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RESUMO 

Este projeto aborda as questões relacionadas aos direitos da privacidade na internet 

com enfoque no caso “Carolina Dieckmann”. No decorrer do trabalho, será explorado 

o conceito de privacidade, a privacidade no ordenamento jurídico brasileiro. Como a 

internet tornou-se de uso civil, analisaremos a importância da internet na sociedade 

moderna, a problemática do anonimato na rede, a origem do marco civil da internet, a 

classificação dos delitos via internet e responsabilidade civil no cyberspace e as 

decisões jurisprudenciais no meio civil e no meio penal sobre invasão de privacidade 

pela internet.  

 

INTRODUÇÃO 

Na medida em que surgiu a lei 12.737/12, em detrimento de fotos íntimas da atriz 

Carolina Dieckmann serem publicadas sem o consentimento ou conhecimento dela, o 

ordenamento jurídico brasileiro notou que a matéria carecia de uma legislação 

específica para o âmbito cibernético. 

Deste modo, a lei 12.965/14 foi criada com a finalidade de amparar casos de lesão à 

privacidade no meio virtual, além de proteger a liberdade de expressão e facilitar o 

acesso à tutela judicial. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Demonstrar a importância da legislação específica para proteção da privacidade dos 

usuários no meio virtual, inicialmente através do caso “Carolina Dieckmann” e por fim 

pelos entendimentos jurisprudenciais do ordenamento jurídico brasileiro.    

 

Objetivos Específicos 

 Apresentar as leis existentes no Brasil que auxiliam na resolução dos casos 

jurídicos envolvendo transgressão da privacidade de usuários pela internet. 

 Informar as vantagens das leis 12.737/12 e 12.965/14. 

 Identificar os pontos que devem ser abordados por leis cibernéticas futuras. 

 Analisar casos judiciais de violação de privacidade pela internet. 

 



METODOLOGIA 

Esta pesquisa classifica-se como teórica e em relação aos objetivos como pesquisa 

aplicada, que segundo Lakatos e Marconi (2011, p. 6) define como um meio de 

pesquisa prático, portanto que se aplica ao meio visando responder aos problemas 

propostos. O trabalho se desenvolverá também através da pesquisa de campo. 

Em relação aos procedimentos, a averiguação será por meio de referências 

bibliográficas. A forma de abordagem da pesquisa será qualitativa. 

 

DESENVOLVIMENTO 

De acordo com Meira, Pires e Soares (2012): “o conceito de direito à privacidade é 

subjetivo, pois é inerente a cada indivíduo delimitar os fatos e informações que deseja 

manter sob sigilo”. 

Neste sentido, Diniz (2011, p. 133) explica que o direito à personalidade conta com 

duas dimensões: a axiológica, que diz respeito à valoração moral e a objetiva, que diz 

respeito à tutela do Estado contra quaisquer abusos, sendo estes responsáveis em 

solucionar possíveis problemas graves provenientes do avanço tecnológico, 

conciliando a liberdade da pessoa com a sociedade. 

Referente ao ocorrido com a atriz Carolina Dieckmann, aplica-se o art. 154-A: 

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de 

computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e 

com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem 

autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar 

vulnerabilidades para obter vantagem ilícita: (Incluído pela Lei nº 12.737, de 

2012) 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com a especificidade da lei 12.737 (2012), que trouxe para o código penal um novo 

dispositivo (art. 154-A do Código Penal), o Estado garantiu a tutela ao direito dos 

cidadãos, principalmente no que diz respeito a um direito constitucional inviolável 

disposto no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal de 1988, que trata da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 

O Resultado desta lei e do Marco Civil da Internet é claro ao estabelecer positivamente 

o direito à privacidade no ambiente cibernético: o Estado tornou-se inerente ao direito 

à privacidade de todos os brasileiros. 



Portanto, a legislação solucionou, com a punição específica, crimes cibernéticos 

contra a privacidade, imagem e a honra antes abordados como impuníveis diante do 

anonimato da rede. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em relação à invasão de privacidade de Carolina Dieckmann, Brigido (2012) cita que:  

Para a relatora, ministra Nancy Andrighi, a doutrina e a jurisprudência são 

pacíficas no sentido de entender que pessoas públicas ou notórias têm seu 

direito de imagem mais restrito que pessoas que não ostentem tal 

característica. 

Brito (2012), explicita que as jurisprudências são favoráveis quando a ofensa à 

dignidade, intimidade e vida privada é tamanha que não pode ser medida em valor 

monetário. 

Brito (2012) conclui: “(...) se houver negação ou violação ao direito ao respeito à vida 

privada e à intimidade, o ordenamento jurídico assegura o direito de toda e qualquer 

medida jurídica para coibir tal ato, seja penal, administrativo ou civil.” 
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