASIL, 12.965/2014, 2014).
19

 

 Igualmente percebemos, que a tutela dos direitos fundamentais no âmbito da 

internet tem sua eficácia, mesmo que ainda esteja em evolução. Isto pelo fato da 

matéria, além de esbarrar no crivo constitucional, possui também amparo nas 

legislações infraconstitucionais e que gera responsabilidade do autor em caso de 

violação. 

 

8 – Fake News  

 

 As fake news, muito faladas ultimamente em função dos acontecimentos 

políticos, ganha destaque quando analisada sob a ótica dos direitos fundamentais. 

Conceitualmente, o termo consiste na veiculação de histórias falsas que, ao 

manterem aparência jornalística, são disseminadas através da internet por várias 

mídias, sempre com o fito de influenciar determinado tipo de opinião, principalmente 

política.  

Desta feita, as fake news deliberadamente veiculam conteúdos falsos sempre 

com o condão de obter benefícios ou vantagem, sejam elas financeiras (mediante 

receitas oriundas de anúncios) ou políticas e eleitorais.  

 Contudo, sabemos que a disseminação de notícias falsas é tão antiga quanto 

a fala, mas atualmente, devido à internet, tem se tornado um fenômeno assombroso. 

Podemos notar isso nas eleições de 2018, na qual foram disseminadas diversas 

                                                           
19

 Lei nº 12.965/2014. 
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notícias falsas acerca de diversos candidatos à eleição, influenciando fortemente 

nos resultados.  

 A própria mecânica das redes sociais, enquanto disseminadoras de conteúdo, 

levam algumas notícias a serem mais veiculadas do que outras, o que chamamos de 

“viralização”. 

 Apesar disto, a questão que maior assume importância aqui reside no fato de 

que empiricamente foi provado que a disseminação e a criação de notícias falsas 

detêm o potencial, por mais absurdo que seja, de influenciar no pleito eleitoral, 

atingindo, desta forma, o Estado Democrático de Direito em sua essência. Como 

vejamos o parágrafo único do artigo 1º: “Parágrafo único. Todo o poder emana do 

povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição”. 

 

9 – A publicidade Opressiva 

 

 Embora saibamos que nenhum direito fundamental é absoluto, sabemos 

também que eles são potencialmente colidentes. Assim sendo, quando voltamos o 

nosso olhar ao princípio da publicidade do processo, temos que ter em mente que 

ele deve caminhar em harmonia com a liberdade de expressão.  

 Neste sentido, não dúvidas de que o princípio da publicidade e da liberdade 

de expressão são garantias constitucionais que visam a proteção e a dignidade do 

indivíduo. Não devem elas se converterem em instrumento de opressão e 

sensacionalismo, ao ponto de violarem o direito ao julgamento justo de algum caso 

concreto.  

 Não raro os princípios se colidem quando uma informação é veiculada, o que 

acaba prejudicando o próprio andamento processual, ferindo o princípio do devido 

processo legal. 
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 Seguindo este raciocínio, vejamos a lição do Magistrado e Professor André 

Nicolitt20:  

 

“Com base em tais premissas, é possível sustentar que, nos casos 

concretos, é possível identificar colisão entre os princípios da publicidade, 

da liberdade de expressão com o princípio do devido processo, sendo certo 

que em tais casos a solução não raro deve favorecer a proteção do 

indivíduo através do fair trial em detrimento do trial by media, sendo 

constitucionalmente possível a fixação judicial, no caso concreto, da 

liberdade de expressão que possa prejudicar o julgamento justo.” 
21

 

 

 Insta destacar o poder de influência que a veiculação de notícias pode 

provocar, sobretudo, perante o julgamento do tribunal do júri, através do qual se 

julga os fatos por juízes leigos, por meio de sua íntima convicção. Com isso, 

percebemos a gravidade e a seriedade da problemática tratada aqui.  

 Por isso devemos destacar as consequências que matérias jornalísticas 

distorcidas ou tendenciosas podem trazer para o devido processo legal, sob 

perspectiva garantista acerca do processo penal, mas também nas ações cíveis.  

 Neste caso, é pertinente citar novamente o Prof. André Nicolitt, veja-se:  

 

“O tema fica tranquilo quando se trata de matéria jornalista que pode ser 

tratada como prova materialmente ilícita, como deflagrações de 

interceptações ilícitas ou declarações que vulnerem o direito ao silêncio etc. 

Não obstante poderá haver inadmissão daquelas que se apresentem 

prejudiciais ao réu, vez que produzidas fora do contraditório, com versão 

parcial e fantasiosa dos fato se cunho, não raro, sensacionalista, estratégia 

típicas de uma função que busca não a justiça mas a audiência.” 
22

 

 

                                                           
20

 NICOLITT, ANDRE, Manual de Processo Penal, Saraiva, 2016.P.148. 
 
22

 NICOLITT, ANDRE.Manual de Processo Penal, Saraiva, 2016.P.149. 
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 Por conseguinte, em conformidade com as ideias defendidas neste trabalho, a 

jurisprudência tem se mostrado atuante no que se refere à veiculação de 

informações que possam prejudicar a atuação da justiça. 

 A restrição da publicidade do julgamento se mostra um meio indiscutivelmente 

recorrível para proteção contra a publicidade ofensiva. Não obstante, a própria 

Constituição da República prevê a restrição no interesse da intimidade e do 

interesse social, conforme o art., LX e art. 93,IX, vejamos:  

 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

 LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

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;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, 

de 2004)” 
23

 

 

 Sob estes fundamentos acerca da matéria, já se manifestou o Supremo 

tribunal Federal, entendendo que notícias ofensivas que atacam o direito de 

personalidade são passíveis de ter sua veiculação restringida, uma vez que a 

Constituição estabelece a tutela dos direitos fundamentais e, através da 

interpretação, com a ponderação e o sopesamento dos direitos, é possível evitar-se 

que as mídias desenfreadas, que buscam audiência a qualquer custo, tenham 

condutas que desfavoreçam o funcionamento e a otimização da justiça. 

 No mesmo sentido, vale citar um polêmico julgado do Supremo Tribunal 

Federal: 

                                                           
23

 Constituição Federal da República, 1988. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc45.htm#art1
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“Pet 2702 MC 

Ementa: Caso O Globo X Garotinho. 1. Liminar deferida em primeiro grau e 

confirmada pelo Tribunal de Justiça, que proíbe empresa jornalística de 

publicar conversas telefônicas entre o requerente – então Governador de 

Estado e, ainda hoje, pretendente à presidência da República – e outras 

pessoas, objeto de interceptação ilícita e gravação por terceiros, a cujo 

conteúdo teve acesso o jornal. 2. Interposição pela empresa de recurso 

extraordinário pendente de admissão no Tribunal a quo. 3. Propositura pela 

recorrente de ação cautelar – que o STF recebe como petição - a pleitear, 

liminarmente, (1) autorização de publicação imediata da matéria e (2) 

subida imediata do RE à apreciação do STF, porque inaplicável ao caso o 

art. 542, § 3.º,do CPC/1973. 4. Objeções da PGR à admissibilidade (1) de 

pedido cautelar ao STF, antes de admitido o RE na instância a quo; (b) do 

próprio RE contra decisão de caráter liminar: razões que aconselham, no 

caso, fazer abstração delas. 5. Primeiro pedido liminar: natureza de tutela 

recursal antecipada: exigência de qualificada probabilidade de provimento 

do recurso extraordinário. 6. Impossibilidade de afirmação no caso de tal 

pressuposto da tutela recursal antecipada: (a)polêmica – ainda aberta no 

STF – acerca da viabilidade ou não da tutela jurisdicional preventiva de 

publicação de matéria jornalística  ofensiva a direitos da personalidade; (b) 

peculiaridade, de extremo relevo, de discutir-se no caso da divulgação 

jornalística de produto de interceptação ilícita – hoje, criminosa – de 

comunicação telefônica, que a Constituição protege independentemente do 

seu conteúdo e, consequentemente, do interesse público em seu 

conhecimento e da notoriedade ou do protagonismo político ou social dos 

interlocutores.7. Vedação, de qualquer modo, da antecipação de tutela, 

quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado 

(CPC/1973,art. 273, § 2.º), que é óbvio, no caso, na perspectiva do 

requerido, sob a qual deve ser examinado. 8. Deferimento parcial do 

primeiro pedido para que se processe imediatamente o recurso 

extraordinário, de retenção incabível nas circunstâncias, quando ambas as 

partes estão acordes, ainda que sob prismas contrários, em que a 

execução, ounão, da decisão recorrida lhes afetaria, irreversivelmente as 

pretensões substanciais conflitantes, (Pleno, j. 18.09.2002, rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, DJ 19.09.2003).” 
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 Logo, percebe-se que a doutrina e jurisprudência reconhecem que medidas 

que limitam o direito de expressão em benefício ao princípio da dignidade da pessoa 

humana - os quais se encontram no rol dos direitos fundamentais, devem ser 

tomadas para que sejam, devidamente preservadas as garantias constitucionais 

mais adequadas ao caso concreto.  

 Portanto, na sociedade brasileira contemporânea, esteada em um modelo 

midiático tão espetaculoso, a verdadeira efetivação de técnicas que coíbam a 

publicidade ofensiva, principalmente via internet, é fundamental. 

 Ademais, sob a perspectiva dos direitos fundamentais, se torna um propósito 

resistir na defesa das garantias constitucionais, não permitindo que a sociedade seja 

intoxicada por este modelo midiático imprudente e desidioso.    

 

VII – CONCLUSÃO 

 

 No que tange a tutela efetiva dos direitos fundamentais no âmbito virtual, 

temos que ter em mente que não obstante a internet ser um espaço de livre 

exercício do direito de expressão, as condutas dos usuários e dos servidores dos 

serviços de mídia social não são livremente explicitadas na rede sem qualquer 

consequência, cabendo, ao judiciário, analisar as questões quando houver afronta 

aos direitos individuais ou coletivos. 

 Sendo assim, o Direito deve acompanhar a dinâmica evolutiva da sociedade e 

procurar soluções nas fontes filosóficas. Isto devido ao fato de que a evolução da 

sociedade implica em alterações no Direito por esta mesma sociedade, que, de fato, 

se torna paciente de tais mudanças. 

 Contudo, muitas vezes nos deparamos com a ausência de normas que 

possam solucionar o caso concreto, sendo assim, os princípios constitucionais, 

sejam explícitos ou não, se tornam a síntese dos valores e garantias postulados no 

nosso ordenamento jurídico. Por isso, servem de guia para a atuação do intérprete 

da lei na busca de uma maior efetividade na tutela dos direitos fundamentais em 

ponderação aos outros, quando conflitantes.  

 Através da problemática exposta durante o trabalho, podemos, então, concluir 

que o Brasil ainda não dispõe de regulamentação específica acerca do uso da 

internet, sobretudo quanto  ao direito à privacidade. 
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 Daí, advém a grande importância da hermenêutica constitucional que, no 

cenário atual, de novas tecnologias e novos conflitos, traz solução aos litígios que já 

perturba o judiciário há anos. 

 Deste modo, mesmo diante da autonomia privada no âmbito digital, a 

flexibilização jurídica traz muitas vantagens na aplicação das normas, incumbindo o 

aplicador do direito a agir com cautela e de forma ponderada, para que possa dirimir 

os conflitos com legítima segurança jurídica, permitindo um acesso mais 

democrático ao direito e fomentando o acesso livre e seguro à rede mundial de 

computadores.   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



38 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: 2014.p. 576/577  
 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Atlas, 2016 
. 
BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os 
conceitos fundamentais e a construção do novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
LOEWENSTEIN, Karl. Teoria da Constituição. Trad. Alfredo Gallego Anabitarte. 2. 
ed. Barcelona: Ariel, 1976. 
 
HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. 
Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1991. 
 
DUSSEL, Enrique, D. Ética da libertação. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 
2000. 
 
DUSSEL, Enrique, D. Ética da libertação. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 
2000, p 265. 
 
DUSSEL, Enrique, D. Ética da libertação. Trad. Luiz João Gaio. São Paulo: Loyola, 
2000, p 267. 
 
BOBBIO, Norberto. As razões da tolerância. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.29ªed. São Paulo: Atlas, 2007, p 60. 
 
Lei nº 10. 406 de 2002.  
 
NICOLITT, ANDRE.Manual de Processo Penal. Rio de Janeiro: Saraiva, 2016.P.148. 
 
NICOLITT, ANDRE.Manual de Processo Penal. Rio de Janeiro: Saraiva, 2016.P.149. 
 
Constituição Federal da República, 1988.BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2a  

Turma, Mandado de Segurança 23.669-DF,ministro Celso de Mello, decisão liminar 

proferida em 12 de abril de 2000. 

COSTA JUNIOR, Paulo Jose da. O direito de estar so: tutela penal da intimidade. 4. 

ed.Sao Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Peticao (Questao de Ordem) 577-DF, julgado 

em 25de marco de 1992. No mesmo sentido, cf. Recurso Extraordinario 219.780- 6-

PE, julgado em 13 de abril de 1999, e Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 

655.298-3-SP, julgado em 4 de setembro de 2007. 



39 
 

 
 

BRASIL, Superior Tribunal de Justica, Recurso em Mandado de Seguranca n. 

25.174-RJ, julgado em 19 de fevereiro de 2008. No mesmo sentido, cf. Recurso 

Ordinario em Mandado de Seguranca n. 9.887-PR, julgado em 14 de agosto de 

2001, e Recurso Especial n. 306.570-SP, julgado em 18 de outubro de 2001. 

PEREIRA, Jose Matos. Direito de informação. Lisboa: Associação Portuguesa 

deInformatica, 1980. 

Derecho a la intimidad, informatica y Estado de Derecho. Valencia: Universidad 

deValencia, 1984. 

ESTADOS UNIDOS, Secretary„s Advisory Committee on Automated Personal Data 

Systems, Records, computers and the rights of citizens, julho de 1973. Disponivel 

emhttp://aspe.hhs.gov/datacncl/1973privacy/tocprefacemembers.htm. 

DONEDA, Danilo. Da privacidade a protecao de dados pessoais. Rio de 

Janeiro:Renovar,2006. 

Gustavo Tepedino, Cidadania e direitos da personalidade, in Cadernos da Escola de 

Direito e Relacoes Internacionais das Faculdades do Brasil, Curitiba, v. 2, 2003. 

Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de direito administrativo. 4. ed., São 

Paulo:Malheiros, 1993, p. 450-451. 

Bruce Schneier, On people, the death of privacy, and data pollution, EDUCAUSE 

Review, mar./abr. de 2008, disponível em http://www.schneier.com/news-

055.htmlCalixto Salomão Filho, Regulacao da atividade economica 

(principiosefundamentosjuridicos). Sao Paulo, Malheiros, 2001, p. 11 

GOLDSMITH, Jack L. Against cyberanarchy, in 65 University of Chicago Law 

Review,Fall 1998.p. 13. 

Howard Rheingold, The virtual community: homesteading on the electronic 

frontier,Rev Sub edition. Cambridge: MIT Press, 2000, p. xviii. Miguel Reale, Licoes 

preliminares de direito, cit., p. 371. 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. Tradução de Roneide Venâncio Majer. 

São Paulo: Paz e Terra, 1999. p. 375 

LEMOS, Andre, Cibercultura, tecnologia e vida social na cultura contemporânea, 

Porto Alegre, Sulina, 2004, p. 89 

COOPER, G., GREEN, N., MURTAGH, G.M., HARPER, R., Mobile Society? 

Technology, distance, and presence., in WOOLGAR, S., Virtual Society. Oxford, 

Oxford Press, 2002. p. 288. 

BENTHAN, Jeremy. O Panóptico. In: TADEU, Tomaz (Org.). O Panóptico. 2 ed. Belo 

Horizonte: Autentica Editora, 2008. p. 15. 



40 
 

 
 

CLARK, Roger A. Information Technology and Dataveillance. Comunications of the 

ACM, v. 31, n. 5, p 499. 

BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as consequências humanas. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editor, 1999. p. 60. 

GREENWALD, Glenn. Sem lugar para se esconder. Rio de Janeiro: Sextante, 2014. 

p. 13 HARDING, Luke; Os arquivos Snowden. tradução de Alice Klesck, Bruno 

Correia. – Rio de Janeiro: LeYa, 2014. 

ASSANGE, Julian. Cypherpunks : liberdade e o futuro da internet / Julian Assange ... 

[et al.] ; tradução Cristina Yamagami. - São Paulo : Boitempo, 2013. 

ALEMANHA, Bverfge 6, 32 (Luth). tradução livre de Virgílio Afonso da Silva, in A 

constitucionalizacao do direito, p. 33. 

ALEMANHA, Bverfge 6, 32 (Luth). tradução livre de Virgílio Afonso da Silva, in A 

constitucionalizacao do direito, p. 33. 

FRANÇA, Rubens Limongi. Direitos de personalidade: coordenadas fundamentais, in 

RT 567/9, jan. 1983. Sao Paulo: Revista dos Tribunais, p. 9 

BEVIER, Lilian R. Information about individuals in the hands of government: some 

reflection on mechanisms for privacy protection, in 4 William and Mary Bill of Rights 

Journal, 1995, p. 455-458. 

GROSS, Hyman. The concept of privacy, in 43 New York University Law Review, 

1967, p. 34-35. 

REINALDO FILHO ,Demócrito Ramos, A privacidade na ―sociedade da 

informacao‖, in Direito da informática: temas polêmicos, coordenado pelo mesmo 

autor. Bauru: Edipro, 2002, p.28-29. 

GASPARIAN, Taís. Privacidade em tempos de Internet, in Revista do Advogado – 

Internet, Associacao dos Advogados de Sao Paulo, ano XXIII, n. 69, maio 2003, p. 

38. 

REINALDO FILHO, Demócrito Ramos. Responsabilidade por publicacoes na 

Internet. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 116., p. 28. 

ADRIANO, Cupis. Riservatezza e segretto (Diritto a), in Novissimo Digesto Italiano, 

p. 115. 

BRASIL, Supremo Tribunal Federal, 2a Turma, Mandado de Segurança 23.669-DF, 

ministro Celso de Mello, decisão liminar proferida em 12 de abril de 2000. 

BARROSO, Luis Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: 

Saraiva, 1996. 



41 
 

 
 

TIBURCIO, Carmen; BARROSO, Luis Roberto (organizadores). O direito 

internacional contemporâneo: estudos em homenagem ao professor Jacob Dolinger. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 

http://arquivos.info.ufrn.br/arquivos/2018193104f8165179952b445db67b891/Resumo

_Expandido_A_PRTICA_DO_SEXTING_REVENGE_PORN_E_NON_CONSENSUA

L_PORNOGRAP.pdf 

https://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/647185068/agravo-em-recurso-especial-

aresp-1368331-df-2018-0246247-7 

http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2019/01/oabhang.pdf 

 

 

 

 

 




