
DEEP WEB: A (IM)POSSIBILIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NAS PROFUNDEZAS DA INTERNET E A 

DIGNIDADE HUMANA IGNORADA 
 

Ari Rogério Ferra Júnior 
                   Bacharel em Direito 

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul 
Pós-Graduando em Direito 

 Faculdade Inspirar 
 ariferrajr@gmail.com 

 
Caio Henrique Cristaldo Braga 

       Graduando em Direito 
Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo 

caio_cristaldo1@hotmail.com 
 

Simpósio: 2 - OS DESAFIOS PARA O COMBATE À VIOLAÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS NA INTERNET  
 
RESUMO: A Deep Web representa uma ameaça a dignidade humana e a intimidade, as 
profundezas da internet são conhecidas como um "território sem lei" e possuem o estigma de 
que o conteúdo uma vez disponível na Deepnet, em tese, jamais será apagado da rede mundial 
de computadores. Defendendo os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal 
Brasileira de 1988, a impossibilidade de proteger da internet, conteúdos que violem as diversas 
garantias dos indivíduos, representam um atentado aos princípios basilares dos direitos 
humanos, mais precisamente, a dignidade da pessoa humana. Esse resumo foi feito com base 
no método dedutivo-exploratório, levando em consideração leis, tratados internacionais, 
jurisprudências e doutrinas. O objetivo desse trabalho científico é demonstrar que a rede 
mundial de computadores precisa ser fiscalizada como meio de limitação para os desmandos 
que ocorrem nessas camadas obscuras da internet, e ainda tem o intuito de concretizar a 
respeitabilidade dos direitos humanos em toda a Web. A Internet visível é um meio canalizador 
das relações humanas que ganha cada vez mais espaço na vida das pessoas, devido a velocidade 
de propagação de notícias e informações, ocorre que, a internet popularmente utilizada é 
conhecida como a ponta do iceberg, enquanto a internet invisível representa o acesso a 
navegadores não criptografados que permitem aos usuários a independência total e sem 
fiscalização que intimidem a conduta dos users. A Deep Web, como dito, é a parte mais sombria 
desse veículo comunicador, em que crimes gravosos são cometidos, como o tráfico de pessoas, 
comércio de órgãos, mercado ilegal de armas e narcóticos, homicidas profissionais, rede de 
abusos infantis, além de vídeos e imagens pornográficas não consensuais, dentre outros. Sendo 
a internet algo novo, que ganhou espaço no mundo inteiro, a partir da década de 90, contribui 
de forma inequívoca para a difusão da informação no mundo atual. Todavia, passado vários 
anos, urge-se um melhor supervisionamento, principalmente nesse ponto específico, posto que 
a libertinagem nas camadas abaixo da superfície da internet, abre espaço para as mais diversas 
violações aos direitos humanos. Cediço que essa esfera da internet é frequentada por pessoas 
que almejam o anonimato, e concluindo que a permissão desse véu anônimo que recubra a 
feição de potenciais violentadores da dignidade humana, os direitos humanos acabariam por 
encontrar-se em cheque na internet. Portanto, além da rígida inspeção em todo o extrato da 
Web, torna-se necessário a proteção as garantias das pessoas que sofreram atentados aos seus 
direitos humanos, especialmente ao direito ao esquecimento, daqueles que tiveram sua vida, 



intimidade e honra expostas na Deep Web como meio de propagação perpétua da imagem em 
um canal não regulamentado. 
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