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OS FUNDAMENTOS DO RECONHECIMENTO 
DO DIREITO DE ACESSO À INTERNET COMO 
DIREITO FUNDAMENTAL 
 
João Hélio Ferreira Pes1 
 
Resumo: O acesso à internet é o que viabiliza o exercício de de-
terminados direitos, alguns também fundamentais, como o di-
reito de peticionar a determinados órgãos da administração pú-
blica, o direito de acessar a prestação de contas dos poderes 
constituídos, o direito de participar de licitações públicas e o di-
reito obter certidões diretamente das páginas de órgãos públicos. 
Este trabalho tem como objetivo analisar os fundamentos da ca-
racterização do direito de acesso à internet como um direito fun-
damental. Inicialmente aborda os argumentos utilizados pelos 
teóricos dos direitos fundamentais para conceituar um novo di-
reito como fundamental. Logo em seguida, utiliza o método da 
dedução para analisar a possibilidade de reconhecimento do di-
reito de acesso à internet como um direito fundamental implícito 
a partir do conceito de direitos fundamentais. Posteriormente, 
utiliza-se o método analítico para identificar os fundamentos da 
caracterização de fundamentalidade desse direito. A conclusão é 
no sentido de apresentar os fundamentos da caracterização desse 
direito como um direito materialmente fundamental que deve re-
ceber um tratamento jurídico reforçado, próprio do prescrito 
para os demais direitos fundamentais. Assim, deve ser tratado 
como norma de hierarquia superior às demais, vinculando ime-
diatamente os poderes públicos e, na maior medida possível, os 
particulares e, ainda, desfrutando, também, na maior medida 
possível, de aplicabilidade imediata. 
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THE BASIS OF RECOGNIZING THE RIGHT TO INTERNET 
ACCESS AS A FUNDAMENTAL RIGHT 
 
Abstract: Internet access is what enables the exercise of certain 
rights, some of which also considered fundamental rights, such 
as the right to petition to certain public entities, the right to ac-
cess the rendering of accounts of the constituted powers, the 
right to participate in public tenders and the right to obtain cer-
tificates directly from the pages of public agencies. This paper 
aims to analyze the fundamentals of the characterization of the 
right of access to the internet as a fundamental right. It first ad-
dresses the arguments used by fundamental rights theorists to 
conceptualize a new right as fundamental. It then uses the de-
duction method to analyze the possibility of recognizing the 
right of access to the internet as an implicit fundamental right 
from the concept of fundamental rights. Subsequently, the ana-
lytical method is used to identify the basis of the fundamentality 
characterization of this right. The conclusion is that this right 
presents the foundations of the characterization as a materially 
fundamental right that should receive a reinforced legal treat-
ment, as prescribed for the other fundamental rights. Thus, it 
should be treated as a rule of superior hierarchy, immediately 
binding the public authorities and, to the greatest extent possible, 
the private ones and also enjoying, to the greatest extent possi-
ble, immediate applicability. 
 
Keywords: Right of access to the internet. Fundamental right. 
Fundamental rights theory.  
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o contexto atual, alguns direitos fundamentais 
clássicos como o direito de acesso à informação, 
o direito a prestação jurisdicional, o direito à ma-
nifestação, entre outros, somente podem ser exer-
cidos, em determinadas circunstâncias, com a uti-

lização das novas tecnologias da informação e comunicação. 
Nesse sentido, o uso da internet é o instrumento que via-

biliza o exercício de determinados direitos, como nos seguintes 
exemplos: no direito de peticionar a determinados órgãos da ad-
ministração pública; no direito de acessar a prestação de contas 
dos poderes constituídos; no direito de participar de licitações 
públicas; no direito obter certidões diretamente das páginas de 
órgãos públicos; no direito de registrar um boletim de ocorrência 
policial; no direito de votar via internet nas propostas orçamen-
tárias de orçamentos participativos ou de consultas populares. 

Assim, é inegável que esse “ter” acesso às novas tecno-
logias da informação e comunicação deve ser garantido às pes-
soas, de forma universal, como um direito que tenha regime ju-
rídico reforçado. A partir dessa constatação é que se delimita a 
abordagem deste trabalho na caracterização do direito de acesso 
às novas tecnologias da informação e comunicação como um di-
reito fundamental. O objetivo principal é analisar os fundamen-
tos teóricos do reconhecimento desse direito como um direito 
fundamental implícito que não se diferencia dos demais direitos 
alçados a essa condição.  

O método da dedução é utilizado, inicialmente, para ana-
lisar a possibilidade de reconhecimento do direito de acesso às 
novas tecnologias da informação e comunicação como um di-
reito fundamental implícito a partir do conceito de direitos fun-
damentais. Posteriormente, utiliza-se o método analítico para 
identificar os fundamentos da caracterização de fundamentali-
dade desse direito. 

O artigo está dividido em duas partes. A primeira, 

N
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verifica os argumentos utilizados pelos teóricos dos direitos fun-
damentais para identificar um novo direito como fundamental 
por meio da clausula de abertura constitucional. A segunda, ana-
lisa os fundamentos da caracterização do direito de acesso às no-
vas tecnologias da informação e comunicação como um direito 
fundamental implícito. A Conclusão é de que a partir do conceito 
de direitos fundamentais e da análise do direito de acesso às no-
vas tecnologias da informação e comunicação é possível identi-
ficar os fundamentos da caracterização desse novo direito como 
um direito materialmente fundamental. 

 
1 OS FUNDAMENTOS DA CARACTERIZAÇÃO DE UM 
NOVO DIREITO COMO FUNDAMENTAL 

 
Historicamente duas teorias abordaram de forma antagô-

nica a razão de ser dos direitos fundamentais. A Teoria Jusnatu-
ralista surgiu apresentando o fundamento dos direitos funda-
mentais em uma ordem superior universal, imutável e inderro-
gável. Já a Teoria Positivista buscou fundamento na ordem nor-
mativa, enquanto legítima manifestação da soberania popular, 
sendo direitos fundamentais somente aqueles previstos expres-
samente no ordenamento jurídico positivado. 

  Contemporaneamente, devido à inserção dessa discus-
são num contexto de grandes mudanças, como a normatividade 
dos princípios, a inclusão de normas axiológicas nas constitui-
ções e a relevância da argumentação jurídica, é possível afirmar 
que se vislumbra uma nova teoria: a Teoria  Pós-Positivista.  

O pós-positivismo surge como uma nova teoria que pro-
põe a superação da tradicional dicotomia entre jusnaturalismo e 
positivismo jurídico. Ao mesmo tempo em que se diferencia des-
sas duas teorias, é moldada tendo como parâmetros básicos as-
pectos marcantes ou premissas do jusnaturalismo e do positi-
vismo jurídico. Apresenta a relação intrínseca entre direito e mo-
ral como a diferença substancial com o positivismo jurídico, no 
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entanto, utiliza-se do procedimento positivista para legitimar os 
princípios e seus valores axiológicos ao defender a inserção des-
ses princípios nos textos constitucionais para que haja o reco-
nhecimento de sua normatividade pela ordem jurídica. 

Para Margarida Lacombe Camargo (2001, p. 139-141), o 
pós-positivismo, na condição de movimento de reação ao mo-
delo kelseniano, apresenta duas dimensões: a primeira, capita-
neada por Dworkin e Alexy, defende o reconhecimento da força 
normativa dos princípios com todo o seu potencial valorativo; a 
outra dimensão, fundamentada nas obras de Viehweg e Perel-
man, defende que a força lógico-legitimante está nos fundamen-
tos que sustentam as decisões judiciais. Ressalta-se que nessa 
última dimensão não há como excluir a metodologia hermenêu-
tico-construtivista de Dworkin e a teoria da argumentação de 
Alexy. 

Assim, o pós-positivismo tem como objetivo dar caráter 
normativo aos princípios jurídicos e estes devem atuar como 
uma espécie de norma jurídica vinculante para concretizar os va-
lores axiológicos constitucionalizados por meio dos princípios.  
Por outro lado, o pós-positivismo substitui o velho modelo her-
menêutico de interpretação, marcado pela pretensão de uma 
objetividade absoluta, por um novo modelo de raciocínio e ar-
gumentação jurídica que considere a existência de uma conexão 
necessária entre direito e moral. É importante ressaltar que essa 
conexão deve estar sempre fundamentada constitucionalmente, 
isso para evitar os excessos perpetrados até mesmo por aqueles 
que têm a função de guardiões da Constituição e que justificam 
suas decisões fundamentadas pelo “clamor das ruas”. 

Por fim, pela Teoria Pós-Positivista a caracterização de 
um direito como fundamental depende, principalmente, do seu 
conteúdo. Nesse sentido, os direitos fundamentais mantêm uma 
estreita relação com o princípio da dignidade humana. Isso faz 
com que o poder constituinte e os intérpretes constitucionais fi-
quem vinculados a determinar quais direitos são tão importantes 
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que a sua proteção ou não proteção não pode ficar nas mãos de 
uma maioria simples. Portanto, para caracterizar um direito 
como fundamental é necessário verificar se esse direito se re-
veste substancialmente de fundamentalidade.  

É possível afirmar que a dignidade da pessoa humana é 
o núcleo essencial dos direitos fundamentais e, ainda, que qual-
quer direito que estiver em conexão imediata com a dignidade 
humana pode ser qualificado como fundamental. Francisco Fer-
nadez Segado afirma, no mesmo sentido, que “os direitos funda-
mentais são a expressão mais imediata da dignidade humana” 
(1994, p. 77). 

Assim, a Teoria Pós-Positivista reconhece que o con-
junto de direitos fundamentais, quando titularizados pelo ho-
mem, tem como fundamento axiológico o respeito à dignidade 
humana. Essa concepção identifica como núcleo essencial do di-
reito e de todo o ordenamento jurídico o princípio da dignidade 
da pessoa humana. Esse princípio confere unidade de sentido e 
de valor ao sistema constitucional. Esse princípio é o que justi-
fica a positivação ou o reconhecimento constitucional de direi-
tos humanos que passam a ser caracterizados como fundamen-
tais, portanto é o reconhecimento da importância do respeito ao 
ser humano – razão da própria organização em sociedade, da 
fundação do Estado e da adoção do Direito, com todas as suas 
peculiaridades e classificações. 

Portanto, não há mais espaço para a teoria que consi-
dera direitos fundamentais apenas aqueles que são simples-
mente positivados nas constituições por força de definição do 
poder constituinte. Assim como não há mais espaço para a teo-
ria que considera fundamentais somente aqueles direitos que 
são caracterizados como direitos naturais do homem.  

Para caracterizar um direito como fundamental é preciso 
considerar, na maior medida possível e de forma simultânea, al-
guns fundamentos. Além do primeiro, brevemente já explici-
tado, de que os direitos fundamentais são direitos considerados 
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essenciais ao resguardo e à promoção da dignidade humana, os 
outros dois são de que os direitos fundamentais são direitos que 
exercem uma função social e de que esses direitos são, prepon-
derantemente, direitos humanos. 

Quanto ao segundo fundamento, da função social que 
exercem os direitos fundamentais, diz respeito a uma constata-
ção crítica de que os direitos, para serem alçados à condição de 
fundamentais, devem ser importantes, também, para a socie-
dade, pois se vive num mundo onde o ser humano não pode ser 
considerado sem o contexto em que vive e o individualismo deve 
ser visto como algo do passado. As liberdades individuais que 
eram interpretadas como as únicas merecedoras de destaque e 
prestígio, agora, são acompanhadas de outras posições jurídicas 
ou direitos que estão no mesmo nível de reconhecimento. 

Peter Häberle (2003, p. 11), ao analisar as funções dos 
direitos fundamentais, refere-se à função social como um ele-
mento essencial, principalmente por promover certa oposição a 
uma visão personalista e individualista dos direitos fundamen-
tais e por propagar a imposição de limites às liberdades indivi-
duais, visando à satisfação dos interesses da coletividade e do 
bem comum. 

O exercício ou a fruição dos direitos fundamentais tam-
bém deve estar vinculado ao bem comum, sendo que a função 
social pressupõe a não deformação jurídica de bens relevantes 
para a coletividade. Portanto, a partir da premissa de que é em 
razão dos interesses coletivos que os direitos são concedidos a 
todos, não se pode admitir que um interesse individual possa de-
generar direitos dos outros. 

No que se refere, ainda, à funcionalidade social a que se 
sujeitam os direitos fundamentais, convém ressaltar que a fun-
ção social expressa uma certa forma de compreensão da dimen-
são horizontal. A todo direito corresponde um dever, dever do 
estado na dimensão vertical e dever de cada um na dimensão 
horizontal. A compreensão dos direitos fundamentais em toda 
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sua extensão e profundidade não prescinde da simultânea consi-
deração dos deveres que lhes são inerentes. 

Nesse sentido, é também relevante a lição de Ingo Sarlet 
(2013, p. 771) de que: “Os direitos fundamentais são sempre 
também direitos sociais, visto sempre terem uma dimensão co-
munitária, mas em especial por serem todos, em maior ou menor 
medida, dependentes de concretização também por meio de 
prestações estatais”. 

Portanto, um direito fundamental para ser caracterizado 
como tal deve cumprir uma função social, sendo que tal caracte-
rística pode inclusive justificar restrições, desde que respeitado 
o núcleo essencial e observada a proporcionalidade. Por fim, é 
importante ter sempre presente a lição de Oscar Rodríguez Ol-
vera (1998) de que não pode haver supremacia do interesse in-
dividual, nem do coletivo, mas uma necessária relação de com-
plementaridade.  

O último fundamento a ser analisado, é o de que os direi-
tos fundamentais representam, de forma preponderante, direitos 
humanos convertidos em direito constitucional. Este funda-
mento se diferencia sutilmente da concepção esboçada por Ro-
bert Alexy que afirma categoricamente que direitos fundamen-
tais são direitos humanos transformados em direito constitucio-
nal (2003). Alexy reconhece que a definição de direitos funda-
mentais como direitos humanos transformados em direito cons-
titucional apresenta uma debilidade significativa que consiste na 
dificuldade de conceituar direitos humanos. O próprio Alexy em 
outro momento (1999) conceitua direitos humanos partindo da 
distinção desses direitos com os demais. Aponta algumas marcas 
que distinguem os direitos humanos de outros direitos, desta-
cando que os direitos humanos são universais e fundamentais. 

Quanto ao aspecto da universalidade é importante ressal-
tar que compreende não apenas a caracterização dos direitos do 
homem como ideal universal e, sim, a universalidade dos titula-
res, ou seja, que direitos do homem são direitos que cabem a 
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todos os homens. 
No tocante à caracterização dos direitos humanos como 

fundamentais, Alexy (1999) estipula que os objetos dos direitos 
do homem devem tratar de interesses e carências que sejam tão 
fundamentais que a necessidade de seu respeito, sua proteção ou 
seu fomento se deixe fundamentar pelo direito. Assim um inte-
resse ou uma carência é fundamental quando sua violação ou não 
satisfação possa significar: 1º - ‘a morte’ (relacionado ao direito 
à vida); 2º - a perda da ‘autonomia do ser’, (relacionado às liber-
dades de locomoção, opinião, etc.) e; 3º - ‘grave sofrimento’, 
(fere a dignidade da pessoa humana). 

A partir dessa brilhante formulação, verifica-se que a 
fundamentalidade material dos direitos fundamentais está vincu-
lada à caracterização que recebe determinado direito humano de 
ser reconhecido ou assegurado (expressa ou implicitamente) por 
determinada Constituição, consistindo em bens ou valores dota-
dos de suficiente relevância e essencialidade a ponto de merecer 
ou necessitar de uma proteção jurídica e normatividade refor-
çada, especialmente no que diz respeito à exclusão do âmbito de 
disponibilidade dos poderes constituídos. 

Portanto, conclui-se que os fundamentos da caracteriza-
ção de um direito como fundamental, devem ser analisados tanto 
no aspecto da fundamentalidade formal como da substancial ou 
material. A fundamentalidade material dos direitos fundamen-
tais está relacionada com a estrutura normativa básica do Estado 
e da sociedade, ou seja, direitos dotados de suficiente relevância 
e essencialidade, inseparáveis da própria noção de pessoa, cons-
tituindo a base jurídica da vida humana, notadamente na garantia 
da dignidade inerente ou conquistada por todos. 

Já a fundamentalidade formal dos direitos fundamentais, 
por estar intimamente ligada ao direito constitucional positivo, 
ou seja, relacionada a uma constituição concreta (no presente es-
tudo, à Constituição brasileira de 1988), consiste no reconheci-
mento, definido pelo constituinte, de que determinado direito 
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humano deve ter um tratamento diferenciado em relação aos ou-
tros direitos, inclusive constitucionais.  

Mais uma vez, ressalta-se que tanto os direitos formal-
mente fundamentais como os (só) materialmente fundamentais 
se diferenciam dos demais direitos, no sentido de serem tratados 
como normas de hierarquia superior às demais, ficando indispo-
níveis para o Estado na sua função legislativa, considerando-se 
cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, inciso IV da Constituição brasi-
leira), ou seja conteúdos que não podem ser modificados por 
emendas à constituição e, ainda, na maior medida possível, vin-
culam todos os destinatários à aplicabilidade imediata, impondo 
aos órgãos estatais o dever de otimização de sua eficácia e efeti-
vidade (art. 5º, § 1º da Constituição brasileira). 

Portanto, o direito de acesso à internet pode ser reconhe-
cido como um direito fundamental (assunto da próxima seção) 
por atender os requisitos que fundamentam a caracterização de 
um direito como fundamental.  

 
2 O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE ACESSO À IN-
TERNET COMO DIREITO FUNDAMENTAL  

 
O direito de acesso à internet não se encontra expressa-

mente disposto no texto Constitucional da República Federativa 
do Brasil, portanto, faz-se necessário analisar os fundamentos 
utilizados para reconhecer esse direito como um direito funda-
mental de todos. 

Assim, para caracterizar esse novo direito como um di-
reito fundamental é preciso verificar, por meio de um processo 
metodológico dedutivo simples, se esse direito, com todas as 
suas peculiaridades, corresponde à definição de direito funda-
mental. Além disso, por meio de um processo metodológico 
mais complexo, é necessário justificar a fundamentalidade ma-
terial desse direito.  

Dessa forma, inicialmente é relevante apresentar alguns 
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elementos que integram o conceito de direitos fundamentais, 
elementos que consistem em características 
e conteúdos mencionados por doutrinadores como Jorge Mi-
randa (2000), Jose Joaquim Gomes Canotilho (2003), Jorge Reis 
Novais (2006), Jose Carlos Vieira de Andrade (2004), Robert 
Alexy (2008), Ronald Dworkin (2002) e Ingo Sarlet (2010): a) 
posições jurídicas titularizadas individual ou coletivamente; b) 
posições essas expressas na Constituição (fundamentalidade for-
mal) ou reconhecidas pelo ordenamento jurídico como normas 
equivalentes ou equiparadas às constitucionais (fundamentali-
dade material); c) posições jurídicas estruturadas na forma de 
princípios e regras; d) têm como finalidade precípua a tutela da 
liberdade e da igualdade com a limitação do poder; e) resguardo 
e promoção da dignidade humana (PES, 2019, p. 68-69). 

No Estado brasileiro, o direito de acesso à internet, por 
não ser norma expressa no texto constitucional (fundamentali-
dade formal), é tratada como norma que deve ser reconhecida 
pelo ordenamento jurídico como equivalente ou equiparada às 
constitucionais (fundamentalidade material). 

Nesse sentido, ao analisar os fundamentos da caracteri-
zação desse direito como fundamental é imprescindível verificar 
à luz do ordenamento jurídico brasileiro a fundamentalidade dos 
direitos a partir da cláusula de abertura constitucional. A “cláu-
sula aberta” dos direitos fundamentais, também denominada de 
‘cláusula de abertura constitucional’, nos termos da atual Cons-
tituição Brasileira, admite considerar como direitos fundamen-
tais determinadas situações jurídicas não previstas na Constitui-
ção (chamados de direitos fundamentais implícitos, conhecidos 
também como direitos fundamentais não expressos, não escritos 
ou não enumerados). Dessa forma, com a adoção da, assim de-
nominada por Jorge Miranda (2000, p. 162), “cláusula aberta ou 
de não tipicidade dos direitos fundamentais”, passam a ser tam-
bém considerados direitos fundamentais aqueles que decorrem 
do regime democrático, dos outros princípios adotados pela 
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Constituição Brasileira e dos tratados de direitos humanos. 
Nesse viés, a Constituição Brasileira aceita outros direi-

tos além daqueles nela expressamente previstos. “Esses direitos 
não são aqueles que as normas formalmente constitucionais 
enunciam e, sim, aqueles que são ou podem ser também direitos 
provenientes de outras fontes, na perspectiva mais ampla da 
Constituição material” (CUNHA JUNIOR, 2008, p. 617). 

O §2º do artigo 5º da Constituição brasileira (BRASIL, 
1988) deixa claro que a enumeração dos direitos fundamentais é 
aberta, meramente exemplificativa, podendo ser complementada 
a qualquer momento por outros direitos, por meio de outras fon-
tes. A origem dessa cláusula, incluída desde a primeira Consti-
tuição Republicana de 1891, tem como referencial histórico a 
Constituição dos Estados Unidos da América, que ao receber o 
aditamento IX (9ª Emenda Constitucional), em 1791, fixou que 
a enumeração de certos direitos na Constituição não deve ser in-
terpretada como denegação ou diminuição de outros direitos re-
servados ao povo (PES, 2010, p. 50). 

Portanto, as normas de direitos fundamentais não se res-
tringem aos dispositivos constitucionais previstos no capítulo 
próprio. No direito brasileiro, elas se apresentam de diferentes 
formas, seja como enunciados de emendas constitucionais ou de 
tratados de direitos humanos, ou ainda, de forma não escrita, 
como normas implícitas, decorrentes de outros dispositivos 
constitucionais, do regime democrático adotado e dos princípios 
constitucionais.  

Inegavelmente, o reconhecimento do direito de acesso à 
internet como fundamental, a partir da cláusula de abertura cons-
titucional, somente ocorre após uma correta justificação da fun-
damentalidade desse novo direito. Essa justificação é resultado 
da redefinição do campo de incidência do direito fundamental 
expresso de acesso à informação ou, ainda, pode também ser jus-
tificado com base nos princípios constitucionais, sempre guar-
dando uma relação estreita com o conteúdo do texto 
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constitucional. Portanto, vislumbra-se múltiplas formas de reco-
nhecimento do direito de acesso à internet como fundamental.  

Outro aspecto a ser analisado diz respeito a estrutura de 
uma norma de direito fundamental. A estrutura das normas de 
direitos fundamentais se configura tanto de princípios quanto de 
regras, comportando a distinção entre regras e princípios como 
uma distinção entre duas espécies de normas jurídicas. A distin-
ção entre princípios e regras elaborada por Ronald Dworkin 
(2002) e reformulada, posteriormente, por Robert Alexy (2008) 
consolidou a ideia de que o direito não é constituído apenas por 
regras, mas também por princípios, normas que se abrem para a 
entrada dos valores no direito, como defendido por Gustav Rad-
buch (2010), contrariando as teses positivistas. Quando os direi-
tos fundamentais são tratados como regras, cumprem o papel de 
realçar o caráter vinculante e a força normativa definitiva desses 
direitos. As normas que expressam o comando (dever-ser) que 
garante o direito fundamental de acesso à internet abarcam, por 
vezes, regras e, por vezes, princípios. 

O direito de acesso à internet pode ser identificado em 
regras como as previstas na legislação da transparência pública 
que regula o acesso à informação pelas novas tecnologias, nota-
damente no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011, que as-
sim dispõe: “Art. 3o  Os procedimentos previstos nesta Lei des-
tinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informa-
ção e devem ser executados(....): III - utilização de meios de co-
municação viabilizados pela tecnologia da informação;” (BRA-
SIL, 2011). 

Por outro lado, essa mesma legislação que regula a trans-
parência pública garantindo o direito de acesso à informação 
pela utilização dos novos meios de comunicação está fundamen-
tada no ‘princípio da universalização do acesso’, portanto, é pos-
sível identificar, também, nesse princípio o direito de acesso à 
internet. 

O Direito de acesso à internet é similar ao Direito 
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Fundamental de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 
XXXV, da Constiutição brasileira. No direito de acesso à justiça, 
também conhecido como princípio da indeclinabilidade da pres-
tação judicial, os titulares desse direito o exercem objetivando 
garantir o exercício de outros direitos, por vezes, direitos funda-
mentais. No direito fundamental implícito de acesso à internet 
os titulares desses direitos também o exercem visando o exercí-
cio de outros direitos, como é possível verificar em alguns exem-
plos: no direito de peticionar a determinados órgãos da adminis-
tração pública via sitios governamentais; no direito de acessar a 
prestação de contas dos poderes constituídos; no direito de par-
ticipar de licitações públicas via internet; no direito obter certi-
dões diretamente das páginas de órgãos públicos; no direito de 
registrar um boletim de ocorrência policial via internet; no di-
reito de votar via internet nas propostas orçamentárias de orça-
mentos participativos ou consultas populares, etc. 

Os argumentos racionais que justificam caracterizar o di-
reito de acesso à internet como fundamental podem ser encon-
trados no conteúdo abrangido pelo principio da dignidade hu-
mana, com a sua garantia precípua de limitar o poder e tutelar a 
liberdade e a igualdade. Enfatiza-se que é pela necessidade de 
limitação do poder e por meio das cláusulas gerais da liberdade 
e da igualdade que se justifica o reconhecimento de novos direi-
tos fundamentais decorrentes do respeito à dignidade da pessoa 
humana. 

Indubitavelmente o direito de acesso à internet, exercido 
nas variadas formas possíveis, é um direito considerado essen-
cial ao resguardo e à promoção da dignidade humana. O titular 
desse direito, ao ser impedido de exercê-lo ou pelo simples fato 
de não ter as condições fáticas para o exercício do direito, tem a 
sua dignidade humana desrespeitada ou desconsiderada. 

Além disso, o direito de acesso à internet atende o requi-
sito de caracterização como direito fundamental por ser um di-
reito que exerce uma função social. Um direito, para ser definido 
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como fundamental, além de ser considerado essencial para o res-
peito à dignidade humana, deve cumprir uma função social. 
Nesse sentido, é obvio que esse direito se reveste de essenciali-
dade e significância tanto para o Estado como para a sociedade. 

Portanto, o direito fundamental de acesso à internet, 
mesmo não sendo um direito formalmente fundamental, é um 
direito que deve receber um tratamento jurídico de acordo com 
o prescrito, em geral, para todos os direitos fundamentais. É um 
direito fundamental implícito que se diferencia dos demais di-
reitos não fundamentais, no sentido de ser tratado como norma 
de hierarquia superior às demais, vinculando imediatamente os 
poderes públicos (legislativo, judiciário e executivo) e, na maior 
medida possível, os particulares e, ainda, desfruta, também, na 
maior medida possível, de aplicabilidade imediata. 

Por fim, o direito de acesso à internet é um direito hu-
mano que deve ser reconhecido como materialmente fundamen-
tal. É um direito que, na sua dimensão subjetiva, refere-se a in-
teresses e carências que são tão fundamentais que a necessidade 
de respeito, proteção ou fomento se deixa fundamentar pelo di-
reito, ao ponto de sua não satisfação significar grave sofrimento 
(atinge a dignidade humana), podendo significar, também, a 
perda da autonomia do ser. 

 
CONCLUSÃO 

 
O direito de acesso às novas tecnologias da informação e 

comunicação é reconhecido como um direito fundamental a par-
tir da cláusula de abertura constitucional. Nos termos da atual 
Constituição Brasileira, essa cláusula admite considerar como 
direitos fundamentais determinadas situações jurídicas não pre-
vistas de forma expressa no seu texto.  

O reconhecimento do direito de acesso às novas tecnolo-
gias da comunicação e informação como fundamental ocorre 
após uma correta justificação da fundamentalidade desse novo 
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direito. Essa justificação é resultado da redefinição do campo de 
incidência do direito fundamental já expresso no texto da Cons-
tituição e, também, considerado um direito fundamental clássico 
que é o direito de acesso à informação ou, ainda, pode também 
ser justificado com base nos princípios constitucionais, sempre 
guardando uma relação estreita com o conteúdo constitucional.  

É possível, também, efetuar o reconhecimento do direito 
de acesso às novas tecnologias da informação e comunicação 
como um direito fundamental implícito a partir da análise do 
conceito de direitos fundamentais. Portanto, é possivel utilizar 
várias formas para caracterizar esse novo direito como funda-
mental.  

Os fundamentos para essa caracterização são de que esse 
direito está relacionado com o resguardo e com a promoção da 
dignidade humana; é um direito que exerce uma função social, 
portanto, essencial e significativo para o Estado e para a socie-
dade; refere-se a interesses e carências que são tão fundamentais 
que a necessidade de respeito, proteção ou fomento se deixa fun-
damentar pelo direito, ao ponto de sua não satisfação significar 
a possibilidade de grave sofrimento ao atingir a dignidade hu-
mana do titular do direito sonegado, podendo significar, tam-
bém, a perda da autonomia do ser. 

Portanto, o direito fundamental de acesso às novas tec-
nologias da informação e comunicação é um direito fundamental 
que deve receber um tratamento jurídico reforçado, próprio do 
prescrito para os demais direitos fundamentais. Assim, deve ser 
tratado como norma de hierarquia superior às demais, vincu-
lando imediatamente os poderes públicos (legislativo, judiciário 
e executivo) e, na maior medida possível, os particulares e, 
ainda, desfrutando, também, na maior medida possível, de apli-
cabilidade imediata. 
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