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RESUMO: É de conhecimento geral que a internet e suas tecnologias vêm crescendo cada vez 

mais e constituem na atualidade um dos principais meios de comunicação e informação em 

massa, devido à sua facilidade de acesso e de disseminação. Ocorre que, muitas vezes, o meio 

virtual se torna campo para ações que mitigam direitos, bem como torna-se um terreno fértil 

para colisões de direitos. Isso decorre em grande parcela por ser difícil de fiscalizar todas as 

ações praticadas no âmbito virtual. Deste modo o presente artigo tem como objetivo abordar de 

forma não exaustiva, sobre temas que envolvem o Direito à Privacidade X Direito à Liberdade, 

Fake News e a Política do Ódio Virtual, para posteriormente buscar soluções adequadas para 

possíveis conflitos de direitos, ocorridos no âmbito virtual, para isso, serão analisados os meios 

de solução de conflitos de direitos já existentes, com o fim de examinar se os mesmos possuem 

capacidade para gerar soluções eficazes. Para a presente pesquisa será utilizado o método 

hipotético-dedutivo bem como a análise da legislação pertinente ao tema. 

 

Palavras-chave: Direitos da Personalidade. Fake News. Privacidade X Liberdade. Colisão 

de Direitos. 

 

ABSTRACT: It is well documented that the internet and its technologies are continuously 

increasing and present the main mass communication and information media, due to its 

accessibility and dissemination. A fact is the virtual media becomes a context for action that 

mitigate rights, as well as a medium for rights collision. It is due to the difficulties related to 
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the regulation of all the actions in virtual context. So, the present paper aims to approach in a 

non-exhausted form themes such Right to Privacy versus Right to Liberty, Fake News and 

Virtual Hate Policy. Subsequently it is searched adequate solutions for conflicts of right 

occurred in virtual context through the existent solutions in regular context aiming to analyze 

the viability of their approach. For the present research it is applied the hypothetical-deductive 

method as well as the analysis of current legislation. 

 

Keywords: Personality Rights. Fake News. Privacy vs. Liberty. Collision of Rights. 

 

INTRODUÇÃO:  

 

O objetivo da presente pesquisa é fazer um estudo sobre temas que envolvem o Direito 

à Privacidade, Fake News e a Política do Ódio Virtual, assuntos esses que estão cada dia mais 

em ascensão tendo em vista que estão interligados e diariamente entram em choque. 

No contexto atual onde cada vez mais a internet ganha espaço, seja ela como principal 

meio de comunicação e informação ou como meio de interação e lazer, não é incomum deparar-

se com situações de seu uso como disseminador de notícias falsas e/ou inapropriadas. Na grande 

maioria das vezes estas situações estão ferindo diversos direitos em massa, principalmente no 

que se refere aos direitos de personalidade. 

Deste modo, faz-se imprescindível realizar estudos e análises de formas de utilização e 

manuseio da internet de modo “correto”, a fim de evitar conflitos com direitos fundamentais e 

coletivos, em especial, os que envolvem a personalidade. Ou seja, como fazer do espaço virtual 

um ambiente favorável ao desenvolvimento coletivo, e não como um meio de discriminar e 

mitigar a diversidade de pessoas e opiniões principalmente das minorias, uma vez que o uso 

“indevido” vem crescendo proporcionalmente com a evolução e acesso à internet. 

Sendo assim, é notória a extrema importância e valia dos estudos acerca do tema, de modo 

que o presente trabalho tem como intento trazer a conceituação de institutos pertinentes ao 

assunto bem como as controvérsias que deles emergem em diferentes campos jurídicos e 

sociológicos, quais sejam: Direito à Privacidade x Direito à Liberdade, Fake News, Política do 

Ódio Virtual. Posteriormente, serão analisados quais seriam os possíveis meios adequados para 

que todos os direitos de personalidade e direitos fundamentais aufiram sua plena efetivação sem 

mitigarem uns aos outros. 
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A partir desta contextualização, cinge-se o problema de pesquisa que será respondido 

ao final do artigo: Qual é o papel do Estado na proteção dos Direitos da Personalidade em 

massa, e como lograr êxito na sua efetivação frente ao estado democrático de direito? Para tal 

será empregado na presente pesquisa o método hipotético-dedutivo. Já os procedimentos 

instrumentais a serem utilizados consistirão no material bibliográfico e legislação. 

 

1. DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 

Considerando que o objeto do presente estudo envolve os reflexos do uso abusivo do 

espaço virtual atentatório à esfera individual dos sujeitos de direito, imprescindível se faz 

conceituar, antes de tudo, o que são os Direitos de Personalidade, que conforme Diniz (2005, 

p. 121): 

[...] a personalidade consiste no conjunto de caracteres da própria pessoa. A 

personalidade não é direito de modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem 

direito à personalidade. A personalidade é que apoia os direitos e deveres dela 

irradiam, é objeto de direito, é o primeiro bem da pessoa, que lhe pertence como 

primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, para sobreviver e se adaptar às 

condições do ambiente em que se encontra, servindo-lhe de critério para aferir, 

adquirir e ordenar outros bens. 

 

Os direitos de personalidade estão previstos na Constituição e no Código Civil e 

constituem rol exemplificativo e não exaustivo, tratando-se de uma cláusula geral aberta que se 

interliga com o princípio da dignidade da pessoa humana, tornando-se maleável para adaptações 

necessárias que ocorrem de acordo com a realidade e o contexto atual. (BLUM, 2018, p.34). 

Sua construção teve início em meados da metade do século XIX, num cenário composto 

por injustiças e revoltas. Já desde seus primórdios eram considerados indispensáveis à condição 

humana, tendo como características a indisponibilidade, a imprescritibilidade, a 

inalienabilidade e a absolutividade3. (SCHREIBER, 2014, p.05). 

Contudo, no cenário nacional, o grande marco de sua efetivação se deu com a 

Constituição Federal de 1988, a qual em seu art. 5°, X, dispõe que “são invioláveis a intimidade, 

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

material ou moral decorrente de sua violação”. (BRASIL, 1988). 

                                                           
3Ressalta-se que a característica da absolutividade mencionada acima, não significa que os direitos de 

personalidade não podem quando verificado o conflito com outros direitos fundamentais virem a sofrer limitações, 

ou seja, os direitos de personalidade são relativos, devendo ser objeto de ponderação no caso concreto. 
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Outra grande inovação foi trazida com o Código Civil de 2002, que conta com um 

capítulo dedicado aos Direitos de Personalidade, direitos esses que tem como intuito a proteção 

da dignidade da pessoa humana, com maior destaque à honra, à imagem, à intimidade e à vida 

privada. Deste modo, mister se faz salientar que é assegurado ao indivíduo que tiver seus 

direitos de personalidade violados ajuizar medidas protetivas adequadas, conforme assegura a 

Constituição Federal. (GONÇALVES, 2017, p.169). 

Os direitos de personalidade são considerados personalíssimos, deste modo a 

legitimidade para pleitear a sua tutela é, via de regra, da própria pessoa. Ou seja, cabe apenas a 

própria pessoa que tiver seus direitos de personalidade lesados tomar as medidas cabíveis, sejam 

essas medidas preventivas ou repressivas. Deste modo, em caso de ameaça ou lesão dos direitos 

de personalidade, pode o indivíduo exigir que cesse a ameaça e/ou lesão, podendo requerer 

ainda perdas e danos. (VENOSA, 2020, s/p). 

Cabe ressaltar que pessoas jurídicas também são igualmente destinatárias de proteção 

dos seus direitos de personalidade, conforme aduz o artigo 52 do Código Civil “Aplica-se às 

pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. (BRASIL, 2002). 

Todavia, é cediço que não há o que se falar em ofensa a honra subjetiva de pessoa jurídica, 

porém, eventuais agressões morais atingem sem sombra de dúvida tais entidades, tendo como 

repercussão danos financeiros. (VENOSA, 2020, s/p). 

Diante do exposto verifica-se a extrema importância que os direitos de personalidade 

representam para os indivíduos. Contudo, ocorre que de certa forma o gozo de alguns direitos 

se opõem a outros, deste feito o presente trabalho abordara as principais colisões de direitos de 

personalidade e direitos fundamentais, a começar com a dicotomia entre a Privacidade e a 

Liberdade. 

 

2. DIREITO À PRIVACIDADE E O DIREITO À LIBERDADE 

 

2.1 Direito à privacidade 

 

No contexto atual onde a violação da privacidade dos cidadãos constantemente se 

justifica pelos interesses de terceiros, seja público ou privado, faz-se necessário e indispensável 

compreender no que consiste tal liberdade e salientar sua importância para a sociedade. 

(CANCELIER, 2017, p.230). 
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O direito à Privacidade também conhecido como direito ao resguardo, tem como 

premissa a defesa da personalidade humana, está previsto tanto na Constituição quanto na 

legislação infraconstitucional, sendo considerado direito fundamental e direito de 

personalidade. Sua tutela efetiva o principal fundamento norteador no ordenamento jurídico: a 

dignidade da pessoa humana, uma vez que a privacidade é essencial para a formação de cada 

indivíduo. (CANCELIER, 2017, p.223). 

Pode-se dizer então que o direito à privacidade é o direito que tem como finalidade a 

proteção dos cidadãos das ingerências do poder do Estado e de outros cidadãos, é o poder 

decisório que cada indivíduo tem de decidir o que e com quem compartilhar, seja sobre sua 

intimidade ou vida privada bem como a divulgação de informações pessoais. (DANTAS, 2016, 

p.31). 

Dantas (2016, p.32) diz que são quatro esferas de proteção que a privacidade engloba: 

(i) a intimidade; (ii) a vida privada; (iii) a honra; e (iv) a imagem. A intimidade 

não possui repercussão na esfera privada de seus semelhantes e abrange o conjunto de 

informações que somente dizem respeito ao indivíduo. A vida privada consiste na 

autodeterminação do indivíduo nas relações com outros cidadãos, diz respeito à sua 

família e ao seu círculo de amizade. A honra refere-se ao prestígio do cidadão junto 

aos seus pares. A imagem é constituída pela representação física do ser humano, cuja 

difusão e propagação estão a cargo de seu titular.  

 

Deste modo, ressalta-se que a efetividade do direito à privacidade representa não só o 

gozo de tal direito, mas representa as liberdades individuais, a dignidade da pessoa humana e a 

proteção das escolhas individuais de cada ser. (CANCELIER, 2017, p.230). 

A construção e o reconhecimento do direito à privacidade é resultado de um longo 

processo, sendo que os primeiros traços da privacidade deram-se com a desagregação da 

sociedade feudal, visto que nesta época estar “isolado” e ter privacidade era privilégio de 

poucos. Deste modo sua estruturação decorre de longos anos, onde até hoje vive em evolução 

haja vista que sociedade vive em constante transformação. (DANTAS, 2016, p.22). 

Um importante marco para o direito à privacidade é o artigo 12 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, a partir do qual referido direito ganhou reconhecimento internacional, 

o qual dispõe: “Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em 

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

direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.” (ONU, 1948). 

Contudo, verifica-se que com o avanço cada dia mais crescente da internet e de 

ferramentas tecnológicas, a privacidade dos cidadãos encontra-se em zona suscetível a violação 
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constante. Essa suscetibilidade é propiciada pelas mesmas características que tornam a internet 

tão atraente aos usuários, sua facilidade de propagação, busca, e compartilhamento de 

informações. 

Desta maneira, é fundamental a criação e implantação de meios de controle, visando à 

efetividade dos direitos fundamentais e personalíssimos, principalmente no que se refere ao 

direito à privacidade, visto que rege interesses sociais e não apenas individuais, e ao direito à 

liberdade, o qual será abordado na sequência. 

 

2.2 Direito à liberdade 

  

Consagrado na Constituição Federal no em seu artigo 5°, o direito à liberdade representa 

uma das principais garantias do indivíduo, sendo considerado um direito inerente a natureza 

humana. O caput do presente artigo possui a seguinte redação: “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: ” (BRASIL, 1988). 

Pode-se conceituar o direito à liberdade como a prerrogativa que o indivíduo possui de 

poder fazer ou não fazer tudo aquilo que for do seu agrado, é agir de acordo com a sua própria 

vontade, é a possibilidade que o indivíduo tem de se organizar e viver conforme suas opções e 

escolhas, sintetizando é o exercício do livre-arbítrio.  

Silva (2005, p.235) divide as liberdades em cinco grupos: 

1)  Liberdade da pessoa física (liberdades de locomoção, de circulação); 

(2)  Liberdade de pensamento, com todas as suas liberdades (opinião, religião, 

informação, artística, comunicação do conhecimento); 

(3)  Liberdade de expressão coletiva em suas várias formas (de reunião, de 

associação); 

(4)  Liberdade de ação profissional (livre escolha e de exercício de trabalho, ofício e 

profissão); 

(5)  Liberdade de conteúdo econômico e social (liberdade econômica, livre iniciativa, 

liberdade de comércio, liberdade ou autonomia contratual, liberdade de ensino e 

liberdade de trabalho). 

 

A liberdade divide-se ainda em liberdade interna e liberdade externa. A primeira 

também é conhecida como liberdade subjetiva, psicológica ou moral e consiste no livre-arbítrio, 

é o poder de escolha entre opções, já a liberdade externa conhecida também como liberdade 

objetiva consiste na liberdade de poder fazer, é a reprodução do querer individual. (SILVA, 

2005, p. 232) 
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Apresentado a conceituação de forma sucinta sobre o direito à privacidade e o direito 

as liberdades, cabe frisar a existência de limites a tais direitos, os quais têm por objetivo garantir 

a existência harmônica da sociedade, onde o direito de nenhum cidadão sobressai ao de outro. 

Desta maneira, pode-se dizer que um direito é limitador do outro, pois direito de um indivíduo 

acaba onde começa o do outro. 

Insta salientar ainda, a existência da possibilidade de o interesse público sobressair em 

detrimento do particular, um exemplo disso ocorre rotineiramente quando o direito à 

informação sobressai ao direito à privacidade. Tais situações encontram respaldo no Princípio 

da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado. (DANTAS, 2016, p.45). 

Tal direito ao acesso à informação é considerado como uma das principais liberdades, 

já que confere aos cidadãos a liberdade de receber e transmitir informações e ideias (liberdade 

de pensamento), e encontra-se consolidado na Constituição Federal (BRASIL, 1988) no art. 5º 

inciso XXXIII, bem como o inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216, os quais possuem a 

seguinte redação: 

Art. 5°, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível 

à segurança da sociedade e do Estado; 

 

Art. 37°, § 3, II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações 

sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;  

 

Art. 216, § 2 - § 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da 

documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos 

dela necessitem.   

 

O supracitado direito juntamente com as demais formas de liberdade configura como 

pilares essenciais ao então chamado estado democrático de direito. Isso ocorre tendo em vista 

que um viabiliza o outro, são dependentes, ou seja, uma sociedade democrática de direito 

somente se efetiva quando ocorre a efetivação dos direitos e garantias individuais. 

Essa liberdade de pensamento e manifestação de pensamento juntamente com o direito 

de ser informado configura a então chamada liberdade de imprensa, definida por Schoedl (2019, 

p.37) como “o direito conferido aos veículos de comunicação de investigarem e noticiarem os 

fatos relevantes para a sociedade”.  

Tal liberdade pode ainda ser compreendida como um corolário da liberdade de 

expressão. A liberdade de expressão ou opinião, deriva da liberdade de pensamento, a qual 
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adjudica ao indivíduo o direito de pensar e se posicionar conforme melhor entender. 

(SCHOEDL, 2019, p.39). 

Silva (1998, p.249) defende que “a liberdade de informação compreende a procura, o 

acesso, o recebimento e a difusão de informações ou ideias, por qualquer meio, e sem 

dependência de censura, respondendo cada qual pelos abusos que cometer”. 

Visando garantir o direito do acesso à informação, e efetivar o determinado no artigo 

216 da CF acima citado, surge a Lei de Acesso à Informação também conhecida como LAI, ou 

ainda como Lei da Transparência, Lei n° 12.527 de 18 de novembro de 2011. 

Referida lei tem como escopo o acesso à informação, preceituando que informações 

concernentes às atividades do Estado são públicas. Assim, permite a qualquer pessoa, seja física 

ou jurídica, a solicitação de informações aos órgãos e entidades competentes, cabendo assim ao 

poder público garantir a transparência, deste modo, torna obrigatória e indispensável à 

divulgação de dados e informações de interesse da população. 

Neste cenário de direito de informar e de ser informado, surgem indivíduos que utilizam 

tais direitos sem observar seus limites, e em decorrência disso mitigam e ferem o direito do 

próximo. Muitas vezes pode-se dizer que o gozo dessa prerrogativa de forma “exagerada” 

ocorre sem premeditação, contudo muitos são os casos de que indivíduos se utilizam de tais 

direitos de forma maliciosa com intuito de denegrir e/ou prejudicar alguém. 

Diante de tal situação surge a problemática da colisão de direitos, no caso o conflito 

entre direitos da personalidade (privacidade) e liberdade de expressão, onde se faz necessário 

uma análise do caso concreto, pois não pode haver uma hierarquia entre tais direitos, os mesmos 

devem ser relativos e não absolutos, conforme leciona Bobbio (2004, p.41, apud SCHOEDL, 

2019, p.49):  

Na maioria das situações em que está em causa um direito do homem, ao contrário, 

ocorre que dois direitos igualmente fundamentais se enfrentem, e não se pode proteger 

incondicionalmente um deles sem tornar o outro inoperante. Basta pensar, para 

ficarmos num exemplo, no direito à liberdade de expressão, por um lado, e no direito 

de não ser enganado, excitado, escandalizado, injuriado, difamado, vilipendiado, por 

outro. Nesses casos, que são a maioria, deve-se falar de direitos fundamentais não 

absolutos, mas relativos, no sentido de que a tutela deles encontra, em certo ponto, um 

limite insuperável na tutela de um direito igualmente fundamental, mas concorrente. 

E, dado que é sempre uma questão de opinião estabelecer qual o ponto em que um 

termina e o outro começa, a delimitação do âmbito de um direito fundamental do 

homem é extremamente variável e não pode ser estabelecida de uma vez por todas. 

 

Nessa conjuntura, surgem as fake news e os discursos de ódio, dos quais é 

imprescindível ressaltar que caracterizam como um empecilho ao direito à informação, uma 
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vez que o conteúdo dos mesmos tem como traços a omissão de informações em todo ou em 

parte, a manipulação ou até mesmo a criação de notícias, obstruindo então a informação já que 

muitas vezes levam à real desinformação. 

Desta feita, necessário se faz compreender o que são as fake news e os discursos de ódio 

para que seja possível identificá-los e posteriormente tomar atitudes que venham a coibi-los, 

evitando assim possíveis dissabores. Para isso, na sequência serão conceituadas e explanadas 

algumas informações relevantes ao que tange às fake news e aos discursos de ódio. 

 

3. FAKE NEWS E A POLITICA DO ÓDIO VIRTUAL 

 

A circulação de notícias falsas e/ou mentirosas popularmente conhecidas como fake 

news, estão em movimento ascendente na atualidade, promotoras da disseminação de notícias 

sabidamente falsas por seus propagadores, com o intento de atrair a atenção para posteriormente 

desinformar e/ou obter vantagem, seja esta política ou econômica. (BRAGA, 2018, p.205). 

Na atualidade, onde a internet é o principal meio de comunicação, as fake news 

encontram ainda mais facilidade de se disseminar, visto que o alcance obtido tem grandes 

proporções e que a maioria dos usuários tende a acreditar em opiniões formadas, ainda mais se 

estas opiniões forem formadas ou creditadas a grupos influentes e/ou a pessoas de renome. 

(DELMAZO; VALENTE, 2018, p.157). 

Deste modo, podem-se classificar as fake news como um eficiente meio de influência, 

seja de cunho político, econômico ou qualquer que seja que serve para influenciar massas por 

meio de propagandas e notícias a acreditarem no que as mesmas trazem como conteúdo, tendo 

assim objetivos que vão desde auferir lucro, influenciar politicamente a denegrir reputação de 

pessoas, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas. (MENDONÇA, 2019, p.102). 

No Brasil, o principal meio de circulação das fake news são o Facebook e o WhatsApp, 

nessas “redes sociais” as notícias falsas têm facilidade de se propagarem e alcançarem um 

grande alvo. Esses conteúdos falsos compartilhados podem agir em diversos âmbitos, no âmbito 

político, por exemplo, essas notícias têm como intento denegrir a reputação de determinados 

candidatos, já no âmbito de consumo de produtos e serviços podem provocar uma falsa 

percepção de necessidade, uma vez que pode até mesmo promover a venda de produtos 

atribuindo a estes qualidades e efeitos que de fato não produzem. (AFONSO, 2018, p.184). 
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Essa facilidade de propagação das fake news nas plataformas digitais deve-se em grande 

parcela ao fato de que cada dia é mais comum as pessoas orientarem-se por estereótipos. Desta 

maneira as notícias falsas utilizam-se da internet como ferramenta multimídia para chamar a 

atenção dos usuários. (BRAGA, 2018, p.207). 

Outro fator determinante para a excessiva disseminação das fake news decorre do 

excesso de informação cominado com a insipiência das fontes. Ocorre então que muitas pessoas 

mesmo sem ter conhecimento sobre a credibilidade e veracidade das informações repassam as 

mesmas, aumentando assim seu alcance. Isso decorre muitas vezes da facilidade que encontram 

as notícias superficiais na internet, onde checar a fonte e as informações demanda tempo, algo 

que os receptores das informações não estão dispostos a “perder”. 

Um dos motivos que leva os indivíduos a disseminarem essas informações sem 

checarem sua confiabilidade é o fenômeno chamado pós-verdade. A pós-verdade consiste no 

fato de indivíduos acreditarem em uma informação simplesmente por simpatizarem com ela, 

ou ainda pelo fato de que gostariam que tal conteúdo fosse verídico, uma vez que compactuam 

com seus ideais. (BRAGA, 2018, p.208). 

Importante salientar que as fake news por si só não constituem crime, uma vez que não 

são tipificadas penalmente, contudo seus resultados/efeitos podem sim constituir crimes, tendo 

em vista que na maioria das vezes ferem direitos enquadrados em dispositivos existentes na 

legislação. Deste modo, deve-se verificar caso a caso para então identificar se a divulgação foi 

feita pelo indivíduo mesmo este sabendo acerca de sua não veracidade e ainda se teve a intenção 

de ofensa.  (MENDONÇA, 2019, p.123). 

Neste cenário de fake news outro problema que prospera são os discursos de ódio, os 

quais podem ser entendidos de acordo com Braga (2018, p.214) da seguinte forma: 

Discurso de ódio seria aquele que apresenta como característica a estigmatização de 

um indivíduo ou grupo identificável de indivíduos. A estigmatização seria, ainda, di-

recionada ao insulto, à perseguição ou à privação de direitos. Essa é uma característica 

recorrente das notícias falsas, que se utilizam de um clima de polarização política ou 

afetiva e ganham notoriedade como prova ou confirmação da validade desses 

estigmas. 

 

Tais discursos encontram na internet um ambiente fértil, visto que a internet é um meio 

de comunicação difícil de ser regulado, tornando-se assim a plataforma mais conveniente para 

a propagação de discursos de ódio como também para fake news, levando-se em conta ainda 

que na maioria das vezes, os discursos de ódio utilizam-se de fake news para criar conteúdo. 

(BRAGA, 2018, p.205). 
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Braga ainda diz que “se uma mentira repetida mil vezes se torna verdade, com o advento 

da internet uma mentira pode ser repetida, cantada, recitada, filmada e fotografada um milhão 

de vezes” (2018, p.205). 

Conclui-se então que os discursos de ódio levam como elemento central a expressão do 

pensamento, e que tem como intento desqualificar, humilhar e inferiorizar indivíduos e grupos 

sociais. Sua destinação tende a promover a exclusão social a partir da discriminação de todos 

que possam ser considerados como “diferentes”, seja em razão de sua orientação sexual, sua 

religião, etnia, condição econômica e até mesmo em razão do gênero. (CASTRO; FREITAS, 

2013, p.344). 

Diante disso, surge a problemática da questão da fronteira existente entre liberdade de 

expressão e direito à privacidade, visto que ambas constituem liberdades democráticas. Deste 

feito é imprescindível assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, haja vista que no 

caso em questão o direito à liberdade não é absoluto e que há a proteção da Constituição para 

outros valores. Ou seja, nenhum exercício de garantia deve se sobressair a outros direitos e 

garantias de outros sujeitos. (BATISTA, 2018, p.36). 

Desta maneira, imperioso se faz compreender esses percalços encontrados na efetivação 

dos direitos, principalmente no que se refere aos direitos de personalidade contrapostos aos 

direitos fundamentais. Sendo assim, na sequência serão abordados possíveis meios adequados 

para que o Estado aufira êxito em seu papel de garantidor de direitos. 

 

4. O ESTADO COMO GARANTIDOR DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

A Constituição Federal de 1998 leciona em seu artigo 1° que a República Federativa do 

Brasil constitui um estado democrático de direito, tal previsão tem a seguinte redação: 

  Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;         

V - o pluralismo político. 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

Do referido artigo nota-se que cinco são os pilares para a existência do estado 

democrático de direito, os quais estão elencados do inciso I ao V, ou seja, devem ser asseguradas 
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a todos os cidadãos as garantias previstas na Constituição, principalmente a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana. 

A Constituição além dos fundamentos acima descritos ostenta objetivos, os quais estão 

arrolados no artigo 3°, que preceitua: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

 

Portanto, para a existência legítima do estado democrático é necessário que o mesmo 

proporcione as condições fundamentais para que todos os cidadãos aufiram êxito na efetivação 

dos seus direitos e garantias, visto que o estado democrático de direito se caracteriza pela 

soberania popular, onde o objetivo principal é assegurar o respeito pelas garantias 

fundamentais, sendo as leis criadas pelo povo e para o povo. 

Ante o exposto fica evidente a incumbência do estado de proporcionar meios de 

efetivação de direitos e garantias individuais e coletivos, principalmente fazer com que os 

direitos convivam em harmonia entre si e em harmonia com o momento atual de ascensão de 

tecnologias, buscando meios de atenuar as colisões entre direitos de forma que nenhum direito 

se sobressaia a outros.  

Para tanto é imprescindível que os meios de solução de conflitos já existentes como, por 

exemplo, a aplicação da LGPD e o uso da ponderação (posteriormente explanados) busquem 

maior efetivação, do mesmo modo que é necessário e urgente a criação e implantação de novos 

meios. Contudo, de imediato cabe o entendimento dos meios já existentes e como os mesmos 

podem resolver tais conflitos, principalmente os já explanados relativos ao meio virtual e as 

liberdades. 

Sendo assim, na sequência serão abordados em forma de tópicos, alguns possíveis meios 

já existentes, dos quais o estado pode se valer como reguladores das intempéries criadas pelo 

crescimento dos meios tecnológicos. 

 

4.1 Marco regulatório da Internet no Brasil 
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A Lei 12.965conhecida como o Marco Civil da Internet, foi instituída em 23 de junho 

de 2014, e é a lei responsável pela regulação da internet no Brasil, tendo como principais 

princípios a neutralidade da rede, a privacidade e a liberdade de expressão, os quais estão 

previstos juntamente com os demais princípios no artigo 3° que prevê:  

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

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, 

nos termos da Constituição Federal; 

II - proteção da privacidade; 

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; 

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de 

medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso 

de boas práticas; 

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; 

VII - preservação da natureza participativa da rede; 

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não 

conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. 

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no 

ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 

Referida lei tem o objetivo de regular o uso da internet no Brasil, estabelecendo 

princípios, garantias, direitos e deveres para seus usuários, tendo como premissa o uso da 

internet como instrumento de liberdade de expressão e comunicação, promovendo a integração 

entre povos, levando sempre como base o respeito da diversidade e pluralidade. (JUNIOR; 

NERY, 2017, p.112). 

Embora já houvesse em outras legislações a tutela dos direitos de liberdade de e 

privacidade, a instituição do Marco Civil da Internet foi de extrema relevância, visto que trouxe 

adequações relativas ao direito e ao uso de tecnologia de acordo com o momento atual. Em 

tempos de ascensão desenfreada da internet, se faz necessário a regulamentação da mesma para 

que esta não seja feita de ferramenta para mitigar direitos. 

Sendo assim o capítulo II do Marco Civil da Internet trás os direitos e garantias dos 

usuários, dentre os quais se ressalta a proteção da inviolabilidade da intimidade e vida privada, 

que está previsto no artigo 7°, inciso I, que possui a seguinte redação:  

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; 

 

Percebe-se a importância que tal lei representa para o direito à privacidade frente ao 

direito à liberdade de expressão, uma vez que a mesma tutela a proteção de uma perante o 
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exercício da outra. Desta maneira, o abuso do exercício da liberdade de expressão quando 

constatado pode sofrer restrições, isso ocorre, por exemplo, quando usuários se utilizam da rede 

para tecer comentários preconceituosos e devido a isso podem ser responsabilizados. Ressalta-

se que essa fiscalização do uso da liberdade de expressão deve ser realizada principalmente 

pelos próprios cidadãos, visto que o exercício do direito de um indivíduo vai até onde começa 

a do outro. 

Diante do exposto, nota-se que o Marco Civil da Internet é uma ferramenta de controle 

da rede extremamente necessária, a qual ao regulamentar o uso da internet protege os usuários 

da rede, bem como prevê a responsabilização dos que utilizam a mesma como forma de cometer 

práticas que afrontem direitos garantidos a todos os indivíduos. Desta maneira, é imperioso que 

o Estado busque cada vez mais a efetivação de tal lei, tendo em vista que a mesma é uma eficaz 

ferramenta na concretização e proteção dos direitos em massa. 

 

4.2 Lei Geral de Proteção de Dados 

 

 A Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD, n° 13.709/18 também é de extrema 

importância para a efetivação do direito de privacidade e liberdade, pois segundo Monteiro: 

A LGPD complementa, harmoniza e unifica um ecossistema de mais de quarenta 

normas setoriais que regulam, de forma direta e indireta, a proteção da privacidade e 

dos dados pessoais no Brasil. Foi inspirada nas discussões que culminaram na GDPR 

europeia e tem por objetivo não apenas conferir às pessoas maior controle sobre seus 

dados, mas também fomentar um ambiente de desenvolvimento econômico e 

tecnológico, mediante regras flexíveis e adequadas para lidar com os mais inovadores 

modelos de negócio baseados no uso de dados pessoais. (2018, p.9). 

Seus fundamentos estão dispostos no artigo 2°4, e visam garantir o direito das liberdades 

e a proteção da privacidade, uma vez que os dados pessoais são de interesse íntimo e cabe ao 

seu titular decidir como devem e onde devem ser utilizados. Além de que as decisões 

                                                           
4Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 

I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas 

pessoas naturais. 
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automatizadas ao se valerem dos dados pessoais estão ferindo o direito de liberdade dos 

titulares.  

Define-se então segundo Monteiro (2018, p.11) a LGPD como a lei que “garante aos 

indivíduos o direito a ter acesso a informações sobre que tipos de dados pessoais seus são 

utilizados para alimentar algoritmos responsáveis por decisões automatizadas”.  Em outras 

palavras, leciona o direito à explicação nos casos de decisões automatizadas que possam refletir 

na vida do indivíduo dono dos dados. Tal explicação deve contemplar também a lógica de tais 

decisões. (MONTEIRO, 2018, p.13). 

Em suma a LGPD é uma ferramenta que o governo dispõe para regrar e moderar a 

utilização dos dados pessoais, estabelecendo como os dados devem ser coletados, tratados 

armazenados, e protegidos, prevendo sanções para descumprimento e/ou vazamentos. Sendo 

assim, na sociedade atual que vem cada vez mais sendo coordenada pelas redes, imprescindível 

se faz a proteção dos dados individuais, desta forma a LGPD representa a garantia de proteção 

da privacidade e liberdade no meio virtual. 

 

4.3 Teoria da Ponderação e a Teoria do Abuso de Direito 

 

Antes de entender do que se trata a teoria da ponderação, se faz necessário entender à 

diferença da colisão de regras e da colisão de princípios, visto que a colisão dos direitos pode 

emergir dessas duas formas, e cada uma possui uma solução adequada e distinta, Alexy 

distingue-as da seguinte forma: 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 

que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 

possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 

mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 

gruas variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 

somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 

âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. 

Já as regras são normas que são sempre satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra 

vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. 

Regras contêm, portanto, determinação no âmbito daquilo que é fática e juridicamente 

possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma distinção de 

grau. Toda norma é uma regra ou um princípio. (2008, p.90) 

 

Estabelecida a distinção entre regras e princípios, imperioso se faz compreender as 

soluções possíveis para eventuais choques, sendo assim será analisado em um primeiro 
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momento a solução para o conflito de regras e posteriormente a solução para o conflito de 

princípios. 

No caso de conflito entre regras, vislumbra-se que aparentemente, uma é excludente de 

outra, como se pode observar no conflito entre a liberdade de imprensa e os direitos de 

personalidade. Ou seja, quando duas regras se colidem, é cediço que ambas não podem ter 

eficácia, desta maneira, ou uma regra constitui exceção, ou uma das regras deverá ser declarada 

inválida, observando os critérios hierárquico, cronológico e da especialidade. (SCHOEDL, 

2019, p.111) 

Já quando a colisão ocorrer entre princípios, ambos podem ser ponderados, observadas 

as peculiaridades do caso concreto. Ou seja, não se faz necessário à invalidade de um princípio 

em face de outro, nem a exceção como ocorre na colisão de regras, os princípios coexistem, 

apenas ocorre uma análise de qual possui maior “peso” no caso em análise. (SCHOEDL, 2019, 

p.113) 

Considerando a problemática do trabalho, verifica-se que tanto a liberdade quanto os 

direitos de personalidade são princípios fundamentais da  CF, possuindo assim o mesmo peso 

e validade, contudo, em caso de conflito, mediante ponderação, pode o magistrado em sua 

decisão ora proteger os direitos de personalidade, ora proteger a liberdade, sem que invalide 

nem um e nem outro. (SCHOEDL, 2019, p.115) 

Resta evidenciado então que os direitos não são absolutos, mas sim relativos, onde todos 

têm direito de fazer tudo que as leis permitem, contudo, a liberdade de um indivíduo se estende 

até onde começa a do outro, e caso haja excesso dessas liberdades surge o então chamado abuso 

de direito. 

 Tal abuso caracteriza-se como ato ilícito e ocorre quando o direito não atende a sua 

finalidade social, excedendo seus limites, como disciplina o artigo 187 do Código Civil 

“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente 

os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 

Verifica-se, portanto que a teoria da ponderação e a teoria do abuso de direito se 

complementam, visto que servem para evidenciar a relatividade dos direitos fundamentais, onde 

em caso de conflito, pode ser a solução obtida por meio de tais teorias. Ressalta-se que nem um 

direito nem o outro será anulado, somente se dará preferência aquele mais adequado ao caso 

concreto. 
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Considerando que a proposta do trabalho é inserir o Estado, como entidade apta a 

proteger o indivíduo, porquanto dotado de poderes e prerrogativas punitivas, normativas, 

regulatórias e fiscalizatórias das esferas subjetivas, entende-se que a via do processo judicial, 

enquanto ambiente de exercício da função pública jurisdicional, seria um caminho de proteção 

do cidadão lesado em sua esfera de direitos da personalidade. 

Mesmo que o magistrado enfrente questões que retratem essa colisão de direitos 

fundamentais, aplicando a teoria da ponderação, na prática, sabe-se que o processo judicial, em 

si, nem sempre devolve à sociedade uma resposta justa e rápida, lembrando que as ofensas 

virtuais se propagam em velocidade considerável. Tal realidade exige que o Estado apresente 

outros meios mais eficazes de resguardar tais esferas de direitos, porquanto os tradicionais 

podem não resultar em efetiva proteção. 

 

4.4 Direito de Resposta 

 

Por fim cabe à compreensão do que se trata o direito de resposta, o qual é de extrema 

relevância uma vez que na atualidade onde a internet é uma poderosa ferramenta de 

disseminação de informações, e seu uso para propagação proposital de notícias falsas cresce 

cada vez mais, se faz imprescindível o direito de defesa por parte do ofendido. Define-se então 

segundo Nogueira que: 

O direito de resposta tem por finalidade a defesa de quem é acusado ou ofendido por 

publicação ou transmissão de radiodifusão, ensejando-lhe apontar erros, inexatidões 

ou distorções da matéria veiculada e restabelecer a verdade dos fatos perante a opinião 

pública, pois não há que se admitir direito de resposta se verdadeira a notícia 

divulgada. 

 

Tal direito encontra-se no artigo 5°, inciso V da CF, o qual dispõe: “é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 

imagem”, contudo, seu marco regulatório é a lei 13.188 de 11 de novembro de 2015, a qual 

disciplina o direito de resposta nos seguintes termos: 

Art. 1º Esta Lei disciplina o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido 

em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. 

Art. 2º Ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de 

comunicação social é assegurado o direito de resposta ou retificação, gratuito e 

proporcional ao agravo. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se matéria qualquer reportagem, nota ou 

notícia divulgada por veículo de comunicação social, independentemente do meio ou 

da plataforma de distribuição, publicação ou transmissão que utilize, cujo conteúdo 

atente, ainda que por equívoco de informação, contra a honra, a intimidade, a 
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reputação, o conceito, o nome, a marca ou a imagem de pessoa física ou jurídica 

identificada ou passível de identificação. 

§ 2º São excluídos da definição de matéria estabelecida no § 1º deste artigo os 

comentários realizados por usuários da internet nas páginas eletrônicas dos veículos 

de comunicação social. 

 

Da leitura dos artigos transcritos, verifica-se que embora sejam compreendidas as 

mídias sociais, o direito de resposta não é conferido contra comentários feitos por usuários da 

internet, o que não impede o ofendido de buscar a devida reparação do dano moral ou material, 

além da responsabilidade penal quando cabível. (SCHOEDL, 2019, p. 179) 

O prazo para o exercício do direito de resposta é de 60 (sessenta) dias contados da data 

da publicação, mediante correspondência enviada com aviso de recebimento ao órgão que 

veiculou a matéria ofensiva, nos termos do artigo 3°, caput, da referida lei, já a competência é 

a do juízo do domicílio do ofendido, ou ainda, no lugar onde o agravo apresentou maior 

repercussão, conforme preceitua o artigo 5°, § 1°. 

A legitimidade para o direito de resposta em regra é do ofendido, sendo também admitido 

ser exercido pelo representante legal do ofendido ou da pessoa jurídica, pelo cônjuge, 

descendente, ascendente ou irmão do ofendido que esteja ausente do País ou tenha falecido 

depois do agravo, mas antes de decorrido o prazo de decadência do direito de resposta ou 

retificação (art. 3°, § 2, I e II). 

Ante o exposto verifica-se que o direito de resposta não configura como empecilho ao 

direito de liberdade de expressão e liberdade de imprensa, mas sim atua como seu corolário, 

visto que beneficia não apenas a pessoa lesada pela matéria, mas sim a sociedade como um 

todo, levando em conta o direito à informação, que prevê acesso a informações verdadeiras. 

(SCHOEDL, 2019, p. 167). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na atualidade, onde cada dia mais a internet ganha espaço, se faz necessário 

compreender o meio virtual e seus desdobramentos, levando em vista que a internet está 

presente na maioria das relações da sociedade, sejam estas relações de trabalho ou de cunho 

pessoal.  

É cediço que a internet alcançou patamares imagináveis em outros tempos, onde ganha 

destaque no campo da comunicação e da informação. Nesses campos a internet atua como 
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importante e necessária ferramenta, uma vez que é de fácil acesso e de ampla divulgação e 

disseminação de informações. 

No campo da comunicação, hoje em dia a internet é o principal meio de comunicação, 

onde indivíduos se comunicam e partilham informações simultaneamente, podendo estar em 

lados opostos do mundo. É essa facilidade e rapidez que faz com que a internet ganhe cada dia 

mais adeptos em suas redes de comunicação. 

Contudo, é no campo da informação que a internet se destaca, sendo o principal meio 

de veicular e disseminar notícias, sendo o meio mais rápido e eficaz para obter novas e 

atualizadas informações. O leque de informações que a internet disponibiliza é extremamente 

diverso, contendo informações e dados de fontes seguras e verificadas, como de fontes que não 

possuem credibilidade alguma. 

Diante disso, surge a problemática do uso indevido da internet, onde indivíduos 

aproveitam-se da facilidade que a internet oferece para disseminar notícias e informações falsas 

e/ou manipuladoras, violando muitas vezes a privacidade de indivíduos se valendo do direito 

de liberdade de expressão e informação. 

Essa divulgação de notícias e informações com conteúdo falso ou distorcido é conhecida 

como fake news, onde o indivíduo tem o conhecimento de que se trata de fato falso e mesmo 

assim divulga, uma vez que pode vir a se beneficiar com isso, como acontece, por exemplo, em 

épocas de campanha eleitoral que as oposições buscam denegrir a imagem do outro. 

Outro problema abordado foi o do uso da internet para a propagação de discursos de 

ódio, onde muitas vezes se revestem também das fake news, ou então somente utilizam da 

internet como meio de propagar ódio a classes e minorias, ou ainda a quem simplesmente vir a 

discordar das premissas do agente difusor da notícia ou publicação. 

Levando-se em consideração esses problemas que a internet vem acarretando, assim 

como muitos outros do mesmo modo importantes, mas não expostos no presente trabalho, surge 

a necessidade da compreensão de como o Estado, enquanto mediador pode atuar para resolver 

tais colisões de direitos, visto que é incontrolável o conflito continuo entre direitos e liberdades. 

Desta maneira foram analisados possíveis meios de solução de conflitos, onde num 

primeiro momento analisou-se o Marco Regulatório da Internet no Brasil e a Lei Geral de 

Proteção de Dados, como reguladores do âmbito virtual, impondo direitos e deveres aos 

usuários, estabelecendo limites ao uso, bem como regras.  
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Posteriormente, foi abordado como a Teoria da Ponderação é um eficiente meio de 

resolver conflitos de direitos, contextualizando com a problemática do trabalho que consiste no 

conflito dos direitos de personalidade e liberdades, estabelecendo que o legislador deve realizar 

uma análise do caso concreto, fazendo uma ponderação de qual interesse deve prevalecer, visto 

que nem um direito é superior ao outro, visando o bem comum e interesse tanto das partes como 

da sociedade como um todo. 

Diante disso, restou-se evidenciado que os direitos não são absolutos, mas sim relativos, 

devendo ser realizada ponderação dos direitos do caso concreto, visto que o direito de um 

indivíduo acaba onde começa o do outro, e caso ultrapasse essa linha tênue estará cometendo 

abuso de direito. 

Por fim, da análise do direito de resposta, obteve-se a compreensão que a mesma é uma 

importante ferramenta de proteção dos direitos, visto que confere ao lesado em caso de 

divulgação de notícias que o ofendam ou o acusem, o direito de defesa, visando o 

restabelecimento da verdade dos fatos. Desta maneira, o direito de resposta beneficia não 

apenas o ofendido, mas sim a sociedade, uma vez que protege o direito a real informação.  

Ante todo o exposto, verificou-se que existem sim meios eficazes do Estado se utilizar 

para proteger os direitos de personalidade em massa, contudo deve-se buscar a efetiva utilização 

e concretização destes meios, o que deve vir também da sociedade e não apenas do estado. 

Ademais, não se refuta a necessidade de criação de novos mecanismos de controle e fiscalização 

da internet, visto que a mesma constitui campo fértil para eventuais conflitos.  

Eventualmente, ainda falte ao Estado um braço fiscalizatório mais bem equipado, em 

especial no quesito da tecnologia e dos avanços da mídia, a fim de identificar a fonte das notícias 

inverídicas e ofensivas e, a partir de tal constatação, valer-se de suas atuais ferramentas 

institucionais de punição e responsabilização.  

Salienta-se ainda, que os principais interessados na proteção dos direitos são os próprios 

cidadãos, desta maneira, devem os mesmos realizar uma análise de como estão usufruindo de 

seus direitos e deveres, buscando ainda contribuir com o estado nessa busca de efetivação de 

todos os direitos, o que poderia ser realizado a título de exemplo, no caso da sociedade utilizar-

se do papel de fiscalizador e transmissor de eventuais violações de direitos ao Estado.  
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