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PREFÁCIO 

O presente livro nasceu com a ideia de publicar os artigos desenvolvidos no 

curso de Doutorado em Direito, na Universidade Autônoma de Lisboa-Portugal, tendo em vista 

a qualidade acadêmica dos mesmos, avaliados através de criteriosa ótica, pelos nossos 

renomados docentes europeus. 

 
Fomos apresentados ao curso de Mestrado e Doutorado nas terras de Camões, 

Fernando Pessoa, Canotilho, Saramago e tantos outros gênios das palavras, via o Instituto 

Universitário do Rio de Janeiro, onde nossos anseios em cursarmos estudos jurídicos de 

referências europeias foram correspondidos, constatamos que o ensino europeu está mesmo anos 

luz adiantado, em cotejamento ao Brasil, onde ainda há tantas arestas para serem lapidadas, no 

que tange ao ensino superior e a pesquisa. 

 
Claro, que enfrentamos muitos desafios durante esse tabuleiro acadêmico, desde 

o primeiro passo que damos até o recebimento dos certificados, abrimos mãos de uma zona de 

conforto, para passarmos temporadas longe do nosso seio familiar, convivendo com outra 

cultura, economia diferenciada, clima oposto, horas de viagem, fuso horário distinto, elaboração 

de vários relatórios, projeto de pesquisa, dissertação, tese, etc. Mas são desafios que 

incrementam nossa formação, conviver com novas pessoas, colegas de todo o Brasil, 

professores de um alto quilate acadêmico, um esforço que muito vale a pena. Embora as aulas 

sejam bastante intensas, a temática, metodologia e modo de ensinar dos mestres nos inspiram a 

superar qualquer desafio que porventura possa vigorar, além de sermos brindados com paisagens 

de tirar o fôlego, e podermos conhecer parte deste país, que é um dos mais encantadores da 

Europa, (no período de folga e final de semana), tudo isso compensa qualquer obstáculo 

encontrado no caminho. 

 
A forma intensa das atividades que a formação nos proporcionou, capacita o 

educando ao desenvolvimento da oratória, didática de ensino, uma espécie de prática docente, 

um trabalho em grupo, eis que assumimos os trabalhos em sala de aula, com anuência de nossos 

mestres, para expor nossos relatórios e apresentá-los perante a turma, dentro das mais diversas 

searas do direito, visto que são trabalhadas várias disciplinas letivas dentro do curso de 

Mestrado e Doutorado, colaborando diretamente para os profissionais que desejam iniciar a 

docência no ensino superior, aperfeiçoado o currículo para os que já lecionam e como 

operadores do direito, tendo a oportunidade de atualizar seus conhecimentos dentro das ciências 

jurídicas e sociais, com uma bagagem de dois mundos, onde se trabalha o direito brasileiro e 

português de forma comparada. 

 
Portugal foi nossa segunda casa, durante os dias inesquecíveis que lá vivemos, 

um lugar muito aprazível de se habitar e que nos proprorcionou a dádiva de podermos estudar 

em um palácio do século XV, bem localizado, no centro de Lisboa, remodelado para atender 
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todas as necessidades dos alunos, que buscam qualificar seus conhecimentos, contando com 

uma biblioteca de ótimo acervo. 

Nós somos do tamanho de nossos sonhos e através do convênio realizado pelo 

IURJ, realizamos nosso sonho de estudar no exterior com ótimo patamar, já que tudo que um 

sonho precisa para ser realizado é de alguém que acredite sim, que ele possa ser realizado. 

Colaboramos com a mudança que tanto desejamos ver no mundo ainda obscuro da educação em 

nosso país, podendo auxiliar no crescimento pessoal e intelectual de muitas pessoas, 

compartilhando por meio da docência e ensino, parte da bagagem que recebemos em solo 

europeu, transferindo aos demais, detalhes do que aprendemos. Por todo o exposto já podemos 

nos considerar privilegiados e de parabéns! 

Que esse livro, sirva como mais uma luz para os leitores, que buscam aumentar 

seus conhecimentos sobre alguns apontamentos das ciências jurídicas luso-brasileiras. 

E sobre as dificuldades que, por ventura, encontrarmos pelos nossos caminhos, 

devemos recordar o ensinamento do Diretor Presidente do IURJ, Prof. Dr. Simão Aznar Filho, 

que assim nos brindou, certa vez com seu escólio: 

 

Em momentos difíceis, sempre me recordo de uma lição recebida há muito 

tempo que agora tomo a liberdade de compartilhar com todos: 

Uma empresa fabricante de sapatos em fase de expansão coloca anúncio para 

contratar dois vendedores para abrir o Mercado Africano. Efetivamente contrata dois 

excelentes vendedores, mandando um para o norte da África e outro para o sul. 

Um mês após o início do trabalho de ambos, a gerência recebe os seus 

relatórios. 

O do vendedor que foi para o Sul diz: ‘DESISTAM DESTE MERCADO AQUI 

NÃO VAMOS VENDER NADA, POIS AQUI NINGUÉM USA SAPATOS!’ 

Já o relatório do vendedor que foi para o Norte diz: ‘GENTE, VOCÊS NÃO 

ACREDITAM QUE MERCADO MARAVILHOSO! AQUI NINGUÉM AINDA USA SAPATOS.’” 

Depois desta lição, aprendi que mais vale o olhar do homem que foi para o 

norte do que o homem que foi para o sul. 

Sejamos sempre otimistas, pois somos Brasileiros. Um povo forte e que não 

desiste nunca. 

Sigamos estimados leitores e amigos, há muito ainda para ser edificado, a 

mudança para o Brasil partirá através de uma educação e pesquisa com qualidade, o que de fato, 

estamos empenhados a realizar, eis aqui mais uma prova disso tudo. 

Votos e ótima leitura, saúde e paz. 

O autor. 
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CONTRATOS FINANCEIROS ELETRÔNICOS 

 
Dentro do rol dos temas que nos foram propostos, será abordado no 

presente material perspectivas de evolução dentro do direito dos contratos e uma 

nova redefinição de contratos envolvendo a seara eletrônica e virtual, ou seja, a 

internet. 

 
O tema é interessante, pois cada vez mais são feitas compras pelos 

meios eletrônicos. O assunto é muito discutido internacionalmente, porém com 

poucas definições objetivas e concretas. 

 
O valor do comércio eletrônico alcança níveis significativos da 

economia e é fácil prever que o crescimento é contínuo e muito significativo 

para países em desenvolvimento como o Brasil e já desenvolvidos como 

Portugal. 

 
Deve se aprofundar a questão dos contratos firmados via internet para 

que futuramente seja possível decidir, diante dessa nova realidade, se existe a 

necessidade de criação de novas normas, ou se, apenas é necessário fazer uso 

das normas já existentes em nosso ordenamento jurídico. 

 
No ordenamento jurídico Brasileiro, ainda não há regulamentação 

expressa no que diz respeito a esta modalidade de contratação. 

 
Entretanto, o Poder Legislativo não se encontra inerte em relação aos 

contratos eletrônicos. Pois, há normas esparsas e projetos de lei em trâmite no 

Congresso Nacional, que se referem, direta ou indiretamente, ao assunto. 

 
Em relação aos exemplos de que o Poder Legislativo apresenta a 

tendência de apresentar, em breve, à sociedade alguma legislação referente ao 

direito digital, ao comércio eletrônico e aos contratos celebrados pela Internet, 

pode-se destacar, dentre diversos outros, Projeto de Lei n° 84, de 1999. 

 
No entanto, o projeto de lei mais importante é o 4.906/2001, anexado 

ao PL 3607-2012, visto que abarca o valor probante do documento eletrônico e 

da assinatura digital, institui normas para as transações de comércio eletrônico e 

além de sanções penais. 

 
Em Portugal, os contratos eletrônicos estão regulamentados no artigo 

9º da Diretiva 2000/31 do Parlamento Europeu e do Conselho, que foi transposta 
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para o ordenamento nacional pelo Decreto Lei de Portugal 7/2004, onde se 

encontram dispostos da seguinte forma: 

 
Os Estados-Membros assegurarão que os seus 

sistemas legais permitam a celebração de 

contratos por meios electrónicos. Os Estados- 

Membros assegurarão, nomeadamente, que o 

regime jurídico aplicável ao processo contratual 

não crie obstáculos à utilização de contratos 

celebrados por meios electrónicos, nem tenha por 

resultado a privação de efeitos legais ou de 

validade desses contratos, pelo facto de serem 

celebrados por meios electrónicos. 

 
Como é possível verificar, a preocupação do legislador em firmar o 

valor jurídico e a importância dos contratos eletrônicos foi expressiva. 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A INTERNET 

 
Histórico 

 
A descoberta dos meios de comunicação de massa, tais como o 

telégrafo em 1838, demarca o surgimento de uma nova área denominada de 

universo da informação. Por conta disso, ficou constatada a necessidade de 

difundir tais informações pode meio de aparelhos que unissem a comunicação 

com o processamento de informações. 

 
Neste contexto social surgiu a internet, tendo como instrumento 

necessário para o seu uso o computador, que por sua vez, data da época da 

Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos da América, período em que o 

difusão de informações começou a ser feita pelos militares, através do envio de 

mensagens para altos comandos. Esse primeiro computador foi denominado de 

ENIAC (Eletronic Numeral Integrator Analyzer and Computer). 

 
No ano de 1951 foi lançado na Inglaterra o LEO – Lyons Eletronic 

Office, o primeiro computador para uso comercial. A partir de então, a evolução 

do mundo virtual se deu de forma mais rápida, tendo sido projetada a primeira 

rede de computadores nos anos 60. 
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É uma tendência social a organização em torno de redes e, nesse 

contexto, surgiu a ARPAnet (Advanced Research Project Agency Network), com 

o intuito de descentralizar o armazenamento de informações militares, evitando 

assim, que uma possível invasão à capital norte-americana de Washington, 

colocasse em risco a segurança nacional. 

 
No final dos anos 80, ARPAnet foi perdendo seu caráter militar, 

passando a ser financiada pela NASA, instituição americana responsável por 

pesquisas espaciais e, em 1990 foi oficialmente denominada de Internet. 

 
Apenas oito anos depois do seu lançamento, a internet agora 

disponibilizada para uso comercial, atingiu a marca de 148 milhões de usuários 

no mundo inteiro, surgindo assim, o comércio eletrônico através da utilização de 

contratos eletrônicos. 

 
No Brasil, a internet foi inicialmente restringida às universidades e 

centros de pesquisa, passando em 1995 para o uso comercial e, logo depois, com 

a disponibilização do acesso à rede através dos provedores de acesso, a 

movimentação comercial atingiu a casa dos bilhões. 

 
Para Flúvio Cardinelle Oliveira Garcia: 

 
O barateamento dos equipamentos de 

informática e a constante melhora de qualidade 

nos serviços de telecomunicações têm atraído 

milhares de brasileiros à rede mundial de 

computadores que, com o passar do tempo, vem 

se tornando economicamente mais acessível a 

todos (GARCIA, 2002). 

 
Desta forma, a internet possibilitou o surgimento de uma nova forma 

de comunicação entre as pessoas, onde alguém de dentro de usa própria casa 

poderá receber uma mensagem de outra pessoa do outro lado do mundo em 

questão de segundos, e com um baixo custo. 

 
Nos dizeres de Jeremy Rifkin citado por Sheila do Rocio Cercal 

Santos Leal: 
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A propriedade sobre as coisas, embora 

importante, é menos importante do que obter 

acesso comercial em trabalhos interligados em 

interesses mútuos, teias de relações humanas e 

comunidades compartilhadas. Pertencer é estar 

conectado a muitas redes que fazem parte da 

nova economia global. Ser um subscritor, 

membro ou cliente torna-se tão importante 

quanto ser proprietário. Isto é, maior acesso do 

que propriedade tem crescentemente 

determinado o status de alguém nesta era (LEAL, 

2007, p. 07) 

 
Assim, na fase pós-moderna em que vivemos, o mundo é não é mais 

dominado pelos possuidores de terras e meios de produção. Aqueles que detêm a 

informação possuem o poder de controlar o acesso a esta. 

 
Diante deste fato, o Direito viu-se diante de uma situação fática sem 

regulamentação, tendo que verificar, de acordo com a legislação já existente e os 

costumes, se aquela prática estava de acordo com a realidade jurídica do país e, 

proteger os cidadãos dos riscos trazidos pela nova tecnologia. 

 
Esse novo espaço até então inexistente, que se convencionou chamá-lo 

de “ciberespaço” ou espaço virtual, para Rodney de Castro Peixoto, transcrito 

por Sheila Leal, seria “o conjunto de sites, computadores, pessoas, programas e 

recursos que formar a Internet” (LEAL, 2007, p. 10). 

 
Suas principais características são: intangibilidade, velocidade, quebra 

das barreiras geográficas e jurisdicionais, interatividade, facilidade de acesso e 

insegurança. 

 
A intangibilidade significa que o mundo virtual não é um espaço físico 

perceptível aos nossos sentidos; ele constitui uma ficção do mundo da 

informática que se traduz por bits e bytes. 

 
Posteriormente, no que tange à velocidade, um dado transmitido pela 

internet, pode chegar de um lado ao outro do globo terrestre em questão de 

segundos, emendando assim, na terceira característica, qual seja, a quebra das 
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barreiras geográficas e jurisdicionais, onde as pessoas de diferentes partes do 

mundo podem transacionar sem precisar sair de suas casas. 

 
Com isto, surge uma dificuldade em determinar qual seria a legislação 

aplicável às mais diversas situações que ocorrem no ciberespaço. 

 
Essa comunicação de forma rápida e eficiente retrata a característica 

da interatividade, onde pessoas e sistemas se comunicam, em tempo real ou não, 

e tendo em vista a facilidade do acesso, com a crescente redução nos preços dos 

computadores, este meio de comunicação e comércio se tornou popular. 

 
Por fim, quanto a insegurança, apesar dos crescentes avanços, o espaço 

virtual ainda é um ambiente vulnerável, tendo em vista o surgimento de pessoas, 

denominadas hackers ou crackers, que têm a intenção de cometer fraudes 

utilizando-se da falta de regulamentação própria aos crimes cometidos através da 

internet e facilidade do acesso. 

 
Conceito e Natureza Jurídica 

 
Para entender o conceito de Internet, primeiro é necessário entender o 

significado de rede de computadores, tendo em vista a confusão que, por vezes, 

se faz entre os dois institutos. 

 
De acordo com Paulo césar Bhering Camarão citado por Flúvio 

Garcia, rede de computadores é “um complexo consistindo de duas ou mais 

unidades de computação interconectadas” (GARCIA, 2002). 

 
Essas unidades são interligadas por meio de programas (softwares) e 

outros equipamentos eletrônicos, podendo trocar informações entre si. Como 

exemplo, pode-se citar uma empresa, onde todos os computadores do local 

ficam interligados a um servidor principal e compartilham dados entre si. 

 
Dito isto, internet pode ser definida como uma rede de computadores 

de grande proporção e ilimitado acesso às informações disponíveis no 

ciberespaço. Observa-se, assim, que nem toda rede de computadores constitui 

internet, pois a internet proporciona acesso irrestrito, enquanto uma rede de 

computadores dentro de uma determinada empresa, como citado no exemplo 

acima, fica limitada àqueles que têm autorização para acessá-la. 
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A Norma nº 004/95 publicada pelo Ministério das Comunicações, 

aprovada pela Portaria nº 148/95 do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 

regulamenta o uso da rede pública de telecomunicações para acesso à internet, 

trouxe uma definição pouco técnica deste termo, no seguinte sentido 

 
Internet: nome genérico que designa o conjunto de redes, os meios de 

transmissão e comutação, roteadores, equipamentos e protocolos necessários à 

comunicação entre computadores, bem como o "software" e os dados contidos 

nestes computadores; (grifo do autor) 

 
Como já foi explicitado anteriormente o conceito de rede de 

computadores não se confunde com o de internet, sendo assim, autores como 

Flúvio Garcia criticam tal conceito, afirmando que “a definição dada pelo 

legislador é falha na medida em que considera qualquer conjunto de redes de 

computadores interligadas, mesmo particulares e de amplitude restrita, como 

sendo internet” (GARCIA, 2002). 

 
Coadunamos com o pensamento do citado autor, acrescentando que a 

internet seria uma espécie de rede de computadores, na modalidade pública, 

enquanto que uma rede doméstica a seria na espécie privada. 

 
Na comunidade européia, diz-se que a Internet é “a rede das redes”, 

fazendo surgir um novo ramo do Direito, ora chamado por uns de Direito do 

Ciberespaço, Direito da Informática ou até mesmo Direito Virtual, tendo em 

vista a grande proporção que tem tomado e, enquanto não desfruta de autonomia 

efetivamente reconhecida. 

 
Passando para a análise da natureza jurídica da internet, os 

pensamentos doutrinários divergem se seria um meio ou um lugar. 

 
O posicionamento de Luiz Henrique Ventura explicitado por Flúvio 

Garcia é de que: 
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Se entendermos que a Internet é um lugar, muitas 

das questões já previamente definidas pelo 

Direito, tais como o foro competente, deveriam 

ser redesenhadas. Imagine um contrato celebrado 

entre uma empresa alemã e outra brasileira. Se a 

Internet é um lugar, onde seria assinado o 

contrato? A resposta, então, é nem no Brasil e 

nem na Alemanha, mas na Internet. A proposta e 

a aceitação também seriam realizadas na 

Internet. E, nesse caso, como definir o foro? 

(GARCIA, 2002) 

 
Tal pensamento levanta a seguinte questão: sendo a internet um lugar, 

qual o meio utilizado para efetuar contratos “nela”? Por este motivo, entendemos 

como mais correta a interpretação da Internet como um meio de comunicação, 

podendo ser utilizado como forma de efetivação de um contrato. 

 
Esta afirmação se fundamenta em um dos requisitos de validade do 

contrato, qual seja o requisito formal. De acordo com o exposto no Capítulo 

anterior no que tange ao requisito formal, a regra é a liberdade da forma 

contratual, desde que não prescrita ou defesa em lei. 

 
Flúvio Garcia cita com propriedade um artigo publicado na Revista 

Consulex, que diz o seguinte: 

 
Acompanhando o rimo dinâmico e crescente da 

INTERNET, as informações jurídicas têm 

conquistado um relevante espaço na rede, 

tornando a INTERNET um dos mais novos e 

eficazes instrumentos de cidadania e trabalho 

jurídico. Diversos serviços, como a declaração de 

impostos via net, o oferecimento de denúncias 

nos sites do PROCON e do Ministério Público e 

o fornecimento, pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, da certidão negativa da dívida 

ativa da União pela INTERNET, têm sito criados 

no sentido de apaziguar a burocracia, evitando 

que o cidadão gaste horas perambulando por 

repartições públicas.Através da INTERNET, 
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tem-se acesso direto a diversos órgãos estatais, 

possibilitando o acompanhamento de processos e 

a pesquisa, bem como pode-se, nas centenas de 

home-pages jurídicas, pesquisar leis, doutrinas e 

jurisprudências; consultar escritórios de todo o 

Brasil e do mundo; realizar conferências e 

discussões virtuais com operadores do Direito, 

visitar bibliotecas, autores; trocar informações; e 

permanecer informados sobre as mais recentes 

novidades do mundo jurídico (GARCIA, 2002). 

 
Assim, entende-se que a natureza jurídica da Internet é de meio de 

comunicação e, portanto, um contrato celebrado por meio da internet apenas 

difere de outro contrato qualquer, pelo meio de comunicação escolhido para a 

sua efetivação. 

 
Funcionamento e sistemas de comunicação 

 
Para Walter Douglas Stuber e Ana Cristina Paiva Franco, trazidos na 

obra de Sheila Leal: A interligação física das redes é feita por meio das linhas 

dos sistemas telefônicos que podem ser cabos de cobre, fibras óticas, 

transmissão via satélite ou via rádio, o que interfere na qualidade do 

funcionamento da rede (LEAL, 2007, p.15). 

 
Ademais, além dos materiais acima trazidos, o usuário para ter acesso 

à Internet necessita de um modem para converter o sinal emitido pelo telefone 

em sinal possível de identificação pelo computador, conexão a um servidor de 

rede e browser, cujo mais conhecido mundialmente é o MS Internet Explorer. 

 
Quanto à conexão, pode ser feita de forma direta pelo usuário, através 

da linha telefônica ou de forma indireta através de um computador denominado 

servidor, que por sua vez está conectado à internet. 

 
Sobre os servidores, Sheila Leal assevera: Estes são chamados de 

provedores de acesso, que possibilitam o acesso do usuário e de outros 

provedores à Rede, utilizando-se do serviço de telecomunicações existente 

(LEAL, 2007, p. 16) 
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Atualmente, os provedores de acesso fornecem uma infinidade de 

serviços com a finalidade de angariar mais usuários, tais como correio 

eletrônico, transferência de arquivos entre outros. 

 
Em relação aos sistemas de comunicação, diversas são as 

classificações existentes no campo doutrinário. Neste estudo, será adotada a 

classificação proposta por Paloma Llaneza Gonzáles, presente na obra de Sheila 

Leal. 

 
São seis os sistemas de comunicação na Internet: correio eletrônico, 

lista de correio eletrônico, base de dados de distribuição de mensagens, 

comunicação em tempo real, utilização remota de ordenadores em tempo real e 

obtenção remota de informações. 

 
O correio eletrônico ou e-mail assemelha-se ao correio convencional, 

tendo em vista que estabelece uma troca de mensagens interpessoal. Difere, 

porém, em outros aspectos, pois, segundo Sheila Leal, no correio eletrônico, as 

mensagens não encriptadas (escritas em código) podem ser acessadas pelos 

ordenadores intermediários que as transmitem, não se revestindo do sigilo das 

cartas enviadas pelo correio, as quais, salvo erro de remessa, chegam fechadas 

ao destinatário (LEAL, 2007, p. 19). 

 
Ademais, a mensagem passa por vários caminhos antes de chegar ao 

destinatário ou destinatários e, não necessita que estejam o remetente e os 

destinatários, necessariamente conectados simultaneamente. 

 
A lista de correio eletrônico funciona, em sua maior parte, de forma 

automática, possibilitando a troca de informações entre pessoas que 

compartilhem interesses entre si, bastando apenas estar inscrito nela para enviar 

e receber mensagens de forma direta ou indiretamente, por meio de um 

moderador. 

 
Outro sistema de comunicação é a base de dados de distribuição de 

mensagens (user sponsored newsgroups), que muito se assemelha ao anterior, 

diferindo apenas na forma de realizar a comunicação. 

 
Segundo Sheila Leal, 
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Os USENET newsgroups utilizam conexões par 

a par/ ponto a ponto, entre aproximadamente 

200.000 ordenadores, chamados de servidores 

USENET. Caracterizam-se por discussões 

abertas que diferem das listas de correio porque 

os usuários não necessitam inscrever-se 

previamente, podendo acessá-las a qualquer 

momento (LEAL, 2007, p. 20) 

 
Os USENET em sua maioria são livres para o acesso, armazenando as 

mensagens durante um tempo no servidor e, após esse período, são 

permanentemente excluídas do sistema. 

 
A comunicação em tempo real, cujo programa mais conhecido é o 

Internet Relay Chat (IRC), onde uma ou mais pessoas conectadas à rede 

comunicam-se em tempo real, ocorre de forma que esses usuários digitam suas 

mensagens que se tornam visíveis para os demais usuários quase que 

instantaneamente. 

 
A utilização remota de ordenadores em tempo real, também é um 

sistema que proporciona o acesso a informações disponíveis na Rede que se dá 

por meio de TELNET, um protocolo que permite obter um acesso remoto a um 

computador. 

 
Por fim, tem-se a obtenção remota de informações por meio de FTP 

(file transfer protocol), Gopher e World Wide Web. O primeiro, disponibiliza os 

arquivos localizados em um ordenador remoto, possibilitando a transferência ao 

ordenador do usuário. O Gopher, é uma forma de acessar a Internet, 

direcionando as buscas de acordo com as informações disponibilizadas em um 

ordenador remoto. 

 
O sistema de obtenção remota mais difundido mundialmente é a World 

Wide Web, popularmente conhecido como WWW. O acesso se perfaz por meio 

do protocolo de transferência de hipertexto (HTTP), que por sua vez faz a 

comunicação entre usuário e rede por meio da HTML (Hipertext Markup 

Language), que é a linguagem padrão geral na Internet. 

http://www/
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Aspectos constitucionais, liberdade de acesso e proteção do 

usuário 

 

O artigo 220 da Constituição Federal Brasileira atual traz o seguinte: 

 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a 

criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não 

sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição. (grifo nosso) 

 
Assim, é garantia constitucional o direito à informação sob qualquer 

forma ou meio, sendo o acesso atualmente tratado como um serviço prestado à 

pessoa, que muito se assemelha aos institutos previstos no Código de Defesa do 

Consumidor. 

 
Qualquer legislação nesse âmbito deve ser no sentido de assegurar o 

direito de escolha pelo consumidor dos seus fornecedores (provedores de acesso) 

e destes, disporem dos mais amplos meios para disponibilizar o melhor acesso 

sem superfaturamento. 

 

 
De acordo com Liliana Minardi Paesani, 

 
O Brasil conta com mais de oito milhões de 

internautas e previsões de movimentar US$ 100 

bilhões no comércio eletrônico futuramente. 

Entretanto, muitos consumidores têm medo de 

comprar por esse meio, especialmente de colocar 

seu número de cartão de crédito na rede mundial. 

Em conseqüência desse justificado receio, o 

maior desafio dos fornecedores de produtos e 

serviços é justamente conquistar e reter o 

consumidor e estabelecer com ele, de fato, um 

relacionamento, uma parceria, e investir numa 

política de confiança (PAESANI, 2006, p. 33) 

 
Essa informação denota que o principal entrave nas negociações pela 

Internet ainda continua sendo o aspecto de insegurança que ela traz para os 
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usuários. Por isso, está havendo uma grande preocupação com a regulamentação 

da situação dos contratos eletrônicos, o quanto antes, tendo em vista que o 

comércio virtual tende a crescer cada vez mais. 

 
Nesse sentido, a OAB seccional São Paulo desenvolveu um projeto de 

lei por meio de sua Comissão Especial de Informática Jurídica, que visa 

regulamentar o comércio eletrônico. Tal projeto foi apresentado na Câmara dos 

Deputados, possuindo como fundamento as leis existentes nesse sentido em 

diversos países, como Portugal, Estados Unidos e Itália. 

 
As disposições deste projeto incluem a proteção do usuário da Internet 

que se utiliza do comércio virtual, com base em dispositivos já existentes no 

Código de Defesa do Consumidor para regular o comércio habitual. Além disso, 

traz uma proteção especial, tendo em vista a vulnerabilidade da transmissão de 

informações nas transações virtuais. 

 
Percebe-se o surgimento de medidas protetivas ao usuário, com a 

introdução da assinatura digital como forma substitutiva da assinatura manual, 

um instituto ainda não disciplinado em nenhuma lei no Brasil. 

 
Já no âmbito internacional, os Estados Unidos saíram na frente ao 

aprovar no ano de 2000 uma lei que reconhece como válidos documentos 

assinados pela internet. 

 
Assim, nos dizeres de Liliana Paesani, 

 
A assinatura produzida com um clique no mouse 

vale tanto quanto sua versão tradicional. Dessa 

forma, o governo americano está incentivando o 

uso da Internet para procedimentos corriqueiros, 

como realizar contratos, preencher formulários 

de empresas de seguros etc (PAESANI, 2006, p; 

34). 

 
Esta foi a solução mais eficaz encontrada pelos estudiosos do tema, 

para garantir a segurança jurídica dos documentos virtuais. De fato, o Brasil 

também “caminhou” no mesmo sentido ao aprovar a MP nº 2.200-2/2001, 

introduzindo a infra-estrutura das Chaves Públicas Brasil/ CP, atribuindo fé 

pública e presunção relativa de veracidade à assinatura digital. 
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Delitos e responsabilidade na Rede 

 
É de amplo conhecimento que a Internet ainda é um “espaço” 

desconhecido pelos usuários; ela não pertence a ninguém, não é regulamentada e 

não se sabe precisar se é um meio ou um lugar. 

 
Eventualmente, podem acontecer situações típicas de crimes na 

Internet e, então surge o problema da responsabilização dos agentes. Assim, 

como há uma dificuldade de identificação dos autores ou gestores das redes, a 

Web se torna uma anomalia no mundo dos meios de comunicação. 

 
Para Liliana Paesani, 

 
A Internet foi programada para funcionar e 

distribuir informações de forma ilimitada. Em 

contrapartida, as autoridades judiciárias estão 

presas às normas e instituições do Estado e, 

portanto, a uma Nação e a um território limitado. 

Configura-se o conflito e a dificuldade de aplicar 

controles judiciais na rede e surge o problema da 

aplicação de regras (PAESANI, 2006, p. 36). 

 
A questão da soberania é um dos maiores entraves para a criação de 

uma legislação supranacional, pois, o Direito Internacional não tem caráter 

punitivo obrigatório; apenas para os Estados que concordarem em firmar 

tratados. 

 
Devido à difusão da Internet, a privacidade das pessoas passou a ser 

invadida de forma corriqueira, pois, na Rede podem ser encontradas informações 

sobre qualquer pessoal em uma quantidade surpreendente. 

 
Começa, então, a surgirem os problemas de crimes virtuais, com a 

criação da figura dos invasores dos sistemas, denominados hackers. Estes, ora 

atuam para solucionar os problemas de uma empresa, descobrindo e consertando 

falhas nos seus sistemas – hackers éticos, ora atuam com o intuito de destruir ou 

prejudicar pessoas, obtendo informações para as quais não teve autorização – 

hackers não éticos ou crackers. 
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São práticas comuns na Internet a ocorrência de crimes de racismo, por 

meio de sites de divulgação de grupos como os Skinshead, a invasão da 

privacidade por meio de correntes de sorte, que chegam ao seu e-mail sem 

autorização, porém não há nenhuma lei que proíba a sua existência, golpes 

bancários e crimes de pedofilia. 

 
Ao redor do mundo, os países estão preocupados em reprimir essas 

práticas, como é o caso do Brasil com a criação unidades especiais para o 

combate de crimes virtuais, tais como a Delegacia de Crimes Praticados por 

Meios Eletrônicos da Polícia Civil do Estado de São Paulo. 

 
Já em países como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá, as suas 

unidades policiais têm formado os cypercops, que são agentes da polícia 

especializados em crimes digitais. 

 
Em 18 de janeiro de 1999 a ONU realizou uma conferência para 

discutir a disseminação da pornografia infantil e da pedofilia na Internet. Após 

discussões, os Estados participantes chegaram à conclusão de que é necessário 

criar um código de ética para minimizar a divulgação de imagens de conotação 

sexual de crianças na Rede. 

 
Porém, há países, como o Japão, em que não existe nenhuma 

legislação a esse respeito, causando uma desordem geral da situação. Já no 

Brasil, a veiculação de imagens de criança para a exploração sexual não é 

disciplinada por legislação pertinente à internet, mas o Estatuto da Criança e do 

Adolescente proíbe tal prática. 

 
Desta forma, entende-se que “enquanto não forem criadas leis 

específicas, as condutas dos crimes digitais deverão ser adequadas ao Código 

Penal” (PAESANI, 2006, p. 41). 
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Principais características jurídicas da internet 

 
Na era da pós modernidade, a Internet passou a ser um dos meios de 

comunicação mais difundidos no mundo, tendo em vista a sua facilidade de 

acesso, rapidez na obtenção de informações, praticidade, entre outras 

características. 

 

A seguir, serão tratadas as principais características jurídicas desta 

Rede. 

 

Relativização das noções de tempo e espaço 

 
Sobre a relativização dos conceitos de tempo e espaço, Sheila Leal, 

com propriedade, diz o seguinte: 

 
“Para o Direito, o tempo é relevante na determinação do momento da 

aquisição e/ou extinção dos direitos, na fixação da vigência das leis e dos 

negócios jurídicos, no estabelecimento das regras para a contagem dos prazos 

em geral” (LEAL, 2007, p. 23) 

 
Desta forma, a Internet veio quebrar os paradigmas que regem os 

contratos em geral, ao relativizar as noções de espaço e tempo, quebrando 

barreiras geográficas e permitindo que o mundo inteiro se comunicasse de forma 

mais rápida. 

 
As definições do espaço e do tempo são relevantes para determinar 

qual será a lei aplicável no caso concreto e qual o foro competente para 

eventuais conflitos. 

 
Em relação ao tempo, uma das vantagens trazidas pela Rede, é a 

possibilidade de efetuar transações comerciais, mesmo fora do horário comercial 

do estabelecimento físico do seu fornecedor. 

 
Liberdade de uso e vazio de regulamentação 

 
O uso da Internet é ilimitado aos seus usuários, não possuindo 

fronteiras ou barreiras. Não há, nesse sentido, um órgão internacional 
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responsável pela regulamentação de seus atos, ficando a critério de cada país 

disciplinar no seu ordenamento jurídico da forma mais conveniente. 

 
Apesar disso, alguns países ainda não possuem nenhuma 

regulamentação para as transações efetuadas de forma virtual, criando o que 

pode se chamar de “vazio de regulamentação”. 

 
Os posicionamentos doutrinários divergem quanto à necessidade de 

legislação específica para tratar as questões travadas no ciberespaço. Os EUA 

adotaram a posição de deixarem a critério do setor privado a regulamentação de 

tal meio, porém, defendendo a necessidade de criação de um código comercial 

de regras fundamentais, para nortear o comércio eletrônico. 

 
De forma oposta, há quem defenda que a Internet deve ser regulada 

por meio de analogia e direito comparado, sendo a Internet um meio auto- 

regulável. E por, fim, existem posicionamentos, como os de Arnoldo Wald e 

Ronaldo Lemos da Silva Júnior, citados na obra de Sheila Leal, que defendem a 

“necessidade de uma legislação e regulamentação específicas, sem a perenidade 

dos códigos” (LEAL, 2007, p. 27). 

 
Na atualidade, temos o Código de Conduta de Portugal, apresentado 

em 2000, como modelo de auto-regulamentação, porém, este não é o ideal, como 

bem afirma Sheila Leal: 

 
... O ideal seria mesmo uma regulamentação 

supranacional, neutra, que transcendesse os 

limites territoriais dos países e alcançasse todo o 

mundo. Porém, essa solução, ao mesmo por ora, 

não se apresenta como viável, seja porque se está 

ainda muito longe de alcançar uma neutralidade, 

seja em razão da soberania dos Estados e de suas 

peculiaridades de ordem social, econômica e 

cultura, das quais derivam necessidades diversas 

que os distinguem dos demais Estados (LEAL, 

2007, 28). 

 
Nesse sentido, qualquer legislação proposta deverá estabelecer normas 

de caráter geral, permitindo uma mobilidade maior do aplicador do direito para 
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adaptar às diferentes e permanentemente mutáveis situações que surgem na 

Internet com reflexos no âmbito jurídico. 

 
A lei modelo da UNCITRAL, lei que surgiu nos Estados Unidos e que 

será tratada posteriormente neste estudo, tem sido tomada como referencial por 

vários países, inclusive o Brasil, que possui dois projetos de lei em tramitação, o 

Projeto 1589/99 da OAB seccional São Paulo e o Projeto 4906/01. 

 
Tendência à dispensabilidade dos documentos físicos 

 
Os serviços bancários, as compras, e até mesmo a processualística 

brasileira, caminha para dispensabilidade do uso de documentos físicos, 

representados por papel, e a utilização de dados digitais. 

 
Sobre a relevância desta característica para o presente tema, Sheila 

Leal afirma que, 

 
...é relevante no âmbito do presente trabalho no 

que diz respeito à segurança e à validade das 

contratações em meio eletrônico, à medida que 

se indaga se tais transações, como todos os riscos 

que apresentam, têm ou não a mesma validade 

jurídica das transações documentadas em 

papel.Estudos desenvolvidos pelo IDC – Instituto 

de Direito do Consumidor – revelaram que quase 

37% dos brasileiros que acessam a Internet não 

se utilizam da Web para fazer compras por não 

confiarem na segurança dos sites de comércio 

eletrônico (LEAL, 2007, p. 32). 

 

 

 
Desta forma, reitera-se o que já foi dito antes, acerca da emergente 

necessidade de desenvolver um sistema de proteção ao usuário mais eficaz, com 

o intuito de aumentar a confiabilidade destes no sistema de comércio eletrônico. 
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AS PARTICULARIDADES DO CONTRATO ELETRÔNICO 

CONCEITOS BÁSICOS 

 
Para Clóvis Bevilacqua 1996, p. 86, contrato "é o acordo de duas ou 

mais pessoas com a finalidade de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir 

direito, em vista de produzir efeitos jurídicos". 

 
José de Oliveira Ascensão, citando Glanz diz que: 

 
O contrato eletrônico, nada mais é do que um 

contrato tradicional celebrado em meio 

eletrônico, ou seja, através de redes de 

computadores – é aquele celebrado por meio de 

programas de computador ou aparelhos com tais 

programas. Diferencia-se do contrato tradicional 

apenas e tão somente quanto à forma como é 

materializado. 1998, p. 72). 

 
Erica Brandini, 2001, p. 37, conceitua “ Como contratos eletrônicos 

os acordos entre duas ou mais pessoas para, entre si, constituírem, modificarem 

ou extinguirem um vínculo jurídico, de natureza patrimonial, expressando suas 

respectivas declarações de vontade por computadores interligados entre si.” 

 
Na concepção de Luís Wielewicki “2001, p. 198 (...) os contratos 

eletrônicos podem ser definidos como instrumentos obrigacionais de veiculação 

digital. São todas as espécies de signos eletrônicos transmitidos pela Internet que 

permitem a determinação de deveres e obrigações jurídicos” 

 
Maria Helena Diniz, 2005, P. 80 define contrato eletrônico como 

sendo aquele que “opera-se entre o titular do estabelecimento virtual e o 

internauta, mediante transmissão eletrônica de dados” . 

 
Entretanto, tal conceituação trazida pela renomada autora é 

insuficiente, pois o titular não precisa ser, necessariamente, um estabelecimento 

virtual, podendo o contrato ser celebrado entre duas pessoas físicas, por 

exemplo. 

 
Ronaldo Andrade apresenta conceituação do espanhol Pedro 

Asensio, sobre contratos virtuais, que satisfaz a abordagem ao assunto: Sendo 
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aquele que se aperfeiçoa mediante o intercâmbio eletrônico de dados de 

computador a computador. 

 
Em sua linguagem: 

 
“La categoria de los contratos electrónicos, 

incluso en sentido estricto, de modo que englobe 

los contractos que se perfeccionam mediante el 

intercambio electrónico de datos de ordenador a 

ordenador (frente a uma noción amplia que 

incluiria todos los contratos celebrtados por 

medios electrónicos), no es una realidad 

específica de Internet, que sólo es uno de los 

medios de comunicación (entre ordenadores) 

empleados para la formación de contractos de 

tal categoria.” 2004,P 67 

 
E é dessa forma que renomados autores, como ERICA BRANDINI, 

seguem doutrinando os contratos eletrônicos: 

 
“[…] aquele celebrado pelo meio eletrônico, 

independente de qual seja o objeto do contrato, 

um negócio jurídico concretizado através da 

transmissão de mensagens eletrônicas pela 

internet, entre duas ou mais pessoas, a fim de 

adquirir, modificar ou extinguir relações 

jurídicas de natureza patrimonial, toda e qualquer 

manifestação de vontade bilateral ou plurilateral 

que tem por objetivo constituir, modificar ou 

extinguir direitos, de natureza patrimonial ou 

extrapatrimonial, por meio de qualquer processo 

de telecomunicação eletrônica ou digital, desde 

que celebrado a distância.” 2001, 79 

 
E por fim, Silvio Rodrigues, 2004, 30, define contrato eletrônico como 

o “[…] celebrado por meio de transmissão eletrônica de dados. A manifestação 

de vontade dos contratantes (oferta e aceitação) não se veicula nem oralmente, 

nem por documento escrito, mas pelo registro em meio virtual (isto é, 

despapelizado)”. 
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O que denota dessas diversas tentativas de definição é que todas 

tangem para a necessidade de que a celebração seja feita pela transmissão de 

dados de um contraente para o outro, não importando qual o dispositivo 

utilizado, seja um notebook, um microcomputador ou um smartphone. 

 
Mas, o que venha a ser CONTRATO ELETRÔNICO diferenciando- 

se do contrato tradicional? 

 
Os contratos eletrônicos possuem características que lhes são próprias 

e que, portanto, diferenciam-nos dos demais contratos. A validade deste contrato 

chegou a ser questionada por alguns doutrinadores, sobretudo em relação à força 

probante. Tal questionamento ainda persiste por parte minoritária da doutrina e é 

agravado por falta de normas específicas que as disciplinem. 

 
A realização do contrato eletrônico tem que ter os mesmo requisitos de 

admissibilidade no que se refere ao contrato tradicional, como exemplo, estar em 

consonância com a lei. Entretanto, a característica peculiar que os diferencia, é 

que a celebração do contrato eletrônico se realiza via internet, que tem redes e 

programas eletrônicos como suporte de comunicação para sua execução. 

 
Os Princípios que regem os Contratos Eletrônicos 

 
Via de regra, aplica-se aos contratos eletrônicos todos os princípios 

universais inerentes ao contrato tradicional, dentre eles, os mais importantes são 

o princípio da autonomia da vontade, o da relatividade das convenções e o da 

força vinculante dos contratos. 

 
Cita-se o princípio fundamental da autonomia da vontade que versa 

sobre o livre-arbítrio dos contratantes de regularem suas relações, estabelecendo 

prazos, condições, valores ou modalidades. Trata-se de liberdade contratual 

conferida às partes para que possam pactuar suas convenções, desde que legal, 

criando assim o vínculo entre os contratantes. 

 
Porém, os contratos eletrônicos têm seus princípios específicos, que 

foram introduzidos pela Comissão de Direito Comercial Internacional da 

Organização das Nações Unidas (ONU), quando da elaboração da Lei Modelo 

sobre Comércio e contratos Eletrônico, mais conhecida como Lei (UNCITRAL), 

dentre eles, o princípio da equivalência funcional. Tal princípio consiste em 

assegurar ao contrato eletrônico a mesma validade atribuída para o contrato 

tradicional, afirmando que o registro magnético cumpre as mesmas funções do 
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papel. Desta forma, não há que se considerar sem validade ou eficácia jurídica 

os contratos celebrados em meio eletrônico. 

 
Como existe a necessidade clara de utilização dos princípios 

pertinentes, passamos a expôs alguns cabíveis no direito contratual: 

 
a) princípio da autonomia da vontade – Compõe-se no poder das partes 

de estipular livremente, como melhor lhes convier, mediante acordo de 

vontades, a disciplina de seus interesses, é a possibilidade de contratar e de 

aderir ao contrato que se entende pertinente; 

 
b) princípio da obrigatoriedade da convenção – mais conhecido 

como pacta sunt servanda, aqui as partes devem cumprir o que foi contratado 

sem a possibilidade de alterações exceto se houver concordância mútua para tal, 

ou que se trate de caso especial ou extraordinário, como na escusa por caso 

fortuito ou força maior, ou mesmo em revisões judiciais por diversas razões; 

 
c) princípio do consensualismo – Quase sempre o simples acordo de 

vontades é suficiente para validar um contrato, porém existem casos em que a lei 

prevê o cumprimento de certas formalidades e solenidades para a plena eficácia 

do contrato; 

 
d) princípio da relatividade dos efeitos do contrato – este princípio liça 

que o contrato só gera efeito entre os contraentes, não alcançando terceiros seja 

beneficiando, ou seja prejudicando; 

 
e) princípio da boa-fé – também como princípio geral, este princípio 

implica que as partes devem agir com lealdade e confiança recíprocas, 

auxiliando-se mutuamente na formação e na execução do contrato, assim, na 

interpretação do contrato, deve-se buscar a real intenção das partes celebrantes 

em detrimento da literalidade do texto contratado. 

 
No caso específico dos contratos pela internet, estes também são 

princípios regentes que irão influenciar diretamente na resolução de 

problemas no campo virtual: 

 
a) princípio da equivalência funcional entre os atos jurídicos 

produzidos por meios eletrônicos e os atos jurídicos produzidos por meios 

tradicionais – aqui se verifica que existe a vedação de qualquer diferenciação 

entre os contratos clássicos, com suporte físico tangível imediatamente 



29 
 

representativo (contrato de papel), e os contratos pela internet, com suporte 

virtual intangível mediatamente representativo (eletrônico), assim sendo é 

impossível de ser o contrato virtual considerado inválido, por ter sido celebrado 

eletronicamente; 

 
b) princípio da inalterabilidade do direito existente sobre obrigações e 

contratos – aqui também é possível sentir a força que iguala os contratos virtuais 

e os tangíveis. O suporte eletrônico é apenas um veículo para a constituição dos 

contratos, ou seja, as obrigações originadas no ambiente virtual não necessitam, 

para serem válidas, de uma alteração do direito contratual vigente; 

 
c) princípio da identificação – para que se evitem futuros conflitos e 

indagações, é de se atentar para a existência da devida identificação das partes 

que celebram um contrato pela internet, de modo que ambas saibam com quem 

estão lidando, o que pode ser feito por meio de assinatura digital, dentre outras 

possibilidades; 

 
d) princípio da verificação – por fim, todos os documentos eletrônicos 

relacionados com o pacto devem ser armazenados, para não ser objeto de 

alegação de sua não existência e possibilitar qualquer eventual verificação 

futura, preservando-se assim a prova da celebração contratual. 

 
Diante o exposto, os contratos eletrônicos seguem como bases os 

princípios comuns dos contratos. Mediante tal informação conclui-se que os seus 

requisitos subjetivos de validade são aqueles mesmos dos contratos comuns. 

Desse modo é necessário que exista de duas ou mais pessoas, a vontade 

livremente manifestada e a capacidade civil para o ato para o ato se perfazer de 

forma válida. 

 
A mesma idéia surge quando se comenta sobre os requisitos objetivos 

de validade, como a licitude do objeto, o seu valor econômico, a possibilidade 

física e jurídica de sua acessibilidade. 

 
A Segurança de um Contrato Eletrônico 

 
Uma questão surge naturalmente sobre as garantias as quais o 

contratante terá de que haverá o contrato resolvido pela outra parte, já que na 

relação virtual pode não existir prova documental, e sem esta, se torna 

imensamente difícil o cumprimento do avençado. 
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É lógico que os contratantes no meio eletrônico, virtual, como no meio 

físico têm a necessidade de esperar e exigir da outra parte a probidade e boa-fé 

nos contratos, ainda assim, hoje o conceito de documento deve ser ampliado, de 

modo que abranja igualmente o documento eletrônico, sempre tendo em mente 

que este não está necessariamente preso ao meio no qual ele foi criado, e que a 

sua materialização é simples. 

 
Com a intenção de aumentar ainda mais a segurança, é que vem a tona 

a assinatura digital, Assinatura Eletrônica e Certificação Digital Biometria. 

Como já foi dito, o contrato eletrônico marca-se por ser realizado sem o contato 

entre as partes, tornando esta uma característica inerente dos mesmos. As partes 

utilizam computadores diversos, conectados das mais diversas partes do mundo, 

o que sem dúvida gera certa insegurança, uma vez que o consumidor pode 

acabar sendo enganado por um criminoso. 

 
O contrato pela internet é seguro e inegável que possui várias 

vantagens, pois além de reduzir custos administrativos, é rápido, o que explica o 

forte crescimento tido nos últimos anos, em todo o mundo. Esta modalidade é 

geralmente utilizada para a compra de quaisquer tipos de bens e também para 

contratação de serviços, movimentações financeiras através de internet banking, 

dentre muitas outras facilidades. 

 
É de essencial importância que os contratos sejam bem descritos, uma 

vez que as partes não estão frente à frente para clarear pontos que possam não 

ser bem compreendidos. Assim, temos que a interpretação do contrato eletrônico 

é algo especial a se estudar. O Código Civil, por exemplo, em seu artigo 423 

menciona que o contrato por adesão deve ser interpretado de forma mais 

favorável ao aderente. 

 
No ordenamento consumerista, o Código de defesa do Consumidor 

(CDC) em seu artigo 47 entendido em concomitância com o artigo 54, já é usado 

essa interpretação nas cláusulas ambíguas e contraditórias, devido à 

vulnerabilidade e hipossuficiência dos consumidores em muitos casos. 

 
O contratante consumidor continuará, no contrato eletrônico, detentor 

de seus direitos, pois na maioria dos casos existe um enorme desequilíbrio de 

forças dos contratantes, devido às necessidades do contraente frente ao 

contratado formalizando cláusulas pré-estabelecidas. 
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“Artigo 47 (Código de Defesa do Consumidor) - 

As cláusulas contratuais serão interpretadas de 

maneira mais favorável ao consumidor. 

 
Artigo 54 (Código de Defesa do Consumidor)- 

Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade 

competente ou estabelecidas unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos ou serviços, sem que o 

consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo. 

 
Artigo 423 (Código Civil) - Quando houver no 

contrato de adesão cláusulas ambíguas ou 

contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação 

mais favorável ao aderente”. 

 
O nascimento do Contrato Eletrônico 

 
As atenções deverão ser voltadas para a data de formação do contrato. 

Esse termo é essencial, pois é a partir daí que os deveres e direitos surgem para 

os contraentes, executando o negócio acordado sem a possibilidade unilateral de 

retratação, e com o laço de responsabilização contratual que vem a ser criado. O 

contrato “nasce” quando a proposta é aceita mediante declaração direcionada. 

 
Normalmente, nos contratos convencionais, com partes presentes, o 

acordo se confirma no momento em que se aceita a proposta, uma vez que a 

presença das partes permite tal deliberação. 

 
Quando o assunto é contrato entre "ausentes", aplica-se a teoria da 

expedição, que deriva da agnição, regrada pelo nosso Código Civil. Aqui se 

requer um pouco mais de atenção, pois, diferentemente dos contratos entre 

presentes a avença não se aperfeiçoa no momento em que o oblato ( pessoa a 

quem é direcionada a proposta de um contrato, que será aceita ou não, 

dependendo da sua manifestação ) elabora a aceitação. 

 
Verificamos que os contratos entre ausentes tornam-se perfeitos no 

momento em que este a envia ao proponente. A aceitação pode ser executada de 

várias formas, algumas das mais comuns são por fax, por carta e por e-mail. 
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Assim sendo, nos termos do tema proposto – Contratos Eletrônicos – 

aplicar-se-á como momento legal da perfeição do contrato o envio da mensagem 

eletrônica confirmando a aceitação do que é proposto, tornando-se então um ato 

jurídico perfeito. 

 
Local de celebração do Contrato Virtual e a Competência 

Territorial 

 
Outra preocupação que se deve ter quando se trata de contratos 

eletrônicos é a respeito da determinação do lugar da celebração do contrato. Tal 

observação é fundamental para a resolução de problemas decorrentes da 

definição de onde a parte prejudicada poderá procurar os meios legais para 

resolver os impasses decorrentes do cumprimento do contrato, bem como da lei 

aplicável, o que muitas das vezes poderá resultar em uma questão de direito. 

 
No Brasil, o Código Civil determina no art. 435 que: Reputar-se-á 

celebrado o contrato no lugar em que foi proposto”. 

 
Fazendo a interpretação do artigo supracitado temos que o negócio 

jurídico contratual reputa-se celebrado no lugar em que foi proposto, no mesmo 

local onde a proposta foi expedida, seja no território nacional, ou em território 

internacional. A Lei de Introdução ao Código Civil - LICC prescreve de forma 

semelhante em seu art. 9º, caput e § 2º, que a obrigação resultante do contrato 

reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente, devendo ser aplicada 

a respectiva legislação; 

 
“Art. 9º - Para qualificar e reger as obrigações, 

aplicar-se-á a lei do país em que constituírem. 

 
§ 2º - A obrigação resultante do contrato reputa- 

se constituída no lugar em que residir o 

proponente”. 

 
Conclui-se que se o sítio estiver hospedado na Inglaterra, onde lá 

reside o proponente, e supomos que uma pessoa acesse o contrato do Brasil, o 

contrato aperfeiçoou-se naquele país, o que conseqüentemente submeterá o 

contrato à legislação inglesa. A localização dos servidores utilizados pouco 

importará nessa questão de competência territorial. 
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A questão relativa à lei aplicável é um problema que não surge 

apenas e tão somente no tocante a seara da contratação eletrônica, está no 

cotidiano das transações relacionadas com o comercio exterior e fundam-se na 

teoria da autonomia privada e suas decorrências no Direito Internacional 

Privado. 

 
Nos contratos eletrônicos, cuja sua formação for entre ausentes será 

aplicada a lei do lugar onde a proposta foi feita, desde que aceita 

integralmente, exemplo proposta feita por e-mail na Alemanha para empresa 

brasileira, se for aceita sem alteração será regida pela alemã, se houver 

alterações será a lei brasileira. Se o contrato for entre presentes, isto é, entre 

empresas internacionais que fazem uso da videoconferência através da internet 

ou chat, é adotada a lei do lugar da celebração (lex loci celebracionis), por 

força do art. 9º da Lei de Introdução ao Código Civil. 
 

Para Maria Helena Diniz, 2005, 40, contrato eletrônico contratado 

entre ausentes se regerá pela lei do país onde residir o proponente, pouco 

importando o momento e o local da celebração contratual. A lei a aplicar será 

o do lugar da residência do proponente, local onde foi feita a proposta, não 

adotando, a norma de direito internacional privado a lex domicilli do 

proponente. 

 
Ainda no que diz respeito a este tópico, ressalta-se que o foro 

competente poderá ser deliberado pelas partes. Essa possui exceções legais que 

são, a exemplo, no caso de relação de consumo, conforme dispões o artigo 101, 

inciso I, do Código de defesa do Consumidor a seguinte; 

 

 

 
“Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do 

fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo 

do disposto nos Capítulos I e II deste título, 

serão observadas as seguintes normas: I - a ação 

pode ser proposta no domicílio do autor”; 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11367039/artigo-9-do-decreto-lei-n-4657-de-04-de-setembro-de-1942
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/103258/lei-de-introdu%C3%A7%C3%A3o-ao-c%C3%B3digo-civil-decreto-lei-4657-42
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CLASSIFICAÇÃO DOS CONTRATOS ELETRÔNICOS 

 
Os contratos eletrônicos são incluídos na categoria de contratos 

atípicos e de forma livre não obstante o seu conteúdo pode estar disciplinado 

em lei como, por exemplo, a compra e venda ou a locação. 

 
a) Contratos Eletrônicos Intersistêmicos 

 
São utilizados entre as empresas para as reações comerciais de 

atacado, caracterizando-se primordialmente pelo fato de a comunicação entre 

as partes contratantes operar-se em redes fechadas de comunicação, através de 

sistemas aplicativos previamente programados. 

 
Destaca-se nesta modalidade de contratação a utilização do EDI – 

Electronic Data Interchange, o qual permite a comunicação entre os diferentes 

equipamentos de computação das empresas, por meio de protocolos, mediante 

os quais serão processados e enviadas as informações. Neste caso há uma 

vontade informática derivada da despersonalização dos consentimentos 

contratuais uma vez que as decisões são tomadas pelas máquinas e não pelos 

contratantes. 

 
b) Contratos Eletrônicos Interpessoais 

 
Neste tipo de contrato, a comunicação entre partes, opera-se por 

meio do computador, tanto no momento da proposta como momento da 

aceitação e instrumentalização do acordo. Usualmente, esse tipo de 

contratação é feito por e-mail, videoconferência ou salas de conversação. 

 
Podem ser simultâneos, quando celebrados em tempo real, 

propiciando interação imediata das vontades das partes como no caso dos 

chats, e salas de videoconferência. Os não simultâneos se dão na hipótese de 

manifestação de vontade de uma das partes e a aceitação pela outra decorrer 

espaço mais ou menos longo de tempo. A esta última categoria pertencem os 

contratos por correio eletrônico equiparados aos contratos entre ausentes, já 

que mesmo estando as partes se utilizando de seus computadores, 

concomitantemente, faz-se necessária nova operação para se ter acesso à 

mensagem recebida. 

 
c) Contratos Eletrônicos Interativos 
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São aqueles nos quais a comunicação entre as partes é obtida por 

meio de interação entre uma pessoa e um sistema aplicativo previamente 

programado. Como exemplos, têm-se os contratos realizados quando se acessa 

um site, ou loja virtual. No momento em que as informações sobre os produtos 

vendidos são expostas na internet, considera-se feita a oferta ao público, e 

consequentemente demonstrada a vontade do fornecedor. Ao aceitar a oferta, o 

consumidor aceita todas as cláusulas unilateralmente estabelecidas pelo 

fornecedor, considerando-se assim contrato de adesão. De se salientar que 

aplicam-se as normas consumeristas no que tange à contratação à distância. 

 
Quanto ao meio eletrônico para instrumentalização do acordo de 

vontades, os contratos eletrônicos podem ser classificados como contratos em 

rede aberta e contratos em rede fechada conforme o ambiente digital em que 

se aperfeiçoa o contrato seja de rede aberta de comunicação, como a Internet, 

ou se realizados em rede fechada, Intranet, às quais só tem acesso aqueles que 

dispõem de habitação prévia específica. 

 
Ainda, quanto à maneira de operacionalização do contrato, este pode 

ser off-line ou online. No primeiro caso, a oferta ou a aceitação não se deram 

em ambiente virtual, mas fora dele, por escrito ou outro meio de informação 

que não o computador, ou ainda, o contrato foi aperfeiçoado inteiramente no 

ambiente virtual, mas não simultaneamente em tempo real. 

 
4. CONCLUSÃO 

 
Fica claro que as legislações como Código Civil deverá ser utilizado 

conjuntamente com o Código do Consumidor, ficando as partes no meio 

eletrônico melhor protegidas pela comunhão das leis, em nível de Brasil, do 

mesmo modo que em Portugal mesmo com os dispositivos já adotados, 

normativas oriundas da União Européia, deverá se usar as legislações, já 

existentes como Código Civil e Código de Processo Civil, para soluções dos 

conflitos . 

 
Mesmo com grandes esforços, os novos artigos contidos nas 

legislações nossas tanto brasileiras como portuguesas, não inovaram 

especificamente quanto ao Contrato eletrônico. Conclui-se que o aplicador do 

direito deverá, caso a caso fazer analogias quanto ao assunto. 

 
Por fim, ressalta-se que essa evolução reflete o meio de vida 

contemporâneo em muitos aspectos, não só no campo do comércio virtual, daí a 
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importância de organizar a legislação. Se essa ação tardar, os problemas 

crescerão exponencialmente. Importante lembrar que hoje se pode agradecer aos 

pensadores que trabalham para melhorar a situação criando doutrinas e 

jurisprudências específicas sobre o assunto. 

 
Enfim, aos contratos eletrônicos aplica-se, no que couber, toda 

legislação vigente aplicável aos contratos tradicionais, posto que não se trata de 

um novo instituto jurídico, mas sim de uma nova modalidade de contratos que 

somente se difere dos demais contratos tradicionais por ser realizada no meio 

eletrônico, ou seja pela internet. 
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MEIOS ALTERNATIVOS PARA FORMAÇÃO DO CONSENSO 

 

 
1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 
Os conflitos que não encontram solução prévia por negociação direta 

entre as partes podem ser submetidos a outros métodos extrajudiciais 

(alternativos). Quando ainda assim a questão não for resolvida, é que se impõe a 

atuação do Poder Judiciário de forma (adjudicada) para dizer a quem cabe o 

direito, nas palavras de Bacellar1. 

 
A sigla ADR indica em âmbito global, o termo resolução alternativa de 

disputas (Alternative Dispute Resolution) como a que emprega a negociação, a 

mediação e a arbitragem fora do âmbito do sistema oficial de resolução de 

disputas, conforme Bacellar2. 

 
Segundo Bacellar3, as soluções alternativas para resolução de lides são 

aquelas que, por intermédio de um portfólio de métodos, formas, processos e 

técnicas, são aplicadas fora do âmbito do Poder Judiciário. 

 
Ainda de acordo com o ensinamento de Bacellar4, também é de uso 

recorrente a sigla MASC a indicar Meios ou Métodos Alternativos de Solução 

de Conflitos com concepção semelhante à da ADR, compreendida como a que 

utiliza a negociação, a mediação e a arbitragem com soluções extrajudiciais 

(métodos a serem aplicados para soluções que ocorrem fora do Poder 

Judiciário). 

 
Calha saber, que estes meios alternativos para formação do consenso, 

objetos do presente trabalho – entendidos principalmente como os institutos da 

arbitragem e da mediação – já eram previstos no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

 

 
 

1 BACELLAR, Roberto Portugal. Mediação e arbitragem. Coleção 

saberes do direito, vol. 53. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 19. 
2 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 37. 
3 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 37. 
4 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 37. 
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e de outros países, desde o século XIX, ou seja, muito antes do advento das Leis 

n° 9.307/96 e n° 13.140/15, conforme Nascimento5. 

 
De acordo com o ordenamento jurídico lusitano e aqui já sendo feito 

um pequeno cotejamento com a nossa pátria, existe tanto a figura da arbitragem 

“ad hoc”, onde as próprias partes podem escolher os árbitros e as regras do 

processo, quanto há a figura da arbitragem institucionalizada, que é quando as 

partes confiam sua eventual contenda a uma entidade institucional (Centro de 

Arbitragem), cuja organização e funcionamento ficam a cargo do Tribunal 

Arbitral6, ficando ainda às partes a opção de estarem ou não acompanhadas por 

advogados ou procuradores, assim como no Brasil. 

 
Existe ainda, em Portugal, o Instituto da Mediação e Arbitragem, 

IMAP, com sede em várias cidades do país, além da sede principal de Lisboa, 

que assim como os Tribunais de Mediação e Arbitragem dos Estados do Brasil, 

chamados de TMA, são entidades muito bem organizadas, geralmente com 

estruturas próprias, que promovem cursos e orientações necessárias aos 

interessados, por meio de seus dirigentes, para facilitar a resoluções dos 

impasses mais diversos, evitando que os mesmos cheguem ao Poder Judiciário, 

que já se encontra com grande morosidade processual. 

 
E nessa senda, também há em terras brasileiras, o Conselho Nacional 

das Instituições de Mediação e Arbitragem – CONIMA - uma entidade que tem 

como objetivo principal congregar e representar as entidades de mediação e 

arbitragem, visando à excelência de sua atuação, assim como o desenvolvimento 

e credibilidade dos MESCS (Métodos Extrajudiciais de Solução de 

Controvérsias), sempre observando as normas técnicas e, sobretudo, a ética. 

 
Entre outras atribuições, cabe também ao CONIMA estimular a 

criação de novas instituições de mediação e arbitragem, orientando-as nas mais 

diversas áreas, sempre observando a qualidade, indispensável ao desempenho de 

suas atividades. O CONIMA foi fundado em 24 de novembro de 1997 – data do 

 

5 NASCIMENTO, Sérgio. Operação Arbiter: consolidação da cláusula 

arbitral e considerações sobre a Justiça Privada, São Paulo, 2009, p. 149- 

150. 
6 CASQUEIRO, Luiza; SILVA, Luiz Felipe Silva e. Mediação e 

Arbitragem, disponível em: 

<http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicaofevereiro2004/disc 

ente/disc10.doc>, último acesso em: 07/07/2016. 

http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicaofevereiro2004/disc
http://www.unifacs.br/revistajuridica/arquivo/edicaofevereiro2004/disc


9 NUNES, C. F. Obra cit. 
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primeiro aniversário de vigência da Lei nº 9.307/96, a Lei de Arbitragem, 

durante seminário realizado no Superior Tribunal de Justiça. Na ata de fundação 

constam as assinaturas das vinte mais representativas entidades voltadas à 

mediação e arbitragem no país. 

 
No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, sabe-se que a Lei n° 

9.307/96 dispõe sobre a figura da arbitragem e que a Lei n° 13.140/15 dispõe 

sobre a figura da mediação, nesta última com a inovação da possibilidade de 

utilização da mediação pela administração pública direta e indireta. Ambos são 

meios alternativos de solução de controvérsias. 

 
Ocorre que, apesar de estarem em vigor há longa data, estes institutos 

não eram muito utilizados na prática forense brasileira até meados do ano de 

2010, quando a arbitragem e a mediação se desenvolveram de maneira homérica 

no cenário jurídico, conforme Nunes7. 

 
Segundo uma pesquisa datada de 2012, extraída do sítio eletrônico do 

Conselho Arbitral do Estado de São Paulo8, o Brasil figurou como o quarto país 

do mundo com maior número de procedimentos arbitrais instaurados perante a 

Câmara de Comércio Internacional (CCI). 

 
Além do aumento de procedimentos arbitrais no âmbito do 

ordenamento jurídico brasileiro e mundial, denota-se, ainda, que os institutos da 

mediação e da arbitragem ganham, a cada dia, maior relevância na grade 

curricular das faculdades de direito em todo o país. 

 
No Brasil, conforme Nunes9, a Lei n° 13.105/2015, que dispõe sobre o 

Novo Código de Processo Civil (NCPC), acompanhou esta constante ascensão, 

quando alterou a Lei de Arbitragem n° 9.307/96. O Novo Código de Processo 

Civil trouxe chancela e apoio à arbitragem e, neste mesmo passo, o CNJ - 

Conselho Nacional de Justiça, inovou ao transformar duas varas cíveis de cada 

 

 

7 NUNES, Caio de Faro. Arbitragem aos olhos do Judiciário brasileiro, 

Porto Alegre, 2016. 
8 CONSELHO ARBITRAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Apresenta 

informações diversas sobre o CAESP, disponível em: 

<http://www.caesp.org.br/brasil-e-o-4º-no-mundo-em-negocios-feitos- 

por-arbitragem/>, último acesso em: 07/07/2016. 

http://www.caesp.org.br/brasil-e-o-4º-no-mundo-em-negocios-feitos-


10 NUNES, C. F. Obra cit. 
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capital brasileira em juízos especializados no processamento e no julgamento de 

conflitos decorrentes da Lei nº 9.307/96. 

 
Ainda segundo Nunes10, ao citar os doutos e baluartes do direito 

brasileiro, Ministros Fátima Nancy Andrighi (STJ) e Enrique Ricardo 

Lewandowski (STF), esta ação do CNJ busca “estimular um trâmite mais célere 

e mais técnico das questões atinentes à arbitragem no Poder Judiciário, de modo 

a não esvaziar a escolha feita pelas partes de afastar sua controvérsia da lenta 

burocracia estatal”. 

 
Em Portugal, também houve a inserção no Código de Processo Civil 

(CPC) de normas relativas à mediação, normas essas muito similares as 

brasileiras. Trata-se da transposição da Directiva 2008/52/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho de 21 de Maio de 2008, relativa a certos aspectos da 

mediação em matéria civil e comercial (Directiva), para os artigos 249.º-A a C e 

279.º-A CPC. 

 
Em vista dessa ascensão levada a efeito pelos institutos da mediação e 

da arbitragem, tanto no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro quanto 

português, o presente trabalho busca, além de conceituar os dois institutos, trazer 

algumas semelhanças entre ambos, analisar a problemática envolvendo estas 

figuras, assim como comentar sobre a importância que estes meios têm na 

solução alternativa de controvérsias. 

 
Importante, ainda, propor uma breve interpretação dos dispositivos 

legais referentes à intervenção do Poder Judiciário Brasileiro no processo 

arbitral e de mediação, considerando tanto a Lei de Arbitragem e de Mediação 

quanto o NCPC. 

 
Feitas essas breves considerações introdutórias, passa-se à 

conceituação dos institutos da arbitragem e da mediação, assim como a alguns 

comentários acerca das diferenciações entre ambos. 

 

 

 

 

 

 

 



15 CASQUEIRO, L; SILVA, L. F. S. Obra cit. 
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2. CONCEITUANDO A ARBITRAGEM E A MEDIAÇÃO 

 
De forma preliminar, Bacellar com base na Directiva 2008/52/CE 11 

assevera que “a solução poderá decorrer da vontade das partes, embora possa ser 

estimulada por terceiro (conciliador ou mediador), ou ainda ser delegada ao 

terceiro – juiz ou árbitro”. 

 
Conceituando a figura da arbitragem, Nunes12 comenta, ao citar 

Gaillard e Savage (1999), que “surge por meio do ato, realizado por duas partes 

capazes, de submeter a solução de seu litígio, atual ou futuro, a um terceiro de 

sua confiança”. 

 
O art. 1° da Lei n° 9.307/96 dispõe que a arbitragem é o meio pelo 

qual as pessoas capazes de contratar podem valer-se para dirimir litígios 

relativos a direitos patrimoniais disponíveis. 

 
Nessa vereda conforme Carmona13: 

 
[...] a arbitragem, de forma ampla e global, é uma 

técnica para solução de controvérsias por meio 

da intervenção de uma ou mais pessoas que 

recebem seus poderes de uma convenção 

privada, decidindo com base nesta convenção, 

sem intervenção do Estado, sendo a decisão 

destinada a assumir eficácia de sentença judicial. 

 
No mesmo passo, consoante ensinamento de Bacellar14, ao citar Moore 

(1998), a arbitragem “é o processo voluntário em que as pessoas em conflito 

delegam poderes a uma terceira pessoa, de preferência especialista na matéria, 

imparcial e neutra, para decidir por elas o litígio”. 

 
Casqueiro e Silva15 concluem que a arbitragem é: 

 

 

11 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 22. 
12 NUNES, C. F. Obra cit. 
13 CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil 

brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993. 
14 BACELAR, R. P. Obra cit, p. 121, 
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Uma instituição pela qual as partes concedem a 

um terceiro (o árbitro) o dever de resolver seus 

litígios com imparcialidade. Solucionam-se 

controvérsias pela interversão de uma ou mais 

pessoas com poderes para uma convenção 

privada, sem intervenção estatal, gerando decisão 

que assume eficácia de sentença judicial. 

 
À luz do princípio da autonomia da vontade das partes, comentado a 

diante, pode-se afirmar que no momento em que as partes firmam uma 

convenção de arbitragem, ambas estão automaticamente se vinculando a duas 

regras elementares, quais sejam: (a) a via arbitral se torna obrigatória para 

solução de qualquer controvérsia atual ou futura, e não há a possibilidade de 

requerer posteriormente a análise do mérito pelo Poder Judiciário; (b) finda a 

arbitragem, há de ser cumprido aquilo que fora decidido na sentença arbitral. 

 
A mediação, por sua vez, conforme Casqueiro e Silva16, pode ser 

definida como um “meio de solução de conflitos, pelo qual as partes, graças à 

intervenção de um terceiro neutro (mediador), conseguem chegar a uma decisão 

rápida e eficaz, beneficiando todos os envolvidos”. 

 
Bacellar17 conceitua a mediação como: 

 

 

 
Um processo transdisciplinar, é técnica lato 

sensu e arte que se destina a aproximar pessoas 

interessadas na resolução de um conflito e 

induzi-las a perceber no conflito a oportunidade 

de encontrar, por meio de uma conversa, 

soluções criativas, com ganhos mútuos e que 

preservem o relacionamento entre elas. 

 

 

 
 

16 CASQUEIRO, L; SILVA, L. F. S. Obra cit. 
17 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 111. 
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Ainda segundo Casqueiro e Silva, citando Paula Costa e Silva18, as 

partes escolhem ou se submetem perante o mediador e, juntamente com ele, 

convencionam a melhor solução para a contenda, podendo este opinar e 

aconselhar os litigantes. 

 
Consoante o art. 2° da Lei n° 13.140/15, a mediação será orientada 

pelos princípios da imparcialidade do mediador, da isonomia entre as partes, da 

oralidade, da informalidade, da autonomia da vontade das partes, da busca do 

consenso, da confidencialidade e da boa-fé. 

 
Conforme Bacellar19, a finalidade da mediação é desvendar os 

interesses (lide sociológica) que de regra estão encobertos pelas posições (lide 

processual). As técnicas de um modelo consensual, como as da mediação, 

possibilitam a investigação dos verdadeiros interesses e conduzem à 

identificação diferenciada: uma coisa é o “conflito processado”; outra, o 

“conflito real”. 

 
Nesse rumo, sabe-se que inúmeras conciliações parciais até extinguem 

processos judiciais (lides processuais), ou seja, matam processos, mas não 

solucionam o conflito, isso porque “no Poder Judiciário, no Ministério Público e 

também em escritórios de advocacia, de modo geral, não se examinam os 

interesses, e a questão fica adstrita às posições”20. 

 
Ao diferenciar as figuras da mediação e da conciliação, Bacellar21 

explana que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 CASQUEIRO, L; SILVA, L. F. S. Obra cit. 
19 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 113. 
20 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 113. 
21 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 113. 
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Na mediação, há maior disponibilidade de 

tempo, seu processamento ocorre de maneira 

sigilosa (observando-se o princípio da 

confidencialidade) e, ademais, de regra, fora do 

ambiente do Poder Judiciário. Na conciliação, de 

regra, observa-se o princípio da publicidade; não 

há, portanto, confidencialidade. A conciliação se 

realiza no tempo que a pauta judicial dos fóruns 

permite (de regra com limitação rigorosa de 

tempo). 

 
Ainda quanto às diferenciações, o art. 3° da referida Lei ainda traz uma 

diferença em relação à arbitragem, notadamente acerca do objeto, pois dispõe 

que “pode ser objeto de mediação o conflito que verse sobre direitos disponíveis 

ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação”. Ao contrário da 

arbitragem que admite apenas direitos disponíveis como objetos de discussão. 

 
Esses meios alternativos, extrajudiciais, são desenvolvidos segundo 

métodos consensuais (negociação, mediação e conciliação) ou adversariais 

(arbitragem)22. Em outras palavras, a mediação é um meio alternativo, 

extrajudicial e lícito, de solução de controvérsia desenvolvido por meio de 

métodos consensuais, enquanto que a arbitragem é, também, um meio 

alternativo, extrajudicial e lícito, de solução de controvérsia desenvolvido, 

entretanto, através de métodos adversariais. 

 
Ao diferenciar os métodos consensuais dos métodos adversariais, 

Bacellar23 comenta que os “métodos consensuais, na forma autocompositiva, são 

aqueles em que não há decisão por terceiros e as soluções são encontradas pelos 

próprios envolvidos”, podendo se dar ainda “com auxílio de um terceiro 

facilitador imparcial que nada decide e só estimula a manifestação por meio de 

indagações criativas, a fim de que os próprios interessados encontrem suas 

respostas”. O mesmo24 acrescenta que este método inadmite produção 

probatória, inexiste decisão por terceiros, e os interessados são ouvidos em seus 

interesses sem que haja atos formais de contestação ou impugnação. 

 

 
 

22 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 38. 
23 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 38. 
24 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 38-39. 



25 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 39. 
26 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 39. 
27 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 39. 
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Por outro lado, os “métodos adversariais, são aqueles em que as 

soluções independem da vontade dos litigantes e são tomadas por um terceiro, a 

partir da colheita de informações, produção de provas e da análise dos 

argumentos materializados” por meio dos “pedidos, contestações, impugnações, 

agravos, embargos por eles apresentados”, conforme Bacellar25. 

 
Bacellar26 citando Lucia Dias Vargas, ainda assevera que: 

 
De regra os métodos consensuais apresentam-se 

na forma autocompositiva e os métodos 

adversariais na forma heterocompositiva. Há 

situações, entretanto, que a solução (nossa 

posição) pode se dar pela forma 

heterocompositiva, mas ter se originado de um 

consenso prévio: a) antes do surgimento do 

conflito, com escolha do terceiro e compromisso 

de aceitar, qualquer que seja o resultado, como 

ocorre em algumas situações, na arbitragem 

(solução vinculante); b) mesmo depois do 

surgimento do conflito, mas como forma de 

estimular o acordo, como ocorre na denominada 

avaliação neutra por terceiro (solução não 

vinculante). 

 
Ou seja, é inegável que a arbitragem adota o método adversarial na 

forma heterocompositiva, todavia, na sua origem, a arbitragem é sempre 

“consensual e pode continuar mantendo essa característica mesmo com a 

solução pela forma heterocompositiva”, conforme Bacellar27. 

 
Feito isso, passa-se aos comentários sobre as semelhanças entre as 

figuras em comento, iniciando-se por breves comentários pertinentes sobre a 

conciliação e a transação. 



29 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 86. 
30 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 87. 
31 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 87. 
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3. SEMELHANÇAS ENTRE A ARBITRAGEM E A MEDIAÇÃO 

 
Como dito, antes de iniciar-se no ponto sobre as semelhanças entre a 

arbitragem e a mediação, ambas divididas por uma linha muito tênue, 

importante tecer breves comentários acerca da conciliação e da transação, outros 

métodos alternativos de resolução de conflitos, que muito se assemelham, diga- 

se de passagem, aos ora em comento. 

 
Bacellar28 define a conciliação como “um processo técnico (não 

intuitivo), desenvolvido pelo método consensual, na forma autocompositiva, em 

que terceiro imparcial, após ouvir as partes, orienta-as, auxilia, com perguntas, 

propostas e sugestões” com o principal objetivo de “encontrar soluções (a partir 

da lide) que possam atender aos seus interesses e as materializar em um acordo 

que conduz à extinção do processo judicial”. 

 
Ainda segundo o mesmo29, “o foco e a finalidade da conciliação é o 

alcance de um acordo que possa ensejar a extinção do processo, e para isso foca- 

se no objeto da controvérsia materializado na lide processual”. 

 
Por outro lado, “a transação é negócio jurídico de direito civil, 

regulado a partir do art. 840 do CC/2002, que autoriza aos interessados prevenir 

ou terminar litígios mediante concessões mútuas”, assevera Bacellar30. 

Acrescenta o mesmo31 que, “uma vez operacionalizadas essas concessões (por 

acordo), resultará no âmbito do processo civil brasileiro a conciliação com 

extinção do processo com resolução do mérito”. 

 
É a transação um negócio jurídico bilateral em que duas ou mais 

pessoas acordam em concessões recíprocas, com o propósito de pôr termo a 

controvérsia sobre determinada, ou determinadas relações jurídicas, seu 

conteúdo, extensão, validade, ou eficácia. 

 
Pelo que já abordou-se no presente trabalho, é inegável que tanto a 

arbitragem e a mediação quanto a conciliação e a transação são métodos 

alternativos de solução de conflitos – MASC, ligados à resolução alternativa de 

disputas – ADR. 
 

28 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 86. 



36 CÂMARA, A. F. Obra cit. 
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Nesse rumo, Nunes32 comenta sobre outra semelhança entre as figuras 

em comento: o princípio da autonomia da vontade das partes, que rege tanto a 

arbitragem quanto a mediação em todos seus aspectos, cujo é capaz de 

literalmente criar e conferir jurisdição aos árbitros e mediadores. 

 
Nesse mesmo sentido, Bacellar33 assevera que estes meios alternativos 

de solução de conflitos “caracterizam-se, em geral, quando extrajudiciais, pela 

confidencialidade, pela livre manifestação de vontade das partes e pela 

informalidade”. 

 
Bacellar34 seguindo ideal de Golberg Stephen, ainda comenta que “a 

mediação [...] é uma técnica privada, na sua origem, mas que poderá, com suas 

ferramentas, contribuir com a solução integral do conflito e auxiliar na melhora 

dos resultados da nossa velha conciliação”. 

 
Dito isso, passa-se à problemática envolvendo as figuras da arbitragem 

e da mediação. 

 
4. PROBLEMÁTICA BRASILEIRA ENVOLVENDO AS FIGURAS DA 

ARBITRAGEM E DA MEDIAÇÃO 

 
No caso de descumprimento das obrigações às regras impostas pela via 

arbitral (não aceitação de sua obrigatoriedade ou desrespeito à decisão tomada 

em seu âmbito), o instituto se esvazia completamente, conforme leciona 

Câmara35. O mesmo ainda conclui asseverando que o maior desafio que a 

arbitragem enfrenta, até hoje inclusive, é o de conseguir atribuir eficácia a estas 

obrigações. 

 
Ainda segundo Câmara36, para que ocorra esta efetiva atribuição de 

eficácia às obrigações, é necessário que entrem em cena dois fatores, quais 

sejam: o aparato legal em torno da arbitragem (que dá potencial  eficácia às 

 

 

32 NUNES, C. F. Obra cit. 
33 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 81. 
34 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 86. 
35 CÂMARA, Alexandre Freitas. Das relações entre a arbitragem e o 

Poder Judiciário. Revista Brasileira de Arbitragem, v. II, n. 6, p. 18- 

28, 2005. 



37 NUNES, C. F. Obra cit. 
38 NUNES, C. F. Obra cit. 
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obrigações mencionadas) e a atuação do Judiciário (o qual, por meio da correta 

aplicação do texto de lei, traz a eficácia propriamente dita ao instituto). 

 
Bem da verdade, o instituto da arbitragem só prosperou no Brasil após 

a criação da Lei n° 9.307/96, isso porque a antiga legislação brasileira não era 

capaz de dar total eficácia às obrigações supramencionadas, o que desestimulava 

seu uso, conforme bem lembrado por Nunes37. 

 
Assim como em Portugal, prosperou após a inserção no Código de 

Processo Civil (CPC) de normas relativas à mediação, transpondo artigos da 

Directiva 2008/52/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 21 de Maio de 

2008, para os artigos 249.º-A a C e 279.º-A CPC. 

 
No mesmo sentido, ainda consoante o ensinamento de Nunes38, este 

desestímulo era ocasionado por dois principais motivos: 

 
Primeiro, ocorria que somente o compromisso 

arbitral, e não a cláusula compromissória, era 

suficiente para afastar a apreciação do Judiciário. 

A obrigação (i), portanto, restava comprometida, 

visto que as partes só conseguiam optar pela 

arbitragem após surgido o litígio, momento no 

qual, normalmente, uma delas não tinha mais a 

pretensão de afastar a intervenção judicial. 

 
Segundo, a obrigação (ii) também sofria um 

grave empecilho: a lei determinava que a 

sentença arbitral, antes de poder ser executada, 

deveria sofrer um processo de homologação pelo 

Poder Judiciário. 

 
Ou seja, além de não haver uma efetiva obrigatoriedade, por meio da 

cláusula compromissória, acerca da utilização da via arbitral antes mesmo de 

formada a contenda – que impediria a apreciação pelo Judiciário – a sentença 

arbitral ainda deveria passar pelo crivo do Judiciário, para só então poder ser 

executada. 

 
 



41 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 25. 
42 NUNES, C. F. Obra cit. 
43 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 26. 
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Conforme Nunes39, “como consequência, bastava que uma das partes 

se recusasse a cumprir voluntariamente aquilo decidido pelos árbitros para que o 

conflito caísse novamente nas mãos dos magistrados”. 

 
Assim, com a promulgação da Lei da Arbitragem nº 9.307/96, foram 

resolvidos estes celeumas da legislação anterior. No mesmo passo, o antigo 

CPC/73 já havia passado a considerar a cláusula arbitral como hipótese de 

extinção do processo sem análise de mérito, o que dava chancela à primeira 

regra, (a) da obrigatoriedade da via arbitral. Além disso, a sentença arbitral 

passou a ter natureza de título executivo judicial, de modo a garantir proteção 

à segunda regra, (b) da vinculação à decisão arbitral40. 

 
Nesse último ponto, Bacellar41, em seu íntimo entendimento, adverte 

que a mera “consideração da sentença arbitral como título executivo judicial e 

equiparação dos efeitos da sentença arbitral à sentença judicial não transforma 

esses atos formados de maneira extrajudicial em atos jurisdicionais”. 

 
A Lei de Arbitragem nº 9.307/96 e o antigo CPC/73, porém, não só 

atribuíram eficácia às duas regras elementares da arbitragem. Eles também 

viabilizaram outras ferramentas capazes de dar ainda mais auxílio e maior 

segurança à aplicação do instituto – contando, recentemente, com o apoio 

promovido pela Lei nº 13.129/2015 e com a chancela trazida pelo novo CPC42. 

 
Nesse mesmo passo, Bacellar43 comenta que: 

 
No Brasil da pós-modernidade, em face do 

grande número de processos litigiosos existentes 

e do surpreendente índice de congestionamento 

dos tribunais, surge o que qualificamos como 

uma quinta onda (nossa posição) voltada ao 

desenvolvimento de ações em dois aspectos: 

 
a) de saída da justiça (em relação aos conflitos 

judicializados); 
 

39 NUNES, C. F. Obra cit. 
40 NUNES, C. F. Obra cit. 



44 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 27. 
45 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 27. 
46 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 28. 
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b) de oferta de métodos ou meios adequados à 

resolução de conflitos, dentro ou fora do Estado, 

no contexto do que denominamos (nossa 

posição) acesso à justiça como acesso à 

resolução adequada do conflito. 

 
Bacellar44 continua asseverando que aquele primeiro aspecto, 

supramencionado, (saída da justiça em relação aos conflitos judicializados) foi 

objeto da primeira preocupação, no Brasil, pelo CNJ, que passou a defini-las 

para dar conta da crescente e abundante demanda existente. Nesse aspecto, o 

CNJ exigiu maior produtividade quantitativa dos tribunais país a fora, o que tem 

reduzido, ano a ano, em percentual significativo, os índices de congestionamento 

até então existentes. 

 
Bacellar45 ainda refere que, quanto ao segundo aspecto (oferta de 

métodos ou meios adequados à resolução de conflitos), “o acesso à justiça deve 

ser visto como aquele que propicia a oferta de métodos e meios adequados à 

resolução de conflitos, dentro ou fora do Estado”. Continua asseverando que: 

 

 

 
Cada um dos métodos consensuais ou 

adversariais (autocompositivos ou 

heterocompositivos) e meios alternativos 

(extrajudiciais ou judiciais) tem características 

próprias, que podem melhor servir ao caso ou à 

situação e que por isso devem ser 

disponibilizados ao usuário para que ele tenha 

acesso à resolução adequada do conflito. 

 
Esta oferta de meios adequados à resolução de conflitos, bem como 

sua estruturação no Brasil, vem sendo estudada pelo CNJ, (Conselho Nacional 

de Justiça) através da Resolução n° 125, que dispõe sobre a Política Judiciária 

Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses46. 



47 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 30. 
48 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 70. 
49 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 70. 
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Ainda conforme Bacellar47, “há 30 anos, no contexto do que se 

denominava situação de crise da justiça, indicavam-se as seguintes 

incongruências”: 

a) inadequação da estrutura do Poder Judiciário 

para a solução dos litígios já existentes; 

b) tratamento legislativo insuficiente, tanto no 

plano material quanto no processual, dos 

conflitos de interesses coletivos e difusos; 

c) tratamento processual inadequado para as 

causas de reduzido valor econômico e 

consequente inaptidão do Poder Judiciário para 

solução barata e rápida dessas causas. 

 
Como já referido, ao longo dos últimos anos, o Brasil, em especial, 

vem tomando algumas medidas que visam superar esta “crise da justiça”, 

também chamada de “crise do Poder Judiciário”. Como forma de vencer o 

problema do ‘tratamento processual inadequado para as causas de reduzido valor 

econômico’, o Brasil abriu as portas da justiça ao cidadão comum e aproximou-o 

do “balcão do fórum”, relativamente a determinadas demandas, em especial pelo 

advento dos Juizados de Pequenas Causas. 

 
Outra problemática, deste contexto, que merece comentários diz 

respeito aos próprios operadores do direito, que entendem prescindível a 

assimilação de novas ideias aplicáveis à solução de conflitos. 

 
Sabe-se que a controvérsia, a lide, a disputa, o conflito de interesses, o 

dissenso, o litígio, entre outras desavenças, fazem parte do dia a dia do juiz, do 

advogado, do promotor de justiça, do defensor, do procurador, do delegado de 

polícia, enfim48. 

 
Nas palavras de Bacellar49, “observa-se que esses profissionais do 

direito, por vezes, carecem de conhecimentos específicos sobre os conflitos e 

suas motivações, sobre mecanismos autocompositivos e formas consensuais”. 

 
O direito existe para harmonizar os interesses e alcançar a paz social. 

Isso não pode ser esquecido pelos operadores jurídicos – que, na prática, 



52 CASQUEIRO, L; SILVA, L. F. S. Obra cit. 
53 CASQUEIRO, L; SILVA, L. F. S. Obra cit. 
54 CASQUEIRO, L; SILVA, L. F. S. Obra cit. 
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algumas vezes, por desconhecimento dessa realidade, têm estimulado a 

adversariedade, adverte Bacellar50. 

 
Tendo sido explanado sobre a problemática envolvendo os institutos 

em tela, passa-se, por ora, aos comentários acerca da importância dos mesmos. 

 
5. IMPORTÂNCIA DOS INSTITUTOS DA ARBITRAGEM E DA 

MEDIAÇÃO 

 
Nunes51, refere que a celeridade e o sigilo são as vantagens mais 

importantes trazidas pela via arbitral. 

 
Por outro lado, Casqueiro e Silva52 comentam que as principais 

características da mediação em âmbito universal são: a privacidade, a economia 

financeira e de tempo, a oralidade, a reaproximação das partes, a autonomia das 

decisões e o equilíbrio das relações entre as partes. 

 
Ao comentar cada uma das características, Casqueiro e Silva53 

asseveram que o processo de mediação, geralmente, tem seu desenrolar em 

ambiente restrito, podendo, entretanto, tornar-se público por vontade das partes. 

Os mesmos lecionam, ainda, que o tempo de resolução dos litígios pela via da 

mediação é muito mais célere que os lentos e custosos litígios levados ao 

Judiciário. 

 
Quanto à oralidade, segundo Casqueiro e Silva54, “ela se dá por ser a 

mediação um processo informal, no qual as partes têm a chance de ventilar sobre 

os problemas que lhes envolvem, pretendendo chegar à melhor solução para 

ambos”. Ou seja, por intermédio da mediação, tenta-se chegar ao núcleo do 

problema, para só então e assim, solucioná-lo. 

 
Enquanto que o Poder Judiciário tradicional, quando acionado, tende a 

distanciar ainda mais os litigantes, convencionando o sistema de duas partes em 

combate, para que apenas uma possa ser ganhadora ao final. O que se quer, na 

verdade, é chegar a um consenso em que não haja perdedor algum, mas sim 

 

50 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 70. 
51 NUNES, C. F. Obra cit. 
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ganhadores, sendo todos beneficiados pela decisão, já que ambos colaboraram 

para a resolução do conflito. 

 
É de bom alvitre referir o exemplo tradicional e pedagógico do 

Tribunal de Mediação e Arbitragem Português – TMA - Do limão e dos 

cozinheiros. Dois cozinheiros disputavam um limão, dizendo cada um deles que 

era seu proprietário. Esta era a sua posição: quero o limão, é meu. Se 

perguntarmos, porém, qual o seu interesse – para que querem o limão – 

poderemos ter a solução do empasse . Se um quer o sumo e outro a casca, é fácil 

conciliar os interesses, quando as posições eram, à partida, incompatíveis. 

 
Segundo Casqueiro e Silva55, “percebe-se, pois, que a mediação tem 

intenção de aproximar as partes, trabalhando para que os problemas sejam 

resolvidos através de debate e consenso”, dessa forma, “o objetivo final é, 

exatamente, a restauração das relações interpessoais entre os envolvidos”. 

 
Concluindo, os mesmos56 asseveram que: 

 

 

 
A relação entre as partes, como já vimos, é uma 

preocupação constante no instituto da mediação. 

Por isso busca-se encontrar um equilíbrio para 

chegar à resolução almejada. Todas as partes 

terão a livre oportunidade de se manifestar, bem 

como a elas deve ser esclarecida qualquer dúvida 

a respeito da disputa.   A finalidade do processo 

de mediação é restaurar a harmonia antes 

existente entre os litigantes, fazendo pois, o uso 

da conciliação. Não basta que sejam ressarcidos 

os prejuízos sofridos, mas o conflito existente 

deve restar terminado, tanto juridicamente, 

quanto socialmente. 
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Ainda quanto à importância desses meios alternativos de solução das 

controvérsias, Bacellar57 comenta que o CNJ, ( Conselho Nacional de Justiça) 

após ressaltar que o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da Constituição 

da República de 1988 ) implica em acesso à ordem jurídica justa, “definiu, por 

resolução, a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos 

de interesse, destinada, dentre outras razões, a propiciar: 

 
a) a redução do congestionamento dos tribunais; 

b) a redução da excessiva judicialização de 

conflitos, da excessiva quantidade de recursos e 

da excessiva execução de sentenças; 

c) a oferta de outros instrumentos de pacificação 

social, solução e prevenção de litígios (como a 

conciliação e a mediação), desde que em 

benefício da população; 

d) o estímulo, o apoio, a difusão, a 

sistematização e o aprimoramento das práticas de 

resolução de conflitos já existentes nos tribunais; 

e) a uniformização dos serviços de conciliação, 

mediação e outros métodos consensuais de 

solução de conflitos, ainda assim, respeitadas as 

especificidades de cada segmento da justiça; 

f) a disseminação da cultura de pacificação58. 

 

 
Nesse ponto, abrindo-se um parêntese, Bacellar59, num evidente 

discurso de amor pelos métodos consensuais judiciais de resolução de conflitos, 

comenta que “em 1995 ampliaram-se os serviços judiciários por meio dos 

Juizados Cíveis e Criminais”, onde: 

 
Critérios de oralidade, informalidade, celeridade, 

economia processual e simplicidade foram 

adotados com estímulo tanto ao método 

consensual da conciliação quanto ao método 

adversarial do julgamento em audiência (com 

 
 

57 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 69. 
58 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 69-70. 
59 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 32. 
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cognição plena) com decisões mais rápidas, 

simples, informais e líquidas. 

 
Ainda conforme o mesmo60, o avanço seguiu em 2001 com os 

Juizados Federais (Lei n° 10.259/2001) e em 2009 com os Juizados da Fazenda 

Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal (Lei n° 12.153/2009). 

 
Por fim, passa-se aos breves comentários sobre a intervenção do Poder 

Judiciário Brasileiro no processo arbitral e de mediação. 

 
6. UMA BREVE ANÁLISE DA INTERVENÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO BRASILEIRO NO PROCESSO ARBITRAL E DE 

MEDIAÇÃO 

 
Sabe-se que, com o advento da Lei da Arbitragem, Lei da Mediação e 

da mudança no caderno processual civilista, o ordenamento jurídico nacional 

passou a possuir um forte aparato legal em torno da figura da arbitragem. No 

entanto, conforme sinaliza Nunes61, para que o instituto da arbitragem produza 

os efeitos pretendidos, faz-se necessária a correta aplicação do texto de lei, por 

parte do Poder Judiciário, em todo o território nacional. 

 
Como amante da figura em comento, Nunes62 assevera que, apesar de 

se detectar certo receio dos magistrados em relação à arbitragem, sob a 

justificativa de que o instituto afastaria o preceito constitucional do direito de 

acesso à justiça, a prática tem demonstrado que a via arbitral, em verdade, não 

faz menos do que fortalecer a prestação jurisdicional, promovendo um meio 

adequado de solução de controvérsias. 

 
O mesmo63 ainda conclui dizendo que, “sempre que verificada a 

obediência à norma e, consequentemente, a harmonia entre os juízos arbitral e 

estatal, percebe-se um processamento célere e eficaz dos litígios surgidos”. 

 

 

 

 
 

60 BACELLAR, R. P. Obra cit, p. 32. 
61 NUNES, C. F. Obra cit. 
62 NUNES, C. F. Obra cit. 
63 NUNES, C. F. Obra cit. 



58 
 

7. CONCLUSÃO 

 
Buscou-se com o presente trabalho, tendo em vista a ascensão dos 

institutos da mediação e da arbitragem, tanto no âmbito do ordenamento jurídico 

brasileiro quanto português, conceituar da forma mais pedagógica possível, os 

dois institutos, trazendo algumas semelhanças entre ambos, analisando a 

problemática envolvendo tais figuras, bem como comentando a importância que 

estes meios desenvolvem para a solução alternativa de controvérsias. 

 
Evidenciou-se ainda, uma breve interpretação dos dispositivos legais 

referentes à intervenção do Poder Judiciário brasileiro no processo arbitral e de 

mediação, considerando tanto a Lei de Arbitragem e de Mediação quanto o 

NCPC. 

 
Constatou-se, que ainda tem de ser superado certo medo pitoresco e 

receio aparente, impregnados nas entranhas da sociedade, em buscar as celeumas 

de seus litígios nos meios alternativos de formação de consenso, seja por 

desconhecimento, desconfiança, ou pela própria falta de interesse na procura por 

esse tribunal comunitário, claro que há muitas arestas ainda a serem lapidadas 

dentro do tema mediação e arbitragem, mas que paulatinamente vão sendo 

superadas são assuntos comezinhos, mas que muitos cidadãos não fazem questão 

de buscar entender. 

 
Provou-se após todo o exposto, que estes métodos alternativos de 

formação do consenso entre as partes, buscam em comunhão de esforços, 

através também de iniciativas do próprio Poder Judiciário, um melhor 

atendimento ao cidadão, quando o mesmo não encontra soluções para seus 

impasses, ficando impelido a procurar seu direito via judiciário ou outro meio 

que lhe garanta, uma rápida resposta, prestada da melhor maneira possível. 

 
Tendo como escopo premissas de celeridade e eficácia, tanto em 

âmbito português como brasileiro, inseridos dentro de um arcabouço judiciário 

que já enfrenta uma extraordinária e dantesca morosidade, devendo se optar com 

estes métodos alternativos, por criar pontes ao invés de construir muros, eis que 

já existem muitos dentro de nosso ordenamento. 
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REPRODUÇÃO HUMANA MEDICAMENTE ASSISTIDA E O DIREITO À ORIGEM 

GENÉTICA 

 
INTRODUÇÃO 

 
O que é origem genética? O que a origem genética tem a ver com o princípio da 

dignidade da pessoa humana? Por que o direito deve se preocupar com a reprodução 

medicamente assistida e a origem genética? 

Em tempos atuais, quando a evolução da ciência anda mais depressa que a evolução 

do direito, surgem algumas questões difíceis de serem solucionadas, ou talvez difíceis de serem 

entendidas pelo direito e pela sociedade. 

Em meio a essas questões surge o problema do direito ou não de conhecer a origem 

genética nos casos de reprodução humana medicamente assistida na sua forma heteróloga, ou 

seja, nos casos em que há doador de material fertilizante e assim há uma desconexão entre a 

paternidade afetiva e a verdade biológica. 

No caso da resposta a essa questão ser afirmativa, ou seja, do direito de conhecer a 

origem genética, surgem outros problemas para o direito e a sociedade se manifestarem e 

resolverem, como por exemplo, a questão da paternidade, dos direitos sucessórios, alimentos, 

etc. 

A presente abordagem se debruça sobre a problemática do direito de conhecer a 

origem genética nos casos de reprodução humana heteróloga e seus efeitos jurídicos e sociais 

ante os direitos da personalidade, o direito à filiação e o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Será feita uma breve abordagem sobre a reprodução humana medicamente assistida, 

suas técnicas e sua justificativa, passando pelas questões relacionadas ao anonimato do doador e 

os prós e contras desse anonimato. 

Ao final faremos uma breve análise acerca do direito à origem genética, os direitos da 

personalidade e o descolamento entre a paternidade biológica e a paternidade socioafetiva 

demonstrando ao final que o ser humano é um fim em si mesmo e que o afeto atualmente deve 

ser levado em consideração na determinação da paternidade. 

 
REPRODUÇÃO HUMANA MEDICAMENTE ASSISTIDA DELINEAMENTO 

HISTÓRICO 

 
Conforme lição de Stela Marcos de Almeida Neves Barbas, 1998,18. No seu livro 

Direito ao patrimônio genético: O primeiro delineamento acerca das bases científicas da 

hereditariedade foi feito pelo monge Agostinho João Gregório Mendel, nascido em 1882, cuja 

contribuição foi de extrema importância no que tange ao estudo da hereditariedade. 
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Em sede de reprodução artificial, temos que as primeiras experiências realizadas 

foram as técnicas utilizadas pelos povos árabes para a criação de uma raça de cavalos mais 

fortes e resistentes em meados do século 14. 

Já no século 18 diversas experiências foram realizadas nesta área, podendo ser citadas 

as experiências com peixes realizadas pelo alemão Ludwig Jacobi no ano de 1767, bem como as 

experiências do abade italiano Lazaro Spallanzani no ano de 1777, quando conseguiu realizar a 

fecundação ( fusão do óvulo com o espermatozoide) de uma cachorra por meio de inseminação 

artificial, tendo resultado daí o nascimento de três crias. 

Com seres humanos os primeiros relatos de experiências datam de 1790, mérito do 

médico inglês John Hunter, que conseguiu obter resultados positivos numa inseminação 

artificial realizada em uma mulher. Da mesma forma que em 1838 o médico francês Jaime 

Marion Sims obteve sucesso numa inseminação artificial. 

A inseminação artificial conseguiu seu salto de qualidade quando em 1910 foi 

descoberta por Elie Ivanov uma forma de conservação do líquido seminal por resfriamento, 

possibilitando assim a criação de bancos de sêmen, bem como a conservação de gametas e 

embriões. 

Em 1978 temos outro marco importante na reprodução assistida o nascimento de 

Louise Brown, o primeiro bebê de proveta do mundo, fruto do resultado das pesquisas dos 

médicos Roberto Edwards e Patrick Steptoe, que receberam inclusive recentemente o premio 

Nobel de Medicina. 

Como podemos observar, é relativamente nova a questão da reprodução assistida, 

trazendo assim diversas questões a serem discutidas. Ademais, nem o direito nem mesmo a 

sociedade conseguem acompanhar as inovações tecnológicas, deixando assim várias dúvidas 

sobre o tema em apreço. 

 
TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA MEDICAMENTE ASSISTIDA 

 
A reprodução humana medicamente assistida, ou também chamada simplesmente de 

inseminação artificial, pode ser dividida em dois grandes grupos, quais sejam: a inseminação 

artificial homóloga e a inseminação artificial heteróloga. 

A inseminação artificial homóloga é aquela realizada em mulheres casadas ou que 

vivam em união de fato, com o sêmen do próprio marido ou companheiro, ou seja, há a 

correspondência entre os dados genéticos dos pais que vão criar o ser gerado, exercendo o papel 

de pai e mãe e a verdadeira ascendência genética da criança. 

Já na inseminação artificial chamada de heteróloga, não há essa correspondência, 

tendo em vista que esta inseminação é a realizada em mulher casada ou que viva em união de 

fato, com material genético – sêmen ou óvulo – originário de terceira pessoa – doador – ou no 

caso de a mulher não ser casada, e algumas legislações permitem o acesso de mulheres solteiras 

aos recursos da inseminação artificial, com material igualmente de doador. 
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No que respeita às técnicas para a realização da inseminação artificial, seja essa 

inseminação homóloga ou heteróloga, atualmente temos disponíveis: a inseminação artificial 

(IA) propriamente dita, a transferência intratubária de gametas (GIFT), transferência intratubária 

de zigotos (ZIFT) e fertilização in vitro seguida de transferência de embriões (FIVETE). Estão 

todas detalhadas no material, mas para não me alongar, se tiverem interesse envio 

posteriormente por e-mail o material completo. 

Há ainda que lembrar o caso das “mães de aluguel”, ou seja, pessoas que carregam o 

embrião em casos de impossibilidade física da mulher, chamada também de gestação de 

substituição. No Brasil é proibido o famoso mercado de Barriga de Aluguel. Caso do RS onde 

os cônjuges, contrataram maternidade de substituição, Barriga de aluguel, esta mulher seria 

inseminada com o esperma do Sr. X, obrigando-se a levar a gravidez até ao fim e a entregar a 

criança aos cônjuges, renunciando a qualquer direito sobre a criança. Os cônjuges entregaram 

prestação pecuniária bem significativa R$ 100 mil. Só que durante a gravidez a barriga de 

aluguel tinha exigido, por diversas vezes, somas avultadas de dinheiro para entregar o bebe e 

continuar com a gestação. Quando do nascimento, passou a usar a filha biológica para continuar 

a extorquir dinheiro ao casal, dando inclusivamente maus-tratos à criança e recusando-se a 

entregá-la. O processo está em andamento até hoje. 

Especificamente, inseminação artificial é o processo pelo qual o responsável pela 

inseminação procede à transferência física apenas dos espermatozoides para o interior do 

aparelho genital feminino. Os espermatozoides transferidos já devem ter sido recolhidos e 

tratados antes da transferência. 

Nesta técnica a fecundação é realizada de forma natural dentro do corpo da mulher. 

Em alguns países é possível até mesmo se efetuar a escolha do sexo do bebê nessa pré-fase de 

análise dos espermatozoides, muitas vezes por vazio legislativo. 

Apenas a título de esclarecimento a inseminação artificial pode ainda ser: 

intracervical, intrauterina, intratubária, intraperitoneal e intrafolicular, dependendo apenas do 

local de inserção dos espermatozoides. 

A técnica da transferência intratubária de gametas (GIFT) consiste em captar os 

óvulos da mulher através de video laparoscopia e ao mesmo tempo realizar a colheita do sêmen 

do homem. Após esse procedimento e na mesma incisão abdominal através da cirurgia de video 

laparoscopia colocam-se os gametas em uma cânula especial e introduz esse material em cada 

uma das trompas uterinas (trompas de Falópio). Nessa cavidade espera-se que ocorra a 

fertilização de forma natural. Após a fertilização o embrião deverá descer das trompas até o 

útero de forma que a concepção (fecundação) e o desenvolvimento do embrião se dará 

integralmente no corpo da mulher. 

A diferença entre as técnicas de inseminação artificial (IA) e transferência intratubária 

de gametas (GIFT) é que naquela a transferência é apenas dos espermatozóides para dentro do 

corpo da mulher, enquanto que nesta (GIFT) há a transferência não só dos espermatozóides, mas 

também dos óvulos para dentro do corpo da mulher. 
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Na transferência intratubária de zigotos (ZIFT) ambos os gametas são colocados em 

contato in vitro, ou seja, fora do corpo feminino, em condições adequadas para que ocorra a 

fusão dos gametas originando o zigoto ou zigotos, a partir daí é que ocorre a inseminação 

artificial tendo em vista que os zigotos é que serão transferidos para as trompas femininas e não 

os gametas. 

Aqui o processo de fecundação é realizado fora do corpo da mulher. A diferença entre 

as técnicas GIFT e ZIFT é que na primeira ocorre a transferência do material tratado antes da 

fusão entre o óvulo e o espermatozóide, já no segundo caso essa fusão é feita em laboratório e a 

transferência realizada é em relação ao ovo ou zigoto propriamente dito e não transferência de 

material. Em outras palavras, na técnica GIFT a fecundação ocorre dentro do corpo da mulher 

que recebe o material tratado, na técnica ZIFT a fecundação ocorre fora do corpo da mulher, que 

somente recebe o zigoto já fecundado. 

Tanto uma como outra técnica apresentam alguns problemas éticos e jurídicos para 

serem debatidos, vez que há baixa porcentagem de êxito e muitas vezes é feita a coleta de 

material em grande quantidade ou ainda a fusão de vários óvulos (zigotos), e esse material 

excedente é congelado e armazenado até que o casal decida o que fazer com ele. 

A fertilização in vitro seguida da transferência de embriões (FIVETE), como o próprio 

nome já diz, consiste na técnica segundo a qual o zigoto ou zigotos continuam a ser incubados in 

vitro no mesmo meio em que foram fecundados até que ocorra a sua segmentação (divisão 

celular). Dessa forma o que é transferido para as trompas ou para o útero feminino é o embrião e 

não apenas o zigoto ou material fertilizante. É a famosa técnica do bebê de proveta. 

Difere-se da técnica ZIFT pelo fato da transferência ocorrer após a segmentação, 

quando o zigoto já recebe o nome de embrião. Essa técnica é uma das maiores inovações da 

medicina reprodutiva atual, é usada no mundo inteiro como umas das técnicas de maiores 

resultados positivos. Entretanto esta técnica, juntamente com a técnica ZIFT, é uma das técnicas 

que mais apresentam problemas relativos ao material fecundado excedente, pois se trata já de 

um embrião e não mais de apenas material genético. 

 
INFERTILIDADE E A JUSTIFICATIVA PARA A INSEMINAÇÃO 

ARTIFICIAL 

 
Atualmente, mesmo nas melhores circunstâncias, um casal jovem e fértil tem apenas 

25% de chance de engravidar em um determinado período ovulatório, por isso, não é de 

surpreender que alguns casais passem vários meses tentando atingir seu objetivo sem que 

consigam uma gravidez. 

Em verdade, a maioria dos casais consegue ter um filho no primeiro ano da tentativa 

de gravidez sem contracepção. Por isso que os médicos sempre aconselham esperar o tempo 

mínimo de um ano de vida sexual ativa sem proteção para que se conclua por algum tipo de 

infertilidade no casal que pretende uma gravidez. A idade fértil para homens e mulheres ideal 
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para uma gravidez é entre os 20 e 25 anos, pois a partir dos 30 anos começam a surgir 

problemas de infertilidade. 

O atual Ministro do STF Lui Edson Fachin, 200, 172, ressalta o problema do índice de 

aborto espontâneo em mulheres que engravidam com idade superior ou próxima dos 40 anos. 

Dessa forma começamos a entender a pressão que começa a ser vivida quando a mulher 

ultrapassa a barreira dos 30 anos para ter um filho. ( Síndrome das mulheres que ficam para tia) 

Cada ano que passa o risco dessa mulher não poder ter filho aumenta significativamente fazendo 

com que os médicos dispensem a espera de um ano de vida sexual ativa sem proteção para início 

de uma investigação de uma possível infertilidade do casal. 

Os avanços na esfera científica são admiráveis e cada vez mais caminham com uma 

rapidez assustadora, apresentando muitas vezes progressos na vida prática que deixam a ética e a 

moral sem parâmetros, tendo em vista que os novos paradigmas apresentados à sociedade ainda 

não foram completamente absorvidos. 

A partir do momento em que a ciência passa a se relacionar diretamente com a origem 

e manipulação da vida, como acontece com o uso das técnicas de reprodução medicamente 

assistida, a sociedade deve se manifestar impondo limites à atuação da ciência, cabendo à ética e 

à moral estabelecer ou ao menos indicar os novos parâmetros. 

É de se lembrar que a manipulação da origem da vida é uma ideia bastante nova 

precisando ainda de várias discussões e debates, tendo em vista que remexe questões antes 

sequer imaginadas pela mente humana. Esses valores devem ser analisados com bastante 

coerência, tendo em vista que se trata de valores absolutos e transcendentes. 

Como já bastante ressaltado e vivenciado em nossa cultura ocidental, mesmo após a 

desconexão entre o ato sexual e a reprodução, um casal que não tenha filhos, após alguns anos 

de casamento passa a se sentir fora do padrão social de família, onde a filiação ainda é 

valorizada. Assim, nesses casos, as técnicas de inseminação artificial seriam utilizadas para 

reinserção desse casal no seio social em que vive, propiciando aos indivíduos a possibilidade da 

filiação, cumprindo seu papel na continuidade da raça humana. 

Nas palavras do Professor Diogo Leite de Campos, 2004, 23, o direito de procriar se 

trata de uma necessidade fundamental de muitos seres humanos e deve ser assegurado por 

constituições e leis ordinárias. 

Nos casos em que ocorre a inseminação artificial heteróloga, devemos lembrar que o 

homem, segundo a psicanálise, somente passa a se sentir pai da criança gerada apenas após o 

nascimento e convívio com ela, já no caso da mãe, esse sentimento surge enquanto a criança 

ainda está no ventre materno. 

Tendo em vista essa questão, alguns pontos devem ser levados em consideração e 

analisados no sentido da psicologia, qual seja, o real desejo da procriação e o verdadeiro 

sentimento de comprometimento com o futuro da criança a ser gerada, tanto da parte materna, 

quanto paterna. 

De mais a mais, uma das piores situações para a psicologia é a da “barriga de aluguel”, 

tendo em vista os vários sentimentos e as diversas pessoas envolvidas na geração de uma 
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criança, posto que poderá haver uma mãe biológica (doadora do óvulo, por exemplo), uma mãe 

gestacional (a mulher que cedeu o útero para a gestação) e a mãe de fato (a mãe que desejou 

essa criança). Ademais, todas essas mulheres envolvidas podem desenvolver sentimentos pouco 

saudáveis depois do nascimento da criança. 

No meio religioso, cabe ressaltar que a inseminação artificial desencadeia uma série de 

atitudes muitas vezes até mesmo incompatíveis entre si, posto que a Igreja Anglicana e o 

judaísmo aceitam a inseminação homóloga, mas não aceitam a inseminação heteróloga, a Igreja 

Presbiteriana não aceita a inseminação artificial seja homóloga ou heteróloga, e é nesse sentido 

que se manifestam quase que a totalidade das igrejas cristãs. 

Trago a baila a citação de Stela Barbas, onde ensina que: “ 

 
Foi no ano de 1897 que a Igreja Católica se 

manifestou pela primeira vez acerca da 

inseminação artificial. Na oportunidade, o 

Santo Ofício declarou ilícita a fecundação da 

mulher, muito embora o Direito Canônico 

tenha para si que a procriação e a educação da 

prole são fins primários do casamento e que a 

esterilidade não afasta o casamento. Já em 

1949, o Papa Pio XII afirmou, durante um 

congresso médico realizado em Roma, que a 

inseminação artificial fora do casamento deve 

ser considerada como imoral, assim como 

qualquer intervenção de terceira pessoa no ato 

procriacional. A justificativa para tal 

posicionamento foi que a Igreja entende o ato 

reprodutivo como um direito recíproco entre os 

cônjuges, inalienável, exclusivo e não cedível, 

não podendo assim o ato procriacional ser 

reduzido a uma mera manipulação de genomas 

em um laboratório. (1998,29) 

Hoje em dia a maior preocupação que envolve as técnicas de inseminação artificial 

não mais se refletem na postura do Papa Pio XII, mas sim num enfoque muito maior relacionado 

à manipulação da origem da vida humana, englobando questões éticas e morais antes 

inimagináveis. 

O aspecto cultural se mostra relevante para o avanço da sociedade no que tange às 

mudanças da ciência, pois, muito embora as mudanças tragam avanços para a sociedade, 

algumas pessoas apresentam uma resistência exacerbada em razão da novidade da matéria e da 

incerteza do futuro. 
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QUESTÕES RELATIVAS AO ANONIMATO DO DOADOR 

 
Convém ressaltar que a questão do anonimato é relevante no que tange à inseminação 

artificial heteróloga, uma vez que na inseminação artificial homóloga, como já foi explicado, os 

gametas coincidem com os pais “civis” do ser gerado. 

Assim, toda a discussão relacionada ao anonimato do doador tem a ver com a questão 

da inseminação artificial heteróloga, ou seja, aquela onde há a necessidade de intervenção de 

uma terceira pessoa no fornecimento de seu material genético. 

Para que haja a inseminação artificial, deverá haver a intervenção de uma terceira 

pessoa com a doação de seu gameta. Dessa forma, surgiram os bancos de sêmen, que têm como 

objetivo o armazenamento dos gametas doados. O primeiro banco de sêmen que se tem notícia 

foi criado em 1866 por Paolo Mantagazza. 

Há que se ressaltar que a doação de gametas não é igual à doação de sangue, tendo em 

vista que o sangue é totalmente absorvido pelo corpo do receptor, enquanto que o gameta, além 

de ser absorvido, se perpetua na pessoa da criança gerada. 

Dessa forma, há uma certa tendência de que o doador do sêmen fique no anonimato, 

entretanto, dúvidas começaram a surgir no sentido de questionar se a criança gerada teria direito 

de ser informada sobre a sua identidade genética. 

Em verdade, o avanço da biotecnologia e das técnicas de reprodução humana 

medicamente assistida têm dificultado ou mesmo impossibilitado o conhecimento da origem 

genética através da técnica conhecida como “cocktail de sêmen”, na qual misturam-se semens 

de vários doadores, não havendo como saber de quem foi o espermatozoide que fecundou o 

óvulo, salvo pelo exame de DNA, que ficou quase impossível nessa técnica, tendo em vista as 

diversas pessoas envolvidas no processo. 

Fátima Nancy Andrigui, questiona atualmente o direito da criança gerada pelas 

técnicas de reprodução medicamente assistida com utilização de sêmen de doador – inseminação 

heteróloga –ter o direito de saber quem foi o doador do material utilizado. Referida questão se 

apresenta no momento em que se tem entendido que a origem genética faz parte dos direitos da 

personalidade, garantidos em âmbito internacional, como decorrentes do princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Por outro lado, há a questão de que o doador do sêmen não teve a intenção de ser pai 

e/ou de assumir uma responsabilidade com o nascimento de um filho e, assim, a quebra do 

anonimato poderia gerar um estado emocional e jurídico entre o doador e a criança gerada com 

o seu material genético que seria não desejado pelas partes. 

Há quem também defenda que o anonimato confere maior segurança nas relações 

familiares, pois a quebra do anonimato faria com que se diminuíssem as doações de sêmen. 

Diante disso podemos perceber a grandeza do problema que se apresenta entre a dúvida de que 

se o anonimato do doador ou não, seria mais interessante ao direito. 
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Para o professor Diogo Leite de Campos,2004,56: inconstitucionalidade da regra do 

anonimato do dador, fundando-se no «direito de cada ser humano a conhecer a forma como foi 

gerado” ou o respectivo património genético». 

 
DIREITO COMPARADO 

 
Acerca do direito alienígena, temos duas posições bem distintas, quais sejam: os 

países que sofrem influência dos direitos anglo-saxão e germânico e que repudiam o anonimato 

do doador; e os países que sofrem influência do direito francês e que defendem o anonimato do 

doador. 

As questões de fundo e as justificativas para as várias teorias e doutrinas variam de 

país para país. 

 

 
A União Européia, através do “Projeto de 

Recomendação sobre a Inseminação Artificial 

dos Seres Humanos” (projeto de 10/02/82), 

perfilhou a tese do anonimato do doador 

embasada na segurança das relações. 

A Lei francesa nº 94/653, a Lei espanhola nº 

35/1988 e a Lei norueguesa nº 68/1987 

trabalham na mesma esteira da defesa do 

anonimato do doador de sêmen, segundo 

informação de Stela Barbas. 

Andando por outros caminhos, a Lei sueca nº 

1140/1984 proíbe o anonimato do doador de 

sêmen. 

Em 16 de março de 1989, o Parlamento Europeu, 

através de resolução, proibiu o desconhecimento 

da ascendência genética. 

Na Alemanha cresce a cada dia o apoio à tese do 

direito ao conhecimento da identidade genética. 

(1998,168) 

 

 
No Brasil ainda não existe lei específica sobre o assunto, existindo apenas uma 

resolução do Conselho Federal de Medicina que prevê o sigilo do doador de gametas e um 

projeto de lei do ano de 2004 que prevê a inserção de um dispositivo no Código Civil brasileiro 

concedendo o direito ao conhecimento da origem genética ainda em tramitação no Congresso 

Nacional PL 1184. 
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• Art. 8º Os serviços de saúde que praticam a Reprodução Assistida estarão 

obrigados a zelar pelo sigilo da doação, impedindo que doadores e beneficiários venham a 

conhecer reciprocamente suas identidades 

• Art. 9º O sigilo estabelecido no art. 8º poderá ser quebrado nos casos 

autorizados nesta Lei, obrigando-se o serviço de saúde responsável pelo emprego da 

Reprodução Assistida a fornecer as informações solicitadas, mantido o segredo profissional e, 

quando possível, o anonimato. 

• § 1º A pessoa nascida por processo de Reprodução Assistida terá acesso, a 

qualquer tempo, diretamente ou por meio de representante legal, e desde que manifeste sua 

vontade, livre, consciente e esclarecida, a todas as informações sobre o processo que o gerou, 

inclusive à identidade civil do doador, obrigando-se o serviço de saúde responsável a fornecer as 

informações solicitadas, mantidos os segredos profissional e de justiça. 

 
Portugal, através de um projeto sobre a “Utilização de Técnicas de Procriação 

Assistida” elaborado pela Comissão para o Enquadramento Legislativo das Novas Tecnologias, 

tinha optado pelo anonimato do doador tendo em consideração a intimidade da vida privada e 

familiar, entretanto após a Lei 32-2006, as pessoas nascidas em consequência de processos de 

PMA, podem junto dos serviços competentes de saúde, obter as informações de natureza 

genética que lhes digam respeito, excluindo a identificação do dador. 

No ano de 2004 já o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida se 

manifestou, através do Parecer nº 44, favorável pelo conhecimento do doador de gametas nos 

seguintes termos: 

 
No caso de PMA com recurso a dador de 

gâmetas, deverá ser salvaguardada a 

possibilidade de identificação do dador, a pedido 

do seu filho biológico e a partir da maioridade 

legal deste, no reconhecimento ao direito do 

próprio à identidade pessoal e biológica. A 

informação genética relevante para a saúde do 

filho biológico e não identificável do dador 

deverá manter-se permanentemente disponível, 

podendo ser solicitada, antes da maioridade do 

filho biológico, pelos representantes legais deste. 

 

 
O conhecimento da identidade do dador de gâmetas não poderá implicar, por parte do 

filho biológico, a reivindicação de quaisquer direitos em relação àquele ou de deveres daquele 

para com o próprio. 
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Ocorre que o artigo 26, número 3 da Constituição Portuguesa, deixou claro a atual 

opção de Portugal acerca da identificação do doador de gametas quando assim se manifesta: 

 
A lei garantirá a dignidade pessoal e a identidade genética do ser humano, 

nomeadamente na criação, desenvolvimento e utilização das tecnologias e na experimentação 

científica. (grifei) 

Assim, verifica-se que o legislador quis deixar clara a sua opção pela identificação do 

doador de material fertilizante, deixando claro que o indivíduo tem o direito à sua identidade 

genética, o direito a conhecer a sua ascendência genética, que é formada pela informações 

únicas e irrepetíveis que o diferencia dos demais indivíduos. 

Diante disso, verifica-se que ainda hoje temos culturas diferentes e posições 

antagônicas acerca do conhecimento ou não do doador do sêmen. Em verdade, os defensores da 

teoria do anonimato alegam que o desconhecimento do doador garante a defesa da intimidade da 

vida privada. Alegam ainda que esse desconhecimento promove um eventual bem-estar da 

criança, uma vez que seria totalmente integrada ao seio familiar constante da paternidade social. 

Já os que defendem a tese da quebra do sigilo andam pelos caminhos dos direitos da 

personalidade, vez que o conhecimento da origem genética se insere nos direitos da 

personalidade como parte componente da vida da pessoa, como parte integrante de sua 

dignidade e do conhecimento de si mesmo, tudo derivando do princípio maior da dignidade da 

pessoa humana. 

Ademais, ainda há nas legislações dos vários países uma certa confusão entre os 

direitos da personalidade e os direitos decorrentes da filiação no que tange ao conhecimento ou 

não da origem genética, por isso ainda temos alguns problemas nessa matéria. Entretanto, se tais 

limites fossem estabelecidos de forma clara, tal discussão poderia ser mais facilmente 

esclarecida. 

 
TEORIAS 

 
Temos várias legislações e posições acerca dessa questão. Alguns países dão direito à 

pessoa de saber sua identidade genética a partir da maioridade, outros países apenas permitem o 

conhecimento dessa informação em caso de doença grave. Existem várias doutrinas e correntes 

acerca da questão do anonimato ou não do doador de sêmen. 

Uma das correntes defende o anonimato absoluto, alegando que se os doadores 

pudessem ser identificados, isso diminuiria o número de doações, tendo em vista que os 

doadores não gostariam de correr o risco de ter uma criança investigando a paternidade e assim 

virem a ser obrigados a reconhecer essa paternidade e assumir todos os encargos da filiação. 

Outra corrente defende que o conhecimento do doador do sêmen deverá ficar a critério 

da criança que assim foi gerada, pois parte do pressuposto de que esse conhecimento faz parte 

dos direitos da personalidade da criança, dentro do direito à identificação, posto ser direito seu 

conhecer sua origem genética. 
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Uma outra corrente defende o conhecimento do doador de sêmen apenas nos casos de 

doenças, entendimento este que vem sendo seguido por uma parte considerável da legislação de 

vários países, como forma de garantir o anonimato e ao mesmo tempo garantir a segurança e 

saúde da criança gerada. 

Nesta corrente, entendemos que o fato de proteger o anonimato salvo em casos de 

doença, coloca o doador em princípio numa perspectiva superior em relação à criança gerada, 

posto que, no caso de doença essa perspectiva se inverte e o anonimato é quebrado. Não é essa 

solução a que melhor atenda aos interesses da criança gerada e aos princípios informados dos 

direitos da personalidade. 

Há quem defenda que o anonimato incentiva a doação de sêmen, o que na 

realidade não contribui em nada para resolução dos conflitos e dúvidas surgidas, na verdade 

apenas contribui para uma ausência de responsabilidade sobre a criança gerada do doador que 

permanece anônimo. Quando falamos em responsabilidade, não estamos aqui nos referindo às 

questões relativas a paternidade, como ficará esclarecido a seguir. 

Dizem alguns juristas que o sigilo do doador contribui ainda para uma tranqüilidade na 

família receptora, vez que impede que o doador venha a reclamar qualquer direito sobre a 

criança gerada. Entretanto tal situação pode ser resolvida facilmente pelo direito. 

A par de todas essas questões, há que se ressaltar que a inseminação artificial 

heteróloga sempre acarretará um patrimônio genético manipulado e o anonimato do doador 

atenta contra o direito à identidade pessoal da criança gerada. 

Uma das grandes celeumas que se colocam é: o anonimato do doador protege os 

interesses de quem: do doador, dos receptores (pai/mãe) ou da criança gerada? 

 
Luis Fachin explica que: 

 
O anonimato acarreta diversos prejuízos à 

criança gerada, posto que impede a criança de ter 

acesso à sua identidade genética, ofendendo 

assim o direito à identidade pessoal. Ademais, o 

anonimato impede o conhecimento da 

paternidade real entendida aqui como ligação 

biológica entre ascendente e descendente. Não 

estamos aqui discutindo a questão relativa à 

filiação sócio afetiva, ou sobre a 

responsabilidade dos pais, mas sim os efeitos 

negativos do impedimento ao conhecimento da 

origem genética sobre a criança gerada.(200, 

180) 
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O não conhecimento do doador coloca em risco várias relações sociais, pois 

eventualmente poderia ocorrer um caso de incesto ou de impedimentos para o casamento, tendo 

em vista o desconhecimento da origem biológica. 

De todas essas complicações que envolvem a inseminação artificial, entendemos que a 

única maneira de assegurar o direito à origem genética ao ser gerado, bem como dar uma maior 

segurança às relações sociais, seria estabelecer em legislação o direito à origem genética como 

pressuposto de qualquer inseminação artificial, entretanto deveria ficar estabelecido que mesmo 

com o reconhecimento do direito à origem genética, isso não implicaria qualquer vínculo de 

filiação entre a criança e o doador do gameta, ficando a informação restrita ao conhecimento da 

criança e somente podendo ser utilizada nos casos de risco à saúde da criança gerada pela 

inseminação, ou seja, não servindo para qualquer outro direito relacionado ao direito de família 

ou à filiação como alimentos, nome ou poder familiar. 

 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E GENÉTICA 

 
Inicialmente, é de se lembrar que a Declaração Universal sobre o Genoma Humano e 

Direitos Humanos adotada pela Unesco prevê em seu artigo 1º que: “O genoma humano tem por 

base a unidade fundamental de todos os membros da família humana, assim como o 

reconhecimento de sua inerente dignidade e diversidade. Em um sentido simbólico ele é 

patrimônio da humanidade”. 

Dignidade em si mesmo já é um conceito difícil de se explicar por ser abstrato e 

mudar conforme muda a sociedade e os padrões culturais. Diante disso podemos facilmente 

perceber a dificuldade em estabelecer o conteúdo da dignidade humana, iniciando nosso 

questionamento para saber até onde vai a juridicidade do princípio da dignidade da pessoa 

humana, presente de forma clara e expressa na Constituição Portuguesa em seus artigos 1º, 26 

números 2 e 3 e artigo 67 número 2. Seria o princípio da dignidade humana um conceito apenas 

ético ou teria ele uma aplicação imediata sobre a vida prática? 

Tendo em vista o objetivo com que o princípio da dignidade da pessoa humana foi 

trazido para dentro das legislações de vários países, entendemos que referido princípio é 

verdadeiramente um direito objetivo e não apenas uma questão ética, como defende Ernst 

Benda, 1996,120, ex-presidente do Tribunal Federal Alemão. 

Em verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana é um conceito valorativo 

inspirador de todo o ordenamento jurídico, além de poder ser utilizado de forma subjetiva e 

direta como direito constitucionalmente garantido a par de ausência de outros princípios que 

ressalvem a liberdade, a vida, a intimidade, etc. 

Convém salientar que a dignidade da pessoa humana geralmente vem sendo entendida 

como relacionada a uma pessoa em particular, devidamente individualizado e destacado da 

sociedade, entretanto, com a engenharia genética surge um problema nessa conceituação no que 

tange ao reconhecimento dos limites das técnicas de engenharia genética: seria o limite o 
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horizonte no qual se reconhece uma dignidade de toda a humanidade ou será que esse limite tem 

também como barreira não só os indivíduos presentes, mas também as gerações futuras? 

 
DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
Dentro dos direitos da personalidade, fala-se muito em direito à liberdade, à 

intimidade, à vida privada e à intangibilidade do corpo humano do pai e do direito 

personalíssimo, indisponível e imprescritível do filho de ter um pai. 

Atualmente, podemos distinguir os direitos da personalidade em dois grupos: o dos 

direitos à integridade física e o dos direitos à integridade moral. Não nos incumbe aqui entrar na 

seara da discussão dos direitos da personalidade, mas apenas e tão-somente esclarecer que 

defendemos que o direito à identidade genética faz parte dos direitos da personalidade no que 

tange à intangibilidade da moral e o direito à vida. 

Entretanto, em toda relação devem ser aplicados os valores constitucionais da 

razoabilidade e proporcionalidade para que não haja a violação de outros valores na defesa do 

direito à identidade genética. A personalidade não pode ser reduzida a uma questão meramente 

jurídica, como se fosse apenas e tão somente um conjunto de direitos subjetivos, mas sim, deve 

ser entendida a personalidade como algo mais amplo e digno de tutela especial, posto que a 

salvaguarda da pessoa humana na sua integridade física e moral deve ser o objetivo final de 

qualquer sistema jurídico, para o fim de atender à cláusula geral de proteção e promoção da 

dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, o direito à identidade genética apresenta-se como reflexo do direito 

personalíssimo do filho no conhecimento de sua ascendência biológica, como decorrente da 

proteção de sua integridade moral. É direito fundamental o conhecimento de sua ascendência 

genética, é direito essencial e básico para o desenvolvimento da personalidade. 

Fácil é recordar como fazemos comparações na sociedade, sempre que vemos um 

bebê, dizemos quanto essa nova vida se parece com o pai ou com a mãe, e assim vamos criando 

laços de proximidade entre a família, sempre comparando as origens e os traços físicos. É 

mesmo como se fosse uma identidade entre a família e seus membros, identidade essa que 

permite se diferenciar das demais famílias, fazendo se destacar em meio à multidão. 

Imaginemos uma criança que não se parece com o pai ser frustrada pelo meio social 

em que convive e iniciar um processo de introspecção em razão do desconhecimento do fato de 

ter sido gerado através de técnicas de reprodução humana medicamente assistida, e mais ainda, 

desconhecer sua própria ascendência genética. 

Segundo Moreira Filho: 
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Ocorre que a escolha do casal pelas técnicas de 

inseminação heteróloga ou pela adoção não tem 

o condão de impedir que o filho gerado possa 

investigar e ter acesso à sua origem genética, 

tendo em vista ser este um direito 

personalíssimo, indisponível e intransferível. 

Diante disso, convém ressaltar que mesmo que 

os pais afetivos, que concordaram na realização 

da inseminação heteróloga, tenham deixado 

documento escrito onde se comprometiam a não 

buscar a origem do sêmen doado, referido 

documento não tem qualquer obrigatoriedade 

perante a criança gerada, vez que não pode surtir 

efeitos sobre a criança, pois trata de renúncia a 

direito personalíssimo e indisponível, renúncia 

esta realizada por quem sequer é o titular do 

direito em questão. (2002,55) 

 

 
Explicando: os pais afetivos não podem declarar que não vão pesquisar a origem 

genética da criança gerada vez que não são os titulares desse direito de pesquisa, por se tratar da 

origem genética um direito personalíssimo da criança gerada. 

Cabe ressaltar que a pesquisa da origem genética nos casos de inseminação artificial 

heteróloga nada tem a ver com a diminuição da paternidade socio afetiva, nem mesmo significa 

a desconstituição da paternidade jurídica ou afetiva já reconhecida ou declarada. 

Ao legar ao filho o seu direito de conhecer a sua verdadeira identidade genética, 

estamos reconhecendo-lhe o exercício pleno de seu direito de personalidade e a possibilidade de 

buscar nos pais biológicos as explicações para as mais variadas dúvidas e questionamentos que 

surgem em sua vida, como, por exemplo, as explicações acerca da característica fenotípica, da 

índole e do comportamento social, das propensões ou resistências a certas doenças, etc. 

A origem genética apenas e tão somente permite conhecer os antepassados biológicos 

da pessoa, não importando de forma direta a imposição da paternidade. 

 
O DIREITO DE FAMÍLIA E O DIREITO DE FILIAÇÃO 

 
Filiação quer significar a relação de parentesco entre duas pessoas na qual uma pessoa 

é considerada filha da outra, relação ascendente e descendente de primeiro grau; é um complexo 

de direitos e deveres reciprocamente considerados, o filho é titular do direito à filiação da 

mesma forma que o pai e mãe são titulares dos direitos de paternidade e maternidade. 

O ser humano, aos olhos de Stela Barbas, 
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“ é herdeiro de uma carga genética dos seus pais 

mas também de um patrimônio cultural: fala a 

sua língua, recebe o seu nome, aprende os seus 

modos e hábitos, e ainda, de um patrimônio 

social: fica inserido num conjunto de relações 

sociais que não precisou escolher” (1998,166) 

 

 
Quando tratamos do patrimônio cultural e social estamos aqui tratando do direito à 

filiação, ou seja, do direito à perfilhação que, assim como o direito à origem genética, é também 

um direito personalíssimo, indisponível e mesmo imprescritível, por ser decorrente do direito à 

convivência familiar e do princípio da dignidade da pessoa humana, e assim sendo, não é 

passível de reduções. 

Nancy Andrigui resalta que: Em verdade a ligação entre pai e filho não se funda 

somente na questão da hereditariedade sangüínea, mas sim num conjunto de fatores que têm por 

base o amor, o carinho, o respeito e a consideração entre essas pessoas. A história pessoal de 

cada membro da família é embasada em momentos compartilhados, sejam momentos de alegria 

ou de tristeza, a personalidade é composta por cada dia vivido ao lado da família, pelas 

experiências somadas e divididas com pessoas do convívio mais próximo. 

Temos experimentado diversas mudanças na concepção e configuração da família 

nesses últimos tempos e assim surgiram diversas facetas da paternidade e da maternidade que 

nem sempre estão ligadas à origem genética da criança. 

O chamado vínculo sócio afetivo, ou paternidade civil, ou paternidade do afeto 

independe da verdade biológica, no sentido de que a paternidade de afeto é muito mais 

importante como função de crescimento e desenvolvimento da pessoa do que a paternidade 

meramente biológica sem os laços de afeto, vez que atende ao melhor interesse do menor, 

atende à paternidade responsável e à dignidade da criança. 

A paternidade deve ser encarada de uma nova maneira, fazendo-se com que o pai seja 

entendido como aquele que dá condições à criança de crescer e se desenvolver de maneira 

saudável. Não estamos aqui dispensando o valor da ligação biológica entre pai e filho, mas tão 

somente valorizando, em tempos de procriação medicamente assistida na forma de inseminação 

artificial heteróloga, a paternidade sócio afetiva, aquela desejada e planejada. 

Sabemos que a família ideal sempre foi aquela em que havia a ligação biológica e 

afetiva entre pais e filhos, entretanto, a ciência nos tem obrigado a repensar determinados 

valores acerca da família e da própria condição de ser humano e assim sendo, quando há um 

conflito entre a paternidade biológica e a paternidade sócio afetiva devemos, muitas vezes, 

verificar no caso concreto a real ligação entre as pessoas. Apenas e tão somente a verdade 

biológica não pode servir para determinar a paternidade, devendo, sim, serem levadas em 

consideração todas as relações vividas entre as pessoas. 
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Dessa forma, sabemos que muitas vezes a verdade afetiva não coincide com a verdade 

genética ou biológica em razão, por exemplo, da inseminação artificial heteróloga, ou ainda, 

como por exemplo, a adoção, entretanto, a verdade afetiva não deve ser postergada em razão de 

uma pura e simples verdade biológica. 

Mas como fazemos então com relação à criança gerada por inseminação heteróloga? 

Teria ela dois pais? 

Os pais sócio afetivos como ficariam no caso da descoberta da origem genética pela 

criança gerada? 

Em verdade, não é o caso da criança ter dois pais, mas sim de ter o direito à filiação 

através da paternidade sócio afetiva e de conhecer a sua origem genética em razão de seus 

direitos da personalidade. 

Não há que se falar em reconhecer direitos de filiação ao doador do sêmen, vez que os 

direitos decorrentes da filiação pertencem aos pais sócio afetivos e com estes vão ficar mesmo 

no caso de reconhecimento da verdadeira origem biológica da criança. 

Os direitos decorrentes da relação paterno-filial se aplicam aos pais sócio afetivos, não 

tendo o doador de sêmen qualquer direito acerca da criança ou vice-versa, a função exercida e o 

direito existente entre a criança e o doador do sêmen se restringe ao conhecimento de sua 

origem genética como pressuposto do seu direito de personalidade e da sua dignidade. 

O estado de filiação, que decorre da estabilidade dos laços afetivos construídos no 

cotidiano de pai e filho, constitui fundamento essencial da atribuição de paternidade ou 

maternidade. Nada tem a ver com o direito de cada pessoa ao conhecimento de sua origem 

genética. São duas situações distintas, tendo a primeira natureza de direito de família e a 

segunda de direito da personalidade. As normas de regência e os efeitos jurídicos não se 

confundem nem se interpenetram 

Esse fenômeno, descolamento entre a paternidade biológica e a paternidade sócio 

afetiva, conhecido por “desbiologização” da paternidade está crescendo a cada dia em razão das 

técnicas de reprodução humana medicamente assistida. 

 

 
CURIOSIDADES EM PORTUGAL: 

 
Em traços gerais, em condições ideais, 5 a 6 mil bebés poderão vir a nascer, por ano, 

em Portugal, graças à reprodução assistida, compondo o índice de fecundidade que, em 2000 

registou um valor de 1,52 crianças por mulher, bastante abaixo do nível de substituição das 

gerações (2,1 crianças por mulher). O primeiro bebé-proveta em Portugal foi o jogador de 

futebol Carlos Saleiro. 
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CONCLUSÕES 

 
Diante do atual estágio da ciência, especificamente das técnicas de reprodução 

humana medicamente assistida, a humanidade tem se colocado a pensar e a refletir cada vez 

mais no sentido da vida humana, os limites da investigação científica e os laços de 

respeitabilidade e afetividade que unem os seres humanos. 

Dentro dessas questões, os juristas que trabalham com o direito de família e com os 

direitos ligados à moral, bioética e humanos têm em suas mãos difíceis soluções para a busca de 

uma legislação que atenda aos anseios sociais sem ofender as questões culturais mais intrincadas 

no seio social e sem impedir o avanço da ciência. 

O desafio é colocar a pessoa humana no centro do direito, em todas as suas dimensões, 

desligando-se do patrimonialismo excessivo de anos atrás e voltando o direito para o 

atendimento da pessoa como fim em si mesma. 

O conhecimento da origem genética da pessoa e o seu desligamento com os direitos 

relacionados à filiação é questão que se apresenta assente e atual necessitando de regramento 

claro e facilitação do acesso às informações atinentes à origem genética por aqueles que foram 

concebidos através de uma inseminação artificial heteróloga. 

A natureza do direito à origem genética é ligada aos direitos da personalidade, não 

tendo nenhuma ligação com o direito à filiação, dessa forma, o conhecimento da informação 

acerca da ascendência biológica da pessoa nada tem a ver com qualquer tipo de desconstituição 

de paternidade sócio afetiva ou jurídica já reconhecida e declarada, sequer intervindo no seio 

familiar já constituído. 

O conhecimento da origem genética é direito fundamental assim como o direito à 

filiação, entretanto, pelo atual estado da ciência sabemos que esses dois direitos que andaram 

juntos por muitos e muitos anos agora podem e devem andar separados, ou seja, o direito à 

filiação agora repensado está embasado numa família de fato, uma família de afeto, uma 

paternidade ou maternidade sócio afetiva e não ligado diretamente à origem biológica da 

criança. 

Dessa forma, o simples conhecimento da origem genética não outorga – ou não deve 

outorgar – ao doador do material fecundante (sêmen ou óvulo) qualquer direito oriundo do 

direito de família, mais especificamente direitos ligados à filiação (poder familiar, alimentos, 

sucessão, etc), mas apenas e tão somente conferir à pessoa gerada através da técnica de 

inseminação artificial heteróloga o direito de saber e conhecer sua origem genética e seus 

antepassados biológicos como questão de observância do princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

O tema aqui tratado deve ser entendido, analisado e defendido sempre através da ótica 

da dignidade da pessoa humana, a qual cabe ao Estado proteger e defender, tendo em vista que o 

indivíduo é o único destinatário da ordem social e jurídica de cada nação. 

Em matéria de evolução, deve-se sempre buscar o equilíbrio entre o progresso e o 

avanço da tecnologia e da ciência e a moral inabalável do ser humano como fim em si mesmo. A 
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ciência não pode passar por cima dos direitos mínimos do indivíduo como pressuposto de 

avançar com as investigações científicas, assim como o direito não pode e nem deve impedir o 

avanço da tecnologia e da ciência. 
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APONTAMENTOS SOBRE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS LIGADOS À PERSONALIDADE 

PELAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 
QUANTO AO DIREITO À PRIVACIDADE DE CADA UM: 

“Vamos afastar o individualismo o grande medo dos outros: que são hoje tão 

desconhecidos que parecem ao individuo contemporâneo, o bárbaro dos gregos, o 

lobisomem da idade média. Há até ao mais recôndito (oculto) de cada ser 

humano, uma zona pública que os outros podem percorrer. Exijamos o respeito do 

essencial, mas a descoberta desse essencial só será possível quando ultrapassado 

o individualismo, descubramos em cada um dos outros um semelhante, digno de 

respeito como eu sou.” Diogo de Campos: Livro A imagem que dá poder: 

Privacidade e informática jurídica 

 
INTRODUÇÃO 

 
O presente trata sobre a violação dos direitos da personalidade na rede mundial de 

computadores como honra, imagem e privacidade, com o objetivo de demonstrar ou divulgar que as 

pessoas que pensam em cometer ilícitos na internet, que serão identificadas e consequentemente 

punidas adequadamente. Veremos o que são os direitos fundamentais garantidos pelas 

Constituições   Federais. Com o desenvolvimento das tecnologias, surgiram diversos dispositivos 

que encurtaram distancia entre o homem e a internet, como os celulares com câmeras, tablets, e 

notebooks e consequentemente tudo e todos são registrados e divulgados na rede, porém tudo possui 

um limite e uma barreira garantida constitucionalmente. A função dos provedores de internet de 

guardar e preservar os dados pessoais e dados de rastreamento dos seus usuários e colaborar com a 

justiça quando solicitado também será abordada. 

 
CONSIDERAÇÕES SOBRE INTERNET 

 
Até pouco tempo atrás, a humanidade nem imaginava na possibilidade e necessidade do 

operador do direito conhecer, fazer uso e regulamentar direitos sobre internet, mas na verdade, para 

a garantia jurídica eficiente nos casos com internet, faz-se necessário, uma melhor abordagem sobre 

os elementos ligados a rede mundial de computadores. Todos já viram casos de pessoas que tem 

suas vidas pessoas expostas nas redes sociais sem autorização, o que acarreta o direito a imagem, a 

honra e a privacidade violadas. É constante o caso em que pessoas de variadas idades e classes 

sociais, são obrigadas a mudarem de cidades por não conseguirem suportar a humilhação nas 

escolas e nas ruas por ter sido divulgado vídeos de relações intimas. A internet é um meio de 

comunicação que possibilita o envio e recebimento de informações de todas as naturezas por meio 

de uma rede mundial de computadores. 
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Dando maiores detalhes Manoel dos Santos (2012,71) explica o funcionamento da internet 

que ocorre da seguinte maneira: Em sua essência, “ ... a Internet funciona graças ao sistema TCP/IP, 

acrônimo de Transmissão de Controle de Protocolo/Protocolo de Internet, o qual permite que 

diferentes computadores se comuniquem entre si, bastando, para tanto, que transmitam informações 

utilizando pacotes de dados”. 

Além da função principal do IP que é dar destino correto aos pacotes de dados para reuni-los 

e um só no destino final, nós podemos fazer a identificação do endereço de envio para fazer o 

rastreamento da fonte primaria onde foi enviado um vídeo, por exemplo, ou até mesmo quem 

repassou o vídeo. Existem várias formas de recebimento e envio de informações via internet, como 

o próprio correio eletrônico (e-mail), os programas de mensagem instantânea e de voz, as redes 

sociais, os blogs, sites de vídeo, fotos e áudio, entre outros. 

O próprio Marco Civil da Internet, Constituição da internet brasileira de 2014, na tentativa 

de conceituar a internet em poucas palavras nos traz em seu artigo 5° uma breve definição técnica 

sobre a rede: 

 
I – Internet: o sistema constituído de conjunto 

de protocolos lógicos, estruturado em escala 

mundial para uso público e irrestrito, com a 

finalidade de possibilitar a comunicação de 

dados entre terminais por meio de diferentes 

redes; 

II – terminal: computador ou qualquer 

dispositivo que se conecte à Internet; 

III – administrador de sistema autônomo: pessoa 

física ou jurídica que administra blocos de 

endereço Internet Protocol – IP específica e o 

respectivo sistema autônomo de roteamento, 

devidamente cadastrada no ente nacional 

responsável pelo registro e distribuição de 

endereços IP geograficamente referentes ao País; 

IV – endereço IP: código atribuído a um terminal 

de uma rede para permitir sua identificação, 

definido segundo parâmetros internacionais; 

V – conexão à Internet: habilitação de um 

terminal para envio e recebimento de pacotes de 

dados pela Internet, mediante a atribuição ou 

autenticação de um endereço IP; 

VI – registro de conexão: conjunto de 

informações referentes à data e hora de início e 

término de uma conexão à Internet, sua duração 
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e o endereço IP utilizado pelo terminal para o 

envio e recebimento de pacotes de dados; 

VII – aplicações de Internet: conjunto de 

funcionalidades que podem ser acessadas por 

meio de um terminal conectado à Internet; e 

VIII – registros de acesso a aplicações de 

Internet: conjunto de informações referentes à 

data e hora de uso de uma determinada aplicação 

de Internet a partir de um determinado endereço 

de IP.3 

 

 
Com essa noção de como funciona a rede mundial de computadores, nós já conseguimos 

fazer a ligação com o mundo jurídico e usar as ferramentas necessárias para proteger as pessoas que 

tem seus direitos fundamentais violados através da internet, identificando os infratores e os punindo 

adequadamente. 

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
A personalidade inicia-se desde a concepção do nascituro, contudo, vários ordenamentos 

inclusive o nosso sujeita a sua concretização ao nascimento com vida. Afinal, desde o momento em 

que é concebido, confere-se a ele direitos que garantam a sua própria essencialidade, tal como o 

direito à vida. Tanto isto é verdade, que o direito penal prevê a punição do aborto. Por outro lado, 

os direitos da personalidade terminam com a morte de seu titular. Contudo, o falecimento não 

representa obstáculo para a incidência de outros direitos da personalidade que produzem efeitos post 

mortem. Determinados direitos dessa categoria são assegurados mesmo após o falecimento, tais 

como o direito ao corpo, ou à parte deste, o direito à imagem e o direito moral de autor. Por vezes, é 

admitida, inclusive, a transmissão desses direitos mortis causa, como ocorre com o direito ao corpo, 

suas partes e a doação de órgãos com fins de transplantes. 

Nessa senda, ao tratar dos limites da personalidade, afirma o professor Diogo Leite Campos 

que, embora com a morte cesse a personalidade: 

 

[…] a doutrina, as leis, os juízes, afirmam a 

permanência, depois da morte, de um certo número de 

interesses e dos direitos respectivos: o direito à sepultura 

e à sua proteção; o direito ao seu cadáver e a decidir o 

seu destino; o direito à imagem que “era”, e também o 

direito à imagem do cadáver; o direito ao nome; o direito 

moral do autor; etc.(1995,47) 



83 
 

De acordo com o Professor Carlos Alberto Bittar,2004,38, os direitos da personalidade 

podem ser classificados em três grupos distintos: direitos físicos, psíquicos e morais. Os direitos 

físicos estariam relacionados à integridade do corpo humano. Os direitos psíquicos estariam ligados 

a elementos intrínsecos da personalidade do indivíduo, como o sigilo, a liberdade e a intimidade. 

Por fim, os direitos morais referir-se-iam a atributos de valor da pessoa dentro da sociedade que 

integra, o que abrangeria a identidade, a honra e manifestações do intelecto. 

Ainda de acordo com aludido autor, há certos direitos da personalidade que são insuscetíveis 

de serem atingidos pelo mundo exterior, como a vida e a honra, todavia, há outros que, ao contrário, 

podem ingressar no comércio jurídico se houver disposição por parte do seu titular, assim como na 

hipótese dos direitos autorais ou direito à imagem e à voz. Ensina que há, ainda, bens componentes 

do patrimônio individual que também merecem proteção jurídica, como é o caso da honra e da 

dignidade pessoal. Nesse sentido, dependendo de alguns fatores, os atributos personalíssimos da 

pessoa podem estar sujeitos a exposição plena ao público, como é o caso de pessoas notórias, ou 

podem sujeitar-se a restrições (exposição somente para um grupo de pessoas ou em relação à 

determinada atividade) e, por fim, podem ser sigilosos, reservados somente ao próprio indivíduo. 

A doutrina alemã foi a primeira a defender um enunciado de regras gerais sobre direitos da 

personalidade. Assim, o Código Civil Alemão, em 1986, reconheceu direitos, como o direito ao 

nome, e impôs a obrigação de reparação a danos sofridos por atentado à pessoa, sendo seguido por 

outros, como o suíço, o espanhol e o belga. Atualmente, com a revolução tecnológica e dos meios de 

comunicação, tem se verificado a relevância da positivação desses direitos como forma de ampliar a 

sua proteção na esfera das relações privadas. 

 
A Declaração Universal e Americana auferiram relevância a esses direitos em âmbito 

internacional e, dessa maneira, influenciaram a sua previsão em preâmbulos de novos códigos civis, 

como princípios norteadores das relações privadas, bem como serviram de inspiração para que esses 

direitos fossem inseridos e regulados, expressamente, por esses diplomas. Contudo, diante da 

previsão legal, ainda pouco abrangente, a jurisprudência é que continua dando contornos ao 

instituto, deduzindo princípios e características de modo a possibilitar sua sistematização. 

 
No direito português ainda ligado a honra, eis que ela nasce com a aquisição da 

personalidade humana e acompanha o ser durante sua vida, o Código de Seabra de 1867, trazia a 

figura dos direitos originários, precursores dos direitos de personalidade, positivados nos artigos 359 

e seguintes. 

 
Em um viés histórico, nas palavras de Stela Barbas, 1998, 06: a expressão “direitos de 

personalidade” foi inicialmente usada para denominar certos direitos inerentes ao homem, 

considerados essenciais a natureza humana, aqueles que se não existissem, a pessoa também não 

existiria, seriam direitos absolutos, imprescritíveis, inalienáveis, inabaláveis e indisponíveis. 

Direitos da personalidade segundo Maria Helena Diniz, 2010, 45, são os direitos subjetivos 

de cada pessoa de defender o que lhe é próprio, como a vida, a dignidade, integridade, a liberdade, 



84 
 

imagem, honra, privacidade e etc. É de direito da pessoa exigir mediante ação judicial a reparação 

por ter um direito violado. Os direitos da personalidade são absolutos, intransmissíveis, 

irrenunciáveis, ilimitados, impenhoráveis e inexpropriáveis, mesmo o Código Civil tendo feito a 

menção de apenas três: intransmissibilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade. 

 

Na visão do Prof. José. Oliveira Ascenção, 2006, 37, os Direitos da Personalidade são 

“aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas 

projeções sociais”. Esses direitos são extrapatrimoniais de cada indivíduo, no qual o sujeito possui 

tutela no ordenamento jurídico para proteção das suas peculiaridades, como a vida, integridade 

física, intimidade, a honra, e etc. 

 

Privacidade é o que integra a vida intima do indivíduo. O segredo da vida privada faz parte 

da personalidade do indivíduo, portanto indispensável que a pessoa tenha ampla liberdade de 

realizar sua vida privada sem interferência de terceiros. A honra é o conjunto de qualidades que 

integram a dignidade da pessoa, o bom nome e a reputação. A inviolabilidade da imagem consiste 

no aspecto físico e moral do indivíduo como são perceptíveis visualmente.Com a modernização dos 

meios de comunicação e os equipamentos tecnológicos, aumentou-se a cobrança da garantia dos 

direitos previstos na constituição, imagem, a honra e a privacidade. 

A Ministra Fátima Nancy Andrigui, 2009, explica duas definições para imagem: A imagem- 

atributo que muito se aproxima da honra e a imagem-retrato que é a própria foto (retrato) exposta 

em público sem sua autorização. Como desdobramento dessa proteção constitucional tem o direito à 

inviolabilidade do domicílio. 

Com toda certeza pode-se afirmar que na Constituição Federal não passou despercebido que 

a liberdade de expressão poderia ser exercida desde que fosse em pé de igualdade com o direito à 

imagem, à honra e à vida privada (CF, art. 5º), não somente legitimando na constituinte, mas 

também exigindo que o poder legislativo tomasse medidas para a devida proteção dos direitos à 

imagem, à honra e à vida privada. 

Legitimando o direito à privacidade pode ser encontrado no artigo 5º, X da CF: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Falando um pouco mais sobre 

a violação da vida privada, o Juiz de Direito Prof. Dr. José Laurindo de Souza Netto,2012,32, 

explica: 

Num país livre não pode ser reconhecido o direito de usar a vida privada de uma pessoa 

como matéria de domínio público, causando graves consequências na pessoa sobre a qual se colhe 

notícia ou se indague fazendo com que ela sinta-se constrangida a fechar-se em si mesma, com 

inevitável prejuízo da própria liberdade de agir ou desafiar o julgamento do público, muitas vezes 

tendencialmente formado por uma imprensa que fornece informações unilaterais. 

Para enriquecer nosso estudo a cerca do direito a imagem, honra e privacidade, o Ministro 

Luis Edson Fachin, 2013, 39, conceitua separadamente cada ponto: 
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O direito à honra está ligado ao valor moral do sujeito, 

bem como à consideração social, seu nome, fama, 

refletindo, assim, a própria dignidade pessoal através dos 

outros. É comum a divisão entre honra subjetiva, 

representando o sentimento de autoestima do indivíduo, 

e honra objetiva, significando, por sua vez, o conceito 

social que o indivíduo possui (reputação no meio social). 

O direito à imagem também recebe juridicamente um 

tratamento bipartido: por “imagem-retrato“ trata-se do 

direito à reprodução gráfica do sujeito, seja total, seja 

parcial; e por “imagem-atributo“ protege-se a imagem 

dentro do seu contexto (“conjunto de atributos cultivados 

pelo indivíduo e reconhecidos pelo meio social”). 

O direito a privacidade está ligado à exigência do 

indivíduo encontrar-se protegido na sua solidão, na sua 

paz e equilíbrio, sendo a reclusão periódica uma 

necessidade da vida moderna, até mesmo como elemento 

de saúde mental. Além disso, a privacidade é condição 

para o correto desenvolvimento da personalidade. 

 
Conforme a Constituição Federal nos informa, o direito a imagem é irrenunciável, 

inalienável, intransmissível, porém disponível. A imagem da pessoa física jamais poderá ser vendida 

em definitivo, porém licenciada a terceiros pelo individuo da imagem. Nosso Código Civil nos 

reforça essa afirmação em seu Art. 11: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 

personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação 

voluntária”. 

Para o professor Jorge Miranda, 2007, 43: O equilíbrio entre a liberdade de expressão e um 

direito fundamental como direito a imagem, é o que a sociedade busca, mas no judiciário há formas 

de encontrar e punir os abusos com a Constituição e o Código Civil. A vida privada e a intimidade 

devem ser preservadas, pois apenas com um vídeo malicioso é possível destruir a honra construída 

com uma vida inteira. 

Por se tratarem de direitos fundamentais, os direitos da personalidade espraiam-se por 

diversas Constituições no mundo. Em Portugal, por exemplo, os direitos da personalidade, 

igualmente baseados na dignidade humana, estão inseridos no Capítulo I – Direitos, liberdades e 

garantias pessoais, do Título II – Direitos, liberdades e garantias, de sua Carta Magna, : Artigo 24º - 

(Direito à vida) 

 
1. A vida humana é inviolável. 2. Em caso 

algum haverá pena de morte. 
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Artigo 25º - (Direito à integridade pessoal) 1. A 

integridade moral e física das pessoas é 

inviolável. 

2. Ninguém pode ser submetido à tortura, nem a 

tratos ou penas cruéis, degradantes ou 

desumanos. 

Artigo 26º - (Outros direitos pessoais) 1. A 

todos são reconhecidos os direitos à identidade 

pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à 

capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e 

reputação, à imagem, à palavra, à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar e à 

proteção legal contra quaisquer formas de 

discriminação. 

2. A lei estabelecerá garantias efectivas contra a 

obtenção e utilização abusivas, ou contrárias à 

dignidade humana, de informações relativas às 

pessoas e famílias. 

3. A lei garantirá a dignidade pessoal e a 

identidade genética do ser humano, 

nomeadamente na criação, desenvolvimento e 

utilização das tecnologias e na experimentação 

científica. 

 
Cotejando as duas realidades – brasileira e portuguesa – pode-se inferir, numa exame 

preliminar, que em ambas os direitos da personalidade ganharam status constitucional e, além disso, 

estão classificados na categoria de direitos fundamentais garantidos a todos de forma ampla. 

 
J.J. Gomes Canotilho, 2004,69, contudo, faz bem essa distinção entre direitos fundamentais 

e direitos da personalidade, senão vejamos: 

 
Muitos dos direitos fundamentais são direitos de 

personalidade, mas nem todos os direitos fundamentais 

são direitos de personalidade. Os direitos de 

personalidade abarcam certamente os direitos de estado 

(por ex.: direito de cidadania), os direitos sobre a própria 

pessoa (direito à vida, à integridade moral e física, 

direito à privacidade), os direitos distintivos da 

personalidade (direito à identidade pessoal, direito à 
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informática) e muitos dos direitos de liberdade (liberdade 

de expressão). 

 
Tradicionalmente, afastavam-se dos direitos de personalidade os direitos fundamentais 

políticos e os direitos a prestações por não serem atinentes ao ser como pessoa. Contudo, hoje em 

dia, dada a interdependência entre o estatuto positivo e o estatuto negativo do cidadão, e em face da 

concepção de um direito geral de personalidade cada vez mais os direitos fundamentais tendem a ser 

direitos de personalidade e vice-versa. 

A realidade brasileira não difere tanto da realidade portuguesa no que tange a essa 

aproximação dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade, não apenas pela garantia 

destes últimos nos textos constitucionais, bem como pela própria inserção do componente 

principiológico desses direitos no âmbito das legislações infraconstitucionais ( Códigos Civis 

Brasileiro e Português). 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS NO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO DE 2002 

 
O Código Civil Brasileiro dedicou um capítulo novo aos direitos da personalidade (arts. 11 a 

21), visando, no dizer de Miguel Reale, 2010,40 , “à sua salvaguarda sob múltiplos aspectos, desde 

a proteção dispensada ao nome e à imagem até o direito de se dispor do próprio corpo para fins 

científicos ou altruísticos”. Aduziu o Coordenador do Projeto do novo estatuto civil que, tratando-se 

de matéria de per si complexa e de significação ética essencial, foi preferido o enunciado de “poucas 

normas dotadas de rigor e clareza, cujos objetivos permitirão os naturais desenvolvimentos da 

doutrina e da jurisprudência”. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS NO CÓDIGO CIVIL PORTUGUÊS 

 
No Título II – Das Relações Jurídicas, a Seção II – Direitos da Personalidade, do Código 

Civil de Portugal dispõe nos arts. 70 a 81 sobre a tutela dos direitos da personalidade e suas 

respectivas espécies. Em linhas gerais, o código português traz dispositivo bastante similar ao 

brasileiro no que pertine à tutela geral da personalidade, senão vejamos: Artigo 70º (Tutela geral da 

personalidade) 

 

 

 

 
1 A lei protege os indivíduos contra qualquer 

ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua 

personalidade física ou moral. 

2. Independentemente da responsabilidade civil a 

que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida 
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pode requerer as providências adequadas às 

circunstâncias do caso, com o fim de evitar a 

consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da 

ofensa já cometida. 

 
COLISÃO DE DIREITOS: LIBERDADE DE EXPRESSÃO x DIREITO DE 

PERSONALIDADE 

 

É impossível omitir, desta temática as considerações trazidas por Montesquieu acerca da 

liberdade, pois, como diria o autor, “ não há palavra que tenha recebido significados mais diversos e 

impressionado os espíritos de tantas maneiras como a liberdade” (Montesquieu,2010,166). O 

escritor francês revela como a palavra liberdade foi usada por governantes e poderes para dar-lhes o 

sentido que entendiam merecer. Foi utilizada, inclusive, como direito de estar armado e poder 

exercer a violência. “Enfim, cada qual chamou de liberdade o governo que fosse conforme os seus 

costumes e as suas inclinações” . 

Segundo o autor, nas repúblicas, a palavra liberdade ganhou mais azo, isso porque, na critica 

de Montesquieu, as leis parecem falar mais enquanto que seus executores, falam menos. Desse 

modo, a liberdade foi sendo excluída da monarquia e incluída na república. Nas democracias , a 

liberdade foi severamente confundida. Diz o autor que: “ Como nas democracias o povo parece 

fazer mais ou menos o que quer, situaram a liberdade nesse tipo de governo e confundiram o poder 

do poder, com liberdade do povo.” (Montesquieu,2010,167) 

Nesse tom, necessária é a reflexão que o autor da idade média faz acerca da diferença entre 

independência e liberdade, para ele, a liberdade se restringe ao direito de fazer o que as leis 

permitem. A liberdade só existe onde há moderação tendo em vista que o Estado faz a moderação do 

poder. “... é uma experiência eterna a de que todo homem que tem poder é levado a abusar dele, ele 

vai em frente até encontrar limites, quem diria, a própria virtude precisa de limites”. (Montesquieu, 

2010,168) 

Revela-se neste sentido um aspecto ocorrido ainda hoje na chamada pós modernidade, como 

se viu , a evolução dos direitos fundamentais foi sendo alcançada, graças ao amadurecimento do 

povo, dos governos, dos Estados democráticos. A liberdade de expressão surgiu depois, já que a 

prioridade foi sempre destinada ao direito de propriedade. Muitos sofreram, foram castigados 

cruelmente, assassinados apenas por teimarem, e expressar seus pensamentos, outros pagaram caro 

para manter suas tipografias, caro no sentido literal econômico e por ter que concordar com a 

política da época, independente dos valores adotados pelas autoridades. 

No Brasil o governo oprimiu, cassou parlamentares, esvaziou o legislativo, prendeu e matou 

gente que se insurgiu contra o Estado Ditatorial, em plena década de 60, fechou emissoras de radio, 

ocupou redações de jornais impressos, confiscou livros, proibiu a música e a literatura. Montesquieu 

talvez dissesse que era a liberdade imposta na época. 

Com a redemocratização, as liberdades foram restauradas, os direitos individuais voltaram a 

ser reconhecidos e o cidadão com a Constituição de 1988, passou a achar que pode fazer o que 
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quiser em nome da liberdade. No entanto, como ensina o referido autor iluminista, até a virtude tem 

leis, diferente não seria a liberdade de expressão. 

A Constituição de 1988 restaurou as liberdades e reservou um capitulo inteiro para a 

comunicação social, assim, previu ser livre a expressão do pensamento, desde que vedado o 

anonimato, seria a virtude sendo limitada? Estabeleceu o direito de resposta a depender do agravo 

bem como a indenização por dano material, moral ou a imagem,, assegurou a livre expressão da 

atividade intelectual, artística , cientifica e de comunicação, independente de censura ou licença, ao 

mesmo tempo, em que considera invioláveis a intimidade,a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, sendo assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação, garantiu também a todos o direito a informação, inclusive de órgãos públicos para 

interesse particular ou coletivo, proibiu a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, além 

das penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados , de banimento e cruéis. 

A liberdade de expressar o pensamento está no rol dos direitos e garantias fundamentais, 

com direitos e deveres, individuais e coletivos. Observe-se que o titulo e o capitulo que abrigam o 

art. 5º da Constituição Cidadã não deixam dúvidas de que todo o arcabouço de direitos e liberdades 

ali assegurados possui deveres, limitações e mais, também tem caráter individual e coletivo . 

Silva(2007,54) explica que há várias expressões para conceituar direito fundamental, tais 

como direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos individuais , direitos públicos, 

subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas e direitos fundamentais do homem . O 

direito natural seria aquele inerente a natureza do homem, direitos humanos é a expressão utilizada 

pelos documentos internacionais , direitos individuais são os do individuo, de forma isolada. 

Segundo o autor, o direito fundamental está na Constituição, para exprimir o conjunto de direitos 

fundamentais referentes a vida, a igualdade, liberdade, segurança e propriedade, o direito subjetivo 

concerne na prerrogativa de exercer ou não um direito positivado. 

As liberdades individuais e públicas também são usadas para designar os direitos 

fundamentais. No entanto, segundo Silva(2007,55) a primeira faz referência apenas a algumas 

liberdades, enquanto que a segunda é utilizada pela doutrina francesa com o intuito de conceituar a 

autonomia e a participação nos direitos políticos, a expressão mais adequada, no entender do autor é 

direitos fundamentais do homem, pois se refere a princípios que resumem a concepção do mundo e 

informa a ideologia política do Estado. 

Fundamentais é uma qualificação que indica situações que sem as quais, a pessoa não se 

realiza, não convive e as vezes nem vive. Araujo e Nunes(2013,153) lecionam que os direitos 

fundamentais constituem “uma categoria jurídica, constitucionalmente erigida e vocacionada” à 

proteção da dignidade da pessoa humana, prestando-se ao resguardo do ser humano na sua 

liberdade, na sua necessidade e na sua preservação. 

Como já vimos, os direitos fundamentais possuem enfoque evolutivo e cumulativo, tendo 

inicio com os direitos de primeira geração ou dimensão, os de segunda e os de terceira geração ou 

dimensão, sucessivamente. Os primeiros direitos fundamentais forram os direitos civis e políticos, 

como o direito à vida, intimidade, inviolabilidade de domicilio, entre outros. Foi o primeiro patamar 

de alforria do ser humano. A segunda geração de direitos trouxe os direitos sociais, econômicos e 
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políticos, considerados uma evolução na proteção da dignidade humana. Os de terceira geração 

surgiram com a necessidade de ampliar os horizontes e a proteção aos cidadãos. Vieram então os 

direitos de solidariedade e fraternidade, bem como o direito a paz universal, ao desenvolvimento 

econômico dos países, a preservação do meio ambiente, do patrimônio comum da humanidade e o 

direito a comunicação . 

Bonavides (2007,109) cogita a existência de uma quarta geração de direitos nos quais a 

democracia, a informação e o pluralismo compõem o rol dos direitos fundamentais . nota-se pois, 

que o embrião de liberdade já existe desde a primeira geração dos direitos, uma vez que o Estado 

deveria ser guardião das liberdades, não interferindo no relacionamento social. A liberdade de 

expressar o pensamento só ganhou status com a declaração de direitos francesa e a emenda n.1 da 

Constituição do Estados Unidos,    e com isso também teve sua essência reiterada na segunda, 

terceira e possível quarta geração de direitos, já que a segunda protege os direitos relativos a 

dignidade humana, a terceira, o direito a comunicação e a quarta o direito a informação. Comprova- 

se então, que expressar o pensamento é um direito fundamental, assegurado pela Lei Fundamental 

brasileira. 

Seguindo a conceituação de Silva (2007,67), a livre expressão do pensamento também é um 

direito humano, tendo em vista que é reconhecido em convenções e tratados internacionais, como 

vimos anteriormente. A convenção americana de direitos humanos, denominada de Pacto de São 

José da Costa Rita, assinada em 1969 e promulgada no Brasil em 1992, traz em seu art. 13 o direito 

a liberdade de expressão, esclarecendo que toda pessoa tem direito à liberdade de buscar, receber e 

difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por 

escrito ou em forma impressa ou artística ou por qualquer outro processo de escolha. 

Canotilho (2003,244) leciona que em um Estado de Direito, a garantia do direito a liberdade 

de expressão representa a distância, que o Estado deve manter em relação ao individuo, como forma 

de assegurar “ um irredutível espaço subjetivo de autonomia marcado pela diferença e 

individualidade” . 

A liberdade de expressão tem várias classificações relativas ao direito de opinião ou de 

crítica, de informar e ser informado, de imprensa etc. o direito de opinião , classifica-se como um 

processo interno de reflexão de cada individuo, na sequência o direito de expressão acrescenta ao 

direito de opinião, a liberdade de expressar o que se pensa, sem juízo ou com juízo de valores. 

Nessa linha indispensável demonstrar que Bobbio, ressalta ainda o direito de divergir. 

Referindo-se à democracia, o autor diz que para saber se uma democracia é desenvolvida , deve- se, 

procurar a existência de espaços nos quais os cidadãos podem exercer o direito de participar do 

processo decisório expondo suas opiniões . para ele, democracia pressupõe dissenso. O consenso é 

até indesejável, quase impossível em decisões políticas e sociais. 

 
Quero dizer, num regime que se apoia no consenso não 

imposto a partir do alto. Alguma forma de dissenso é 

inevitável e que apenas onde o dissenso é livre para se 

manifestar o consenso real o sistema pode proclamar-se 
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com justeza democrática, por isto afirmo existir uma 

relação necessária entre democracia e dissenso, pois 

repito uma vez admito que democracia significa 

consenso real e não fictício, a única possibilidade que 

temos de verificar se o consenso é real é verificando o 

seu conteúdo. Mas, como poderemos verificá-lo se o 

impedirmos? (Bobbio,2004,75) 

 

 
Por óbvio que a internet é um dos campos mais férteis para opiniões e discussões 

divergentes. Preservar o pluralismo de ideias, sem rotulá-las de superiores ou inferiores e sem 

proibir o que é bem pior, determinadas ideias de circular é algo muito mais útil para o 

desenvolvimento e aprimoramento do ser humano, nota-se que tão importante quanto expressar a 

opinião é divergir dela apresentando novos argumentos e pontos de vista. 

Canotilho, vai além, afinal, o direito de divergir atua na construção de debates e protestos 

contra atos governamentais, legislativos, executivos e do judiciário. Segundo o autor, há um 

importante papel do ser humano que se fundamenta no direito de crítica ou de oposição, 

especialmente quando a oposição deixa de ser significativa nas casas parlamentares. 

Assim os direitos relativos ao pensamento se enquadram tanto nos direitos humanos para 

seguir a conceituação de que fundamental é aquele necessário à dignidade humana, convivência e 

sobrevivência, já humano é aquele que , além de essencial, consta das cartas e convenções de 

direitos internacionais, ou seja, a liberdade de dizer o que se pensa, da forma que melhor entender e 

desejar é livre e plena, nos termos da Constituição. Não há censura todavia, é proibido o anonimato, 

não como forma de impedir ou de censurar o pensamento , mas como limite a eventuais reparações 

em caso de abuso da liberdade de expressão. 

Nesse sentido, quais seriam os limites impostos a liberdade de expressão tendo em vista que 

nenhum direito fundamental é absoluto? O acórdão exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em 

2009, quando do julgamento da ADPF 130, ( Arguição de Descumprimento de preceito 

fundamental) esclarece que os limites à liberdade de expressão estão consagrados na própria 

Constituição, quais sejam: a vedação ao anonimato, já bordada em capítulo anterior, o direito de 

resposta, a ser retratado mais detalhadamente no capítulo relativo à responsabilização, o direito à 

indenização pelos danos morais e materiais à intimidade, vida privada, honra, imagem das pessoas, 

que será analiso a seguir, o livre exercício de qualquer trabalho, oficio ou profissão, atendido os 

requisitos que a lei estabelecer e o resguardo do sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional, referindo-se mais ao exercício profissional do jornalismo, o qual não faz mais parte 

desta abordagem, já que a mesma trata de liberdade de expressar o pensamento de forma individual 

na internet. 

Observe-se que restou basicamente um conflito entre direitos fundamentais , quais sejam: a 

liberdade de expressar o pensamento e a inviolabilidade dos chamados direitos da personalidade, o 

direito à intimidade , vida privada, honra, imagem das pessoas. Desse modo é fundamental buscar as 
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lições do julgamento da ADPF 130, que não recepcionou a lei de imprensa para analisar de que 

forma o STF entende que essa colisão de direitos fundamentais deve ser investida. 

No item 04 do mencionado acórdão STF,2009, os ministros decidiram que há uma lógica 

constitucional de calibração de princípios a ser aplicada de forma temporal e cronológica e que , 

neste norte, assegura primeiramente os direitos da liberdade e depois parra a cobrar eventual 

“desrespeito a direito constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade 

humana”. 

Com essa forma de calibração de princípios , os ministros entenderam que o Brasil passa a 

veicular o mais democrático e civilizado regime da livre e pela circulação de ideias e opiniões , ao 

mesmo tempo em que prescreve o direito de resposta e um regime de responsabilidades civis, penais 

e administrativos que, mesmo atuando posteriormente, podem inibir eventuais abusos na utilização 

da liberdade de expressão. 

Enfatize-se , então que,ao mesmo tempo em que a liberdade de expressar o que se pensa é 

livre e plena, é inviolável o direito à intimidade, vida privada, honra e a imagem das pessoas, ou 

seja, há limites. Nunes Junior, elucida dizendo que esses limites são ditados pela colisão de direitos 

de igual hierarquia, ou seja, quando se antepõem dois direitos distintos e convergentes , os direitos 

colidem, explica o autor e limitam-se reciprocamente. 

A fixação dos limites não ocorre em nível hipotético e sim em nível concreto. Os limites são 

considerados em cada caso observando-se a regra , extraída por introdução, de máxima observância 

e mínima restrição dos direitos fundamentais envolvidos. A liberdade de expressão normalmente 

encontra limites nos direitos fundamentais de prerrogativas pessoais, ou seja, intimidade, 

privacidade, honra e imagem do individuo. O exercício da liberdade por um individuo não pode 

implicar na exclusão dos demais, esclarece o autor. 

Canotilho, 2001,108, ensina que a regra da solução do conflito é “ a da máxima 

observância dos direitos fundamentais envolvidos e a da sua mínima restrição compatível com a 

salvaguarda adequada de outro direito fundamental ou outro interesse constitucional em causa”. 

Nota-se , portanto, que as técnicas de solução de conflitos e colisões entre direitos 

fundamentais são as formas indicadas pelo STF, para dirimir as questões que tratam dos direitos 

estudados neste trabalho. Vê-se que essa ponderação de valores entre liberdade de expressão versus 

direitos da personalidade pode resultar na redução de um direito e na ampliação de outro. 

O entendimento é subjetivo por parte dos julgadores , afinal o livre convencimento do 

magistrado é um principio. Contudo a linha de raciocínio apresentada pelo STF, mostra que a 

alternativa de sopesar valores define o direito de litigantes de maneira mais harmônica, preservando 

ambos tanto a liberdade de expressão quanto a intimidade, a privacidade, honra e a imagem das 

pessoas. 
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DIREITO DA PERSONILIDADE: PRIVACIDADE, INTIMIDADE, VIDA PRIVADA, 

HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS. 

 
A expressão Direitos da personalidade, surgiu na metade do século XIX, em meio a 

injustiças e revoltas, a expressão foi inicialmente concebida para denominar certos direitos inerentes 

ao homem, considerados essenciais a natureza humana, aqueles que, se não existissem, a pessoa 

também não existiria, seriam direitos absolutos, imprescindíveis, inalienáveis e indisponíveis. 

No entanto , explica Schreiber, 2013, 05, os direitos da personalidade encontraram forte 

resistência num ambiente ainda marcado pelo pensamento liberal. Proclamava-se uma 

inconsistência. Não havia consenso sobre quais eram os direitos a serem englobados na 

personalidade . “Falava-se com frequência no direito ao próprio corpo, no direito à honra, à vida, 

mas alguns autores acrescentavam ainda o direito ao nome e outros direitos.” 

Foi somente após as duas grandes guerras mundiais, os horrores do holocausto, e a efetiva 

utilização da bomba atômica, entre 1914 e 1945, que se passou a discutir a necessidade de uma 

ordem de valores humanos que protegessem a condição humana e sua vulnerabilidade. Em 1948, a 

declaração universal dos direitos humanos, aprovada pela assembleia geral das nações unidas 

reconheceu a dignidade humana e seus direitos iguais e inalienáveis, como fundamento da liberdade 

, da justiça e da paz no mundo. 

No Brasil, a dignidade humana é um dos fundamentos da república federativa do Brasil, 

previsto em seu artigo 1º , a Constituição inovou ao albergar os direitos da personalidade como 

categoria autônoma, especificando-os em seu texto, logo o direito à intimidade e o direito à 

privacidade estão tutelados pelo direito à vida. 

Antes da Constituição Federal de 1988 , o código Civil, tinha um caráter meramente 

patrimonialista. Com a promulgação da lei fundamental foi o pontapé inicial e definitivo para o 

abandono do patrimonialismo, característica do Código de 1916, a partir de então, passou-se a 

analisar a tutela dos direitos da personalidade, dando grande destaque à dignidade da pessoa 

humana, pois esta foi elevada a principio fundamental da república, assegurando-se a presença de 

uma cláusula geral da personalidade. 

Nesse contexto, é importante salientar a dificuldade em conceituar e em definir o que é a 

dignidade da pessoa humana, principio fundamental que abriga os direitos da personalidade. Sarlet, 

2012,54 , expõe a dificuldade de definir ou mesmo a dúvida em se alcançar um conceito satisfatório 

sobre o que, afinal de contas, é e significa a dignidade da pessoa humana. Um dos primeiros 

obstáculos, revela o autor, está numa qualidade que é inerente a todo ser humano, um valor absoluto 

de cada ser humano. Independentemente de circunstâncias concretas, a dignidade é um valor de 

todos. O autor menciona que até os criminosos, como pessoas, “ ainda que não se porem de forma 

igualmente digna nas suas relações com seus semelhantes, inclusive consigo mesmo, são 

possuidores de dignidade de pessoa humana, e devem ter tutelados a sua personalidade como um 

direito...” 

A dignidade é tida como intangível , por isso há resultados tão diferentes e até mesmo 

conflitantes na aplicação concreta da dignidade da pessoa. A Constituição Brasileira foi a primeira 
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na história do constitucionalismo a prever um título próprio destinado aos princípios fundamentais e 

mais importante, tê-los abrigado na parte inaugural do texto, demonstrando a importância desses 

para o Estado. 

Da mesma forma, sem precedentes é o reconhecimento, no âmbito do direito constitucional 

positivo, da dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito art.1º 

da Constituição de 1988, cabe enfatizar que o constituinte preferiu não incluir a dignidade da pessoa 

humana no rol dos direitos e garantias fundamentais, guindando-o à condição de princípio – 

constitucional fundamental. Segundo o autor, a dignidade da pessoa humana tem sido considerada 

também na esfera jurisprudencial como dotada de plena normatividade e notadamente como 

referencial no âmbito do processo hermenêutico, com o uso adequado e plenamente justificado. 

Pinto, 2010,151, corrobora com esse pensamento quando justifica que da garantia da 

dignidade humana decorre o imperativo reconhecimento da personalidade jurídica a todos os seres 

humanos, acompanhando da previsão de instrumentos jurídicos destinados, a “ defesa das refrações 

essenciais da personalidade humana, bem como a necessidade de proteção desses direitos por parte 

do Estado”. 

Seria o artigo intitulado The Rigth of privacy, de 1890, o marco inicial da reforma do 

direito à intimidade e a vida privada, considerando que o artigo tratava da interferência da imprensa 

na vida e na honra das pessoas. Representando inclusive o direito de ser deixado só. 

Asssunção e Silva, 2011,66, discorda que a liberdade de manifestação seja limitada com a 

justificativa de ofensa à dignidade humana, pois é fundamento não principio. “ ... Para que um 

direito fundamental reconhecido constitucionalmente possa ser restringido , de maneira legitima, é 

preciso que exista outro direito fundamental ou principio constitucional, com o qual entre em 

conflito”. 

Para o referido autor, um direito só pode ser impedido se entrar em conflito com outro 

principio de igual ou maior valor. 

Um direito fundamental não pode ser limitado por um principio que também serve de base a 

ele. Haverá a colisão de um principio como a dignidade da pessoa humana, comum direito baseado 

no mesmo principio , direito fundamental à liberdade de expressão junto com o principio da 

liberdade da pessoa humana. Assunção e Silva, 2011,67. 

No que se refere à privacidade , faz-se necessário trazer a lume a Declaração Universal da 

ONU, Organização das Nações Unidas de 1941, que prevê em seu art.12 que: 

Nenhum cidadão pode ser submetido a interferências arbitrárias na sua vida privada, na sua 

família, na sua casa, na sua correspondência, nem a ataques a sua honra e reputação. Todo o homem 

tem direito à proteção da lei contra tais interferências e ataques. 

Com a ampliação nas técnicas de comunicação , por meio das quais passou-se a se interferir 

mas na vida íntima das pessoas, o direito à privacidade e à intimidade têm exigido uma tutela maior 

afinal, assumem que o direito ao livre desenvolvimento da personalidade é inafastável e emana 

proteção. 
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O processo de corrosão das fronteiras da 

intimidade , o devassamento da vida privada, 

tornou-se mais agudo e inquietante com o 

advento da era tecnológica . A revolução 

tecnológica, sempre mais acentuadamente, ganha 

um dinamismo próprio, desprovido de diretrizes 

morais, conduzido, por um cientificismo ao qual 

são estranhas e mesmo desprezíveis quaisquer 

preocupações éticas, metafísicas, humanísticas. 

Torna-se cega e desordenada , subtraindo-se ao 

controle até mesmo dos sábios, que a 

desencadeiam. O crédito que toda humanidade 

abre à ciência ainda é ilimitado e prenhe de 

esperanças , mas já não se admite que o ingresso 

de nossa civilização na era da cibernética total 

possa operar-se à margem da reflexão crítica. 

Especialmente quando se sabe hoje que o 

progresso técnico interfere até mesmo na 

revolução biológica , modificando o seu curso. 

(Costa, 1995,22) 

 
A Constituição guindou os valores humanos da intimidade da vida privada, da honra e da 

imagem das pessoas, à condição de direito individual, apesar de não tê-los mencionado no caput do 

art 5º. Desse modo, para o autor, são direitos conexos à vida. 

A intimidade, foi considerada um direito diverso dos direitos à vida privada, honra e 

imagem das pessoas. A definição do que representa a intimidade é complexa , portanto, a maioria 

dos autores utiliza o termo privacidade para englobar o termo intimidade. 

 
A esfera da intimidade diz Hannah Arendt é 

regida pelo principio da exclusividade. Esse 

principio não se confunde com o da 

diferenciação que marca a diferença entre os 

indivíduos, própria da esfera privada e que se 

opõe ao público enquanto espaço do coletivo. A 

intimidade é a esfera que comanda as escolhas 

pessoais e que não segue nenhum padrão 

objetivo. É exatamente a intimidade enquanto 

esfera do exclusivo que a autora sugere como 

limite ao direito à informação, através de 

interesse público. A intimidade não exige 
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publicidade, porque não envolve direito de 

terceiros. E é por ser exclusiva , sente-se lesada 

quando é divulgada ou invadida sem autorização. 

(Lafer, 1998,267) 

 
A vida social do individuo divide-se em duas esferas: a pública e a privada, nesse sentido 

promovem uma diferenciação entre os conceitos de privacidade e intimidade da seguinte forma: o 

primeiro está condicionado às relações de confidencialidade, aquele que o individuo mantém 

oculto. Por sua vez, o segundo é marcado pelas relações interpessoais. Como exemplos de 

privacidade podemos mencionar as relações bancárias de um individuo, seus relacionamentos 

profissionais, o rol de clientes e de intimidade, os segredos profissionais e pessoais, as dúvidas 

existenciais e a orientação sexual. A inviolabilidade do domicilio e o sigilo das correspondências 

são direitos que decorrem do direito à intimidade. 

No tocante à critica jornalística, pondera-se acerca dos tópicos de proteção da intimidade e 

da privacidade , elencando três passos nos quais esses direitos cedem ao direito à crítica: o primeiro 

deles refere-se às pessoas, que trabalham com assuntos de interesse público, como políticos , por 

exemplo. Nestes casos a crítica deve se relacionar com a atividade pública desenvolvida. O segundo 

trata das denominadas celebridades , ou seja, pessoas que buscaram publicidade e que não teriam o 

direito de repugná-la. O terceiro observa fatos de interesse geral , cujo conhecimento seja necessário 

a participação individual na vida coletiva. Como um grande acidente ou uma descoberta cientifica 

importante, fora dessas hipóteses, o direito de intimidade e o direito de privacidade são invioláveis, 

não podendo ser objeto de crítica. 

A honra é o conjunto de qualidades que caracterizam a dignidade da pessoa, o respeito dos 

concidadãos, o bom nome, a reputação, a honra reúne o valor moral intimo do homem, a estima dos 

outros ou a consideração social, o bom nome ou a boa fama, como , enfim, o sentimento, ou 

consciência da própria dignidade pessoal. Seria a dignidade pessoal refletida na consideração dos 

outros e no sentimento da própria pessoa. 

Alguns autores como Araujo, traçam um perfil histórico da reprodução da imagem, 

relatando a dificuldade que era para se conseguir retratar uma pessoa que no inicio passava horas na 

frente do artista para que fosse feito um desenho, uma obra de arte. Em seguida, relata o autor, 

surgiu a fotografia em 1829, inventada pelo químico Frances Niceforo Niepce. 

No século XXI, as ameaças do direito de imagem foram pontencializadas em razão das 

lentes super potentes que juntamente como os equipamentos de transmissão via satélite e a internet , 

pontecializaram a ameaça, fazendo com que fosse alçada em nossa lei maior e em legislações 

infraconstitucionais. 

A veiculação de imagem alheia sem autorização , ainda que tenha caráter elogioso, não 

afasta a prerrogativa de seu titular de impedir a publicação ou veiculação, muito menos de buscar 

reparação em face do uso indevido. A problemática da publicação da imagem sofreu uma ampliação 

gigantesca, em especial quando o assunto passa a ser analisado dentro d moldura dos sites de 

relacionamento. 
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Os direitos da personalidade possuem regramentos específicos, estão assegurados 

primeiramente na Constituição como direitos fundamentais e também possuem normativa nos 

códigos infraconstitucionais. A utilização da imagem de uma pessoa, ainda que para fins não 

comerciais, carece de autorização expressa. 

O direito à manifestação de uma opinião não pode violar a honra, intimidade, vida privada e 

a imagem das pessoas, o STF já concebeu que não há direitos fundamentais com mais ou menos 

poder, inexiste hierarquia, o que se recomenda é a ponderação entre ambos, a colisão de direitos 

fundamentais deve ser analisada sob o aspecto da proporcionalidade. 

Canotilho, 2002,10 esclarece que, na ponderação de conflitos, a interpretação possui sempre 

uma carga política e que alguns autores mencionam uma espécie de subprincipio no qual a aplicação 

da ponderação deve ser feita em prol da liberdade. O princípio da proporcionalidade ou devido 

processo legal ou em sentido substantivo, princípio da proibição do excesso, foi bastante discutido 

no caso da modelo Daniela Cicarelli, onde o seu vídeo gravado durante intimidades na praia com 

seu noivo, foi lançado no site Yotube, a após batalhas judiciais, foi bloqueado, onde muito foi 

discutido, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois o bloqueio do vídeo, foi 

considerado desproporcional, considerando que o site possui milhares de acessos e assinantes no 

mundo, que acabaram sendo penalizados, deixando de ter acesso aos conteúdos de seus interesses 

em razão de decisão judicial. 

 
DIREITOS FUNDAMENTAIS E A INTERNET 

 
A própria constituição prevê remédios para a violação do direitos a imagem, a honra e 

privacidade, não sendo apenas na carta magna esses remédios. Temos também o Código Civil de 

2002 e o Marco Civil da Internet de 2014 que ampara pessoas com seus direitos violados e pune 

infratores que usam a internet como ferramenta de compartilhamento de dados pessoais sem 

autorização dos seus titulares.   Nosso código civil adotou a teoria de assumir o risco, em seu art. 

927: 

 
Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação 

de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade 

normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, 

por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

 
O Marco Civil da Internet em seu art. 7° I, nos garante o direito a privacidade: "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”. 
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Para a responsabilização dos indivíduos infratores existe uma discussão muito grande 

quanto a liberação dos dados pessoais fornecidas para o provedor pelo usuário contratante do 

serviço, são esses dados, nome, endereço, documentos de pessoa física ou jurídica entre outros. Já os 

dados de conexão são endereços de IP utilizados durante o acesso a internet, bem como data e hora 

do acesso. 

O Marco Civil da internet impõe aos provedores de internet a guardar por 1 ano todos os 

dados que registram a conexão, definidos no art. 5º, VI, como o “conjunto de informações referentes 

data e hora de inicio e término de uma conexão Internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo 

terminal para o envio e recebimento de pacotes de dados”. 

Não fica difícil para o judiciário encontrar a fonte do envio ou recebimento de dados 

danosos a terceiros por um dispositivo como computador ou tablet, porém fica difícil 

responsabilizar alguém por ser fácil a troca e manuseio do mesmo. 

Por exemplo: Se uma pessoa possui um computador e empresta o mesmo para um amigo 

que usa a internet para enviar um vídeo da ex-namorada nua em uma rede social, será possível 

encontrar a origem, mas não será responsabilizado o amigo e sim o dono do computador. 

Outro ponto muito importante dos provedores de internet para a guarda dos dados de seus 

clientes é o sigilo das informações, sendo permitida apenas a utilização quando solicitado pela 

Justiça, para não ferir os direitos constitucionais já visto da privacidade e intimidade. No art. 10 do 

Marco Civil da internet é retratado sobre o sigilo: 

Art. 10. A guarda e a disponibilização dos 

registros de conexão e de acesso a aplicações de 

internet de que trata esta ei devem atender 

preservação da intimidade, vida privada, honra e 

imagem das partes direta ou indiretamente 

envolvidas. 

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente 

ser obrigado a disponibilizar as informações que 

permitam a identificação do usuário mediante 

ordem judicial, na forma do disposto na Seção 

IV deste Capítulo. 

§ 2º As medidas e procedimentos de segurança e 

sigilo devem ser informados pelo responsável 

pela provisão de serviços de conexão de forma 

clara e atender a padrões definidos em 

regulamento. 

§ 3º A violação do dever de sigilo previsto no 

caput sujeita o infrator às sanções cíveis, 

criminais e administrativas previstas em lei". 
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Existem diversos tipos de crimes praticados na internet, porém os mais preocupantes são os 

sexuais e infantis, por causarem mais espanto na sociedade e darem mais notoriedade. 

O cyberbullying é um exemplo de crime que usa o espaço virtual para hostilizar, difamar e 

atacar verbalmente humilhando a pessoa. Um caso que ocorreu em Rondônia, de um professor que 

sofreu bullying no site Orkut, ganhou notoriedade após a 2º Vara Civil de Cocal, condenar 19 pais a 

pagar 15 mil reais ao professor. Nesse caso a responsabilidade civil foi dada aos pais de acordo com 

o Art. 932 do Código Civil. 

É muito comum o crime de falsa identidade, como por exemplo no site Orkut, facilmente 

pode ser encontrado a imagem de políticos, religiosos, atores, enfim, onde os mesmos muitas vezes 

são ridicularizados. Esse tipo de crime é previsto no Código Penal em seu Art. 307. “Atribuir-se ou 

atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para 

causar dano a outrem. Detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento 

de crime mais grave”. 

Nosso Código Penal também ampara as pessoas cujo a honra foram violadas, dispondo nos 

seguintes artigos que são muito costumeiros de ocorrerem na internet: 

 
Art. 138 – Calúnia: Caluniar alguém, imputando- 

lhe falsamente fato definido como crime: Pena - 

detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 

Art. 139 – Difamação: Difamar alguém, 

imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 

Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 

Art. 140 – Injúria: Injuriar alguém, ofendendo- 

lhe a dignidade ou o decoro: Pena - detenção, de 

um a seis meses, ou multa. 

 
Dos crimes relacionados a internet um dos que causa mais espanto na sociedade é de 

pornografia infantil que possui tutela no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990) em seu Art. 240 “Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por 

qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente: Pena – 

reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa”. 

A pornografia segundo vários termos de responsabilidades de sites de relacionamentos, é 

tudo o que se relaciona à libertinagem sexual; obscenidade, indecência. Nada mais sendo que 

publicação de fotos ou vídeos de menores de 18 anos. 

No caso notório da atriz Daniella Cicarelli, por exemplo, onde a modelo fora retratada em 

momento íntimo com o namorado em uma praia pública. Em que pese o fato da praia ser pública e 

ela uma pessoa famosa, não há como negar que o vídeo divulgado na internet da modelo denigre sua 

imagem, além de explorá-la indevidamente. É flagrante, ainda, o afronto a dignidade da pessoa 

humana, princípio fundamental de nossa constituição federal. 
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E sobre a Dignidade da pessoa humana, surgem grandes debates, como Ingo Sarlet, 

afirmando que é muito difícil precisar referido conceito, sendo ele inerente a todo ser humano, 

independente de circunstancias concretas, até um criminoso é igual em dignidade, no sentido de 

serem reconhecidos como pessoas, ainda que não se portem de forma igualmente digna nas suas 

relações com seus semelhantes, inclusive consigo mesmo. 

Canotilho, 2002,30 ao comentar o dispositivo constitucional português que trata do princípio 

em estudo, afirma que: Concebida como referência constitucional unificadora de todos os direitos 

fundamentais, o conceito de dignidade da pessoa humana obriga a uma densificação valorativa que 

tenha em conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma qualquer ideia apriorística 

do homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à defesa dos direitos pessoais 

tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou invocá-la para construir uma “teoria do 

núcleo da personalidade” individual, ignorando-a quando se trate de direitos econômicos, sociais e 

culturais. Desta forma, correta a posição adotada pela Quarta Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protegendo o direito da personalidade na internet. 

 
O Acórdão atentou para um valor fundamental do 

principio constitucional da dignidade humana, optando 

pela consagração de um enunciado jurídico que 

estabeleça um basta contra essa atividade criminosa e 

que se caracteriza pela retransmissão, contra a vontade 

das pessoas filmadas clandestinamente, de imagens 

depreciativas e que humilham os protagonistas, seus 

conhecidos, os parentes e suas futuras gerações. De todas 

as manifestações que foram emitidas em jornais e 

revistas, com o sensacionalismo imprudente dos jejunos 

do direito, não há uma voz que aponte uma boa razão 

para que a intimidade do casal permaneça devassada, 

como foi, até porque são cenas delituosas. A quem 

interessa isso, perguntei, quando relatei o Acórdão, e não 

foi dada resposta. Não é, que fique bem claro, 

preocupação com essa ou outra pessoa, notória ou 

simples, mas, sim, defesa de uma estrutura da sociedade, 

na medida em que a invasão de predicamentos íntimos 

constitui assunto que preocupa a todos, até porque a 

imprevisibilidade do destino poderá reservar, em algum 

instante, esses maus momentos para nós mesmos ou 

pessoas que nos são próximas e caras. (Apelação Cível 

Nº. 556.090.4/4-00,Relator Desembargador Enio 

Zuliani, Quarta Câmara de Direito privado do Tribunal 

de Justiça do Estado de São Paulo. 
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Temos outro caso de pessoa comum que buscou o judiciário em razão de terem suas 

imagens retratadas sem autorização, porém sem êxito, justamente em razão de não “preencherem os 

requisitos para violação das leis”: 

DIREITO DE IMAGEM. TOPLESS PRATICADO 

EM CENÁRIO PÚBLICO. Não se pode cometer o 

delírio de, em nome do direito de privacidade, 

estabelecer-se uma redoma protetora em torno de 

uma pessoa para torná-la imune de qualquer 

veiculação atinente a sua imagem. Se a demandante 

expõe sua imagem em cenário público, não é lícita 

ou indevida sua reprodução pela imprensa, uma vez 

que a proteção à privacidade encontra limite na 

própria exposição realizada. Recurso especial não- 

provido. (Resp 595.600, Relator Ministro Cesar 

Asfor Rocha, de 18/03/2004).20 

 

 
Outra ação a qual foi divulgada vídeos não autorizados solicitando dano moral: 

 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE 

DANOS - VIDEOS EDITADOS E DIVULGADOS NA 

INTERNET - ABUSO - IMAGEM DE PREFEITO - 

DANO MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO 

IMPROVIDO. A Constituição da República, de 1988, no 

art. 5, incisos V e X, e o Código Civil de 2002, em seu 

art. 20, asseguram a defesa do direito à imagem e a 

compensação por danos causados quando há violação 

desse direito. Deve-se punir o excesso daqueles que 

abusam do direito de informação em detrimento do 

direito de imagem, como no caso em comento, em que as 

imagens editadas além de não refletirem a realidade, são 

desprovidos de relevância ao interesse público, servindo 

apenas para vinculação da imagem a atos e fatos 

depreciativos. 

 

 
Como já visto nosso judiciário possui ferramentas como, a Constituição Federal de 1988, o 

Código Civil de 2002 e o Marco Civil da internet 2014 para coibir atos ilícitos praticados na 

internet. Os deveres impostos aos provedores de internet de manter informações de dados pessoais 
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em sigilo, não monitorar e disponibilizar ao judiciário quando solicitado, serve de garantia para os 

usuários da internet para terem mais tranquilidade ao utilizarem os serviços on-line. Essa é a 

principal ferramenta do judiciário para obter a identificação e a localização do responsável por ato 

ilícito cometido por meio da Internet, bem como a remoção ou bloqueio de conteúdo. 

 
CONCLUSÃO 

 
Conseguimos concluir com essa boa noção de como funciona a rede mundial de 

computadores, e com esse breve conhecimento podemos fazer a ligação com o mundo jurídico e 

usar as ferramentas necessárias para proteger as pessoas que tem seus direitos fundamentais 

violados através da internet, identificando os infratores e os punindo adequadamente. 

Já sabemos identificar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e um direito fundamental 

como direito a imagem. A vida privada e a intimidade devem ser preservadas, pois apenas com um 

vídeo malicioso é possível destruir a honra construída com uma vida inteira. É muito comum 

ouvirmos falar de casos de jovens, principalmente meninas, que tem sua imagem divulgada na 

internet em vídeos de sexo ou fotos eróticas. Isso destrói um futuro da pessoa que sofrera por anos, 

tentando remontar uma imagem positiva que foi destruída em fração de minutos. 

Como já visto nosso judiciário possui ferramentas como a Constituição Federal de 1988, o 

Código Civil de 2002 e o Marco Civil da internet 2014 para coibir atos ilícitos praticados na 

internet. Os deveres impostos aos provedores de internet de manter informações de dados pessoais 

em sigilo, não monitorar e disponibilizar ao judiciário quando solicitado, serve de garantia para os 

usuários da internet para terem mais tranquilidade ao utilizarem os serviços on-line. Essa é a 

principal ferramenta do judiciário para obter a identificação e a localização do responsável por ato 

ilícito cometido por meio da Internet, bem como a remoção ou bloqueio de conteúdo. Com essas 

ferramentas de identificação dos transgressores da lei, acredito que deveria coibir mais pessoas a 

não fazer postagens de vídeos e fotos na internet que possam violar a intimidade de outra pessoa, 

porém não é isso que acontece. Com os celulares cada vez mais acessíveis e práticos, a violação esta 

sendo mais comum com o passar do tempo. 

Acreditamos que as sanções para as pessoas que violam os direitos da personalidade na 

internet, deveriam ser mais severas, não somente para colocar nas prisões por mais tempo esses 

transgressores, mas sim para coibir possíveis novos transgressores a cometerem esse crime. 

Infelizmente o problema não para apenas na violação dos direitos, mas também nos efeitos que 

causam para a pessoa que tem sua imagem exposta. Com sanções fracas como as que nosso 

ordenamento jurídico possui para quem comete esse tipo de crime, os criminosos estarão soltos e 

livres muito antes das vítimas pararem de sofrerem com os efeitos devastadores da violação da sua 

imagem. 

Os direitos da personalidade ganharam, com a ordem jurídica estabelecida na Constituição 

de 1988, um status constitucional, tendo dispositivos expressos na tutela desses direitos 

fundamentais. Seguindo esta mesma linha, o legislador ordinário resolveu dar destaque na proteção 

desses direitos no bojo do Código Civil de 2002, acrescentando ao Título I – Das Pessoas Naturais, 
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do Livro I – Das Pessoas, um capítulo específico sobre os “Direitos da Personalidade” (arts. 11 a 

21). 

Colacionando essa mesma tutela dos direitos da personalidade em Portugal, é possível 

verificar formas similares de proteção dos mencionados direitos tanto na Constituição da República 

Portuguesa como no Código Civil lusitano (arts. 70º a 81º), o que indica uma tendência de 

ampliação e consagração desses direitos fundamentais inerentes a todo ser humano. 

A relevância da matéria deve-se ao complexo de relações jurídicas que se desenvolvem 

diariamente, em face da evolução da própria sociedade. Nesta seara, é relevante o estudo do direito 

ao nome, à honra, à intimidade e à imagem em confronto com outros direitos também assegurados 

constitucionalmente. Verifica-se na jurisprudência de ambos os países que os direitos da 

personalidade entram em conflito constante, principalmente, com a liberdade de imprensa e 

informação. A divulgação de dados, informações e imagens de pessoas – anônimas ou famosas –, 

sem a autorização destas, nos diversos meios de comunicação (revistas, jornais, tabloides, 

programas de rádio e televisão, internet etc.) causa profundos debates na doutrina e na 

jurisprudência pátrias, sem que haja uma solução pacífica e unânime para o problema. 

Entendemos que a solução do referido problema está na aplicação do princípio da 

proporcionalidade. Somente na análise do caso concreto poderá ser avaliado qual direito deve 

prevalecer sobre o outro, se o direito ao nome, à honra, à intimidade e à imagem ou o direito à 

liberdade de imprensa. O critério do interesse a ser buscado na primazia de do direito da 

personalidade ou no direito à liberdade jornalística é essencial para o deslinde da questão. Diante do 

interesse público, a matéria, reportagem ou programa de rádio ou televisão pode veicular o dado, 

informação ou imagem da pessoa, prevalecendo o direito à liberdade de imprensa. Se for o caso de 

interesse privado, de mera veiculação de fofoca, o nome da pessoa, a informação ou imagem não 

poderão ser divulgados, pois prevalece o direito da personalidade e o não o pretenso interesse 

público. 

De qualquer forma, é matéria ainda em construção doutrinária e jurisprudencial, que merece 

estudos mais aprofundados tanto no Brasil como em Portugal. 
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“O nosso comprometimento é o que transforma 

a promessa dita em realidade” 
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