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O conflito existente entre o Direito à privacidade e o Direito à 

liberdade de informação em meio à facilidade de acesso à internet 

 

 

Resumo 

A facilidade de acesso à internet tem deflagrado uma tensão entre o direito à 

privacidade e o direito à liberdade de informação. Dessa forma, o objetivo deste artigo é 

demonstrar qual é o limite da liberdade de informação quando ela se choca com a 

proteção à privacidade. Diante desse embate entre direitos, observa-se que, apesar de 

fundamentais, eles não são absolutos, de maneira que, em alguns momentos um será 

prejudicado em favor do outro.Assim, faz-se necessária uma ponderação entre eles, uma 

vez que ambos estão previstos constitucionalmente e não há na Constituição Brasileira 

hierarquia de normas.  

Palavras-chave: direito à privacidade, direito à liberdade de informação, ponderação 

entre direitos, direito ao esquecimento, internet. 

 

Abstract 

The facility of acess to the internet has triggered a tension between the right to privacy 

and the right to freedom of information. In this sense, the purpose of this article is to 

demonstrate what is the limit of freedom of information when it collides with the 

protection of privacy. Given this conflict between rights, it is observed that, although 

basic, they are not absolute, so that at times one will be prejudiced in favor of the other. 

So, a balance between them is necessary, since both are provided for constitutionally 

and there is the Brazilian Constitution no hierarchy of norms. 

Keywords: right to privacy, right to freedom of information, balance between rights, 

right to be let alone, internet. 
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Introdução 

O uso da internet, desde seu surgimento, teve grande impacto na sociedade. Nos 

últimos anos, com uma maior facilidade de acesso ao ciberespaço1, os impactos se 

multiplicaram, tanto de forma positiva, como de forma negativa. 

Não há dúvidas de que a internet trouxe benefícios inquestionáveis à sociedade, 

como, por exemplo, a agilidade e facilidade nas comunicações e no acesso a 

informações. Além disso, não há como negar que as praticidades trazidas pela internet 

fizeram dela um dos meios de comunicação mais eficazes dos dias atuais, afinal, as 

notícias divulgadas por meio das tecnologias digitais podem chegar a qualquer lugar do 

mundo que tenha também conexão à internet. Todavia, não se pode olvidar que essa 

tecnologia permitiu um acesso irrestrito à vida privada dos cidadãos, causando diversas 

vezes incômodo, sofrimento, constrangimentos e danos as suas imagens.  

Em razão desses inconvenientes trazidos pela internet, o Poder Judiciário passou a 

analisar de forma mais frequente os conflitos nascidos da tensão existente entre a 

liberdade de informar e o direito à privacidade e, decidir, qual deles deverá prevalecer, 

levando em consideração a dificuldade dessa deliberação, uma vez que se está 

analisando qual dos direitos- ambos fundamentais- deverá preponderar. 

Existem, inclusive, súmulas2 sobre o assunto, demonstrando que a tensão entre 

esses direitos são frequentemente enfrentadas pelos tribunais brasileiros e que aqueles 

que se sintam expostos devido à divulgação de determinada informação serão 

indenizados. 

Sabe-se que uma notícia, seja ela verídica ou mentirosa, é capaz de se popularizar 

de uma maneira exagerada com o uso da internet, causando prejuízos- muitas vezes 

irreparáveis- à vida pessoal daqueles que tiveram sua intimidade violada. Portanto, deve 

haver um limite na divulgação de determinadas informações, que sem qualquer interesse 

público, provavelmente irão incomodar mais do que informar. 

                                                           
1LEVY, P. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.   
Pierre Lévy (1999) define ciberespaço como o espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial 

dos computadores e das memórias dos computadores (...) na medida em que transmitem informações 

provenientes de fontes digitais ou destinadas à digitalização. 
2BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 221.São civilmente responsáveis pelo ressarcimento 

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

de divulgação. Decisão: 12/05/1999. DJ 26/05/1999 . 

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula n º 403. Independe de prova do prejuízo a indenização 

pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Decisão: 

28/10/2009. DJ 24/11/ 2009. 



 
 

7 
 

É certo também, que na internet, muitas vezes são divulgadas informações falsas, 

que tem por objetivo apenas expor a intimidade e denegrir a imagem dos indivíduos 

envolvidos, de maneira que um dos principais objetivos da internet, que é o de divulgar 

informações verídicas, de uma maneira mais ágil, acaba sendo esquecido. 

Com a recente Lei 12.965/2014, conhecida como Marco Civil da internet, buscou-

se proteger, de maneira mais eficaz, as relações privadas surgidas com o uso das mídias 

digitais, garantido aos usuários da internet a liberdade de expressão e informação, nos 

mesmos moldes dos preceitos constitucionais. Contudo, da mesma maneira, a Lei 

buscou garantir o direito à privacidade e à intimidade. Assim, o Marco Civil da Internet 

impõe limites à divulgação de determinadas informações, e responsabiliza aquele que 

desrespeitá-los. 

Não se quer com esses apontamentos reprovar o uso da internet, tampouco 

encontrar uma maneira de se restringir o acesso a ela, por óbvio; até mesmo porque hoje 

o uso da internet é uma prática constante na vida dos indivíduos, e como já dito, trouxe 

vantagens indiscutíveis. O que se pretende com este artigo é, na verdade, analisar em 

que momento o acesso irrestrito à vida pessoal- facilitado pelo uso da internet- pode ser 

prejudicial, qual seria o limite da liberdade de informação quando ela se choca com a 

proteção à privacidade e também, o fato de que os direitos citados, apesar de 

fundamentais, não são absolutos, de maneira que, em alguns momentos um será 

prejudicado em favor do outro. 

 

1. Direito à privacidade vs Direito à liberdade de informação 

 

Inicialmente, faz-se mister esclarecer que tanto o direito à privacidade quanto  

direito à liberdade de informação são direitos fundamentais e estão previstos no art. 5° 

da Constituição Federal.Segundo Ingo Sarlet3 (1998 apud MENDES, 2012: 159) os 

direitos fundamentais podem ser considerados concretizações das exigências do 

princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a dignidade da pessoa humana: 

 

(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

                                                           
3
MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012. 
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desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a rede da vida.
4 

 

É por isso, portanto, que se torna tão complexa a decisão que deve estabelecer 

qual desses dois direitos prevalecerá quando entrarem em choque. Então, A primeira 

pergunta a se fazer, ao se deparar com esse conflito, deverá ser: como conciliar a 

dicotomia entre liberdade das informações e a privacidade? 

Antes de qualquer análise sobre essa questão, é preciso destacar que o Estado 

Democrático de Direito é totalmente incompatível com qualquer espécie de restrição ao 

acesso à informação, comunicação e à liberdade de impressa, na medida em que tem 

como um de seus sustentáculos a transparência e a liberdade de informação e de 

expressão.   

É devido a isso e a um passado histórico brasileiro em que a censura se fazia 

sempre presente, que parece espantoso o fato de que, em alguns momentos, os direitos à 

liberdade de informação, impressa e expressão poderem ser prejudicados em favor de 

outros. Mas, o que se quer mostrar é que, apesar de esses direitos serem fundamentais, 

eles não são absolutos, sofrendo restrições quando necessário, respeitando, claro, os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Segundo Norberto Bobbio, os direitos fundamentais são uma construção histórica, 

de maneira que em determinada época ou lugar, um direito poderá ou não ser 

considerado fundamental: 

 

Do ponto de vista teórico, sempre defendi — e continuo a defender, fortalecido por 

novos argumentos — que os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, 

são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas circunstâncias, caracterizadas por 

lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos de modo 

gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas.5 

 

Para melhor esclarecimento, faz-se mister destacar aqui o art. 5º , IV e IX da Carta 

Magna, que dispõe sobre a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação e a de 

informação. Vejamos: 

                                                           
4SARLET, I. W. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 39. 
5 BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p.9. 
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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: 

 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; 

 

Sabe-se, contudo, que esses direitos não podem ser sempre aplicados de maneira 

irrestrita, podendo, então, sofrer limitações “quando enfrentam outros valores de ordem 

constitucional, inclusive outros direitos fundamentais”6. Esse, inclusive, também é o 

entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 

 

Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de 

caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências 

derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que 

excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das 

prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos 

pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao 

delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético 

que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, 

destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a 

assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia 

pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e 

garantias de terceiros7. 

 

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - 

PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA À HONRA DE 

ADVOGADO - LIBERDADE DE INFORMAÇÃO E DE INFORMAÇÃO - 

DIREITOS RELATIVIZADOS PELA PROTEÇÃO À HONRA, À IMAGEM E À 

DIGNIDADE DOS INDIVÍDUOS - VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES E 

EXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DA EMPRESA JORNALÍSTICA - 

REEXAME DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO 

                                                           
6
MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 163 

7STF - MS: 23452 RJ, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 16/09/1999,  Tribunal Pleno, 

Data de Publicação: DJ 12/05/2000 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1027008/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

REVISÃO PELO STJ - POSSIBILIDADE - VALOR EXORBITANTE - 

EXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - A liberdade de informação e de manifestação do pensamento não 

constituem direitos absolutos, sendo relativizados quando colidirem com o direito à 

proteção da honra e da imagem dos indivíduos, bem como ofenderem o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. II - A revisão do entendimento do 

Tribunal a quo acerca da não veracidade das informações publicadas e da existência 

de dolo na conduta da empresa jornalística, obviamente, demandaria revolvimento 

dessas provas, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na 

Súmula 07/STJ. III - É certo que esta Corte Superior de Justiça pode rever o valor 

fixado a título de reparação por danos morais, quando se tratar de valor exorbitante 

ou ínfimo. IV - Recurso especial parcialmente provido.8 

 

O direito à privacidade, de primeira grandeza, assim como os supracitados, está 

contemplado também no art. 5° da Lei Maior. Dispõe o inciso X do art. 5° que: 

 

X - 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 

 

Diante desse embate entre direitos, se faz necessária, então, uma ponderação entre 

eles, de modo a garantir uma harmonia entre os mesmos, uma vez que todos estão 

previstos constitucionalmente e não há na Constituição Brasileira hierarquia de normas. 

Deve haver, então, adequação e razoabilidade na análise de cada caso para se chegar à 

conclusão de qual direito deverá prevalecer em cada uma das situações. 

 Nesse sentido, no que diz respeito ao conflito entre o direito à liberdade de 

expressão e o direito à privacidade, afirma Gilmar Ferreira Mendes que: 

 

Uma matéria jornalística, por exemplo, sobre a vida de alguém pode pôr em linha de 

atrito o direito de liberdade de expressão e a pretensão à privacidade do retratado. 

Considerados em abstrato, ambos os direitos são acolhidos pelo constituinte como 

direitos fundamentais. A incidência de ambos no caso cogitado, porém, leva a 

conclusões contraditórias entre si. Para solucionar o conflito, hão de se considerar as 

ciscunstâncias do caso concreto, pesando-se os interesses em conflitos, no intuito de 

                                                           
8STJ - Resp: 783139 ES 2005/0156675-6, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 

11/12/2007,T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 18/02/2008 . 
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estabelecer que princípio há de prevalecer, naquelas condições específicas, segundo 

um critério de justiça prática.9 

 

 Outro exemplo está no art. 220 da Carta da República, que garante que os 

direitos de expressão e de informação não sofrerão restrições, mas que deve ser 

observado, por exemplo, o que está disposto no art. 5º, X, admitindo a indenização por 

danos morais e patrimoniais à imagem, para preservar a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas 10 

Contudo, certo é, que essa ponderação de princípios não é uma tarefa fácil, tendo 

chamado a atenção da jurisprudência e da doutrina. Segundo Luís Roberto Barroso11 

 

É pacífico que casos como esses não são resolvidos por uma subsunção simples. 

Será preciso um raciocínio de estrutura diversa, mais complexo, capaz de trabalhar 

multidirecionalmente, produzindo a regra concreta que vai reger a hipótese a partir 

de uma síntese dos distintos elementos normativos incidentes sobre aquele conjunto 

de fatos. De alguma forma, cada um desses elementos deverá ser considerado na 

medida de sua importância e pertinência para o caso concreto, de modo que, na 

solução final, tal qual em um quadro bem pintado, as diferentes cores possam ser 

percebidas, embora alguma(s) dela(s) venha(m) a se destacar sobre as demais. Esse 

é, de maneira geral, o objetivo daquilo que se convencionou denominar técnica da 

ponderação. 

 

Resta claro então, que com a análise de cada caso concreto, pelo juízo 

competente, de maneira individualizada, que informações sem qualquer interesse 

público, ou seja, que não têm a intenção de comunicar, mas sim de violar a vida privada 

de um indivíduo, e, consequentemente, os direitos à honra, imagem e, também a 

dignidade da pessoa humana, devem ser analisadas com muito cuidado antes de serem 

veiculadas, a fim de evitar a violação de qualquer desses direitos, gerando para o 

ofendido, em caso de transgressão, o direito à indenização, que muitas vezes não é 

capaz de reparar o dono sofrido por aquele que teve a intimidade violada. 

Sabe-se que as divulgações na internet que violam a privacidade dos indivíduos, 

na grande maioria das vezes, como já destacado, não têm como objetivo informar, mas 

                                                           
9
MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 210. 

10MENDES, G. F.; BRANCO, P. G. G. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 306. 
11 BARROSO, L. R. Colisão entre Liberdade de Expressão e Direitos da Personalidade. Critérios de 

Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei de Imprensa. Revista 

de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 235, p. 1-36, jan/mar, 2004. 
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sim expor a intimidade da pessoa e com isso ampliar o número de acesso aos sítios 

responsáveis pela divulgação da notícia. Não se trata então, nesses casos, de conflito 

entre um direito e outro. O objetivo a se alcançar é de fato a superxposição. Nessas 

situações em que são divulgadas informações que não correspondem à verdade, não há 

dúvidas que o responsável pela divulgação das falsas notícias, que tinha como único 

objetivo gerar destaque ao seu site, às custas da imagem alheia, terá obrigação de 

indenizar aquele que sofreu o dano, podendo também, em alguns casos, ser 

responsabilizado penalmente pelos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos 

respectivamente nos arts. 138, 139 e 140 do Código Penal. 

Vale destacar ainda, que existe no Brasil Lei que pune a divulgação de notícias 

falsas, especificamente no que diz respeito ao mercado financeiro. Dispõe a Lei 

7.492/86, em seu art.3º que será punido com pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa 

aquele que divulgar informação falsa sobre instituição financeira, uma vez que isso 

pode desestabilizar o mercado financeiro. 

Nessas situações mencionadas, não restam dúvidas de que deverão preponderar os 

direitos à privacidade, intimidade e imagem. Até mesmo porque, nessas situações não se 

está questionando a proteção do direito à liberdade de informação, mas sim a 

necessidade de exibir e consequentemente, ofender. 

Mesmo quando certas notícias são veiculadas, primeiramente, em meios de 

comunicação que não têm capacidade de divulgar notícias de maneira tão veloz como a 

internet,certo é que em pouco tempo a informação já terá sido espalhada na rede, se 

propagando de maneira exponencial. Ou seja, mesmo que o destino inicial da notícia 

não seja a internet, como a mesma se faz constantemente presente nos dias atuais e é um 

dos meios de comunicação mais eficazes e velozes, muito dificilmente as informações 

não chegarão ao mundo digital. Assim, obviamente, não é só na internet que se deve ter 

cuidado ao disponibilizar determinada notícia que não vai levar ao público qualquer 

informação de peso, tendo por vezes, apenas o objetivo chamar atenção. 

Importante citar aqui o caso de um empresário que teve seu nome associado à 

escândalo da Alstom e Petrobras 12  , através da divulgação de notícias- que o 

                                                           
12

O episódio que se faz referência é o que envolveu a multinacional francesa Alstom e a empresa estatal 

brasileira Petrobras no fornecimento de turbinas para a maior termelétrica do país, a usina térmica 

Governador Leonel Brizola, conhecida como TermoRio, instalada na Baixada Fluminense. Segundo a 

reportagem, Alstom e Petrobras elaboraram um esquema de corrupção sobre a montagem e fiscalização 

desta usina, no qual, através do controle das empresas subsidiárias prestadores de serviços, desviavam o 

dinheiro investido neste projeto. Neste esquema, Paulo Roberto Barbosa de Oliveira, que foi presidente e 
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ridicularizavam e expunham sua imagem- em alguns sites 13  e também em meios 

impressos, fazendo com que as notícias se propagassem de maneira exponencial. Vale 

lembrar ainda, que a internet além de agilizar esse processo de divulgação de 

informações, muitas vezes falsas, impede também que determinados fatos sejam 

esquecidos, gerando danos de irreparáveis. 

Os Tribunais de justiça do Rio de Janeiro e de São Paulo, como se observa a partir 

dos julgados a seguir,também entendem que deve haver uma análise dos direitos 

conflitantes nos casos concretos para se chegar à conclusão de qual deverá imperar e 

que, portanto, se o objetivo de determinada informação for ofender, deverá prevalecer o 

direito à privacidade em detrimento ao direito de informação. Vejamos: 

 

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANO 

MORAL. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA OFENSIVA AO 

AUTOR. VIOLAÇÃO À HONRA DO DEMANDANTE. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO. JUROS DE 

MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 

DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. - O cerne da demanda diz respeito 

ao embate entre duas garantias constitucionais colidentes: a liberdade de expressão e 

a inviolabilidade da intimidade, privacidade, honra e imagem. Cabe ao intérprete 

efetuar a harmonização destes princípios de modo a garantir-lhes a utilização mais 

saudável, sem importar em grave ofensa à fruição do princípio contraposto. - 

Conforme também concluiu o magistrado singular, em algumas das reportagens 

colacionadas sequer consta referência ao nome do autor, e em todas as matérias 

vislumbra-se o propósito de noticiar a existência de esquema de fraudes imobiliárias, 

com nítido caráter informativo de interesse público, exceto pela reportagem 

veiculada no dia 19/11/2010, em que o nome e a imagem do autor estão estampados 

na primeira página do jornal, imputando-lhe a prática de crime, sem provas neste 

sentido, mas tão somente meras suspeitas que não se confirmaram, o que sem dúvida 

ultrapassa o intuito de informar, concretizando o abuso deste direito, em face do 

autor. - O conteúdo crítico extrapolou a função informativa e importou em violação 

a direito da personalidade do demandante, abalando sua honra e imagem pública em 

decorrência da publicação de material vexatório, afigurando-se acertada a sentença 

ao julgar procedente o pleito compensatório, a título de dano moral. - Quantum 

                                                                                                                                                                          
acionista minoritário da TermoRio, é supostamente acusado de favorecer ilicitamente empresas que 

prestaram serviço à TermoRio, empresas estas da qual também é sócio. 
13 RODRIGUES, A. Quanto mais se mexe no caso Pasadena....2014. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/edicoes/1062/noticias/quanto-mais-se-mexe. Acesso em: 10 de 

março de 2016.  
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indenizatório adequadamente arbitrados, em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa. - Merece 

parcial acolhimento o recurso da parte autora apenas no que se refere ao termo 

inicial de incidência dos juros legais, uma vez que, nos casos de ilícito 

extracontratual, os juros são contados do evento danoso (Súmula nº. 54 do STJ)14 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS EM RAZÃO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA 

OFENSIVA À HONRA DA AUTORA. 1. A autora atua no ramo da construção 

civil e sofreu ofensa à honra em razão de publicação do sindicato dos trabalhadores 

da construção civil. A notícia afirmava que a autora deixou de cumprir obrigações 

trabalhistas e atuava de modo fraudulento no mercado. Fazia cambalacho, 

maracutaia e safadeza. A própria ré reconheceu que utilizou palavras equivocadas na 

notícia. 2. Não há dúvida de que a Constituição Federal garante a liberdade de 

imprensa (art. 220, da Constituição Federal). Entretanto, a Constituição Federal 

também garantiu a indenização por dano material, moral ou à imagem (art. 5º, inc. 

V) e considerou invioláveis a vida privada, a honra e a imagem das pessoas (art. 5º, 

inc. X). Houve, portanto, a imposição de limite à plena liberdade de imprensa. O 

exercício deste direito, previsto na Constituição, não pode violar direitos 

fundamentais igualmente estabelecidos na Constituição. Aplicação do mecanismo 

constitucional de calibração de princípios. Precedente do STF (ADPF 130). 3. A ré, 

valendo-se dodireito à manifestação livre do pensamento, terminou por violar a 

honra da ré, o que não pode ser admitido. Por esta razão, justifica-se a indenização 

concedida pela sentença.Redução do valor da reparação por danos morais. Recurso 

parcialmente provido para este fim15 

 

Logo, certo é, que cada caso deverá ser considerado de maneira particular, não 

podendo essa análise ser feita abstratamente, por tratar-se de direitos que não são 

absolutos, de modo que,em determinados casos, um terá que sucumbir a outro. 

 

2. O Direito ao Esquecimento como um direito implícito aos direitos fundamentais 

 

 Nos dias atuais, não há como se falar nos direitos fundamentais, principalmente 

no embate tema dessa pesquisa, sem mencionar o Direito ao Esquecimento, que vem 

                                                           
14

TJ-RJ - APL: 03815124120118190001 RJ0381512-41.2011.8.19.0001, Relator: Desembargador Carlos 

Santos de Oliveira. Data de Julgamento: 26/05/2015, 22ª Vara Cível. 
15 TJ-SP-APL:9242649672005826 SP 9242649-67.2005.8.26.0000, Relator:Desembargador Carlos 

Alberto Garbi,.Data de Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado. 
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ganhando, nos últimos anos, maior importância no cenário jurídico, recebendo já há 

algum tempo destaque no mundo europeu, e mais recentemente, no Brasil. 

O Direito ao Esquecimento, também intitulado de “direito de estar só” ou “direito 

de ser deixado em paz”, the right to be Let alone, nos EUA, ou derecho al olvido, na 

língua espanhola, consiste, de acordo com René Ariel Dotti:  

 

(...)na faculdade de a pessoa não ser molestada por atos ou fatos do passado que não 

tenham legítimo interesse público. Trata-se do reconhecimento jurídico à proteção 

da vida pretérita, proibindo-se a revelação do nome, da imagem e de outros dados 

referentes à personalidade.
16

 

 

Como um direito fundamental, o direito ao esquecimento deve estar diretamente 

relacionado ao direito à privacidade e, portanto, pautado na dignidade da pessoa 

humana. Segundo Ingo Wolfgang Sarlet, o direito ao esquecimento é um “direito 

fundamental implícito”17. Este tipo de direito não está previsto constitucionalmente, 

mas pode ser inferido a partir da observância de outras normas, por exemplo, as que 

garantem o direito à privacidade, à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. 

O direito de não ser lembrado eternamente pelo cometimento de qualquer ilícito 

passado é uma maneira de proteção à dignidade da pessoa humana, na medida em que 

esse princípio garante às pessoas não só respeito e proteção, mas também a efetivação 

dos direitos dela decorrentes. 

Um dos principais casos em que se demonstra a tensão existente entre direito à 

informação e direito à privacidade, e que inaugurou o debate sobre direito ao 

esquecimento, é o de Mario Costeja Gonzalez. 

Em 1988 foi publicado um anúncio sobre um leilão de imóveis para pagamento de 

dívidas à previdência social espanhola. Mario era um desses devedores, e seu 

apartamento foi levado à hasta pública. Depois de encerrado o caso, o nome de Mario 

continuou sendo relacionado às dívidas que não existiam mais quando o jornal 

digitalizou o seu arquivo em 2008. 

                                                           
16DOTTI, René Ariel. Proteção da vida privada e liberdade de informação: possibilidades e limites. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. 
17SARLET, I. W. Tema da moda, direito ao esquecimento é anterior à internet. Revista Consultor 

Jurídico, Disponível em: http://www.conjur.com.br/2015-mai-22/direitos-fundamentais-tema-moda-

direito-esquecimento-anterior-internet. Acesso em : 12/01/2016. 

 

http://www.conjur.com.br/2015-mai-22/direitos-fundamentais-tema-moda-direito-esquecimento-anterior-internet
http://www.conjur.com.br/2015-mai-22/direitos-fundamentais-tema-moda-direito-esquecimento-anterior-internet
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Incomodado com a situação, em 2009, Mario pediu ao jornal que o seu nome não 

aparecesse mais no motor de busca, que o associava à dívida. Contudo, seu pedido foi 

negado, momento em que resolveu pedir junto ao Google da Espanha a retirada do seu 

nome do motor de busca. Todavia, o pedido mais uma vez foi negado.  

Com isso, ele protocolizou uma reclamação na Agência Espanhola de Proteção de 

Dados (AEPD) contra a empresa La Vanguardia Ediciones SL, que edita o jornal e 

também contra Google Spain e Google Inc. O julgamento da reclamação pela agência 

espanhola deu-se em julho de 2010, tendo a AEPD rejeitado o pedido em face do jornal. 

Contudo, o Tribunal de Justiça da União Europeia determinou que o Google retirasse de 

sua busca qualquer informação associando Mario à dívida da previdência social, 

concluindo que, nesse caso, a vida privada do indivíduo tem muito mais relevância que 

uma informação sobre uma dívida passada, que não apresentava qualquer interesse 

público.Decidiu o Tribunal de Justiça da União Europeia que: 

 

Em relación con una situación como la del litigio principal, que se refiere a la 

presentación, em la lista de resultados que el internauta obtiene al efectuar una 

búsqueda a partir del nombre del interessado com ayuda de Google Search, de 

vínculos a dos páginas de archivo sen línea de un periódico que contienen anuncios 

que mencionan el nombre de esta persona y relativos a una subasta inmobiliaria 

vinculada a un embargo por deudas a la Seguridad Social, es preciso considerar 

que, teniendo em cuenta el carácter sensible de la información contenida en dichos 

anuncios para la vida privada de esta persona y de que su publicación inicial se 

remonta a 16 años atrás, el interesado justifica que tiene derecho a que esta 

información ya no se vincule a su nombre mediante esa lista. Por tanto, em la 

medida en que em el caso de autos no parece existir razones concretas que 

justifiquen um interés preponderante del público em tener acceso a esta información 

em el marco de tal búsqueda, lo que no obstante incumbe comprobar al órgano 

jurisdiccional remitente, el interessado puede, em virtud de los artículos 12, letra b), 

y 14, párrafo primero, letra a), de La Directiva 95/46, exigir que se eliminen estos 

vínculos de la lista de resultados18 

 

Dessa maneira, o que se quer dizer é que a dignidade da pessoa humana não pode 

permitir que uma pessoa seja acometida eternamente por transtornos e sofrimentos 

                                                           
18 Sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia. Disponível em: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d585485bc5ed1a4a0698fdcbaf

380e2b01.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNb3z0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=ES&mod

e=req&dir=&occ=first&part=1&cid=262988. Acesso em: 14/01/2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex:31995L0046(diretiva) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d585485bc5ed1a4a0698fdcbaf380e2b01.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNb3z0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=262988
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d585485bc5ed1a4a0698fdcbaf380e2b01.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNb3z0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=262988
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d585485bc5ed1a4a0698fdcbaf380e2b01.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNb3z0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=262988
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decorrentes de fatos pretéritos que não tenham qualquer interesse público, mostrando, 

portanto, que o direito fundamental à privacidade, intimidade, honra e imagem; e o 

Direito ao Esquecimento estão diretamente relacionados. 

Não há na legislação brasileira, um tratamento específico para o Direito ao 

Esquecimento. Contudo, com o Enunciado 53119aprovado na VI Jornada de Direito 

Civil do Conselho de Justiça Federal (CJF) em 2013, interpretando o art. 11 do Código 

Civil, o direito ao esquecimento ganhou mais prestígio e destaque. Vejamos: 

 

ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade 

da informação inclui o direito ao esquecimento.  

Artigo: 11 do Código Civil  

Justificativa: Os danos provocados pelas novas tecnologias de informação 

vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao esquecimento tem sua 

origem histórica 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 possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos, mais 

especificamente o modo e a finalidade com que são lembrados.  

 

 Juntamente ao Enunciado, dois casos de grande repercussão também foram 

responsáveis pelo vulto do Direito ao Esquecimento no Brasil: o da Candelária e o de 

Aída Curi. 

Jurandir Gomes de França, acusado como um dos autores da Chacina da 

Candelária, sequência de homicídios ocorridos em 23 de julho de 1993, foi absolvido 

pelo Tribunal do Júri por unanimidade. Apesar disso, em 2006, o programa de televisão 

Linha Direta, transmitido na Rede Globo, retratou Jurandir como um dos envolvidos na 

Chacina. Por isso, Jurandir ajuizou ação de reparação por danos morais em face da Rede 

Globo, no qual o STJ, no Recurso Especial nº 1.334.097/RJ (2012/01449107), tendo 

como relator o Ministro Luis Felipe Salomão, da Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça, reconheceu o direito ao esquecimento ao autor, afirmando que: 

 

Com efeito, penso que a historicidade do crime não deve constituir óbice em si 

intransponível ao reconhecimento de direitos como o vindicado nos presentes autos. 

Na verdade, a permissão ampla e irrestrita a que um crime e as pessoas nele 

                                                           
19  Enunciado nº 531 CJF – Art. 11 CC. A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da 

informação inclui o direito ao esquecimento. 
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envolvidas sejam retratados indefinidamente no tempo – a pretexto da historicidade 

do fato –, pode significar permissão de um segundo abuso à dignidade humana, 

simplesmente porque o primeiro já fora cometido no passado. Muito pelo contrário, 

nesses casos o reconhecimento do “direito ao esquecimento” pode significar um 

corretivo – tardio, mas possível – das vicissitudes do passado, seja de inquéritos 

policiais ou processos judiciais pirotécnicos e injustos, seja da exploração populista 

da mídia. 

(...)E é por essa ótica que o direito ao esquecimento revela sua maior nobreza, 

afirmando-se, na verdade, como um direito à esperança, em absoluta sintonia com a 

presunção legal e constitucional de regenerabilidade da pessoa humana.20 

 

Quanto ao segundo caso citado, Aída Curi foi abusada sexualmente e morta em 

1958 no Rio de Janeiro. O caso foi retratado também no programa Linha Direta, e, 

segundo os familiares, o programa fez com que a família revivesse esse período de tanta 

dor. 

 Em razão disso, os irmãos da vítima ajuizaram ação de reparação de danos 

morais, materiais e à imagem em face da emissora. Contudo, no Recurso Especial 

1.335.153 - RJ (2011/0057428-0), que teve também como relator o Ministro Felipe 

Salomão, a Quarta Turma do STJ entendeu que não seria devida a indenização, uma vez 

que esse crime teria sido um fato histórico, não sendo possível retratá-lo sem fazer 

menção ao nome da vítima. Ficou, portanto, consignado que: 

 

Em um crime de repercussão nacional, a vítima – por torpeza do destino – 

frequentemente se torna elemento indissociável do delito, circunstância que, na 

generalidade das vezes, inviabiliza a narrativa do crime caso se pretenda omitir a 

figura do ofendido. Tal pretensão significaria, em última análise, por exemplo, tentar 

retratar o caso DorotyStang, sem DorotyStang; o caso Vladimir Herzog, sem 

Vladimir Herzog, e outros tantos que permearam a história recente e passada do 

cenário criminal brasileiro. 11.2. Com efeito, o direito ao esquecimento que ora se 

reconhece para todos, ofensor e ofendidos, não alcança o caso dos autos, em que se 

reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o domínio público, 

de modo que se tornaria impraticável a atividade da imprensa para o desiderato de 

retratar o caso Aida Curi, sem Aida Curi.21 

 

                                                           
20STJ- Resp: 1334097 RJ 2012/0144910-7, Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Data de julgamento: 

28/052013, QUARTA TURMA. Data da publicação: DJ 10/09/2013 
21

STJ- Resp: 1335153 RJ2001/0057428-0, Relator: Ministro Luiz Felipe Salomão. Data de julgamento: 

28/052013, QUARTA TURMA. Data da publicação: DJ10/09/2013 
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O STF ainda vai analisar a aplicação do direito ao esquecimento no caso Aída 

Curi. A matéria é objeto de Agravo em Recurso Extraordinário e teve repercussão geral 

reconhecida. De acordo com o Ministro Dias Tofolli, relator do caso: 

 

de um lado, a liberdade de expressão e o direito à informação; de outro, a dignidade 

da pessoa humana e vários de seus corolários, como a inviolabilidade da imagem, da 

intimidade e da vida privada(...) 

Assim, a definição por este Supremo Tribunal das questões postas no feito 

repercutirá em toda a sociedade, revelando-se de inegável relevância jurídica e 

social. Manifesto-me, portanto, pela existência de repercussão geral da matéria 

constitucional versada no apelo extremo22. 

 

O caso de Aída Curi demonstra, contudo, que nem sempre prepondera a defesa 

pelo direto ao esquecimento e consequentemente, pelo direito à privacidade ou 

intimidade, de modo que se determinada informação tiver relevância pública, deverá o 

direito à privacidade sucumbir ao direito à informação, ficando o direito ao 

esquecimento prejudicado. 

É importante ainda registrar, depois do destaque desses casos, que o direito ao 

esquecimento não tem como objetivo fazer com que as pessoas removam da história 

fatos importantes e de grande interesse social. Na verdade, esse direito pretende 

assegurar o modo como determinado caso deverá ser discutido e lembrado, garantindo 

que as pessoas que tenham seus nomes associados a ele não sofram para sempre com a 

situação. 

Deve ser registrado, portanto, que não parece razoável que determinada notícia de 

grande interesse público e histórico seja simplesmente deletada por respeito ao direito à 

privacidade e à intimidade, uma vez que a população tem total direito de saber e discutir 

sobre o assunto. Contudo, como já mencionado, deve ser o caso tratado com 

determinado cuidado, confirmando que as pessoas associadas a ele não se sintam 

atormentadas eternamente.   

Por outro lado, casos sem qualquer interesse público, portanto, em que prevalece a 

proteção pelo direito à privacidade, devem sim ser abarcados pelo direito ao 

esquecimento. 

 

                                                           
22 STF - RG ARE: 833248 RJ - RIO DE JANEIRO, Relator: Min. Dias Tofolli, Data de Julgamento: 

11/12/2014, Data de Publicação: DJe-033 20-02-2015 
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3. Marco Civil da Internet – Lei 12.965, de 23 de abril de 2014 

 

A Lei Ordinária 12.965/2014, popularmente conhecida com Marco Civil da 

Internet era muito aguardada e necessária, visto que o uso da internet no Brasil já é 

frequente há alguns anos e, dependia, portanto, de uma legislação que regulasse de 

maneira mais efetiva as práticas derivadas do uso da internet. As pessoas acordam e 

dormem conectadas, interagindo com outros indivíduos em qualquer parte do mundo, 

para fins pessoais ou profissionais. Quer dizer, se fazia muito necessária uma legislação 

capaz de garantir os direitos e deveres para uso da internet, bem como de regulamentar 

as relações derivadas desse uso.  

O Marco Civil da internet entrou em vigor no dia 23/06/2014 e estabelece os 

direitos e deveres do uso da internet no Brasil, tendo como principal ponto a proteção à 

privacidade dos usuários da internet, tanto de seus dados como de suas comunicações.  

De acordo com Crespo (2014) 23, o Marco Civil teve como estímulos a Convenção 

Europeia de Direitos Humanos, a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia e a 

Carta da República, que garante o direito à intimidade e à vida privada no seu art. 5º, 

inciso X e o sigilo de correspondências e comunicações telegráficas no mesmo art. 5°, 

inciso XII. 

Faz-se mister o destaque dos artigos da Lei 12.965/2014 que asseguram a 

proteção à privacidade dos usuários da rede: 

 

Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

II - proteção da privacidade; 

 

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; 

(...) 

                                                           
23

CRESPO, M. X. F. Intimidade e privacidade na internet em face do marco civil (lei 12.965/14). In.: 

ALMEIDA FILHO, J. C. A.; MEIRELLES, D. R. S.; PIMENTEL, F. (Org.). Processo e Conexões 

Humanas. Petrópolis: Sermograf, 2014. 
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II - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de 

conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, 

expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento 

e proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para 

finalidades que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso 

de aplicações de internet; 

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de 

dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas 

contratuais; 

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada 

aplicação de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, 

ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei. 

 

De acordo com o Deputado Federal Alessandro Molon (PT/RJ), relator do projeto 

de Lei do Marco Civil da Internet: 

 

O Marco Civil da Internet já é uma referência para o mundo, não apenas no que se 

refere ao seu conteúdo, mas por ser uma nova forma de fazer lei, com efetiva 

participação da sociedade durante todo o processo – na elaboração e durante toda 

sua tramitação. A nova lei é um avanço, uma valiosa conquista de toda a sociedade. 

É um projeto de direitos humanos online.24 

 

 Resta clara, portanto, a intenção do legislador de proteger, de maneira mais 

efetiva, os direitos fundamentais também na internet, tendo com um de seus principais 

enfoques a proteção à privacidade e aos dados pessoais dos usuários. 

Reforça ainda mais essa ideia, a previsão do art. 10 da Lei, que dispõe que: 

 

Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a 

aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do 

conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da 

vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas. 

 

                                                           
24BRANDÃO, P. Deputado Alessandro Molon debate Marco Civil da Internet com dirigentes da CUT e 

movimentos sociais. Disponível em: http://www.cut.org.br/noticias/deputado-alessandro-molon-debate-

marco-civil-da-internet-com-dirigentes-da-cut-e-47fd/. Acesso em: 21 de janeiro de 2016. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cut.org.br%2Fnoticias%2Fdeputado-alessandro-molon-debate-marco-civil-da-internet-com-dirigentes-da-cut-e-47fd%2F&h=4AQHUcce3
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A Liberdade de expressão e o acesso à informação também foram garantidos pela 

Lei, todavia, sabe-se que o desrespeito à intimidade e à vida privada- a partir da 

divulgação de fatos que exponham a intimidade dos usuários- como, por exemplo, a 

publicação de dados pessoais e de conteúdo de comunicações privadas, fará com que 

aquele que desrespeitou a Lei sofra sanções, seja no plano civil, penal ou administrativo. 

Outrossim, o art. 4°, inciso II da Lei, dispõe que o acesso à informação e 

participação dos usuários estão relacionadas a assuntos públicos, o que garante que, as 

informações  que não demonstrem qualquer interesse público, isto é, aquelas que apenas 

dizem respeito às questões privadas dos indivíduos, devem ser resguardadas, não 

havendo amparo àqueles que se utilizam do direito à liberdade de informação como 

justificativa para divulgação de determinadas notícias.  

 Vale ainda ressaltar que existem questões muito delicadas que envolvem o uso 

da internet, como a divulgação de vídeos íntimos, por vingança, afrontando da maneira 

ainda mais reprovável a intimidade e privacidade de um indivíduo. Essa questão enfim, 

foi disciplinada, no art. 21 do Marco Civil, que dispõe que o provedor de aplicações de 

internet deverá indisponibilizar o conteúdo íntimo divulgado, quando notificado, e se 

não o fizer, responderá subsidiariamente pela violação da intimidade. 

 Há argumentos, contudo, no sentindo de que a Lei ainda precisa de 

regulamentação em alguns aspectos, para que tenha de fato um efeito prático. Sobre a 

proteção à privacidade, existem lacunas na Lei, como no art. 10, §4º que não esclarece o 

que são medidas e procedimento de segurança e de sigilo e o art. 11, § 4º que afirma 

que um decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto 

neste artigo. 

Ou seja, apesar do avanço do Marco Civil da internet por regular direitos e 

deveres decorrentes das relações na internet, sabe-se que ainda faltam alguns pontos a 

serem regulamentados, caso contrário, haverá dúvidas na aplicação da lei e alguns de 

seus efeitos práticos não vão se apresentar. 

Segundo Fábio Caldas de Araújo: 

 

O marco civil corresponde a uma carta principiológica que traça as diretrizes 

fundamentais sobre o mundo virtual no Direito brasileiro, mas que jamais poderia 

abarcar o Direito material e processual de modo cerrado. Esta tarefa caberá à 
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doutrina, aos juristas e aos tribunais que paulatinamente demonstrarão ao legislador 

os pontos de ajuste e adaptação necessários no ordenamento jurídico.25 

 

 Isto quer dizer que as previsões no Marco Civil ainda são precárias e precisam se 

aperfeiçoar, o que acontecerá com a apreciação dessas questões pelo judiciário, de 

maneira mais frequente, além das publicações doutrinárias, que tratarão com maior 

apreço as questões envolvendo a interação através das mídias sociais. 

 

4. Conclusão 

 

Tendo em vista os aspectos abordados no trabalho, pôde-se observar que a 

internet criou um novo modelo de interação pessoal, uma vez que, sendo considerado 

um meio de comunicação muito rápido e eficiente, é capaz de permitir que pessoas no 

mundo inteiro se comuniquem e troquem informação de maneira bastante veloz, 

trazendo, então, muitos ganhos à sociedade.  

Junto com a as vantagens, entretanto, chegaram também as complicações criadas 

por um meio de comunicação capaz de espalhar uma notícia,nem sempre positiva e nem 

sempre necessária, de uma maneira inexplicavelmente rápida. Daí então surge o 

problema que se buscou abordar, qual seja: O direito à liberdade de informação 

apresenta limites quando confrontado com o direito à privacidade? 

Como foi analisado, sabe-se que para se resolver essa questão, deve-se fazer uma 

análise casuística, já que se está tratando de dois direitos fundamentais, não havendo, 

portanto, uma regra geral para resolver tal questão. O que se deve fazer então é levar em 

consideração as peculiaridades de cada caso e analisar quais interesses estão em conflito 

em cada situação, de modo particular, para se chegar à conclusão de qual deverá 

prevalecer, através de uma ponderação. 

É certo, contudo, que devido às circunstâncias históricas que o Brasil viveu, 

qualquer situação em que há a defesa de restrição ao direito à liberdade de informação 

ou expressão, assusta e pode acabar sendo confundida com censura. É por isso, talvez, a 

dificuldade de perceber que a privacidade, em certas situações, como àquelas em que a 

divulgação de determinado assunto tem mais intenção de atacar, de chamar atenção do 

que de informar, deverá sim ser garantida em detrimento do direito à liberdade de 
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informação ou expressão, porque, como já dito, nenhum direito, nem mesmo os 

fundamentais, são absolutos e por isso, poderão sofrer restrições em favor de outros 

direitos fundamentais. Assim como, em determinadas situações o direito à liberdade de 

informação prevalecerá, dependendo da necessidade e peculiaridade do caso em 

questão. 

No mesmo sentido, buscou-se analisar também o direito ao esquecimento, que não 

está previsto na legislação brasileira, mas está implícito nos direitos fundamentais e 

pode ser diretamente relacionado aos direitos à privacidade, intimidade e imagem, uma 

vez que informações que ligam indivíduos a pratica de ilícitos que não tenham qualquer 

interesse público, como o do caso Mario Costeja Gonzalez, talvez não tenham a 

necessidade de serem divulgados, tampouco a capacidade de atormentar eternamente os 

indivíduos envolvidos na situação, até mesmo por respeito ao princípio que garante a 

proteção de um conjunto de direitos fundamentais, qual seja, o da dignidade da pessoa 

humana. Não se trata aqui de se propor a remoção de fatos e dados históricos que 

tenham relevância, mas sim de proteger a intimidade, a privacidade e a honra de 

indivíduos que estão ligados a situações sem qualquer importância pública. 

Por fim, o trabalho buscou analisar o Marco Civil da Internet, tentando mostrar 

que se fazia urgente a edição de uma Lei que regulamentasse os direitos e deveres 

decorrentes das relações surgidas com o uso da internet, destacando, principalmente, o 

fato de a Legislação ter como foco a proteção à privacidade e à intimidade dos usuários, 

de modo a garantir o sigilo de seus dados e comunicações, com algumas exceções. 

Destacou ainda, que a Lei precisa de regulamentação em alguns pontos para quea sua 

aplicação tenha efeitos práticos e para que não haja retrocesso. 
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