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RESUMO: Este trabalho busca a análisedos direitos personalíssimos e a 
dignidade do ser humano na internet, visto que, a internet atualmente tornou-se 
necessidade, sendo que praticamente toda a sociedade possui acesso 
ilimitado, causando benefícios, mas também malefícios que ofendem os 
direitos da personalidade dos indivíduos, causando o impacto nos respectivos 
direitos. Observando que, a dignidade da pessoa humana, é um princípio 
fundamental, revelando-se como uma qualidade intrínseca, inseparável e 
irrenunciável de todo ser humano, é a qualidade que o define, não podendo 
abrir mão de tal. Deve ainda ser mencionado que o uso da internet, procura 
organizar padrões jurídicos destinados a tutelar o conteúdo da comunicação 
social e dos deveres e direitos fundamentais da pessoa humana através do uso 
de computadores em redes interligadas, destacando a importância da tutela 
jurídica da internet. Empregou-se o método teórico bibliográfico. 
 

RESUMEN:El estudio se basaenelanálisis de losderechospropios y de 
ladignidaddel ser humano en internet, ya que internet se ha convertido en una 
necesidad y prácticamente toda lasociedadtieneacceso ilimitado, 
generandobeneficios, pero tambiénperjuicios que atentan contra losderechos 
de lapersonalidad. Individuos, afectando sus derechos. Observando que 
ladignidad de la persona humana es unprincipio fundamental, que se revela 
como una cualidad intrínseca, inseparable e insustituible de todo ser humano, 
es lacualidad que la define y no puede renunciar a ella. También cabe 
mencionar que el uso de Internet busca organizar estándareslegalesdiseñados 
para proteger elcontenido de losmedios de comunicación y losdeberes y 
derechosfundamentales de la persona humana mediante el uso de 
computadorasen redes interconectadas, destacando laimportancia de 
laprotección legal de Internet. Se utilizóel método teórico bibliográfico 
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PALABRAS CLAVE:  

Dignidad. Derechosmuypersonales. Redes sociales. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente na sociedade o uso da internet se tornou essencial, visto que 

três em cada quatro brasileiros acessam ainternet, que são influenciados na 

educação, ajudando em seu exercício acadêmico, nas novas formas de 

consumo, onde os consumidores compram sem sair de casa, contribuindo até 

para o surgimento de novas empresas; nas comunicações, quando no passado 

se usava o sinal de fumaça, e agora vem se usando as redes sociais para se 

comunicar; ao acesso amplo de informações, em que antigamente tinha que 

buscar respostas em livros e até em viagens, hoje graças à internet, os livros 

são digitais, e as viagens podem ser substituídas por pesquisas online; dentre 

outros, como também a exposição da pessoa e a perda de sua privacidade, 

deixando as pessoas expostas, tendo consequência sua privacidade perdida, 

devendo ter o maior cuidado para que suas informações sejam preservadas. 

O Direito a dignidade da pessoa humana é o princípio fundamental do 

ordenamento jurídico, o qual ocupa papel essencial para a proteção dosdireitos 

fundamentais, defendendo o desenvolvimento físico, intelectual e psicológico, 

garantindo uma vida digna.A dignidade é uma qualidade intrínseca, 

irrenunciável e inalienável, ou seja, não pode ser concedida ou retirada, sendo 

que nenhuma pessoa pode se recusar a dignidade, e nem mesmo abrir mão 

dela, independentemente de ser pago, você já nasce adquirindo a dignidade, 

mas só é possível garantir a dignidade se a pessoa possuir estabelecidos os 

direitos fundamentais previstos nos artigos 1°, 3° e 5° e os direitos sociais, 

previsto no artigo 6° ambos daConstituição Federal.  

Empregou-se o método teórico bibliográfico, consistente na análise de 

obras e artigos científicos que versam sobre o tema. 

 



 
 

2 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Conceituar o termo "dignidade humana" é uma tarefa difícil. Porque 

abrange os mais diversos ramos e conceitos. Visto que a Dignidade humana 

nasceujunto com a sociedade, mesmo que as pessoas primitivas não 

soubessem como defini-la. A dignidade é um dos primeiros aspectos da criação 

humana desde os tempos remotos, quando precisou viver em sociedade. 

Desde então, diante da polêmica e incompatibilidade dessa convivência, surgiu 

a responsabilidade do indivíduo de respeitar os outros. Depois de um tempo, a 

ideia de autoproteção - onde conflito pela força - o princípio básico da 

coexistência em que por muitas vezes, os humanos tiveram que desistir de sua 

liberdade pessoal em favor do bem-estar coletivo. Portanto, o objetivo era 

buscar um Estado que protegesse a dignidade de seus indivíduos.3 

A dignidade da pessoa humana, é um princípio fundamental, o qual 

possui qualidade intrínseca, inseparável e irrenunciável de todo ser humano, é 

a qualidade que o define, não podendo abrir mão de tal, os quais devem ser 

respeitados pelo Estado e seus semelhantes.4Carmem Lúcia Antunes Rocha, 

faz as seguintes considerações:  

 
Gente é tudo igual. Tudo igual. Mesmo tendo cada um à sua 
diferença. Gente não muda. Muda o invólucro. O miolo, igual. 
Gente quer ser feliz, tem medos, esperanças e esperas. Que 
cada qual vive a seu modo. Lida com as agonias de um jeito 
único, só seu. Mas o sofrimento é sofrido igual. A alegria, 
sente-se igual.5 
 

A falta de dignidade possibilita a identificação do ser humano como 

coisa, instrumento, pois viola uma característica própria da natureza humana. 
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Quando Flávia Povesan fala sobre o processo de generalização Direitos 

humanos esclareceu que a formação do sistema internacional composto por 

tratados, com base na aceitação da dignidade humana para agir ilustrou o 

universo dos direitos. Vale ressaltar o comentário da autora: 

 

Todo ser humano tem uma dignidade que lhe é inerente, sendo 
incondicionada, não dependendo de qualquer outro critério, 
senão ser humano. O valor da dignidade humana se projeta, 
assim, por todo o sistema internacional de proteção. Todos 
ostratados internacionais, ainda que assumam a roupagem do 
Positivismo Jurídico, incorporam o valor da dignidade humana.6 
 

Nos séculos XVII e XVIII, quando predominava o pensamento 

jusnaturalista, a dignidade é considerada um direito natural, desde que todos 

gozam de igualdade com dignidade e liberdade. Conceito de Kant relacionado 

à compreensão da dignidade como uma qualidade insubstituível. Os humanos 

são as coisas mais expressivas neste período, o conhecimento sobre o ser 

humano o reduz a objetos ou coisas. Kant traça o oposto de coisas com preços 

no mundo, a dignidade e uso de todas as opções acima de qualquer preço, 

sem possibilidade de substituição, tem dignidade. Tudo vale a pena avaliar ou 

substituir. 7 

Qualquer forma de degradação humana é injusta, toda injustiça não 

vale a pena, portanto, é desumano, a justiça, como sua reversão ou ausência, 

é injusta e toca os sentimentos da pessoa. A dignidade e seu oposto, que é a 

indignidade também, o conforto do tratamento justo e digno, a injustiça, como 

insulto, torna as pessoas pacíficas e afeta o seu equilíbrio emocional, a reação 

a um ou outro é sempre resistência, desespero ou amargura. O oposto que 

está sempre cheio de emoções ou sentimentos é acionado. A justiça humana, 

consubstanciada no sistema jurídico, é dada por meio da especificidade, é 

baseado na dignidade humana, isso não é baseado nisso, mas dela 
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estabelecido. A dignidade é o pressuposto da justiça humana, pois determina 

as condições, a superioridade humana é a existência de razão e sentimento, é 

por isso que a dignidade humana é independente de valor pessoal ou social. 

Não há necessidade de fazer isso porque é um direito inerente à vida e, neste 

caso, é um direito perante o Estado. 8 

 Portanto, a dignidade humana é um valor básico que foi transformado 

em princípio jurídico do estatuto constitucional, seja a positividade na norma 

explícita ou na aceitação como autorização legal extraída do sistema. Portanto, 

seu papel é semelhante ao da Defesa moral e como base normativa dos 

direitos fundamentais.  

Ao longo do século XX a dignidade da pessoa humana se 
tornou um princípio presente em diversos documentos 
constitucionais e tratados internacionais, começando pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos e se espalhando 
pelo Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, dentre diversos outros pactos, tratados, 
declarações e constituições. O conteúdo dos textos é bastante 
semelhante. Em geral, eles dizem que as pessoas têm a 
mesma dignidade, que esse é o parâmetro principal da ação 
estatal e/ou que o objetivo principal do Estado é promover a 
dignidade humana, como se vê na Constituição Brasileira de 

1988.9 

 
Conceituar dignidade humana significa enfrentar uma série de problemas 

causadospelo conceito de ser humano. Dignidade pode ser definida como um 

estado ou condição que é atribuível a certos direitos decorrentes de certos 

direitos relacionados, e esses direitos precisam ser protegidos e resguardados 

das ações de terceiros ou de si mesmo.10 

 

3 O DIREITO À PRIVACIDADE 
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A privacidade é regida pelo princípio da exclusividade, cujos principais 

atributos são a solidão, o sigilo e a autonomia. Na privacidade, estar sozinho é 

protegido; na vida privada, é segredo; sobre imagem, honra e autonomia. 

Portanto, a privacidade está relacionada à inviolabilidade da confidencialidade. 

Trata-se de um direito subjetivo fundamental, manifestando uma básica 

estrutura, cujos componentes são o sujeito, o conteúdo e o objetivo. O sujeito é 

o titular do direito, sendo toda e qualquer pessoa, física ou jurídica. O conteúdo 

é a faculdade específica atribuída ao sujeito, o que pode constranger outras 

pessoas ou se rebelar contra elas. O objeto, é o bem protegido, o que pode ser 

uma coisa, sem necessidade física, ou interesse, sendo ele a integridade moral 

do sujeito. 11 

Em complemento, Marcelo Pereira, ao analisar o conceito do direito à 

privacidade observa que:  

 

O direito à intimidade seria o poder das pessoas de controlar 
suas informações pessoais, as quais, ainda que não formem 
parte da vida privada das mesmas, possam revelar aspectos 
de sua personalidade. (…). Traduz-se na faculdade que tem 
cada pessoa de obstar a intromissão de estranhos na sua 
intimidade e vida privada, assim como na prerrogativa de 
controlar suas informações pessoais, evitando acesso e 
divulgação não autorizados. Tutela, portanto, o direito que se 
confere ao indivíduo de manter um afastamento confortável em 
relação ao mundo exterior, preservando esse distanciamento 
necessário ao exercício de sua autodeterminação.12 

 

Conforme mencionado anteriormente, o acesso não autorizado ou 

divulgação incorreta podem ser usados para melhorar as violações de 

privacidade pessoal de terceiros. No primeiro caso, é legal obter informações 

pessoais; em segundo lugar, mesmo que essas informações sejam legais, a 
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divulgação posterior é ilegal. Nesse caso, a violação ocorre sem autorização 

por meio do comportamento íntimo de outra pessoa.13 

O desenvolvimento da Internet é preocupante. Para o Direito, além 

disso as questões que proporcionam agilidade no relacionamento entre seus 

usuários, surge o problema da ausência de territorialidade. Como se sabe, na 

Internet, não importa o desempenho de um papel no território físico, mas é 

proeminente no espaço cibernético. Esta questão territorial reflete o princípio 

da soberania, que para os operadores jurídicos tradicionais, sempre foi um dos 

elementos essenciais para a aplicação do Direito. Além disso, não há 

autoridade central para gerenciar ou controlar o fluxo e o conteúdo das 

informações transmitidas pela rede, e as informações podem ser iniciado pelo 

servidor e passar por vários outros servidores em vários países/ regiões até 

atingir o destinatário final. Diversas questões relacionadas à Internet e outras 

tecnologias de informática preocupam os juristas atualmente.14 

O direito à privacidade é um aspecto do direito da personalidade, 

devido à sua própria estrutura física, psicológica e moral. Tais direitos são 

dotados de peculiaridades únicas: são direitos originários, absolutos, 

extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, dentre 

outros, conforme mostra o artigo 11 do Novo Código Civil. Pela sua natureza, o 

direito à privacidade é limitado aos titulares de direitos, mesmo que se trate de 

pessoa com deficiência, não se estende a pessoas coletivas, pois zela por 

direitos muito pessoais e é inerente ao estado psicológico pessoal. Limongi 

França acentua que: 

 

Tais direitos são as faculdades jurídicas cujo objeto são os 
diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim da 
sua projeção essencial no mundo exterior. Destinam-se a 
resguardar a enaltecida dignidade da pessoa humana, 
preservando-a dos atentados que pode sofrer por parte de 
outros indivíduos. Já personalidade é qualidade necessária do 
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considerações. Revista Jurídica UNIJUS, v. 8, n. 8, p. 99-106, 2005. 



 
ser humano e representa o conjunto dos caracteres próprios do 
ser humano.15 

 

O artigo 21 do Código Civil, diz que: “a vida privada da pessoa natural 

é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. Por sua 

vez, O Código Civil também fornece proteção à privacidade, aduzindo que em 

casos de ameaças ou violações a este direito devidamente indicadas pela 

parte, o magistrado deverá tomar medidas para coibir isso.16 

 

Alguns dos elementos que caracterizam a privacidade: 
“aspectos externos da existência humana, como recolhimento 
em sua residência, sem ser molestado, escolha do modo de 
viver, hábitos, comunicação via epistolar ou telefônica, etc.”. 
Isto é, a privacidade está ligada as relações sociais do 
indivíduo não suscetíveis de divulgação. As escolhas do sujeito 
com relação as facetas de sua vida a serem mostradas ou não, 
podem dizer muito sobre ele. A partir de então, é possível 
analisar comportamento social da pessoa, isto é, seu grau de 
interação com os outros indivíduos.17 
 

O rápido desenvolvimento da tecnologia da informação, e a expansãona 

rede de comunicação global e a expansãoda mídia, confirmam vigorosamente 

o estabelecimento de uma verdadeira sociedade da informação, a informação 

está aqui com força motriz e a força motriz do fluxo de informações e a 

economia contemporânea. 18 

 

4 DIREITOS DA PERSONALIDADE 
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Sempre existiu a opinião de que o direito de propriedade representava 

o único elemento verdadeiro de unificação das matérias que compõe o direito 

civil. Alguns desses direitos, podem ser chamados também de direitos 

fundamentais, visto que tratam do mesmo assunto, mas são estudados em 

planos diferentes, como em relação ao Estado e entre duas pessoas distintas, 

quando se fala de Estado, é chamado de direitos fundamentais e do campo 

civil, Direito da Personalidade, conceituados como poderes que o próprio 

homem exerce sobre a própria pessoa.19 

 

A categoria dos direitos da personalidade somente pode ser 
entendida “a luz de uma noção de pessoa que supere o 
esvaziamento a que tal noção foi submetida pela carga 
histórica de uma educação jurídica positivista a pesar sobre 
sucessivas gerações de cultores do Direito”. Portanto, somente 
uma noção pré-normativa de pessoa levará o jurista a entender 
a amplitude e relevância desta categoria. 20 

 
 

Personalidade é a aquisição de direitos e obrigações contratuais, que a 

ordem jurídica aprova indivíduos considerados (Pessoa física) ou grupo 

(sociedade, associação, fundação). São atributos jurídicos.21 

 

Os direitos da personalidade representam, em larga medida, a 
projeção dos direitos fundamentais no campo do Direito Civil. A 
categoria dos direitos da personalidade nasce e se desenvolve 
justamente a par da percepção de que não basta proteger os 
atributos essenciais da pessoa humana em face do Estado 
(tarefa historicamente atribuída ao direito público). É preciso 
protegê-la em face das outras pessoas, nas suas relações 
privadas. 22 

 

Práticas de mercado e comportamentos sociaisfrequentemente 

representam uma séria ameaça aos direitos humanos fundamentais. Como por 

                                                           
19BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Saraiva Educação SA, 2017 
20ECHTERHOFF, Gisele. Direito à privacidade dos dados genéticos. Juruá Editora, 
2010.p.105 
21BRITO, Ronaldo Figueiredo. Direito da personalidade: pessoa e indivíduo. Justiça do Direito, 
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exemplo o assédio moral no local de trabalho, o bullying, a formação e venda 

de registro sem a autorização do registrante, a geração de perfis falsos em 

redessociais(Orkut, Facebook, Twier, etc.), são apenas alguns dos exemplos 

de como os direitos humanos essenciais como a honra, a privacidade e a 

integridade pessoal podem ser ameaçadas por práticas privadas. 23 

 

São direitos privados destinados a assegurar ao indivíduo o 
gozo do próprio ser, físico e espiritual. Sofreram a influência do 
jusnaturalismo, que confere a cada homem direitos inatos, 
passando a figurar, na ordem civil, como atributos da 
personalidade. Favoreceu sua consagração legislativa a 
necessidade de se proteger a pessoa humana contra as 
ofensas à sua dignidade e o perigo que corria de ser 
desonrada diante da hipertrofia do poder político e de 
avassalador progresso técnico e científico.24 

 

Cumpre salientar que há diferença entre o direito à privacidade, com o 

direito à honra e a imagem, sendo que tais direitos são autônomos. O direito à 

honra para Antônio Chaves é o sentimento da própria dignidade, é a qualidade 

da pessoa que sabe manter a própria respeitabilidade. O direito à honra, 

engloba tanto o sentimento da própria pessoa em relação a sua dignidade, 

estima (honra subjetiva), como a reputação da pessoa perante a sociedade, ou 

seja, o que a sociedade pensa em relação à pessoa, suas qualidades e 

virtudes, (honra objetiva). 25 

 

A honra encerra os seguintes elementos: Reputação: é a 
valorização que osdemais fazem da personalidade moral e 
social do indivíduo, isto é, a valorização e consideração de sua 
posição, de suas qualidades;  

 

Dignidade: o juízo que a pessoa tem da própria honra e que 
seria ofendida por expressões tais como: estelionatário, 
pederasta, etc;  
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2010.p.135 



 
Decoro: seria a respeitabilidade e a consideração que 
merecemos, as quais seriam lesadas quando, por exemplo, se 
diz: ignorante, estúpido. Portanto, verifica-se que não há 
possibilidade de confusão entre tais direitos, pois em que pese 
em algumas situações fáticas tais direitos parecem 
entrelaçados, os mesmos revelam características próprias que 
demonstram diferenças significativas. 26 

 

Atualmente, a chamada relevância dos direitos da personalidade 

também decorre de outros fatores sociais. Por um lado, vem da explosão uso 

qualitativo e quantitativo de meios de comunicação de massa intrusivos, 

gradualmente acusado de ignorar a vida privada; por outro lado, antes era 

entendido como um fato de muitas relações sociais, o sistema extrajudicial 

tornou-se cada vez mais legal. Este crescimento exponencial na 

regulamentação legal pode ser devido ao declínio do que antes era 

considerado uma instância social indiscutível útil para mediar conflitos, como 

religião, família, Política, empresas, usos, etc... Quanto a proteção dos direitos 

da personalidade, o fato é que a partir da mudança de perspectiva 

constitucional, situar-se o ordenamento a serviço da pessoa humana, conforme 

artigo 1° da Constituição Federal de 1988, consolidou definitivamente a 

preponderância das relações patrimoniais (proprietárias e contratuais), face as 

relações não patrimoniais (familiares e pessoais).27 

 

Os direitos da personalidade podem ser conceituados como 
sendo aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. 
Surgem cinco ícones principais: vida/integridade física, honra, 
imagem, nome e intimidade. Não só a pessoa natural possui 
tais direitos, mas também a pessoa jurídica, regra expressa do 
art. 52 do novo Código Civil, que apenas confirma o 
entendimento jurisprudencial anterior, pelo qual a pessoa 
jurídica poderia sofrer um dano moral, em casos de lesão à sua 
honra objetiva, com repercussão social (Súmula 227 do STJ). 28 

                                                           
26ECHTERHOFF, Gisele. Direito à privacidade dos dados genéticos. Juruá Editora, 
2010.p.135 e 136 
27DE MORAES, Maria Celina Bodin. Ampliando os direitos da personalidade. Revista de 
Saúde Pública, v. 41, n. 5, 2007. 
28TARTUCE, Flávio. Os direitos da personalidade no novo Código Civil. Revista Jus 
Navigandi, Teresina, v. 10, n. 878, 2005. 



 
 

A consagração dos direitos da personalidade por meio dos artigos 5°, 

V, X e VIII, “a” na Constituição Federal de 1988 e depois a partir do artigo 11 do 

Código Civil veio sedimentar o que era admitido implícitos pelo sistema, assim 

como pelas jurisprudências e pelos doutrinadores. No que diz respeito à 

natureza jurídica dos direitos da personalidade, o conflito entre naturalistas 

jurídicos e razões forenses sempre foi permanente e interfere em sua 

conceituação. Os direitos da personalidade são a base da lei natural. O direito 

da personalidade tem a natureza de seu direito subjetivo, que tem o objeto 

inerente ao seu titular, ou seja, a sua própria pessoa. 29 

 

Os direitos da personalidade são irrenunciáveis e 
intransmissíveis, segundo prevê o art. 11 do Código Civil de 
2002. Assim, nunca caberá afastamento volitivo de tais direitos, 
como daquele atleta que se expõe a uma situação de risco e 
renuncia expressamente a qualquer indenização futura. Tal 
declaração não valerá. Mas sem dúvidas que o valor da 
indenização deve ser reduzido, diante de culpa concorrente da 
própria vítima, nos moldes dos arts. 944 e 945 da novel 
codificação.30 
 

Os direitos da personalidade, direitos extraordinários da personalidade 

ou direitos da personalidade enfatizam seus aspectos privados ou específicos, 

ao invés de seus aspectos públicos, muitos dos quais são promovidos às 

categorias de direitos básicos ou proteção pessoal dentro do âmbito da 

constituição. Tais como o direito à vida, integridade física, integridade 

psicológica, intelectual, honra, nome, imagem, modéstia, intimidade, etc. 31 

 

A propósito dos direitos da personalidade, um de seus 
aspectos mais interessantes, e problemáticos, consiste no fato 
de que se evidenciam sempre novas instâncias concernentes à 
personalidade do sujeito, não previstas nem previsíveis pelo 

                                                           
29MORATO, Antonio Carlos. Quadro geral dos direitos da personalidade. Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, p. 121-158, 2012. 
30TARTUCE, Flávio. Os direitos da personalidade no novo Código Civil. Revista Jus 
Navigandi, Teresina, v. 10, n. 878, 2005. 
31GOGLIANO, Daisy. Autonomia, bioética e direitos da personalidade. Revista de direito 

sanitário, v. 1, n. 1, p. 110. 



 
legislador, de modo que estes interesses precisam ser tidos 
como uma categoria aberta. De fato, à uma identificação 
taxativa dos direitos da personalidade opõe-se a consideração 
de que a pessoa humana – e, portanto, sua personalidade – 
configura-se como um valor unitário, daí decorrendo o 
reconhecimento pelo ordenamento jurídico de uma cláusula 
geral a consagrar a proteção integral da sua personalidade, isto 
é, a pessoa globalmente considerada. 32 

 

Tendo em vista o avanço tecnológico, principalmente a tecnologia da 

informação, cada vez mais precisa entender a extensão do fenômeno 

informacional, especialmente sua penetração na sociedade e a importância da 

informação nesta sociedade informacional. 33 

 

5 OS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS NO ÂMBITO VIRTUAL 

O Marco Civil da Internet regula as partes relacionadas com a 

privacidade, mas apenas se refere à lei e não menciona os procedimentos de 

proibição ou indemnização por violações de privacidade e os danos daí 

resultantes, pelo que o regulamento geral continuará a ser aplicável.  

 

Com o desenvolvimento da tecnologia, novas ferramentas foram 

desenvolvidas e, como resultado, novas formas de causar danos surgiram em 

terceiros, pode ser destacado nas seguintes situações: divulgação não 

autorizada de imagens íntimas e / ou sites de compartilhamento de aplicativos 

e conteúdo; criação de arquivos de configurações falsificados em redes sociais 

virtuais; índice de provedor de pesquisa do conteúdo é inconsistente com as 

características pessoais atuais; ao criar uma página com informações que 

ofendam alguém ou com atribuições com características inconsistentes com a 

personalidade do assunto atual e imagens de abuso de pessoas específicas 

                                                           
32DE MORAES, Maria Celina Bodin. Ampliando os direitos da personalidade. Revista de 

Saúde Pública, v. 41, n. 5, 2007. 
33SARDETO, Patricia Eliane da Rosa et al. Tratamento informatizado de dados pessoais e o 

direito à privacidade. 2004.p.13 



 
em notícias ou humor. Atreladas ao uso indevido de fotos e ameaças 

encontram também agressão contra terceiros na Internet. 34 

Inclusive na Lei 12.965/2014, ao estabelecer garantias, princípios, 

direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, estruturado em lógica escala 

mundial para uso irrestrito e público com a finalidade de proporcionar a 

comunicação entre dispositivos ou quaisquer outros computadores que se 

conectem a internet, sendo o conteúdo substancial da internet. O uso da 

internet também está associado as relações econômicas existentes no plano 

constitucional, já que, com a eficiência e a rapidez de se anunciar e comprar 

um produto facilita a venda.35 

As recentes tecnologias alteraram a forma de 

comunicação social do ser humano, que passa a estabelecer 

contato direto com diversas pessoas em qualquer lugar do 

mundo. Aliado a esse fato, tem-se uma virtualização cada vez 

maior da pessoa humana, culminando em uma imersão no 

mundo virtual, que acaba por criar uma dependência cada vez 

maior da tecnologia para poder existir socialmente.36 

 

Ao mesmo tempo, que mantém conexões familiares, sociais e profissionais em 

todo o mundo, há uma necessidade crescente de tecnologia como meio do 

relacionamento entre as pessoas, arrastando a vida social para o mundo virtual 

e criando, desta forma, grandes quantidades de dados que podem ser 

transmitidos na Internet sem nenhum controle.37 

                                                           
34DE TEFFÉ, CHIARA SPADACCINI. Considerações sobre a proteção do direito à imagem na 

internet. 
35FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. O Marco Civil da Internet e o meio ambiente 
digital na sociedade da informação: Comentários à Lei n. 12.965/2014. Saraiva 
Educação SA, 2017. 
 
36FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues et al. A Vida Escrita em Bytes. A 

Sociedade Superinformacional e as Novas Tecnologias: Será o Fim da Privacidade e da 
Dignidade Humana?. Revista de Direito, Governança e Novas Tecnologias, v. 1, n. 1, p. 
140, 2015. 
37FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues et al. A Vida Escrita em Bytes. A 

Sociedade Superinformacional e as Novas Tecnologias: Será o Fim da Privacidade e da 



 
 

6 CONCLUSÃO 

Conclui-se através do presente trabalho, que nem sempre as pessoas 

possuem o conhecimento de todos os seus direitos, sendo eles a privacidade, 

a personalidade, e também sua dignidade, inclusive dentro da internet. Quando 

alguém comete bullying, cyberbullying, revengeporn, insultos, ofensas, dentre 

outros, você tem o direito de se proteger, não sendo esses direitos transmitidos 

e nem irreversíveis, como prevê o artigo 11 do Código Civil. 

Portanto, há de se observar que dentro da internet a sociedade utiliza-se 

tanto com qualidade quanto com virtude. Para as devidas ofensas que surgem, 

existem os direitos que as resguardam oferecendo proteção à sua vida privada.  

Os direitos da personalidade são definidos como direitos irrenunciáveis e 

intransmissíveis que todo indivíduo tem de controlar o uso de sua aparência, 

seu corpo, nome, imagem ou quaisquer outros aspectos distintivos de sua 

identidade.  

Assim como o desenvolvimento da tecnologia, novas ferramentas foram 

desenvolvidas e, como resultado, novas formas de causar danos surgiram em 

terceiros, mas também novas leis e diretrizes foram desenvolvidas para a ajuda 

e a proteção de cada um.  
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