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INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre a regulação da internet têm se tornado um importante foco da 

área da Comunicação, mas, devido à sua transversalidade, não seria possível analisar tal 

objeto sem levar em conta essa multidisciplinaridade. Sendo assim, desenvolvemos este 

relatório de âmbito pós-doutoral, dentro de uma perspectiva ampla, com foco principal 

na Comunicação Social, mas com inclinações profundas em áreas como o Direito, 

Economia, Sociologia e Engenharia Eletrônica e das Telecomunicações.  

A pesquisa aqui apresentada está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em 

Mídia e Cotidiano, da Universidade Federal Fluminense (UFF), e contou com a 

supervisão do professor doutor Adílson Cabral.  

Buscamos entender a lógica da internet através de suas mais variadas vertentes, e 

observamos tal objeto como algo de caráter global, que vai muito além das fronteiras 

nacionais, mas que, justamente por essa característica, tem como obstáculo regulatório 

uma dicotomia que situa o campo em análise entre o internacional e o doméstico. Essa 

questão permeia os aspectos pelos quais os legisladores nacionais e órgãos 

internacionais tentam construir um campo legal, para garantir direitos e deveres de 

todos os envolvidos no mundo online. 

Diante dos desafios, regular a internet trata-se de uma tarefa que exige muita 

diplomacia e muitas negociações com diversos atores. Além disso, o objeto por si só 

envolve operações de comunicação e de business, sendo que estes dois paradigmas, 

além de se complementarem, são plenamente voláteis. Ou seja, suas evoluções estão 

completamente ligadas aos desenvolvimentos tecnológicos que, por sua vez, andam em 

uma velocidade muito maior do que os avanços legais que são necessárias para garantir 

os direitos e deveres dos que utilizam as redes online.   

A internet é algo cujas vertentes são praticamente infinitas, o que requer uma 

delimitação de forma a possibilitar a realização de estudos como este. Assim, após 

leituras e análises em torno do objeto, optamos por nos ater a alguns pontos inerentes à 

regulação da internet que hoje têm suscitado os mais acalorados debates, por serem 

questões que afetam não apenas a economia, mas também envolvem temas ligados aos 

direitos dos usuários. 

Dividimos o estudo em oito capítulos. No capítulo inicial descrevemos a 

metodologia utilizada, de forma a alcançar os resultados aqui expostos. No segundo 

capítulo, buscamos descrever o cenário da regulação da internet no mundo, onde 

listamos a analisamos iniciativas internacionais, e detalhamos também todo o processo 
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de construção do Marco Civil da internet brasileira. No caso específico do Marco Civil, 

procuramos entender as políticas por detrás da sanção da referida lei, e perceber os 

futuros desenvolvimentos dessa que foi a primeira tentativa no mundo que se 

concretizou em torno da construção de uma legislação específica de caráter civil, 

voltada para o funcionamento da internet. Após os dois capítulos introdutórios, 

detalhamos, nos seis capítulos subsequentes, os temas mais sensíveis em torno do objeto 

de estudo. 

No capítulo 3, nossa abordagem se foca na questão da proteção às crianças. Um 

assunto que despertou a atenção dos legisladores desde a estruturação da própria 

internet, sendo o primeiro foco de debates em torno da regulação. No referido capítulo, 

vamos discorrer sobre a própria evolução dos direitos das crianças e dos adolescentes, 

para depois entrarmos especificamente nas nuances do meio online. A fácil assimilação 

das lógicas da internet pelas crianças – que muitas vezes operam na rede com mais 

desenvoltura que os próprios pais e demais educadores – pode ser uma porta de entrada 

para grandes problemas, entre eles o aliciamento, o bullying, a exposição e a corrupção 

de menores.  

Os riscos de uma exposição das crianças em uma rede que, por sua configuração, 

facilita a partilha de dados de forma rápida e relativamente simples, será uma das mais 

importantes linhas de debate em torno da regulação.  

Cabe ainda lembrar que a internet coloca as crianças em contato direto com 

adultos, algo que, desde a década de 1960, passou a ser menos frequente, pois foi 

naquela altura que a questão da infância se conectou de forma definitiva à questão da 

educação, levando a uma segregação nas escolas por faixas etárias. Mas tal segregação 

não encontra os mesmos parâmetros na internet, o que pode representar um risco para a 

segurança dos menores. Essas e outras considerações são levadas em conta neste estudo, 

pois irão influenciar as propostas de legislação que vêm sendo apresentadas. 

No capítulo 4 tratamos de analisar as iniciativas de governo eletrônico que, de 

acordo com a Sociologia e a Economia Política, vão propor um resgate da cidadania e 

da democracia, criando uma nova ágora, mas com contornos binários. A internet, ao 

quebrar a lógica dos poderes representados que move a mídia, traz o cidadão para um 

novo patamar, antes confinado praticamente ao ato do sufrágio universal, que outorgava 

o poder de gerir o espaço e o bem públicos ao poder político-partidário.  

Ao se eliminar os intermediários na ação de comunicação, cria-se uma forma 

completamente diferenciada de se discutir e agendar a sociedade. Consequentemente, 
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usuário da internet passa a adquirir um peso político que lhe foi negado desde a 

formação do Estado-Nação moderno. Uma vez que esse mesmo cidadão, que antes era 

convocado a exercer a sua cidadania pelo simples ato do voto, passa a coordenar 

movimentos de influência social mediados por meios informáticos, os governos 

começam a buscar formas de entender melhor a mensagem que ecoa pelas redes digitais 

e que, por fenômenos ainda em estudo, por vezes fazem eclodir movimentos de rua sem 

lideranças claras, mas com grande poder de mobilização.  

Começa-se, então, a haver, também através da tecnologia, plataformas de 

participação cidadã. Algo que organismos supranacionais, como a ONU - Organização 

das Nações Unidas, começam a dar uma grande importância. Cria-se ferramentas e 

modelos que permitam classificar em rankings os investimentos no chamado e-

government. Analisamos aqui as principais ações em torno da participação cidadã 

através dessa nova realidade, e buscamos perceber como tais possibilidades influenciam 

a própria regulação do meio online. 

No capítulo 5 vamos abordar os Direitos de Propriedade Intelectual. Sem dúvida 

a área que tem provocado mais repercussões em termos regulatórios, pois, além de 

envolver diretamente os usuários – que hoje podem partilhar dados cujos direitos são 

detidos por terceiros – diz respeito também às grandes corporações e toca interesses 

nacionais referentes ao comércio mundial de produtos protegidos. Analisamos, no 

referido capítulo, as negociações internacionais em torno do tema, e discorremos sobre 

fatos que vêm ocorrendo e que suscitam profundos debates.  

Observamos ainda a grande influência dos Estados Unidos sobre a questão, 

devido à sua força econômica e também aos grandes interesses que despertam, por 

serem um país com uma produção muito relevante em termos de produtos e serviços 

assegurados pelos direitos de propriedade intelectual.  

Analisamos também as diretivas europeias, que começam a ter vertentes muito 

ligadas aos Direitos Humanos e muito resistentes em relação a eventuais punições a 

usuários que, eventualmente, estejam a agir de forma pouco convincente em relação à 

distribuição, partilha e consumo de material “pirata”.  

Aliás, a questão “pirata” ganha nesse capítulo cores político-partidárias, uma vez 

que as defesas em torno de bandeiras que pregam o fim dos direitos de autorais e dos 

copyrights acabam por gerar o chamado Partido Pirata, que já está presente em mais de 

60 países e possui com representantes democraticamente eleitos em diversas nações e 

ate mesmo no Parlamento Europeu.  
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Além disso, estudamos atentamente a ação de organismos internacionais que 

lançam tratados para versar sobre o tema. A influência da questão dos direitos de 

propriedade intelectual irá avançar ainda sobre as questões de privacidade e soberania 

nacional, completando uma rede extensa de influências, que tentamos entender e 

analisar. 

O capítulo 6 vai tratar da regulação sob a ótica da privacidade e segurança. Se 

antes a internet era vista como um campo livre, de atuação irrestrita, as mudanças pelas 

quais o mundo têm passado irão resultar em uma vigilância quase que permanente das 

ações dos usuários do meio online, despertando debates sobre a ética e a garantia da 

privacidade dos cidadãos, que foi algo conquistado ao longo dos acordos internacionais 

que visavam preservar direitos aptos aos novos tempos, em que o indivíduo deve ser 

respeitado como tal.  

Assim, vamos encontrar uma relação contraditória entre o que seria a 

privacidade e o que seria a segurança. Sendo que essa última será sempre um argumento 

que visará romper a barreira do privado. Observamos nesse capítulo discussões sobre o 

terrorismo e também os Direitos Humanos, passando pela questão das espionagens 

internacionais e da detenção de dados dos cidadãos por empresas privadas, às quais os 

Estados muitas vezes acabam subjugados. 

No capítulo 7 vamos nos aprofundar sobre as lógicas do comércio eletrônico, 

levando em conta as diferenças entre o comércio de bens materiais e imateriais. 

Buscamos entender essas transações comerciais por meio das já existentes leis 

tributárias e suas respectivas adaptações a uma regulação exclusiva para operações via 

internet. Aqui também iremos abordar a questão da pirataria, com um cunho mais 

voltado para casos de contrafração, e a questão da segurança, mas em um cenário de 

garantia dos direitos do consumidor.  

O capítulo 8 aborda o nosso último objeto listado como de grande influência na 

questão da regulação da internet, que é a chamada “neutralidade da rede”. Isso envolve 

uma luta entre os provedores de acesso à internet e os provedores de conteúdo, e vai 

contar também com uma profunda militância dos próprios internautas. A neutralidade, 

que se trata de operações eminentemente de caráter técnico, de transmissão de dados, 

acabou por se transformar em um ponto-chave da regulação da internet, por acarretar 

um custo econômico que poderia colocar em causa a própria logica de competição no 

meio online e onerar o utilizador final da rede. 



7 
 

Acreditamos que os estudos aqui expostos serão de grande valia para futuras 

pesquisas nessa área. Sabendo que a regulação da internet ainda está dando os primeiros 

passos, até que se configure como algo de grande robustez e regras bem definidas, 

entendemos que seria realmente importante descrever o estado da arte desse objeto. Isso 

poderá proporcionar a outros pesquisadores, e até mesmo aos estudos futuros que 

pretendemos realizar, dar novos passos, de forma a construir coletivamente uma teoria 

própria e muito necessária em torno do ambiente online. 

Cabe ainda ressaltar que, no âmbito do pós-doutorado que se apresenta, foi 

possível colaborar como professor da disciplina Modernidade, Mídia e Consumo, no 

Mestrado em Mídia e Cotidiano, da Universidade Federal Fluminense, no ano de 2014. 

Em termos de produção científica destacam-se a coorganização do III Encontro 

do EMERGE - Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência, 

realizado no dia 23 de setembro de 2014, em Niterói; a coordenação de um projeto de 

iniciação científica, por meio do Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC), 

com o bolsista de graduação e aluno do curso de Direito da UFF, Mário Henrique 

Martins; a coordenação do Grupo de Trabalho de Políticas da Comunicação do V 

Encontro da ULEPICC - Unión Latina de Economía Política de la Información, la 

Comunicación y la Cultura, realizado de 26 a 28 de novembro de 2014, no Rio de 

Janeiro; a apresentação do artigo intitulado “Marco civil da Internet: bastidores e palco 

de um tensionamento político”, escrito em coautoria com Adílson Cabral (DENICOLI e 

CABRAL, 2014), também no V Encontro da ULEPICC Brasil; e a apresentação do 

artigo “A regulação da internet: políticas da era da comunicação digital”, no XXII 

Encontro Anual da Compós, realizado nos dias 27 a 30 de maio de 2014, em Belém 

(DENICOLI, 2014). 

 

1. METODOLOGIA 

Como este estudo observa configurações feitas sob a ótica do mundo online, 

com base na regulação da internet, mas abarca também ações offline que envolvem 

questões políticas, sociais e econômicas, optamos por utilizar metodologias diversas, 

afim de alcançar os resultados aqui disposto. Desta forma, seria possível garantir que a 

pesquisa proposta obtivesse a solidez necessária para chegarmos às conclusões com a 

certeza de que os caminhos acadêmicos escolhidos foram os mais aptos para 
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analisarmos criticamente o objeto delineado, construindo uma teoria sólida em torno 

dele. 

Por isso, a metodologia utilizada avança sobre campos como a netnografia, a 

investigação pura, além da análise documental e estatística, e vasta revisão 

bibliográfica. Optamos ainda por contar com o envolvimento de um bolsista de 

graduação, por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Cientítica 

(PIBIC). Através do PIBIC, agregamos à pesquisa do estudante de Direito Mário 

Henrique Martins, que colaborou realizando pesquisas específicas voltadas para as 

realidades jurídicas de muitas questões inerentes à regulação da internet.  

A busca por um bolsista da graduação fez-se diante da nossa intenção de dotar 

os estudantes com conhecimentos específicos sobre o funcionamento da Internet, o seu 

modus operandi, as questões éticas, jurídicas e também tecnológicas, incentivando o 

bolsista a trilhar por uma caminho mais acadêmico, sempre pontuando a necessidade de 

haver uma leitura da prática profissional a partir das teorias que dão base às formações, 

no caso, das legislações pelas quais o Direito irá operar junto à internet, na resolução de 

impasses perante à Justiça e à formulação das leis sobre a questão online. 

No caminho metodológico traçado, pudemos observar em profundidade as 

resoluções nacionais e internacionais voltadas para a regulação da internet, sendo elas 

diretrizes e legislações efetivamente aprovadas pelos corpos parlamentares dos 

respectivos países e também de entidades de caráter supranacional. 

Estudamos ainda as produções científicas de importantes pesquisadores 

nacionais e internacionais nas áreas da Economia Política, Comunicação, Sociedade da 

Informação, Relações Internacionais, Governança Global, Cultura, Tecnologia, entre 

outros campos, uma vez que o tema evoca um espaço transversal de análise. Isso serviu 

como base para que pudéssemos entender os contextos histórico e contemporâneos, 

diante dos quais a internet se desenvolveu e avança. 

Em termos netnográficos, nos centramos em observar a ação dos usuários da 

internet, mas levando em conta também a nossa própria experiência como participantes 

de comunidades que discutem o tema aqui proposto. Tal metodologia tem demonstrado 

resultados de grande relevância, pois promove uma interação que permite não apenas 

uma construção social, mas também individual, por meio de pressupostos ontológicos e 

epistemológicos desenhados a partir das escolha do pesquisador (SILVA, 2003).  

AMARAL, NATAL e VIANA (2008), ao definirem a etnografia, também 

explicam como ela opera nos meios online: 
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A etnografia é um método de investigação oriundo da antropologia, 

que reúne técnicas que munem o pesquisador para o trabalho de 

observação, a partir da inserção em comunidades para pesquisa. (…) 

A transposição dessa metodologia para o estudo de práticas 

comunicacionais mediadas por computador recebe o nome de 

netnografia, ou etnografia virtual. (2008: 35). 

 

Há, na netnografia, um pressuposto que leva o pesquisador a estar envolvido no 

campo de trabalho. Uma característica, aliás, muito presente na Economia Política e, 

consequentemente, na Economia Política da Comunicação. Para KOZINETS (1998), é 

preciso que o pesquisador faça parte da comunidade virtual e que seja reconhecido 

como um membro relevante na área proposta.  

Nossa participação direta no objeto de estudo configurou-se com a nossa 

integração em grupos específicos de acompanhamento das medidas em torno da 

internet, como o Fight for the Future
1
 e Open Congress

2
, cujos funcionamentos e 

bandeiras iremos detalhar ao longo deste estudo. Também participamos da consulta 

pública relativa às resoluções do Marco Civil da internet brasileira
3
. 

Diante do exposto, acreditamos que a metodologia utilizada nos deu uma base 

estrutural sobre o tema estudado, conforme pode ser conferido nas páginas a seguir. 

2. A REGULAÇÃO DA INTERNET NO MUNDO 

O debate público sobre a regulação da Internet começou a ganhar grandes 

dimensões em 1994, nos Estados Unidos. As primeiras discussões foram baseadas em 

observações feitas pelo cientista Vint Cerf, que disse que a Internet tinha 

constrangimentos técnicos, legais e morais, motivados principalmente por interesses 

privados. Oficialmente, foram as iniciativas referentes à proteção às crianças que 

levaram ao aparecimento da primeira lei para regular a Internet, aprovada pelo 

                                                           
1
 Ver https://www.facebook.com/fightfortheftr e https://www.fightforthefuture.org/. Acesso em 10 de 

abril de 2014. 
2
 Ver https://www.facebook.com/OpenCongress?fref=ts e https://www.opencongress.org/. Acesso em 

10 de abril de 2014. 
3
 Obtivemos, inclusive, um reconhecimento público da nossa participação, por meio de uma reportagem 

intitulada “Internautas discutem a regulação do Marco Civil da internet”, publicada pela EBC – Empresa 
Brasil de Comunicação, em 16 de março de 2015. A reportagem está disponível em 
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/03/internautas-discutem-regulacao-do-marco-civil-da-
internet. Acesso em 7 de abril de 2015. 

https://www.facebook.com/fightfortheftr
https://www.fightforthefuture.org/
https://www.facebook.com/OpenCongress?fref=ts
https://www.opencongress.org/
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/03/internautas-discutem-regulacao-do-marco-civil-da-internet
http://www.ebc.com.br/tecnologia/2015/03/internautas-discutem-regulacao-do-marco-civil-da-internet
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Congresso dos Estados Unidos em 1995, e assinada em 1996 pelo então presidente Bill 

Clinton. A Lei passou a criminalizar a distribuição de material pornográfico online 

envolvendo menores de idade.  Também em 1995 começaram a ser produzidos 

navegadores que permitiam aos usuários filtrar o conteúdo da WEB. Foi o início da 

autorregulação estimulada pela iniciativa privada, principalmente através do Consórcio 

W3C - World Wide Web (World Wide Web Consortium), da IEFT - Força Tarefa de 

Engenharia da Internet (The Internet Engineering Task Force) e da ICANN - 

Corporação da Internet para a Atribuição de Nomes e Números (The Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers) (TAMBINE, LEONARD e 

MARSDEN, 2008). 

A visão técnica da autorregulação tem na arquitetura “end-to-end” seu principal 

argumento. O princípio “end-to-end” leva à ideia que o usuário final, e não os 

intermediários, deve definir como usar os aplicativos disponíveis (VAN SCHEWICK, 

2010). 

Entretanto, o crescimento do meio online também fez aumentar as tentativas de 

controle por meio de normas e ações políticas que colocam os Estados no centro dos 

debates sobre a regulação da Internet. 

A China foi um dos primeiros países a adotar filtros para conteúdos online. 

Muitos países no Oriente Médio e norte da África também adotaram medidas de 

controle. Na Oceania, a Austrália tem tentado regular a Internet e atualmente tem 

testado uma plataforma de filtragem de conteúdos diretamente dos provedores de 

Internet (ISPS - Internet Server Providers). Nos Estados Unidos dois controversos 

projetos propostos no Congresso do país suscitou uma profundo debate: Stop the Online 

Piracy Act
4
 (SOPA) and Protect IP Act - Preventing Real Online Threats to Economic 

Creativity and Theft of Intellectual Property
5
 (PIPA). Eles buscavam versar, 

principalmente, sobre direitos de propriedade intelectual e copyright dos conteúdos 

difundidos nas redes online (BRIDGES, 2013). Envoltas em muitas polêmicas, as 

propostas chamaram a atenção do mundo e os temas que estiveram no foco principal das 

discussões continuam sendo alvo de debates, o que demonstra que a tentativa de 

regulação política ainda terá muitos capítulos, como veremos mais à frente. 

                                                           
4
 https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3261/text. Acesso em 12 de outubro de 2013. 

5
 https://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968/text. Acesso em 12 de outubro de 2012. 

https://www.govtrack.us/congress/bills/112/hr3261/text
https://www.govtrack.us/congress/bills/112/s968/text
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Em relação à segurança, os Estados Unidos têm usado a Internet para monitorar 

usuários, tendo inclusive sido alvo de denúncias de espionagem internacional, 

agravadas com as declarações feitas pelo ex-integrante da CIA, Edward Snowden, de 

que os norte-americanos teriam um programa de segurança nacional que permitiria ao 

governo aceder aos dados online dos utilizadores da Internet em todo mundo
6
. Um 

grave problema diplomático que já chegou às esferas internacionais de poder, 

mobilizando diversos líderes mundiais. 

A Europa tem tentado promover ações integradas através da União Europeia 

(EU). O programa “Internet Segura
7
” da UE está investindo 55 milhões de euros na 

proteção de menores e prevenção da disseminação de material relacionado a abusos 

sexuais de crianças, aliciamento e ciber bullying. A União Europeia também tem criado 

diretivas para regular o comércio eletrônico (The Electronic Commerce Directive
8
), os 

conteúdos audiovisuais (The Audiovisual Media Services Directive
9
), direitos autorais 

(Directive on Copyright and Related Rights
10

, e Directive on the Enforcement of 

Intellectual Property Rights
11

) e segurança (Data Retention European Directive
12

).  

Em termos mais globais, a ONU - Organização das Nações Unidas tem realizado 

debates sobre a Internet, por meio do Fórum de Governança de Internet (IGF - Internet 

Governance Forum
13

), liderados pela UNESCO -  Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura e pelo UIT – União Internacional das 

Telecomunicações, ambos órgãos das Nações Unidas. O IGF surgiu a partir de decisões 

tomadas no âmbito da Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (WSIS). A 

Cúpula foi aprovada pela resolução 56/183, de 21 de dezembro de 2001, da Assembleia 

Geral da ONU, e tem realizado um trabalho constante. Foram organizados até este ano 

17 painéis e workshops nas reuniões do IGF - em parceria com uma grande variedade 

                                                           
6
 Sobre o assunto ver http://www.nytimes.com/2013/06/10/us/former-cia-worker-says-he-leaked-

surveillance-data.html. Acesso em 15 de outubro de 2013. 
7
 Decisão n.º 1351/2008/CE. Disponível em: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D1351:PT:NOT. Acesso em 13 de outubro de 
2013. 
8
 http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/directive/. Acessado em 13 de outubro de 2013. 

9
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:PT:PDF. Acesso em 

13 de outubro de 2013. 
10

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:NOT. Acesso em 13 de 
outubro de 2013. 
11

 http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directive/index_en.htm. Acesso em 13 de 
outubro de 2013. 
12

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF. Acesso em 
13 de outubro de 2013. 
13

 http://www.intgovforum.org/cms/. Acesso em 14 de outubro de 2013. 

http://www.nytimes.com/2013/06/10/us/former-cia-worker-says-he-leaked-surveillance-data.html
http://www.nytimes.com/2013/06/10/us/former-cia-worker-says-he-leaked-surveillance-data.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D1351:PT:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008D1351:PT:NOT
http://ec.europa.eu/internal_market/e-commerce/directive/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0029:EN:NOT
http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/directive/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0054:0063:EN:PDF
http://www.intgovforum.org/cms/
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de stakeholders, a respeito de temas como liberdade de expressão e direito à 

informação, privacidade e segurança, redes sociais e a importância da Internet para o 

desenvolvimento.
14

 

É notável que há uma forte tendência atual de regulação da internet e, diante da 

proposta de se realizar uma análise crítica dos aspectos técnicos, legais, morais, 

econômicos, políticos, e culturais da relacionados ao tema, acreditamos ser necessário o 

aprofundamento do debate, principalmente nos seguintes pontos: 

 Ações dos principais players envolvidos diretamente na regulação da Internet, 

entre eles os provedores de acesso; as indústrias relacionadas às questões dos 

direitos de propriedade intelectual; as organizações nacionais e supranacionais, 

como a Organização das Nações Unidas; os grupos técnicos responsáveis pelo 

desenvolvimento da arquitetura da internet; as agências reguladoras; os Estados; 

as empresas online, entre outros. 

 Os resoluções definidas perante as demandas do setor, que envolvem os serviços 

que são oferecidos no universo do mundo online (desde provisão dos sinais de 

internet aos serviços relacionados aos conteúdos online), e os fornecedores e 

consumidores desses serviços. 

 A análise sobre a elaboração das legislações específicas voltadas para a internet 

– algo que envolve múltiplos interesses políticos, econômicos e sociais, e o 

modus operandi das forças que influenciam a regulação e posterior 

regulamentação dos meios online. 

 A distinção de áreas específicas que hoje encontram muitas resistências e 

pormenores para que se alcance um consenso que permita a regulação desses 

campos. Após leituras preliminares, constatamos que essas áreas são: proteção 

às crianças, governo eletrônico (e-government), direitos de propriedade 

intelectual e copyright, privacidade e segurança, comercio eletrônico (e-

commerce), e neutralidade da rede (net neutrality).  

Há uma clara necessidade de ampliação das pesquisas sobre a regulação da Internet. 

Com a digitalização dos sinais televisivos e a liberação de frequências, cujas utilizações 

passam pela transmissão de dados através da internet, esses estudos se tornam ainda 

                                                           
14

 Informação disponível no site da Unesco, no endereço 
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/unesco-
and-wsis/about/#bookmark6. Acesso em 20 de outubro de 2014. 
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mais relevantes e necessários, pois os usuários tendem a acessar a internet também em 

plataformas móveis, com conexões de alta velocidade.  

Esses novos hábitos têm influenciado a formação de cenários diferenciados na 

Sociedade da Informação, dentro de suas amplas características, sejam elas políticas, 

tecnológicas, econômicas, ocupacionais ou espaciais (WEBSTER, 1995). 

Em relação ao que vem sendo feito em termos legais, quando o assunto envolve 

a internet, sabe-se que, em muitos casos, as leis existentes válidas nos contextos offline 

têm sido adotadas para o julgamento de processos que envolvam fatos relacionados ao 

mundo online (TAJRA e DENICOLI, 2013). No entanto, com o crescimento do número 

de usuários da internet, os conflitos envolvendo a rede também estão aumentando, o que 

requer leis específicas. 

Inicialmente, os Estados democráticos encorajaram a autorregulação, apoiada na 

arquitetura da internet. Era uma tendência mais tecnicista, que evitava ao máximo a 

intervenção estatal, influenciada por ideias neoliberais. Mas atualmente tem ocorrido 

um “public comeback”, ou seja, um retorno da participação estatal na construção de 

novas estruturas de telecomunicações que permitam a difusão dos sinais digitais 

(DENICOLI e SOUSA, 2012). Além disso, a internet ganhou uma grande importância 

política, o que fez com que os governos ficassem mais atentos aos conteúdos difundidos 

na rede. O mundo ocidental passou então a recorrer mais à corregulação, na qual os 

Estados buscam ditar normas e criar jurisprudências com discussões democráticas e 

abertas às discussões com todos os interessados e afetados pelo assunto.  

Os defensores de uma internet livre acreditam que a intervenção estatal pode ser 

perigosa. Eles temem que a regulação possa se transformar em censura, como acontece 

em países governados por regimes políticos mais conservadores, como a China e alguns 

países árabes. A regulação online também tem sido rejeitada por muitos usuários da 

internet e por importantes websites, sobretudo devido à característica “end-to-end” do 

meio online, que coloca o utilizador no centro de toda a rede. Existe também o temor 

que a regulação sirva apenas aos interesses do poder econômico. 

Há ainda questões culturais que são um grande desafio para uma normatização 

legal, quando falamos sobre a regulação de uma rede partilhada globalmente. Por isso, é 

um campo onde as posições dos Estados, das organizações internacionais, das 

instituições privadas e da sociedade civil devem ser estudadas amplamente. 

Um dos modelos que têm servido como exemplo de regulação é o Marco Civil 

da Internet Brasileira. Trata-se do primeiro código civil no mundo criado 
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exclusivamente para tratar de temas relacionados à internet. A seguir, vamos analisar o 

Marco Civil sob o enfoque do debate que se estabeleceu até que ele fosse sancionado, 

observando as nuances políticas, econômicas, sociais e as fragilidades da legislação. 

 

2.1. O caso brasileiro: o Marco Civil como primeiro código civil no mundo 

voltado especificamente para a regulação da internet
15

 

As iniciativas brasileiras de regulação de conteúdos online tiveram início em 

1995, quando foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br , constituído 

por membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da comunidade 

acadêmica.  

Na esfera política governamental, a discussão sobre a regulação dos conteúdos 

online começou, de fato, em 1999, com a apresentação do Projeto de Lei (PL) no 84/99 

de autoria do então deputado Luiz Piauhylino (PSDB/PE). O Projeto ficou conhecido 

como Lei Azeredo, por ter sido relatado pelo então senador Eduardo Azeredo 

(PSDB/MG).  O PL 84/99 trabalhava com a perspectiva de tornar crimes passíveis de 

prisão ou multa diversos atos praticados na Internet. O projeto teve um grande impacto 

na sociedade porque previa a criação de obrigações de vigilância e ampliava os poderes 

de investigação policial na esfera online. Como consequência, chegou a ser classificado 

por setores da imprensa e da sociedade civil como uma espécie de AI-5 digital
16

. 

O PL 84/99 tramitou no Congresso Nacional por 13 anos e sofreu diversas 

modificações até ser sancionado pela presidente Dilma Roussef, transformando-se na 

Lei nº 12.735/2012, de 30 de novembro de 2012. A Lei sancionada difere em grande 

parte do projeto inicial. Os pontos mais polêmicos foram retirados. A Lei que foi 

assinada não deixa clara qual é a função dos órgãos policiais na investigação de casos 

que envolvam o mundo online e diz apenas que tais órgãos poderão estruturar equipes e 

setores especializados no combate à “ação delituosa” em redes de computadores e 

demais sistemas informatizados. Portanto, não houve a tipificação dos crimes cometidos 

através da Internet.  

                                                           
15

 As informações que constam nesta seção foram publicadas nos anais do V Encontro da ULEPICC no 
Brasil, através do paper “A Disputa Política Em Torno da Regulamentação da Internet no Brasil: Os 
Discursos dos Atores Envolvidos no. Marco Civil da Internet” (DENICOLI e CABRAL, 2014). 
16

 Ver http://softwarelivre.org/contra-ai-5-digital e http://www.cartacapital.com.br/politica/o-ai-5-
digital. Acesso em 16 de outubro de 2013. 

http://softwarelivre.org/contra-ai-5-digital
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-ai-5-digital
http://www.cartacapital.com.br/politica/o-ai-5-digital
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Essa tipificação de crimes online surgiria em abril de 2013, quando entrou em vigor a 

lei 12.737/2012, mais conhecida como lei Carolina Dieckmann. Ela alterou o Código 

Penal Brasileiro para tipificar como infrações uma série de condutas no ambiente 

digital, principalmente em relação à invasão de computadores. A lei estabelece como 

pena a possibilidade de detenção de três meses a um ano e multa.  

Proposta pelo deputado Paulo Teixeira, (PT/SP), e relatada pelo Senador 

Eduardo Braga (PMDB/AM), a lei ganhou o nome “extraoficial” da atriz da TV Globo 

Carolina Dieckmann, porque, na época em que o projeto tramitava no Congresso, a atriz 

teve seu computador pessoal furtado e fotos pessoais dela, que estavam no computador, 

foram divulgadas sem autorização. 

Mas a ideia de uma regulação civil da internet começou a ganhar forma muitos 

anos antes da aprovação da Lei Carolina Dickman. Ela surgiu em 2007, a partir de um 

artigo escrito pelo professor Ronaldo Lemos, diretor do Centro de Tecnologia e 

Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. No texto, intitulado 

“Internet Brasileira Precisa de um Marco Regulatório Civil”, Lemos criticava a lei 

Azeredo e argumentava que o Brasil deveria primeiro criar leis civis relativas à internet, 

para depois elaborar discussões mais aprofundadas, a respeito de leis criminais. 

Dois anos depois, em 2009, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva propôs 

a elaboração de um Marco Civil para a internet do Brasil, durante o X Fórum 

Internacional do Software Livre (FISL-X), realizado em Porto Alegre. A partir daí o 

CGI.br passou a coordenar uma ampla e democrática frente de discussão do Marco 

Civil, que contou com o apoio do CTS/FGV, do Ministério da Justiça e, sobretudo, da 

sociedade civil, que pôde apresentar ideias e sugerir propostas, utilizando a própria 

internet como plataforma de comunicação e interação, além de diversas audiências 

públicas que foram realizadas pelo país. 

 Foi um importante e inovador processo de consulta pública, fomentado a partir 

de uma resolução do CGI.br, de 2009, intitulada “Princípios para a governança e o uso 

da internet”. A resolução definiaos seguintes dez pontos-chave para uma regulação da 

internet brasileira:  

 Liberdade, privacidade e Direitos Humanos  

 Governança democrática e colaborativa  

 Universalidade  

 Diversidade  



16 
 

 Inovação  

 Neutralidade da rede 

 Inimputabilidade da rede  

 Funcionalidade, segurança e estabilidade  

 Padronização e interoperabilidade 

 Ambiente legal e regulatório  

 

A consulta pública contou com mais de 800 proposições. Elas foram compiladas 

em 25 artigos e resultaram no Projeto de Lei nº 2126/2011, o projeto do Marco Civil da 

Internet Brasileira. O PL foi apresentado à Câmara dos Deputados no dia 24 de agosto 

de 2011. Após tramitar por mais de dois anos, no dia 10 de setembro de 2013 a 

presidente Dilma Rousseff solicitou aos deputados que atribuíssem o regime de 

urgência para a apreciação do Marco Civil. No entanto, apesar de tramitar em regime de 

urgência, a matéria não foi apreciada nas 20 sessões seguintes, devido a acordos de 

líderes, cancelamentos da Ordem do Dia da agenda de votações, pedidos para retirada 

da matéria da pauta, entre outros artifícios burocráticos que foram protelando a votação.  

Após várias idas e vindas, o Marco Civil da Internet foi votado aprovado em 25 

de março de 2014, na Câmara dos Deputados, depois de uma intensa negociação de 

bastidores, envolvendo o Poder Executivo, seus aliados na Câmara e até mesmo 

lideranças partidárias que faziam oposição ao PL. Tais negociações resultaram na 

retirada, por parte dos deputados, de 12 propostas de alteração ao texto. Vale lembrar 

que a bancada do PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro, principal 

opositora ao projeto e que tornava praticamente inviável seu encaminhamento para a 

votação, abriu mão do destaque que “previa a exclusão dos serviços de internet da regra 

geral da neutralidade” (ARAÚJO, 2014).  

O “neutralidade da rede”, cujos princípios veremos adiante, revelou-se a questão 

mais polêmica no Marco Civil. A neutralidade impede os provedores de oferecer planos 

diferenciados para o tráfego de dados na internet. O fim da neutralidade, outorgado pelo 

PMDB, era defendido pelo setor de telecomunicações responsável pela distribuição de 

dados de internet, que alegava que a obrigatoriedade de fornecer a mesma velocidade de 

transmissão de dados prejudicava o modelo de negócios, mesmo porque, segundo 

afirmavam, alguns serviços, como aplicativos gratuitos de mensagens instantâneas, 

estariam sobrecarregando a rede (BEZZERA e WALTZ, 2014). 
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A neutralidade interessava muito às tradicionais empresas de comunicação do 

Brasil, pois não seria interessante para elas terem que pagar mais para conseguir 

distribuir seus conteúdos no meio online de forma diferenciada. Se a neutralidade fosse 

derrubada essas empresas teriam que suportar novos custos de transmissão. 

Entres pontos que o Poder Executivo cedeu está a questão que previa o 

armazenamento de dados de usuários brasileiros no Brasil, o que iria requerer a 

instalação de data centers no país, por parte de provedores e empresas como Facebook, 

Google, entre outras.  

Após ser aprovada na Câmara, a matéria foi encaminhada no dia 26 de março de 

2014 para ser apreciada no Senado, tendo sido aprovada em plenário, sem alterações, 

poucas semanas depois, precisamente no dia 22 de abril (menos de um mês de trâmite). 

A oposição chegou a protestar, pois queria mais tempo para discutir a proposta, mas o 

governo pressionou pela aprovação, pois, segundo afirmou a imprensa
17

, a presidente 

Dilma Rousseff queria apresentar a proposta durante a importante conferência Net 

Mundial, que estava agendada para acontecer em São Paulo nos dias 23 e 24 de abril.  

A matéria realmente foi sancionada pela presidente da República durante sua 

participação na referida conferência, transformando-se na Lei Nº 12.965, de 23 de abril 

de 2014. O ato, estrategicamente, serviu para reforçar internacionalmente a imagem do 

governo brasileiro como defensor das liberdades democráticas na Internet. 

2.1.1.1. Perspectivas da Internet brasileira 

O Marco Civil entrou em vigor no dia 23 de junho de 2014, 60 dias após ter sido 

sancionado. No entanto, é ainda cedo para avaliar como os tribunais vão interpretar a 

Lei ou como irão tratar casos que eventualmente não estejam explícitos na legislação. 

Serão necessárias muitas jurisprudências até que o Brasil tenha uma regulamentação 

clara no que diz respeito ao meio online.  

O Marco Civil, em suas disposições preliminares, contidas no Capítulo I, deixa 

clara a sua funcionalidade, ao referir que disciplina o uso da internet tendo “o respeito à 

liberdade de expressão” como fundamento. Mas o texto não especifica o que estaria 

subentendido como “liberdade de expressão”, uma vez que qualquer regulamentação 

inevitavelmente cerceia ações. No caso específico, fica muito tênue a linha entre a 

                                                           
17

 Globo.com, 23 de abril de 2014, disponível em 
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/04/dilma-sanciona-marco-civil-da-internet-durante-
o-net-mundial-em-sao-paulo.html. Acesso em 19 de julho de 2014. 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/04/dilma-sanciona-marco-civil-da-internet-durante-o-net-mundial-em-sao-paulo.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2014/04/dilma-sanciona-marco-civil-da-internet-durante-o-net-mundial-em-sao-paulo.html
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liberdade individual e o que é legalmente proibido. 

A Lei também estabelece como princípios a cidadania e os Direitos Humanos, a 

pluralidade e diversidade, a finalidade social da rede, a defesa do consumidor e a livre 

concorrência. Mas ela não explica como tais princípios serão aplicados.  

Além disso, a legislação aprovada reconhece oficialmente o alcance mundial da 

rede, o que se configura como mais um paradoxo, pois se tal abrangência é reconhecida 

dentro de um universo de multiplicidades que é inerente a um sistema de Estados-nação, 

quais seriam os princípios adequados a serem seguidos pelos tribunais, uma vez que há 

países nos quais as próprias questões culturais diferem do Direito brasileiro? E como 

defender o livre mercado se há relações econômicas do Brasil com nações onde não 

imperam os princípios capitalistas?  

Diante disso, a internet, por não ter fronteiras, deixa a ação dos tribunais restrita, 

caso algo a ser julgado tenha tomado proporções internacionais. Este tema, ainda pouco 

discutido, certamente entrará na esfera das decisões jurídicas do país e irá esbarrar em 

questões de soberania às quais irão pairam mais dúvidas que certezas. 

Outro ponto polêmico é afirmação pelo Marco Civil do princípio da “proteção da 

privacidade”, uma vez que ele deixa margem a questionamentos nesse campo. Se 

analisarmos, por exemplo, o Artigo 7º, veremos que ele assegura a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada, o sigilo do fluxo de comunicações do cidadão pela internet 

e a inviolabilidade e sigilo das comunicações privadas armazenadas. Só que a Lei 

destaca que tais inviolabilidades e sigilos podem ser quebrados por determinação 

judicial. 

As questões de privacidade são tratadas ainda na seção II, referente à “Proteção 

aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas
18

” no controverso 

Artigo 15º, cujo teor diz:  

O provedor de aplicações de internet constituído na forma de 

pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, 

profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os 

respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob 

sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 

seis meses, nos termos do regulamento
19

. 

                                                           
18

 A Seção II engloba os artigos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º e 17º. 
19

 O teor da lei pode ser consultado em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2014/lei/l12965.htm. Acesso em 6 de agosto de 2014. 
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O texto estabelece um paradoxo que põe em questão justamente o direito à 

privacidade. Para uma vertente de juristas, o Artigo 15º coloca qualquer pessoa sob 

suspeita, pois estaria tratando os usuários da internet como potenciais criminosos. Algo 

que seria uma forma de ampliar e tornar legítimo o mercado da vigilância constante e da 

redução da privacidade dos cidadãos (SCHMIDT, 2014). 

Em termos de responsabilização, o Marco Civil parece seguir o que determina a 

arquitetura end-to-end da internet que é, na verdade, algo que segue, sobretudo, 

princípios econômicos, uma vez que dita normas da própria estrutura de funcionamento 

do meio online, formatadas por grupos técnicos financiados pelas empresas envolvidas 

e interessadas na construção de standards que configuram a internet.  

O princípio end-to-end reconhece que a internet é feita por multicamadas, mas 

centra nos usuários a decisão sobre a utilização das aplicações disponibilizadas (Van 

Schewick, 2010). Tal princípio, conforme o entendemos, dá ao usuário uma falsa 

sensação de liberdade, uma vez que as ferramentas disponibilizadas são restritas ao que 

as camadas técnicas permitem. 

Ao seguir a ideia de que é o usuário final o responsável por ações na rede que 

podem ser regulamentadas, o Marco Civil isenta de imputações os provedores de 

internet. Isso está claro no Artigo 18º, que determina que “O provedor de conexão à 

internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado 

por terceiros”. O provedor só pode vir a ser responsabilizado caso descumpra uma 

determinação de alteração ou retirada de conteúdo decorrente de alguma ação sobre um 

usuário final. 

Como se pode constatar, há uma fragilidade latente do Marco Civil. Mas não 

podemos considerá-lo menos importante por isso. Apesar de toda a sua fragilidade, a 

Lei nº 12.965 é de suma importância nos contextos jurídico e social, pois ao menos 

reconhece a necessidade de haver uma regulamentação em relação ao conteúdo que 

circula na rede. O que não se pode desconsiderar é que a regulamentação ainda está em 

seus estágios primários, pois carece de muitas jurisprudências que serão moldadas pela 

aplicação prática da Lei, além de regulamentações posteriores, que estão em disputa no 

presente momento. O que se percebe já em sua concepção é a proteção de grupos 

econômicos, colocados como coadjuvantes perante a importância dada ao usuário final, 

e a elaboração de um estado de vigilância que, embora consideremos pertinente em 

muitos casos, poderá abrir precedentes graves à democracia se for instrumentalizado de 
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forma inadequada. 

A aprovação do Marco Civil Brasileiro pelo Congresso Nacional e sua sanção 

pela presidente da República podem certamente ser considerados importantes passos em 

relação às políticas de regulação da Internet. A própria formulação inicial do projeto de 

Lei, que teve na iniciativa civil seu maior incentivo, pode ser considerada um avanço 

democrático no que diz respeito ao debate em torno das telecomunicações brasileiras.  

No entanto, apesar da participação popular na discussão do Marco Civil ter sido 

fundamental, a matéria está longe de ser um modelo pleno de regulamentação da 

Internet no mundo, pois foram muitas as interferências político-partidárias no processo. 

A tramitação no Congresso centrou-se principalmente na questão da Neutralidade 

da Rede, permitindo a sua manutenção. Algo que vai ao encontro dos interesses das 

tradicionais empresas produtoras de conteúdo do Brasil, que certamente não tinham a 

pretensão de ter que pagar para terem seus dados distribuídos com mais velocidade 

pelos provedores. Já as empresas de telecomunicações responsáveis por distribuir os 

sinais de internet também tiveram a sua cota de benefício quando foi derrubada a 

exigência para que dados de brasileiros ficassem armazenados em data centers 

construídos no país. 

As articulações e debates no Congresso para a aprovação do Marco Civil foram 

basicamente restritas à Câmara dos Deputados. Os senadores praticamente abstiveram-

se de discutir o assunto e aprovaram sem alterações a matéria proveniente da Câmara, 

menos de um mês após ela ter sido colocada enviada ao Senado. Um sinal de que os 

acordos partidários já estavam estabelecidos com a presidente Dilma Roussef e com os 

grupos de interesse externos mais fortes. 

Em relação aos direitos do cidadão comum, o Marco Civil revela-se contraditório, 

pois ao mesmo tempo em que afirma defender a privacidade, obriga os provedores a 

manterem dados dos usuários armazenados por pelo menos seis meses, mesmo que o 

cidadão não esteja envolvido em processos judiciais. A Lei não deixa claro quais são os 

reais direitos dos usuários, nem como devem ser os procedimentos judiciais referentes 

às mais diversas questões legais que podem surgir a partir da internet. Há diversos 

Parágrafos genéricos e abertos a inúmeras interpretações. Portanto, serão as 

jurisprudências que irão ditar como será o Marco Civil na prática. São as decisões das 

cortes que determinarão a regulamentação da Lei e que prometem suscitar debates 

aprofundados em torno do mundo online brasileiro. 

Como se pode ver, mesmo no Brasil, onde há uma lei civil específica para a 
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internet, a regulamentação dessa lei esbarra em pontos pouco claros, de difícil 

interpretação e até contraditórios. Assim sendo, o que poderia ser um modelo para 

outros países, acaba por se perder em questões domésticas, como ocorre e ocorrerá em 

diversos países, uma vez que estamos falando de uma regulação local de algo que não 

tem fronteiras claras.  

Assim sendo, optamos por explorar neste estudo pontos específicos da internet, 

que abarcam um cenário global e que têm sido discutidos na esfera internacional. Tais 

pontos, como já referenciamos são: proteção às crianças, governo eletrônico, direitos de 

propriedade intelectual e copyright, comercio eletrônico, e neutralidade da rede. A 

seguir, detalharemos cada uma dessas áreas. 

 

 

3. PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS 

Conforme já referido, a preocupação em proteger as crianças foi o primeiro fatos 

que iria provocar a elaboração da primeira lei para regular a Internet, o Child 

Pornography Prevention Act (CPPA), de 1996, com o objetivo de coibir a distribuição 

de material pornográfico envolvendo menores. Assim, tendo sido o principal motor de 

incentivo à regulação de conteúdos online, a questão de proteção infantil continua sendo 

de extrema importância, diante da falta de preparo de muitos pais e escolas em dotar as 

crianças de elementos que as permitam que utilizam a Internet de forma segura, sem que 

sejam expostas ou que caiam em armadilhas típicas do mundo virtual, onde o anonimato 

pode encobrir ações de adultos mal intencionados. Há que se destacar também que, 

apesar de toda vigilância em torno da questão, ainda se constata uma grande difusão de 

material pornográfico envolvendo menores, a despeito do esforço das estruturas oficiais 

em tentar evitar e punir esse tipo de crime.  

Em termos de regulação, a proteção às crianças é um ponto de convergências 

entre os mais diversos atores envolvidos no debate sobre o tema, mas isso não significa 

que haja um consenso a respeito das normas que devem ser adotadas. Ou seja, é um 

ponto pacífico que as crianças devem ser preservadas, mas não há apenas uma proposta 

nesse sentido. 

Diante disso, e havendo a necessidade de encontrarmos uma metodologia 

adequada ao estudo proposto, pretende-se aqui abordar a proteção às crianças na 

internet de acordo com três enfoques: o primeiro sob uma perspectiva legal, elencando 
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normas internacionais que tratam da proteção à criança, como as declarações e os 

tratados mais pertinentes sobre o objeto de discussão, bem como uma crítica quanto à 

sua aplicação. No segundo enfoque, vamos analisar as diretivas que foram colocadas em 

prática pela ONU, tanto para concretizar as disposições normativas, quanto para 

promoção da defesa da criança no mundo virtual. Por fim, iremos observar como é o 

tratamento dos países quanto às diretivas de proteção à criança. 

O nosso enfoque baseia-se na observação a respeito do uso sadio da internet por 

parte das crianças e também na prevenção no que se refere aos abusos sexuais e à 

difusão de material pornográfico criminoso, compreendendo, nessas duas abordagens, a 

grave possibilidade de degradação da imagem e da dignidade física e psicológica 

infanto-juvenil. 

 

3.1. Aspectos Legais da Proteção à Criança 

Dentro de uma estrutura normativa desenhada a partir da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948
20

 podem ser citados e analisados uma série de 

ordenamentos que tratam especificamente da criança, delineando quais são os seus 

direitos e como deve ser estruturada sua proteção no âmbito familiar. 

A preocupação com a proteção à infância tem seu início no século XIX. Esse 

marco possui correlação direta com a Revolução Industrial, experimentada no 

continente europeu e, mais especificamente, na Inglaterra. O substancial aumento na 

produção industrial por conta de avanços tecnológicos advindos da descoberta de novas 

fontes de energia, como o carvão e, posteriormente, o petróleo, promoveu mudanças 

estruturais na sociedade. Os proprietários dos meios de produção utilizaram mão-de-

obra infantil a troco de remunerações muito baixas e não havia uma preocupação com o 

acesso dessas crianças à educação (SOUZA, 2006). 

Em um segundo momento, a relevante preocupação com a defesa das crianças 

passa a ter como fundamento as mazelas decorrentes das duas grandes guerras 

mundiais, que foram responsáveis pela morte de milhões de cidadãos e, como 

consequência, foram responsáveis também por mortes arbitrárias crianças, assim como 

tornaram muitas outras órfãs e sem qualquer tipo de acesso básico à saúde, educação e 

moradia. Sob esse panorama, ocorre a primeira medida supranacional tomada com o 

intuito de regulamentar direitos básicos das crianças e jovens. A inciativa coube à Liga 
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das Nações
21

, por meio da Declaração de Genebra
22

, de 1924. No entanto, essa 

declaração, por seu conteúdo abstrato em excesso e sem grandes delimitações, não 

proporcionou grandes mudanças práticas na ordem global, uma vez que apresentava 

apenas parâmetros básicos com maior relevo na esfera privada e pouca influência na 

estrutura política das nações. Apesar disso, há de se reconhecer a grande importância do 

documento, por se tratar do primeiro que aborda claramente a importância dos direitos 

das crianças em uma esfera internacional. 

Em 20 de novembro de 1959 a Assembleia Geral da ONU proclamou a 

Declaração Universal dos Direitos das Crianças
23

, uma normalização mais eficaz e até 

hoje tratada como marco fundamental na regulamentação internacional referente à 

infância.  

O texto seguia os preceitos implantados pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e abarcou um viés amplo, apresentando princípios, direitos básicos e deveres 

dos pais e dos Estados. Entre os direitos expressos, pode-se citar o direito ao igual 

tratamento (independente de crença, raça, cor ou sexo), o direito ao nome, à 

nacionalidade, à proteção física, mental e social, bem como o direito ao entendimento e 

amor dos pais e da sociedade. Esse documento aparece como uma Carta de Princípios, 

que estabelece uma base da proteção infantil no mundo. 

Porém, justamente por se caracterizar por sua amplitude de princípios, os 

elementos dispostos na Declaração Universal dos Direitos das Crianças acabam por 

sofrer um nível maior de abstração. Seriam “mandamentos de otimização”, mas não 

normas plenamente aptas ao campo de atuação. Os princípios, em termos jurídicos, são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro das 

possibilidades legais, mas com pouca objetividade (ALEXY, 2001). 

A Declaração Universal dos Direitos das Crianças surgiu em um contexto 

mundial diante do qual começava-se a valorizar a infância como algo fundamental para 

o futuro das nações. Tanto que foi na década de 1960 que a história da educação e da 

criança passaram a ser convergentes. Até então eram questões tratadas de forma distinta, 

conforme afirmam NASCIMENTO, BRANCHER e OLIVEIRA (2008): 
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Com a publicação, na França em 1960 e nos Estados Unidos 

em 1962 do livro de Aries (1973) sobre a “História social da infância 

e da família” e na década seguinte, em 1974, acrescida da publicação 

do texto de De Mause (1991) sobre “A evolução da infância”, os 

historiadores da educação, principalmente os norte-americanos, 

encontravam-se no processo de reconstruir a definição precisa de seu 

campo. No entanto, até este período, poucos historiadores haviam 

manifestado algum interesse pelo tema da infância ou o tinham 

colocado como objetivo de suas pesquisas. Somente uns poucos 

tentaram conhecer melhor a história da infância. Mas, para Aries 

(1973) e De Mause (1991), a história da infância e as questões da 

aprendizagem humana estavam relacionadas conceitual e 

socialmente. Ambos os autores supracitados enfatizaram a 

simultaneidade no tempo do descobrimento ou reconhecimento da 

infância moderna e da aparição de instituições protetoras para cuidar 

e formar a geração mais jovem (2008: 5). 

 

Observamos, portanto, que o conceito de infância começa e ser modificado 

quando ele se alia ao conceito de educação. A institucionalização da escola gerou 

também a separação das crianças, adolescentes, adultos e idosos, por faixas etárias, 

sendo que cada uma dessas faixas deveria ocupar o seu espaço específico, 

nomeadamente, creches, escolas, oficinas de trabalho, asilos, etc. A exceção acaba por 

ser no seio da família, onde as mais diversas faixas convivem no mesmo espaço. Por 

isso as relações familiares têm estado muito em voga no que diz respeito à educação 

infantil (NASCIMENTO, BRANCHER e OLIVEIRA, 2008). 

Além das relações familiares, a conciliação entre infância e educação tornou o 

acesso das crianças à escola uma das principais bases dos Estados. No caso da internet, 

sendo ela um campo de acesso não segmentado (a despeito da tentativa de 

autorregulação por parte de algumas empresas que desenvolvem softwares e 

navegadores, e que informam que determinados conteúdos são permitidos apenas a 

maiores de idade ou permitem o bloqueio a determinados websites), há uma clara 

mistura entre o que pode ser acessado pelas crianças, dentro de preceitos definidos pelos 

padrões legais do mundo offline, e o que é disponibilizado de forma indiscriminada. É 
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nesse ponto que acreditamos estar o principal dilema da internet, no que diz respeito à 

questão da infância.  

Uma vez que menores navegam em meio a um universo de informações, sem 

que tenham necessariamente que ser identificados como tal, e havendo a possibilidade 

deles serem submetidos a atos de má-fé por pessoas com intuito criminoso em relação à 

corrupção e exposição dessas crianças, torna-se muito clara a importância de se regular 

a questão. Algo que vai ao encontro dos preceitos sobre os quais se baseiam os Estados 

contemporâneos. No entanto, sendo o mundo contemporâneo construído nos meios 

online um intricado de bits que não enxerga fronteiras, o grande desafio é conseguir 

alcançar uma regulação que insiste em estar focada ao conceito de Estado Moderno, 

cujos espaços de atuação são bem definidos pela chamada soberania nacional. 

Até a década de 1990, os modelos requeridos para a regulamentação referente à 

infância não contavam ainda com o contexto da “Sociedade em Rede” (CASTELLS, 

1999). Em 1985, a Declaração Universal dos Direitos da Criança influenciou a tomada 

de medidas efetivas por parte dos Estados-Membros da ONU. Foi quando sugiram as 

Regras Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça, da Infância e da 

Juventude, as chamadas Regras de Beijing
24

, que davam concretização processual aos 

litígios que tinham como objeto violações aos direitos das crianças.  

Já em 1989 ocorre a promulgação da Convenção sobre os Direitos das 

Crianças
25

. Entre as regras aferidas consta a determinação da maioridade a partir dos 18 

anos, o que estabeleceu o primeiro parâmetro que discriminaria a infância da fase adulta 

a partir de uma faixa etária. A Convenção também determinou o interesse superior da 

criança em casos de adoção e estabeleceu a possibilidade de adoção internacional. Além 

disso, criou o Comitê Sobre o Direito da Criança
26

, de caráter internacional, “com o fim 

de examinar os progressos realizados pelos Estados Partes no cumprimento das 

obrigações que lhes cabem” (UNICEF, 2004: 28).  

Após a Convenção de 1989, os direitos das crianças têm sido abordados em 

diversos esforços internacionais de caráter jurídico, sempre tendo em conta as questões 

sociais. Entre esses esforços, destacamos a Declaração Mundial sobre a Sobrevivência, 
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Proteção e Desenvolvimento da Criança
27

 (1990), a Convenção sobre a Proibição e 

Ação Imediata para a Eliminação das Piores Formas de Trabalho Infantil
28

 (1999) e a 

Declaração do Milênio das Nações Unidas
29

 (2000), mais especificamente em seu 

Artigo 26º, que versa sobre a garantia de assistência internacional às crianças vítimas de 

catástrofes naturais, genocídio, conflitos armados e outras “emergências humanitárias”. 

No caso específico do Brasil, levando-se em conta a influência das diretivas 

internacionais, podemos destacar a elaboração das Leis de proteção à criança que 

constam na Constituição de 1988 e também a elaboração do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei 806, de 1990
30

). Tais normativas propiciaram um melhor tratamento 

legal à infância e à adolescência no país, permitindo haver garantias para o 

desenvolvimento dos cidadãos menores de 18 anos, possibilitando, ao menos no campo 

jurídico, a sua preparação para a fase adulta. 

 

3.2. Diretivas da ONU acerca da proteção à criança e o acesso à rede 

 Tendo em conta que os esforços iniciais promovidos pela comunidade 

internacional, em torno da proteção às crianças, levaram em conta contextos anteriores à 

era digital, muito influenciados pelos conflitos bélicos do século XX, tona-se 

imprescindível analisar a questão da infância e da adolescência perante as novas 

configurações da Sociedade da Informação (WEBSTER, 1995). Um cenário que ganhou 

contornos mais nítidos no final dos anos 90, e que continua a se consolidar com a 

evolução da internet e também com o crescimento progressivo do número de cidadãos 

info-Incluídos.  

Portanto, analisaremos nesta seção as principais medidas adotadas pela ONU 

para melhor proteger as crianças diante das questões que envolvem o mundo online. 

Optamos por nos concentrar nas diretivas das Nações Unidas, por ser este o principal 

órgão internacional que motivou as regulamentações a respeito da infância e da 

adolescência no mundo. É louvável e profundamente relevante o trabalho desenvolvido 

pelo UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a Infância, cujo objetivo primordial é a 

proteção e defesa das crianças. O UNICEF foi criado em 1946, justamente para 
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combater as mazelas resultantes da II Guerra Mundial, e se tornou um órgão oficial e 

permanente da ONU, chegando até mesmo a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 1965, 

por conta das ações de cooperação internacional e proteção às crianças vulneráveis em 

diversas regiões do mundo.  

Também em 1946, foi criada a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura, que promove ações importantes referentes à infância, 

principalmente por meio de iniciativas de foro educacional. Há ainda a OIT – 

Organização Internacional do Trabalho, uma agência multilateral da ONU, que atua em 

torno das normas internacionais do trabalho e atua sobre uma agenda que incorpora a 

luta contra o trabalho e a escravização infantil. 

Nesse contexto, surge a necessidade da manifestação em escala global dessas 

entidades quanto ao crescente uso da internet. Cabe lembrar que a ONU declarou que o 

acesso à internet constitui um direito humano
31

, conforme expresso na Declaração de 

Princípios da Conferência Mundial sobre a Sociedade da Informação
32

, capitaneada pela 

UIT - União Internacional das Telecomunicações. 

Assim, diante do fato da internet ser considerada elemento fundamental para a 

promoção das liberdades humanas, e compatibilizando essa ideia com a Convenção 

sobre os Direitos das Crianças, de 1989, há uma nova perspectiva que visa a aplicação 

de medidas no acesso e navegação online. A ONU, de acordo com as suas diretivas, 

entendeu que é preciso garantir os direitos das crianças também na internet. Entre os 

artigos da Convenção sobre os Direitos das Crianças que mais requerem medidas dentro 

do mundo online, destacamos os seguintes: 

 

Artigo 13  

1. A criança tem direito à liberdade de expressão. Este 

direito compreende a liberdade de procurar, receber e 

expandir informações e ideias de toda a espécie, sem 

considerações de fronteiras, sob forma oral, escrita, 

impressa ou artística ou por qualquer outro meio à 

escolha da criança.  

2. O exercício deste direito só pode ser objeto de 

 

A Alínea a, do parágrafo 2º, 

do Artigo 13, deixa clara a 

necessidade de restrições, 

caso esteja em questão a 

reputação de outros, 

inclusive da própria criança. 
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restrições previstas na lei e que sejam necessárias:  

a) Ao respeito dos direitos e da reputação de outrem;  

Artigo 17  

Os Estados Partes reconhecem a importância da função 

exercida pelos órgãos de comunicação social e 

asseguram o acesso da criança à informação e a 

documentos provenientes de fontes nacionais e 

internacionais diversas, nomeadamente aqueles que 

visem promover o seu bem-estar social, espiritual e 

moral, assim como a sua saúde física e mental. Para 

esse efeito, os Estados Partes devem:  

a) Encorajar os órgãos de comunicação social a 

difundir informação e documentos que revistam 

utilidade social e cultural para a criança e se 

enquadrem no espírito do artigo 29;  

b) Encorajar a cooperação internacional tendente a 

produzir, trocar e difundir informação e documentos 

dessa natureza, provenientes de diferentes fontes 

culturais, nacionais e internacionais;  

c) Encorajar a produção e a difusão de livros para 

crianças;  

d) Encorajar os órgãos de comunicação social a ter 

particularmente em conta as necessidades linguísticas 

das crianças indígenas ou que pertençam a um grupo 

minoritário;  

e) Favorecer a elaboração de princípios orientadores 

adequados à proteção da criança contra a informação 

e documentos prejudiciais ao seu bem- -estar, nos 

termos do disposto nos artigos 13 e 18. 

 

A Alínea e, do Parágrafo 

único, do Artigo 17 

demonstra a importância de 

se proteger a criança de 

informações e documentos 

que sejam prejudiciais ao 

seu bem-estar. 

 

Artigo 34  

Os Estados Partes comprometem-se a proteger a 

criança contra todas as formas de exploração e de 

violência sexuais. Para esse efeito, os Estados Partes 

 

O Artigo 34 demonstra 

claramente a necessidade de 

haver resoluções que 
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devem, nomeadamente, tomar todas as medidas 

adequadas, nos planos nacional, bilateral e multilateral 

para impedir:  

a) Que a criança seja incitada ou coagida a dedicar-se 

a uma atividade sexual ilícita;  

b) Que a criança seja explorada para fins de 

prostituição ou de outras práticas sexuais ilícitas;  

c) Que a criança seja explorada na produção de 

espetáculos ou de material de natureza pornográfica. 

impeçam a coação e 

exploração de âmbito sexual 

envolvendo crianças. 

 

 

3.3. Segurança Infantil Online - Desafios Globais e Estratégias 

 Um dos estudos mais amplos e relevantes feitos pelo UNICEF foi publicado em 

dezembro de 2011, com o título “Child Safety Online – Global Challenges e Strategies” 

(Segurança Online da Criança – Desafios e Estratégias Globais)
33

. Na época, contatou-

se a dificuldade na produção de pesquisas sobre o comportamento das crianças no 

mundo online, bem como sobre os riscos e vulnerabilidades ao dano dos menores no 

ambiente da internet. O estudo basicamente analisou medidas de países com rendas 

médias e altas da Ásia, Europa e América do Norte, pois eram os locais onde as crianças 

mais tinham acesso aos meios online. No entanto, há uma lacuna a ser preenchida, 

referente a locais onde a penetração da internet avança a passos mais lentos, sobretudo 

na África, América Latina e uma parte considerável da Ásia.  

O estudo alerta que em todo mundo as crianças e jovens são os primeiros a 

aderirem às novas tecnologias, tendo acesso a um espaço que pode ser imensamente 

criativo, mas que também traz o risco expô-los a danos que podem passar despercebidos 

pelos adultos. Para a UNESCO, uma vez que a centralidade da internet está nas mãos de 

privados, e não do Estado, as empresas devem desenvolver soluções e ferramentas que 

prezem pela integridade e pela proteção das crianças. Assim os governos focam muito 

na arquitetura da internet os esforços para proteger os menores no meio online e 

também estabelecem leis que permitem processar quem agir em dissonância em relação 

a essas leis. No entanto, ao nível internacional esse progresso é irregular, pois não há 
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 O estudo foi desenvolvido pelo centro de Pesquisa Innocenti (IRC – Innocenti Research Center), que 
pertence ao UNICEF e é responsável pelos estudos estratégicos da instituição. O IRC foi criado em 1988 
e está estabelecido em Florença, na Itália. Mias informações em http://www.unicef-irc.org/. Acesso em 
10 de janeiro de 2015. 

http://www.unicef-irc.org/
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ainda uma consciência geral que estabeleça uma clara prioridade na integração das 

políticas de proteção às crianças ao mundo online. O desafio principal que se coloca é a 

necessidade dos formuladores de políticas integrarem agentes públicos e privados e os 

engajarem na construção de uma internet mais segura (UNICEF, 2011). 

 

These include integrating an understanding of the methods of 

child sexual abuse and exploitation into building Internet access; 

understanding child usage of ICT and working with young people on 

effective safety strategies; integrating awareness and understanding 

of online-related child abuse and exploitation into child protection 

systems; developing effective law enforcement against online-related 

child abuse and exploitation; and integrating child protection into 

effective law enforcement (UNICEF, 2011: VII).
34

 

 

O estudo exemplifica os cinco principais instrumentos internacionais de apoio à 

criança. São eles: 

 Convenção dos Direitos das Crianças (1989);  

 Protocolo de Palermo (2000)
35

 

 Convenção sobre o Cibercrime – Convenção de Budapeste (2001) 
36

 

 Protocolo Facultativo para Convenção sobre os Direitos das Crianças relativo à 

venda de crianças, prostituição e pornografia infantis (2004)
37

  

 Convenção do Conselho da Europa sobre a Proteção das Crianças contra a 

Exploração e o Abuso Sexual (2007). 
38
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 Tradução livre: “Isso inclui integrar uma compreensão dos métodos de abuso sexual e exploração de 
crianças na construção de acesso à Internet; compreender o uso que as crianças fazem das tecnologias 
da informação e comunicação (TIC) e trabalhar com os jovens estratégias de segurança eficazes; integrar 
uma consciência e compreensão a respeito do abuso e exploração de crianças no meio online, de acordo 
com os sistemas de proteção à criança; desenvolver uma legislação efetiva contra o abuso e exploração 
de crianças, no que diz respeito ao meio on-line; e integrar a proteção da criança no cumprimento 
efetivo da lei”. 
35

 Disponível em http://sinus.org.br/2014/wp-content/uploads/2013/11/OIT-Protocolo-de-Palermo.pdf. 
Acesso em 10 de janeiro de 2014. 
36

 Disponível em 
http://www.acidi.gov.pt/_cfn/529350b642306/live/+Conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+o+Cibercrime++. 
Acesso em 10 de fevereiro de 2014. 
37

 Disponível em http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10123.htm. Acesso em 10 de janeiro de 
2014. 

http://sinus.org.br/2014/wp-content/uploads/2013/11/OIT-Protocolo-de-Palermo.pdf
http://www.acidi.gov.pt/_cfn/529350b642306/live/+Conven%C3%A7%C3%A3o+sobre+o+Cibercrime
http://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10123.htm
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Apesar dos instrumentos citados, no caso da internet, há uma necessidade maior de 

vigília, uma vez que o meio, por suas próprias características, é um campo fértil para a 

criação e difusão de imagens abusivas envolvendo menores. Além disso, no mundo 

online há oportunidades significantes para que adultos mal intencionados entrem em 

contato com crianças e jovens.   

O estudo da UNICEF (2011) cita ainda uma série de categorias para explicar quais 

são os riscos e danos relativos às atividades online, que envolvem crianças. São eles: 

a) Danos causados pelo conteúdo já existente na rede: a criança, neste caso, é uma 

receptora passiva de material pornográfico. 

b) Danos causados por contato: a criança é alvo de um adulto que pode envolvê-la 

em atividades sexuais, fotografá-la e difundir imagens na internet. 

c) Danos por conduta: a criança ativamente passa a constituir um comportamento 

de risco ou abusivo, produzindo material pornográfico, encontrando-se 

fisicamente com um adulto com o qual iniciou uma conversação online, 

disponibilizando na rede imagens próprias ou de terceiros, baixando imagens de 

abusos de crianças ou de bullying. 

Em relação aos adultos que praticam crime de abuso sexual contra crianças na 

internet, há basicamente três tipos: aqueles que fazem download de imagens para uso 

próprio; aqueles que criam e distribuem imagens inadequadas de crianças; aqueles que 

buscam contato com crianças para praticar abusos sexuais. 

O estudo revela ainda a grande dificuldade em se estabelecer um número concreto 

referente aos sites que contêm conteúdo inadequado envolvendo menores. No entanto, 

cita dados da Internet Watch Fundation (IWF), que identificou um grande crescimento 

no número de websites que difundem conteúdo de abuso sexual de crianças, de 2006 a 

2010. Enquanto em 2006 a IWF havia identificado 10.600 URLs
39

 com material 

pornográfico infantil, em 2010 o número aumentou para 16.700 URLs. Esse aumento 

tem sido facilitado até mesmo pela evolução da arquitetura da internet, que hoje permite 

que se aloque imagens em provedores de diversos locais, enquanto anteriormente a 

possibilidade de alocação desses conteúdos online era mais limitada. A difusão peer-to-
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Disponível em http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/LCBrochure_prt.pdf. Acesso em 10 
de janeiro de 2014. 
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 Um URL - Uniform Resource Locator, ou Localizador Padrão de Recurso, é um endereço na rede, onde 
estão alocadas as informações que formam uma página da internet, por exemplo.  

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/LCBrochure_prt.pdf
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peer (P2P)
40

 cria, portanto, uma grande necessidade do provedores de internet 

colaborarem com a identificação dos abusadores. 

Os meios mais utilizados pelos criminosos para corromper crianças são as salas de 

bate-papo, as redes sociais online e os programas de mensagens espontâneas. Muitas 

vezes o objetivo é persuadir a criança a praticar atos libidinosos perante uma webcam. 

Assim, os abusadores gravam as imagens e as difundem. Um processo que pode levar, 

horas, dias, meses e até anos.  

Em relação à idade, as maiores vítimas costumam ser meninas pré-adolescentes, 

muito ativas nas redes, que, até mesmo pela faixa etária, estão muito aptas a fazer novas 

amizades, tornando-se um alvo. É uma fase na qual elas estão desenvolvendo suas 

identidades sociais, emocionais e sexuais.  

E mesmo que eventos dessa natureza estejam se tornando cada vez mais comuns, a 

legislação para punir esse tipo de abuso nos meios online ainda é ineficiente em muitos 

países. Há locais em que esse comportamento não é algo que possa ser criminalizado. 

Há também países onde a corrupção de menores no meio online é acentuada que não 

possuem bancos de dados coordenadas de forma a poder oferecer informações sobre os 

abusadores (UNICEF, 2011).  

Vemos, portanto, que a questão da proteção às crianças ainda é algo incipiente e 

pouco robusto. Mesmo que esse tema tenha sido o motor propulsor no mundo das 

discussões sobre a necessidade de se regular a internet.  

O UNICEF (2011) também menciona as diretrizes da Declaração do Rio de 

Janeiro
41

, divulgada em 2008, no âmbito do Terceiro Congresso Mundial de 

Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As diretrizes visam 

prevenir abusos no uso de imagens de crianças na internet e aderir a novas tecnologias 

para combater o aliciamento de menores, tanto no mundo online quanto no offline. Entre 

as questões difundidas na Declaração estão: 

 

 Criminalizar a produção, distribuição, recebimento e posse 

intencionais de pornografia infantil, inclusive imagens virtuais 

e representações sexualmente exploratórias de crianças, assim 

                                                           
40

 Peer-to-peer (pessoa-a-pessoa ou ponto-aponto) é uma arquitetura de rede onde cada ponto da rede 
é também um servidor, o que permite compartilhamento de arquivos entre usuários. 
41

 http://www.crpsp.org.br/portal/comunicacao/diversos/mini_cd/pdfs/declaracao_rj.pdf. Acesso em 
13 de janeiro de 2015. 
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como o consumo, acesso e exibição intencionais deste material 

ainda que sem contato físico, estendendo a responsabilidade 

legal a entidades tais como empresas em caso de 

responsabilidade ou envolvimento na produção e/ou 

disseminação de tais materiais;  

 Realizar ações específicas e orientadas para prevenir e 

eliminar a pornografia infantil e o uso da Internet e de outras 

tecnologias recentes no aliciamento de crianças para o abuso 

sexual dentro e fora da Internet e para a produção e 

disseminação de pornografia infantil e outros materiais. 

Identificação de vítimas, apoio e cuidados especializados 

devem ser de alta prioridade;  

 Conduzir ações educacionais e de conscientização focadas em 

crianças, pais, professores, organizações da juventude, e 

outros que trabalham com e para crianças com o objetivo de 

aprimorar o entendimento dos riscos do uso da Internet, 

telefones celulares e outras tecnologias, incluindo informações 

para crianças sobre como se protegerem, como procurar 

ajuda e denunciar ocorrências de pornografia infantil e 

exploração sexual na Internet.  

 Tomar as medidas legislativas necessárias para requerer a 

provedores de Internet, empresas de telefonia celular, 

mecanismos de busca e outros atores relevantes a denunciar e 

remover sítios de pornografia infantil e imagens de abuso 

sexual de crianças e desenvolver indicadores para monitorar 

resultados e aprimorar esforços; 

 

3.4. Eficácia nacional das diretrizes supranacionais 

Apesar dos esforços internacionais que buscam incentivar os Estados a adotarem 

medidas eficazes de proteção às crianças, muitas vezes tais diretivas não são aplicadas 

na prática. Uma exceção em relação aos tratados internacionais é a Europa ocidental, 

onde os países costumam ser mais efetivos. Tal fato pode estar relacionado à força 

política da União Europeia, que detém um Parlamento que demonstra preocupações 
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nesse sentido, e cujas orientações são muito discutidas nas esferas domésticas dos 

países-membros. 

Entre as medidas tomadas pelos países que compõem a União Europeia podemos 

destacar a Agenda Digital para a Europa
42

, que estabelece objetivos até o ano de 2020. 

Destaca-se também o programa Internet Mais Segura
43

, criado em 2008 para identificar 

como as crianças fazem uso da internet e identificar e combater os riscos aos quais os 

menores podem estar expostos. De uma forma geral, a Europa tem tomado medidas nas 

seguintes esferas (Comissão Europeia, 2011): 

 Conteúdos ilegais ou prejudiciais: Envolve principalmente provedores de 

acesso e de conteúdo fornecedores de conteúdo e de serviços. Os indicativos 

apontam para a elaboração de um código de conduta que seria apresenta como 

uma etiqueta nos sites web. Os Estados-membros também estão empenhados na 

elaboração de sites específicos em busca com conteúdos apropriados, além de 

um motor de busca que agregue apenas sites que respeitem os direitos das 

crianças. 

 Linhas diretas: A agenda digital prevê que os países criem linhas telefônicas 

específicas para denúncias de conteúdos online ofensivos ou prejudiciais às 

crianças. O financiamento do serviço viria por meio do programa Internet 

Segura. Cerca de 34 Estados-membros já possuem o serviço desde 1999. É o 

chamado INHOPE – Associação de Linhas Diretas da Internet, que foi previsto 

no antigo plano europeu de segurança da internet e envolve também países de 

outros continentes. Algumas dessas linhas funcionam em parceria com os 

fornecedores de serviços de internet, que se comprometem a retirar 

imediatamente conteúdos ilegais denunciados. Apesar do serviço já estar em 

funcionamento, há questões a serem resolvidas, pois nem sempre a retirada de 

conteúdo é feita de forma imediata e eficaz, já que não há uma uniformidade na 

qualidade do que é oferecido. Além disso, a divulgação dessas linhas ainda não é 

suficiente ao ponto delas serem plenamente conhecidas pelas crianças e demais 

cidadãos. 
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 Disponível em 
http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_pt.htm. Acesso em 21 
de janeiro de 2014. 
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 Decisão n. o 1351/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho. Disponível em http://eur-
lex.europa.eu/legal-
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 Fornecedores de serviços de internet (FSI): a Europa não tem encontrado 

dificuldades em envolver os FSI no combate aos crimes contra as crianças na 

internet. Segundo a Comissão Europeia, os FSI têm sido proativos no sentido de 

providenciar ferramentas de proteção infantil, assumindo compromissos em 

torno da questão. Apesar disso, não há uma associação dos fornecedores de 

serviços de internet que os obrigue a assinar os termos que constam nas 

diretivas. Portanto, a adesão é sempre voluntária. Diante disso, apenas 11 

Estados-membros acreditam que as normas de conduta dos FSI estão bem 

adaptadas aos novos cenários digitais. 

 Redes sociais online: Uma das principais bases da União Europeia, em relação 

às redes sociais, foram os Princípios de uma Rede Social Mais Segura para a 

União Europeia (Safer Social Networking Principles for the UE)
44

. O documento 

foi publicado em 2008 e outorgado por 21 empresas que fornecem serviços de 

redes sociais online, entre elas Facebook, Microsoft e Yahoo!. O objetivo é 

minimizar os problemas envolvendo menores nas redes. Em seu teor, os 

provedores de serviços de redes sociais digitais se comprometem a colaborar 

com pais, professores, governos e entidades públicas, justiça, polícia, sociedade 

civil e usuários, de forma a dotá-los de ferramentas capazes de proteger as 

crianças. São sete os princípios referidos: 

1. Ampliar a conscientização a respeito da necessidade de haver mensagens 

educativas sobre segurança e políticas claras que podem ser utilizadas 

por pais, professores e demais responsáveis pela educação das crianças, 

sempre de forma clara e apropriada para as respectivas faixas etárias. 

2. Trabalhar de forma a garantir que os serviços são apropriados às faixas 

etárias a que se destinam. 

3. Dar poder de escolha aos usuários, por meio de ferramentas e tecnologias 

4. Providenciar mecanismos de fácil utilização para denunciar condutas ou 

conteúdos que violem os termos de serviço. 

5. Responder às notificações a respeito de conteúdos e conduta ilegais. 

6. Habilitar e incentivar os usuários para que disponibilizem informações 

pessoais e privadas de forma segura. 

7. Avaliar melhores meios de revisão de conteúdos/condutas ilegais. 
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 Disponível em https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/sn_principles.pdf. 
Acesso em 20 de fevereiro de 2015. 
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Apesar das iniciativas, o crescimento exponencial das redes sociais online 

impede que os sistemas de controle cubram os potenciais riscos de uma forma 

plenamente eficiente. Assim, há uma grande dependência das próprias empresas que 

fornecem os serviços e que precisam, de forma auto regulatória, atender a essa demanda 

da sociedade. Falta uma generalização a respeito dos mecanismos de proteção às 

crianças, que precisam ser criados a partir de um grande debate entre as partes 

envolvidas. 

 Conteúdos problemáticos da Internet provenientes de outros 

Estados-Membros/de países terceiros: Os Estados-Membros da União 

Europeia acreditam que a maior parte dos conteúdos problemáticos que circulam 

na internet têm origem em países terceiros. Por isso, as discussões em torno de 

uma harmonização legal tem sido considerada muito mais plausível dentro dos 

limites da Europa unificada do que em termos internacionais mais amplos. 

Acredita-te que dentro da União Europeia pode-se alcançar uma harmonização 

da proteção dos menores no meio online. Apesar disso, considera-se importante 

dentro da Europa a realização de convênios com países terceiros.  

 Literacia midiática e sensibilização: A questão da literacia midiática, que 

envolve também o meio online, tem sido tratada como uma das prioridades do 

trabalho da Comissão Europeia, no que diz respeito à educação. Além do já 

citado programa Internet Segura, o projeto EU Kids Online tem sido uma 

importante ferramenta no caminho da conscientização a respeito do uso da 

internet. A iniciativa conta com um website interativo
45

 e com uma página no 

Facebook
46

, e visa estimular pesquisas sobre o uso das chamadas novas mídias 

pelas crianças, tendo com objetivo principal a segurança dos menores. Entre os 

estudos que a iniciativa tem promovido estão questões sobre abusos, 

ciberbullying, mensagens de ódio, mensagens pró-anorexia, orientações aos pais 

e professores, etc. Em geral, as iniciativas focadas na literacia midiática têm sido 

integradas ao ensino oficial. Apesar disso, a Comissão Europeia reconhece que o 

ensino concreto dessas matérias ainda é fragmentado e incoerente. 
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 Disponível em http://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/index.html?r=64. Acesso em 3 de fevereiro de 
2015.  
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 Disponível em https://www.facebook.com/pages/EU-Kids-Online/102320089891626. Acesso em 3 de 
fevereiro de 2015. 

http://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/index.html?r=64
https://www.facebook.com/pages/EU-Kids-Online/102320089891626


37 
 

 Restrições ao acesso aos conteúdos: De acordo com a Comissão Europeia 

(2011), uma medida que restrinja o acesso aos conteudos necessita de duas 

vertentes. A primeira diz respeito à elaboração de uma categorização etária e à 

classificação dos conteúdos. A segunda refere-se à garantia de respeito a essas 

classificações e categorizações. Os responsáveis pelo menor podem cumprir um 

importante papel nesse sentido, mas os sistemas técnicos de controle, verificação 

etária e filtragem são muito importantes. Ou seja, é preciso que haja uma 

possibilidade técnica para que as restrições de acesso aos conteúdos possam 

funcionar, mas é um consenso entre os Estados-Membros que o controle 

parental sempre se fará necessário. 

 Serviços de comunicação social audiovisual: A possibilidade de haver 

símbolos na tela ou de ser emitido um sinal sonoro sempre que uma criança 

acessa um website com conteúdo impróprio é algo que vem sendo discutido em 

âmbito europeu, bem como outras medidas, entre elas dispositivos técnicos de 

filtragem, sistemas de pré-encerramento e código pin. No entanto não há um 

consenso em relação a tais possibilidades.  

 Jogos: A questão dos jogos online tem sido regulada por meio da PEGI Online - 

Pan-European Games Information System
47

. O PEGI considera como jogo 

online um jogo digital que necessita de uma ligação de rede para ser jogado, 

sejam eles em consoles, telefones celulares, computadores pessoais, etc.  

A Comissão Europeia (2011) refere que ainda são poucos os meios de controle e 

acompanhamento dos jogos online e que a indústria de jogos ainda participa de 

forma pouco ativa em relação às medidas de proteção às crianças. Entre os riscos 

aos quais as crianças estão expostas ao utilizarem os jogos onlines estão os 

conteúdos que vão surgindo no decorrer de alguns jogos e que podem ser 

inadequados, a violação da privacidade, uma vez que algumas crianças podem 

ser encorajadas a partilhas dados pessoais com outros jogadores desconhecidos, 

hiperligações para outros websites de conteúdo impróprio, entre outras. A 

possibilidade de haver nas escolas uma disciplina de literacia midiática pode 

amenizar a ocorrência de danos aos menores. 

Direito de resposta nos meios de comunicação social online: Na maioria dos 

Estados-Membros já está previsto na legislação vigente o direito de reposta em 
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 Disponível em http://www.pegionline.eu/. Acesso em 23 de janeiro de 2015. 
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veículos noticiosos que operam na internet. A possibilidade de extender esse 

direito a outros meios virtuais é algo ainda distante. Apesar de já ter sido 

colocado como uma possibilidade, ainda não há uma coerência nem mesmo em 

relação ao que já está em prática. 

 

Como vimos, a Europa tem se debruçado de forma sistemática nas questões 

relacionadas ao mundo virtual, que podem funcionar como meios de proteção às 

crianças.  

Já a América Latina se encontra em uma posição desfavorável, pois ainda sofre 

com problemas estruturais relacionados às crianças, como a fome, o acesso à educação 

de qualidade, o acesso à saúde, a falta de políticas públicas que possam reduzir as 

diferenças sociais, a dificuldade de inserção sociais das famílias de baixa renda e o 

baixo acesso às cortes judiciais. Dessa forma, as políticas interamericanas em torno da 

proteção da criança e do jovem na internet acabam por ser muito pouco efetivas.  

O Brasil, maior país latino-americano, mesmo tendo sido pioneiro na aprovação 

de um código específico para o meio online, o Marco Civil da Internet, não construiu de 

forma veemente medidas de proteção às crianças no ambiente virtual. O código fala do 

assunto apenas em seu artigo 29º, nos seguintes termos: 

 

O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de 

computador em seu terminal para exercício do controle parental de 

conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, 

desde que respeitados os princípios desta Lei e da Lei no 8.069, de 13 

de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os 

provedores de conexão e de aplicações de internet e a sociedade civil, 

promover a educação e fornecer informações sobre o uso dos 

programas de computador previstos no caput, bem como para a 

definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e 

adolescentes. 

 

Observamos que os esforços governamentais ainda são pouco eficazes na 

regulação de medidas aptas à garantir a segurança dos menores nas redes digitais. Ainda 
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depende-se muito da autorregulação da indústria, que, por questões de conflitos de 

interesse, pode não estar amplamente aberta a acatar diretivas que não têm força de lei.  

Como se pode observar, a proteção às crianças ainda está longe de ser algo 

consensual. Conforme já citamos, em 1999 o presidente dos EUA, Bill Clinton 

sancionou um alei a distribuição de material pornográfico online envolvendo menores 

de idade. Em 2000, o Congresso dos Estados Unidos promulgou o chamado CIPA - 

Children’s Internet Protect Act, que proibiu o acesso a conteúdos inapropriados para 

menores de 12 anos em locais como escolas e bibliotecas. Além disso, o CIPA 

estabeleceu a proibição de menores de acessarem material pornográfico impróprio.   

Cabe citar também o Reino Unidos, que em 2004 promulgou o Children Act, que 

regulou questões legais de proteção à criança, à luz da Convenção dos Direitos das 

Crianças de 1989. 

Não é pretensão deste estudo elaborar m relatório exaustivo, país por país, a 

respeito das medidas que vêm sendo tomadas para proteger as crianças no meio online. 

Nosso intuito é levantar as principais medidas e tornar claro como anda o debate 

internacional em torno da questão. Assim, de acordo com os debates internacionais, 

nota-se que não há uma unidade global nas posturas nacionais quanto à proteção à 

criança no uso da internet.  

Trata-se ainda de uma questão embrionária, apesar dos países que integram a 

União Europeia estarem bastante adiantados em relação a outras regiões do planeta. 

Enquanto alguns países são referências no controle e no combate ao mau uso da 

internet, outros não estão tão atentos ao debate sobre a proteção online e os perigos 

inegáveis que a ausência de uma regulação pode acarretar.  

É necessário ressaltar medidas importantes que vêm sendo adotadas, como 

ocorreu no 9º Encontro Anual do Fórum de Governança da Internet (IGF)
48

, realizado 

em 2014, em Istambul, na Turquia. A pauta do quarto dia de debates teve como tema 

central “Conectando continentes para uma melhor governança multi-setorial da 

internet”. Na ocasião, foram apresentadas novas diretrizes básicas em torno da proteção 

das criança no meio online, que traçam perspectivas de um uso consciente da internet 

sob quatro focos distintos:  
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 Mias informações em http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2014-
istanbul/308-igf-2014-chairs-summary-final/file. Acesso em 3 de dezembro de 2014. 

http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2014-istanbul/308-igf-2014-chairs-summary-final/file
http://www.intgovforum.org/cms/documents/igf-meeting/igf-2014-istanbul/308-igf-2014-chairs-summary-final/file
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1. Diretrizes para as crianças: Alerta às crianças para que façam um bom uso da 

internet, estando sempre atentas a possíveis aliciadores que possam causar danos 

à sua imagem e dignidade, além das questões como o bullying e o assédio
49

. 

2. Diretrizes para os pais e educadores: Indicam quais são as medidas necessárias 

para que eles possam controlar as crianças no acesso à internet, sem que elas 

tenham seus direitos básicos violados
50

. 

3. Diretrizes para a indústria: Indicam como as empresas podem agir para 

promover o melhor uso das ferramentas online pelas crianças, dando segurança 

suficiente para uma navegação de qualidade
51

. 

4. Diretrizes para legisladores e chefes de Estado: Delineiam parâmetros para que 

se estabeleçam medidas legais indispensáveis à proteção da criança, 

promovendo punição aos agentes de condutas como o aliciamento e 

disseminação de pornografia infantil e de imagens de crianças em cenas 

sensuais, criando políticas públicas de ensino aos jovens e aos pais para que a 

internet seja usada para o desenvolvimento de uma sociedade mais ampla, plural 

e cidadã.
52

 

 Para além das diretivas dispostas em Convenções, Conferências e outros tipos de 

debates, ainda cabe mencionar uma medida adotada pela ONU para a consolidação das 

demandas que concernem à proteção infantil no acesso à rede. Trata-se de um projeto-

piloto adotado na Etiópia para proteger as crianças no mundo online
53

. A medida tem 

como finalidade a promoção do uso “inteligente, seguro e responsável” das tecnologias 

digitais. O projeto, com apoio do Facebook, consiste em estabelecer treinamentos em 25 

escolas do país, com o auxílio de professores, para promover a literacia digital tendo 

como alvo crianças e jovens locais. O projeto torna evidente que as alianças entre os 

poderes públicos e privados, capitaneadas por organismos internacionais, permite um 

esforço conjunto eficaz para fazer cumprir as declarações e convenções internacionais 

para a proteção da criança e do adolescente. 

 

                                                           
49

 http://www.itu.int/en/cop/Documents/gl-child-2009-e.pdf. Acesso em 12 de julho de 2014. 
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 http://www.itu.int/en/cop/Documents/guidelines-educ-e.pdf. Acesso em 12 de julho de 2014. 
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 http://www.itu.int/en/cop/Documents/bD_Broch_INDUSTRY0809.pdf. Acesso em 13 de julho de 
2014. 
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 http://www.itu.int/en/cop/Documents/guidelines-policy%20makers-e.pdf. Acesso em 13 de julho de 
2014. 
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 http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2013/CM11.aspx#.VDcozKhdUv7. Acesso em 13 de 
julho de 2014. 

http://www.itu.int/en/cop/Documents/gl-child-2009-e.pdf
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4. GOVERNO ELETRÔNICO (E-GOVERNMENT) 

A já mencionada arquitetura end-to-end da internet tem influenciado não apenas a 

maneira como os usuários utilizam os serviços online, mas também a interação entre 

pessoas, empresas e governo, mediada pelos equipamentos eletrônicos, mais 

especificamente os computadores e smartphones. No caso específico das administrações 

públicas, a arquitetura da internet tem refletido diretamente na configuração de novas 

formas de participação cidadã e tomada de decisão política (political decision making), 

com base na ideia de participação democrática através do meio online. É o chamado e-

government ou governo eletrônico. 

O governo eletrônico tem ganhado destaque nos debates promovidos em torno da 

internet, em âmbito mundial. O Internet Governance Forum (IGF) vem destacando o e-

government como um tema de grande relevo, devido à expectativa e às possibilidades da 

promoção de ações governamentais impulsionadas, propostas e debatidas a partir de 

instrumentos eletrônicos online.  

Algumas iniciativas dos governos hoje, que estão naturalmente inseridas na 

agenda de ações, já são ligadas à comunicação mediada por computador. Entre elas, três 

demandas vêm se destacando. São elas: 

 A inclusão digital: Prevê a construção de infraestruturas de transmissão de 

dados e também de políticas sociais que permitam o acesso da população à 

internet e às ferramentas informáticas. 

 A disponibilização de dados em rede: Algo que tem sido popularizado 

pelos portais da transparência que, em muitos casos, são prerrogativas de 

Estado determinadas por meio de leis. 

 Os modelos de gestão compartilhada: Os governos naturalmente têm 

buscado ouvir mais os cidadãos, promovido mais consultas públicas por 

meio online e desenvolvido ferramentas interativas que possibilitem uma 

melhor comunicação com a sociedade civil. 

Tais iniciativas são vistas como necessárias e até imprescindíveis para o 

desenvolvimento, mesmo levando-se em conta que a democracia suscita inúmeras 

outras questões. No entanto, a filosofia do progresso, positivista, impõe uma agenda de 

desenvolvimento influenciada pelo iluminismo, que é seguida pela sociedade cujos 

princípios liberais parecem estar presentes na matéria em questão.  

A adoção da tecnologia no tratamento dos dados por parte do governo e o fomento 

da interação entre as gestões públicas e os cidadãos são iniciativas que podem ser vistas 
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como uma possibilidade de promoção do crescimento (GUTTERMAN, 2011). Portanto, 

este estudo se baseia na vertente desenvolvimentista da Sociedade da Informação 

(WEBSTER, 1995), apesar de termos consciência de que esse não é um ponto pacífico 

no âmbito das Ciências Sociais e Humanas.  

Mesmo optando pelo caminho mais otimista em torno da evolução tecnológica, 

levaremos em conta que há uma visão muitas vezes exacerbada em trono das promessas 

das inovações tecnológicas na construção de um futuro mais adequado (LIPOVETSKY 

e CHARLES, 2004). 

A ideia desenvolvimentista tem funcionado na prática como uma forma de 

legitimar as agendas dos Estados em relação às tecnologias, pois estes têm utilizado tal 

visão teórica para estimular e legitimar o public comeback (GÓMEZ-BARROSO e 

FEIJÓO, 2010), que seria uma forma de efetivar a participação central do poder público 

nos temas relacionados às redes de comunicação. Algo que contrapõe uma visão 

neoliberal, que resultou no fim dos monopólios públicos das telecomunicações – 

principalmente na Europa - e que traz de volta o centralismo estatal, por meio da 

necessidade dos investimentos públicos em infraestruturas para a transmissão de dados 

digitais. O public comeback colabora ainda para uma nova noção de cidadania e 

participação popular, que está plenamente ligada à inclusão digital: 

 

A modernização das redes tem sido estabelecida de forma a estender 

os serviços ao maior número possível de pessoas. Por meio do acesso 

às ferramentas de comunicação, pode-se participar ativamente na 

sociedade e na economia. Por isso, a inclusão digital é vista como 

fundamental para a cidadania na sociedade da informação e na 

sociedade do futuro. (Denicoli, 2012: 36)   

 

O e-government configura-se ainda como uma possibilidade de estabelecimento 

de uma democracia nos moldes contemporâneos, que carece de novos canais de 

comunicação com os cidadãos, perante a crise de representatividade que tem sido 

registrada, como bem referiu LOUREIRO (2012). 

 

Esgotadas muitas das suas soluções políticas tradicionais, e 

instabilizadas outras pela substituição e virtualização mediáticas 

que hoje inúmeros autores, entre os quais nós próprios, lhe 
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diagnosticamos, o pensamento teórico do espaço público, fundado 

nas categorias modernas, está em crise. As suas respostas surgem-

nos incompletas, imprecisas, revelam-no rarefeito e, por isso, 

parco em oxigénio que possa insuflar uma verdadeira ideia de 

acção política que seja, ao mesmo tempo, social e cidadã. Talvez 

um dos seus problemas resida, precisamente, na contradição cada 

vez mais evidente entre as dinâmicas sociais, profundamente 

cinéticas, que se desenvolvem na intersticialidade das ligações, e a 

estanquicidade de uma cidadania contida em dispositivos 

normativos, construída pela visibilidade moderna (LOUREIRO, 

2012: 448). 

Para LOUREIRO (2012), a cinética dos atos se sobrepõe à realidade das ações, 

cerceando o cidadão crítico. Algo que é um reflexo da crise da representação moderna, 

que reduz o cidadão ao eleitor, sendo que, após o sufrágio, a sua representação é 

outorgada a eventuais representantes que o substituem e, ao mesmo tempo, o isentam 

das tomadas de decisões.  A mídia dita tradicional seria um importante agente de 

ampliação da esfera pública, dada a sua característica baseada no fato de que se 

constituem como meios de massa, ou seja, que têm potencial para levar informações a 

um grande número de pessoas. No entanto, na própria mídia há claros sinais de 

“eufemização da própria cidadania”.   

Seria então a internet a plataforma aparentemente mais apropriada para o resgate 

do cidadão e do seu engajamento perante as questões importantes para a pólis, pois é no 

medium online que temos encontrado a possibilidade de subjetivação dos temas do 

espaço público. Tanto que, por meio da internet, foi fomentada uma série de protestos 

populares que tem como marco inicial a chamada Primavera Árabe
54

. Esses protestos, 

que ainda continuam eclodindo mundo afora, têm algumas características comuns, como 

a forma de convocação ocorrida principalmente nas redes sociais online, a falta de 

lideranças representativas e institucionais, e a ausência de engajamentos político-

partidários que possam se colocar como intermediários entre os poderes estabelecidos e 

a população. Algo que revela a falência da democracia representativa construída na Era 

Moderna. Nota-se, portanto, uma clara necessidade social de se criar uma nova ágora. E 
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 A Primavera árabe foi uma onda de protestos de rua, iniciados em dezembro de 2010, que atingiram 
países como Egito, Tunísia, Argélia, entre outros. Foram protestos sem lideranças definidas, que 
eclodiram e se sustentaram a partir de informações difundidas nas redes sociais online. 
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ela se torna passível de ser construída com caráter eletrônico, de acordo com a visão dos 

governos que investem na mediação via internet. 

Seria um resgate do conceito de democracia, só que de acordo com uma 

modernidade na qual as instituições são mais flexíveis e menos robustas. Na visão de 

BAUMAN (2011), seria uma modernidade líquida, com instituições menos rígidas e 

mais adaptáveis  

A democracia teve suas bases fundadas na Grécia Antiga, mais especificamente 

em Atenas, onde houve uma experiência de um governo dos cidadãos, no século V a.C. 

A etimologia da palavra democracia significa governo ou autoridade (kracia) do povo 

(demos). Em sua gênese ela se refere ao estabelecimento de um poder representativo, 

emanado da decisão de muitos, ao contrário dos poderes monárquicos ou oligárquicos 

(FREIRE, 2015). Mas, no atual estágio da Modernidade, houve uma ascensão do 

individualismo, em detrimento da ideia de coletividade. Tendo sido estimulado pelas 

construção capitalistas muito estruturadas no iluminismo escocês, que ressalta a 

individualidade como uma virtude: (…) ao perseguir seus próprios interesses, o 

indivíduo muitas vezes promove o interesse da sociedade muito mais eficazmente do 

que quando tenciona realmente promovê-lo. (SMITH, 1999: 438 [1776]). 

Ao sucumbir ao individualismo, a democracia contemporânea promoveu um 

rompimento entre os cidadãos e seus representantes, levando a um funcionamento torpe 

das administrações públicas no que diz respeito a funcionarem como legítimas 

estruturas formadas para executar de acordo com a expressão da vontade geral e para o 

benefício de todos. O e-government configura-se como uma nova chance de 

participação democrática, envolvendo a tecnologia e as ciências sociais aplicadas, pois 

alia o conhecimento técnico das engenharias e da computação a outras áreas, como a 

Economia, o Direito, a Administração e a Contabilidade (HOESCHL, 2002). 

A Secretaria Geral de Contabilidade do governo dos Estado Unidos (US General 

Accounting Office), classifica o governo eletrônico em tipologias, dentre as quais as três 

principais serviram como base para diversos estudos na área. São elas (GAO, 2003): 

 Government-to-citizen (G2C): Seria a relação de uma administração 

pública com os cidadãos. Entre os exemplos estão os já muito difundidos 

portais de serviço e os portais da transparência. 

 Government-to-government (G2G): Seria a relação entre os diversos 

setores de uma gestão pública ou entre governos. 
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 Government-to-business (G2B): Seria a relação entre um governo e seus 

fornecedores e outros stakeholders. 

BELANGER e HILLER (2006) se aprofundaram nos estudos dos modelos de e-

government e de gestão, e propuseram uma classificação focada em cinco categorias 

que, segundo os autores, levam em conta as necessidades dos governos. Acreditamos 

que o modelo de BELANGER e HILLER (2006) está muito próximo da prática das 

administrações públicas, pois consideram necessidades que podem agilizar a relação dos 

governos com os cidadãos e também com as empresas e demais agências e órgãos 

públicos. As categorias são as seguintes: 

 Government with individuals – delivering services (GwIS): Está 

relacionado aos benefícios que o Estado concede aos cidadãos, como a 

segurança social, e aos serviços prestados. Envolve ferramentas que 

permitem uma comunicação governo-cidadão e cidadão-governo, na qual 

os cidadãos podem requerer informações sobre benefícios e o Estado pode 

também solicitar dados dos cidadãos. 

 Government with individuals – political process (GwIP): É a 

possibilidade dos cidadãos participarem de discussões por meio de 

consultas públicas, emitindo opinião e influenciando no processo 

decisório. Refere-se também ao voto online, uma prática já existente 

emalguns países, como os Estados Unidos, mas que não foi adotada no 

Brasil. 

 Government with business as a citizen (GwBC): Os autores ressaltam 

que, embora as empresas não possam ser encaradas como cidadãos dentro 

de um processo de decisão política, esta categoria seria importante para 

facilitar questões legais, como o pagamento online de impostos em 

diversos países, entre outras operações.  

 Government with business in the marketplace (GwBMKT): É a 

possibilidade dos governos adquirirem bens e serviços no mercado online. 

No Brasil, uma das facetas desta categoria é conhecida como “pregão 

eletrônico”, que é uma espécie de leilão, onde os proponentes participam 

numa sala de bate-papo e apresentam suas propostas a partir de um preço 

mínimo fixado pelo pregoeiro. O menor preço vence a licitação. É uma das 
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formas mais transparentes e ágeis de aquisição de bens e serviços por parte 

das administrações públicas
55

.  

 Government with employees (GwE): Estimula a relação entre os governos 

e seus funcionários. A chamada intranet seria um exemplo desta categoria.  

 Government with government (GwG): Esta categoria leva em conta a 

necessidade de muitos órgãos governamentais de fornecer serviços para 

outros órgãos. Abriria uma possibilidade para a realização de transações 

online entre o governo federal e os governos estaduais, por exemplo.  

 

A categorização acima inclui as iniciativas que têm sido implementadas em 

diversos países. No entanto, em países com democracias consolidadas, e bem 

desenvolvidas também em termos sociais e econômicos, as experiências de governo 

eletrônico funcionam mais eficazmente na promoção da cidadania (CHEN, CHEN, 

HUANG e CHING, 2006).  

PHIPPEN E LACOHÉE (2006) demonstram que, ao adotarem técnicas de e-

government, os governos vislumbram alcançar mais eficiência na prestação de serviços, 

na difusão de informações e no estímulo da participação da população nos processos 

decisórios. Mas há muita discrepância em relação ao nível de aplicação das iniciativas 

de governo eletrônico.  

Segundo BÉLANGER e HILLER (2006) é possível classificar os governos em 

cinco níveis, em relação à interação com sociedade através das plataformas eletrônicas.  

• Nível 1 – Information: A disponibilização de informações em websites é a mais 

simples forma de e-government. O maior desafio é garantir que as informações estejam 

realmente disponíveis, atualizadas, e que sejam precisas e oportunas. 

• Nível 2 - Two-way communication: Neste estágio os governos permitem que os 

cidadãos se comuniquem com as administrações e que possam fazer perguntas. Muitos 

desses canais são meros formulários ou se constituem simplesmente pela 

disponibilização de endereços de e-mails. O desafio, neste caso, é responder às 

solicitações e atender às demandas. 
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 Os pregões eletrônicos foram instituídos no Brasil pela Lei Nº 10.520, de 17 de julho de 2002. A 
integra da lei pode ser lida no endereço http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2002/L10520.htm. 
Acesso em 15 de novembro de 2014. 
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• Nível 3 - Transaction: Nesse nível os sites permitem que o cidadão atue em 

serviços de autoatendimento, solicitando licenças, fazendo pagamentos, requerendo 

benefícios, etc.  

• Nível 4 - Integration: É a integração online de todos os serviços do governo, o 

que permite ao cidadão receber um atendimento mais qualificado e com soluções mais 

rápidas. A integração dos serviços é um dos grandes desafios das gestões públicas e as 

plataformas online podem ser uma ferramenta primordial para que a máquina pública 

funciona de forma a poupar tempo e recursos por parte do governos e dos cidadãos. 

• Nível 5 -  Participation: É uma categoria basicamente voltada para o voto 

online. No Brasil, onde o voto válido ainda é exclusivamente presencial, este nível não 

se aplica. No entanto, o voto online, sendo um instrumento profundamente democrático, 

pode ser adotado para que os governos possam tomar decisões nos mais diversos 

assuntos, consultando a população não apenas no período eleitoral.  

LOUREIRO (2012) critica o modelo de democracia que relega o cidadão e um 

simples eleitor, pois praticamente só o convida para participar dos processos de decisão 

na altura de escolher um candidato. Uma plena interação com a população, por meio de 

uma plataforma eletrônica de algo grau de confiabilidade, pode ser um importante 

instrumento do decision making process. 

A ONU - Organização das Nações Unidas (2014) coloca o e-government como 

algo imprescindível para auxiliar nos principais desafios globais: a redução da pobreza e 

das desigualdades, a questão das mudanças climáticas, a promoção da paz e da 

segurança. Segundo A instituição, esses problemas não podem ser enfrentado por um 

único governo, um único ministro, mas deve ser algo discutido amplamente, de forma 

internacional e intergovernamental. E para que os problemas sejam discutidos de forma 

ampla, a adoção de estratégias de governo eletrônico é fundamental, sobretudo na 

promoção da governança colaborativa. A ONU (2014) enxerga o e-government como 

uma possibilidade de transformar a gestão pública em um instrumento de 

desenvolvimento sustentável: 

 

Through innovation and e-government, public administrations 

around the world can be more efficient, provide better services and 

respond to demands for transparency and accountability. E-

government can help governments go green and promote effective 

natural resource management, as well as stimulate economic growth 
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and promote social inclusion, particularly of disadvantaged and 

vulnerable groups. ICTs have also proven to be effective platforms to 

facilitate knowledge sharing, skills development, transfer of 

innovative e-government solutions and capacity-building for 

sustainable development among countries. E-government can 

generate important benefits in the form of new employment, better 

health and education. (ONU, 2014: 2)
56

 

 

Ainda de acordo com a ONU (2014), a Coreia do Sul lidera o ranking dos países 

que mais implementam iniciativas de governo eletrônicos. Em segundo lugar está a 

Austrália e em terceiro Singapura. Em termos regionais, a Europa está no topo do 

ranking – liderada pela França (4º lugar geral), seguida pela América – liderada pelos 

Estado Unidos (7º lugar geral), Ásia – liderada pela Coreia do Sul, Oceania – liderada 

pela Austrália, e África, liderada pela Tunísia (75º lugar geral). 

Apesar de haver um ranking regional, cabe lembrar que dentro de cada 

continente há profunda disparidades. A ONU (2014) encontrou uma forte ligação entre 

o nível de renda de cada país e os investimentos em tecnologias da informação e 

comunicação (TICs), e em literacia digital.  

A ONU (2014) classifica a capacidade e a disposição dos países em promover o 

governo eletrônico em quatro níveis, utilizando o chamado E-Government Readiness 

Index (EGDI), que engloba sobretudo três vertentes: prestação de serviços online, nível 

de conectividade de telecomunicações e capacidade humana. Vejamos alguns países e 

seus índices. 

 

Nível 1: IGDI muito alto 

13% dos países 

Ex: Coreia do Sul, Austrália, Singapura, França, Estados 

Unidos, Dinamarca, Canadá, Japão, Israel, Alemanha, 

Espanha. 
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 Livre tradução: Através da inovação e do e-government, as administrações públicas em todo o mundo 
podem ser mais eficientes, oferecer melhores serviços e responder às demandas por transparência e 
prestação de contas. O e-government pode ajudar os governos a promover uma gestão eficaz dos 
recursos naturais, bem como estimular a economia, o crescimento, e promover a inclusão social, 
particularmente dos mais desfavorecidos e vulneráveis. As tecnologias da informação e comunicação 
(TIC) também provaram ser plataformas eficazes para facilitar a partilha do conhecimento, o 
desenvolvimento de competências, a transferência de soluções inovadoras e a capacitação para o 
desenvolvimento sustentável entre os países. E-government pode gerar importantes benefícios para a 
saúde, a educação e também na geração de empregos. 



49 
 

Nível 2: IGDI alto 

32% dos países 

Ex: Brasil, Portugal, Chile, China, México, Marrocos, 

Albânia, Egito, Uruguai, Venezuela, Hungria, Arábia 

Saudita, Turquia. 

Nível 3: IGDI médio 

38% dos países 

Ex: Angola, Cabo Verde, Cuba, índia, Honduras, Indonésia, 

África do Sul, Senegal, Irã, Vietnã, Líbano, Líbia, Jamaica, 

Bolívia. 

Nível 4: IGDI baixo 

17% dos países 

Ex: Afeganistão, Congo, Haiti, Moçambique, Nepal, 

Somália, São Tomé e Príncipe, Togo, Zâmbia, Guiné-

Bissau, Burkina Faso. 

 

4.1. Estudos de caso por continente: 

Apesar das disparidades serem grande dentro dos continentes, há bons exemplos 

em todas as regiões, que merecem ser destacados.  

 

4.1.1. África 

No caso da África, cujo EGDI está abaixo da média mundial, destacam-se dois 

países: Marrocos e Ilhas Maurício.  

4.1.1.1. Marrocos 

O país lidera o ranking na África e está na pequena lista dos países do continente 

com alto IGDI. No Marrocos o governo desenvolveu um portal que busca incluir os 

cidadãos nos processos de decisão, a partir de um sistema de consulta eletrônica. O 

website é disponibilizado pela Secretaria Geral de Governo. No endereço, a população 

pode acessar e ler e baixar textos produzidos pelo Poder Legislativo. Pode também 

deixar comentários e reclamações. Há ainda um canal exclusivo para queixas, que 

podem ser partilhadas com outros usuários. Todas as publicações dos cidadãos recebem 

um feedback do governo, o que deixa a administração mais transparente. O portal pode 

ser acessado no endereço http://www.sgg.gov.ma/ e está disponível em francês e árabe. 

http://www.sgg.gov.ma/
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Figura 1: Portal do governo do Marrocos 

4.1.1.2. Ilhas Maurício 

O governo da República de Maurício optou por desenvolver paralelamente a sua 

infraestrutura de telecomunicações e o portal do governo. Foi um grande investimento 

para um país cuja base econômica era agrícola. Ao investir em tecnologias, as Ilhas 

Maurício conseguiram elevar o seu capital humanos, elevando também o IDGI. O país 

oferece uma grande variedade de serviços eletrônicos que permitem acessos a 

informações e dados sobre serviços, ministérios, etc. O portal do governo também 

oferece aos cidadãos uma plataforma de e-participação que possui salas de bate-papo, 

uma biblioteca de mídia, blogs e fóruns de discussão. O endereço é 

http://www.govmu.org/English/Pages/default.aspx.  

http://www.govmu.org/English/Pages/default.aspx
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Figura 2: Portal das Ilhas Maurício 

4.1.2. Américas 

Na América, os Estados Unidos e o Canadá são os principais líderes na 

aplicação de iniciativas de governo eletrônico. No caso específico dos Estados Unidos, 

o país possui uma agenda digital que envolve desde redes de transmissão de dados 

online alta velocidade, à utilização de tecnologias como cloud computing e ao 

direcionamento de serviços móveis, visando equipamentos como smartphones, tablets, 

etc. Além disso, o governo estabeleceu linhas de ação de médio prazo “para melhor 

servir o povo americano” (White House, 2012). 

Mas, apesar dos EUA e Canadá despontarem e serem os únicos países das 

Américas classificados como sendo de alto nível em relação ao governo eletrônico, o 

destaque do continente vai para a América do Sul, que tem conseguido se desenvolver 

rapidamente, aumentando a transparência e eficiência dos governo através da utilização 

de plataformas eletrônicas. A ONU (2014) destaca dois países sul-americanos. 

 

4.1.2.1. Uruguai 

O Uruguai criou a Agência de Governo Eletrônico e Sociedade da Informação 

(AGESIC), ligada à Presidência da República. A AGESIC entrou em pleno 

funcionamento em 2008, acompanhando e colaborando com todas as elaborações legais 

referentes à Sociedade da Informação no país. A agência é dividida em cinco áreas: 

Organizações e processos; Cidadania digital; Tecnologia; Segurança da informação; e 
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Serviços de apoio. A AGESIC elaborou a Agenda Digital do Uruguai – 2011-2015, 

seguindo a WSIS – Cimeira Mundial sobre a Sociedade da Informação, que coloca o 

cidadão como o centro dos desenvolvimentos tecnológicos. A partir da formação da 

AGESIS, o Uruguai passou a investir mais no cruzamento de serviços utilizando o meio 

eletrônico, sempre conectado com as agendas públicas. O modus operandi das 

inovações tecnológicas na área governamental do Uruguai inclui não apenas a 

administração pública, mas também o meio acadêmico, os organismos internacionais e 

sociedade civil. O endereço da AGESIC É http://www.agesic.gub.uy/. 

 

Figura 3:Portal do Uruguai 

 

4.1.2.2. Colômbia 

A Colômbia também foi destacada pela ONU (2014) devido aos seus investimentos na 

elaboração de um plano digital para o país. Em 2013, o governo do país, juntamente 

com o Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UNDESA) e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD
57

), criou o Centro de Innovación en 

Gobierno electrónico. O objetivo do Centro é criar uma base para identificar tendências 

e boas prática em e-government, com o intuito de melhorar o desempenho das gestões 

públicas em diversos níveis. O projeto ainda visa o desenvolvimento e a promoção de 
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 O PNUD é o órgão da ONU cujo objetivo é promover o desenvolvimento e eliminar a pobreza no 
mundo. 

http://www.agesic.gub.uy/
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um modelo sustentável voltado para grandes audiências, de forma a criar referência de 

inovação virtual. 

No caso do Brasil, o país ainda não ocupa uma posição entre os dos mais 

desenvolvidos em termos de governo eletrônico, mas está no nível “médio alto” e com 

uma tendência de crescimento. Nos últimos dois anos o país subiu duas posições no 

ranking global e hoje ocupa o 57º lugar no mundo. 

 

4.1.3. Ásia 

A Ásia é um universo muito particular, pois é o maior e mais populoso 

continente do planeta. Com 4,3 bilhões de habitantes, apresenta um enorme grau de 

disparidade. Ao mesmo tempo em que o continente abriga a Coreia do Sul, que lidera o 

ranking mundial da ONU relativo às iniciativas de e-government, o continente é 

formado por países como Afeganistão, Birmânia e Timor-Leste, que estão entre os 30 

pior avaliados. 

 

4.1.3.1. Coreia do Sul 

A liderança da Coeria do Sul no ranking de governo eletrônico envolve um forte 

desenvolvimento das estruturas de telecomunicações do país, uma política de educação 

de alto nível e a criação de plataformas e serviços de e-government fundamentais, 

amparados em uma literacia digital transversal. A liderança é resultado de investimentos 

iniciados em 2007, que levaram a uma completa digitalização dos serviços públicos, 

com avançadas políticas de Government-to-Citizen (G2C) e Government-toBusiness 

(G2B). Isso tudo assegurado por uma estrutura de tecnologia da informação (TI), que 

permitiu uma maior transparência da gestão pública, mais sustentabilidade, com 

serviços online, inclusive com uma presença maciça nas tecnologias móveis. 

 

4.1.3.2. Sri-Lanka 

O Sri-Lanka é um dos destaques da Ásia, sobretudo pelos seus últimos 

investimentos em e-government. O país é o líder do ranking na região Sul do 

continente, e mundialmente ocupa a 74ª posição. O portal online do governo -  

Government Information Center (GIC) - oferece serviços, classificados na ordem A-Z, 
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108 serviços eletrônicos para os cidadãos e 51 para empresas. O portal oferece ainda 

uma lista de serviços móveis, serviços via SMS e uma área específica para e-

participation. Projetos do governo são facilmente acessados online e há ainda muitos 

dados abertos, disponíveis em vários formatos. Além disso, o alcance da literacia digital 

aumentou de 9.7% em 2004 para 40% em 2012. O GIC pode ser acessado através do 

endereço http://www.gic.gov.lk/.  

 

Figura 4: Portal do Sri-Lanka 

 

4.1.4. Europa 

A Europa lançou, em 2010, dois importantes pilares referentes às questão do e-

government. Trata-se da Digital Agenda for Europe (DAE)
58

 e do 2011–2015 

eGovernment Action Plan
59

. O DAE faz parte da Europe 2020 Strategy
60

, que busca 

garantir um crescimento sustentável e inclusivo, tendo como uma das bases a utilização 
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 Mais informações sobre o DAE podem ser encontradas no endereço http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=PT. Acesso em 12 de fevereiro de 2015. 
59

 O plano de ação pode ser consultado no endereço 
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes5/action_plan_en_act_part1_v2.pdf. Acesso em 12 de 
fevereiro de 2015. 
60

 Veja a íntegra do documento no endereço 
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-
%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf. Acesso em 13 de fevereiro de 2015. 

http://www.gic.gov.lk/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0245R(01)&from=PT
http://www.umic.pt/images/stories/publicacoes5/action_plan_en_act_part1_v2.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version.pdf
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das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). No caso do 2011–2015 

eGovernment Action Plan, um dos objetivos principais é dar empoderamento aos 

cidadãos e às empresas, nos processos de decisão política. Estima-se que o DAE poderia 

resultar em um aumento de 5% do PIB Europeu (ONU, 2014). 

Com um planejamento que envolve questões nacionais e macrorregionais, a 

Europa se consolidou como o continente líder em relação à implementação de 

iniciativas de governo eletrônico. Países como França, Holanda e Reino Unidos estão 

entre as nações do mundo que mais têm investido em tecnologias que permitem a 

participação cidadã por meio de plataformas digitais. Mas, além dos países citados, 

muitas nações europeias têm avançado significativamente na direção do governo 

eletrônico. Um caso singular é a Itália, que, em apenas dois anos, saiu da 32ª posição no 

ranking mundial para a 23ª. Ou seja, em apenas 24 meses galgou nove posições. 

 

4.1.4.1. Itália 

Desde 2009, a demanda por transparência no setor público italiano vem 

crescendo de forma exponencial e, atualmente, os websites têm sido encarados como as 

principais plataformas que podem aferir uma maior clareza em relação aos gastos 

públicos. A Lei italiana estabelece 42 tipologias de dados que devem estar disponíveis 

em websites da administração pública. Entre as tipologias estão as folhas de balanço, 

consultores, informações gerais sobre a estrutura dos órgãos e sobre os serviços 

prestados ao cidadão).  

O principal portal público do país, “A Bússola da Transparência”, foi lançado 

em 2012 e dá aos cidadãos a possibilidade de monitorar, em tempo real, os dados que 

são disponibilizados nos websites do poder público. O coração do portal é um 

mecanismo que verifica a presença dos conteúdos que, de acordo com a Lei do país, 

devem ser disponibilizados. O mecanismo também agrega em sua base de dados os 

concursos públicos e as licitações que, por obrigatoriedade, devem estar publicitados 

nos meio online. O portal abarca cerca de 10 mil websites provenientes das 

administrações públicas italianas. O endereço de La Bussola della Trasparenza é o 

http://www.magellanopa.it/.  

http://www.magellanopa.it/
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Figura 5: Portal da Itália 

 

4.1.5. Oceania 

Na Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia se destacam dos demais países, por 

possuírem um PIB alto e serem considerados países de alto grau de desenvolvimento. 

Em relação às ações voltadas para o governo eletrônicos, os dois países estão inseridos 

na lista dos mais avançados do mundo. A Austrália ocupa a 2ª posição no ranking 

mundial e a Nova Zelândia a 9ª posição. Os demais países da Oceania possuem uma 

economia menos dinâmica, além de apresentarem populações menores e também um 

espaço geográfico mais reduzido em relação aos principais países do continente. Tanto 

que o 3º país mais bem colocado no ranking de e-government da ONU (2014) é Fiji, 

que ocupa a 85ª posição no mundo. 

 

4.1.5.1. Austrália 

O principal portal do poder público australiano oferece uma vasta lista de e-

serviços, enumerada de A a Z, que abrange os poderes Federal e Local. O portal possui 
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também conexões com demais websites dos poderes nacional, local e regional. Além 

disso, os cidadãos podem aceder a informações sobre empregos e também sobre como 

iniciar uma empresa, o que demonstra uma forte característica de incentivo ao 

empreendedorismo e geração de empregos.  

O portal visa ainda questões ligadas à proteção às crianças, e-saúde, finanças 

públicas, emissão de vistos aos estrangeiros, informações turísticas e serviços de 

atendimento emergencial ao cidadão.  

O país se destacou no ranking mundial, crescendo 12 posições em dois anos. O 

endereço do portal é http://www.australia.gov.au.  

 

Figura 6: Portal da Austrália 

 

4.1.5.2. Nova Zelândia 

O principal portal do poder público neozelandês oferece serviços semelhantes 

aos da Austrália, mas também permite acesso a informações sobre mercado de trabalho, 

saúde, educação e transportes. O portal possibilita também que os cidadãos possam 

pagar contas públicas e enviar perguntas. O endereço do portal é https://www.govt.nz/.  

http://www.australia.gov.au/
https://www.govt.nz/
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Figura 7: Portal da Nova Zelândia 

  

4.2. E-government e o processo de decisão política 

Segundo McChesney (2003), uma sociedade mais democrática é aquela na qual os 

cidadãos mais participam das decisões e onde os interesses dos públicos estão mais 

próximos das resoluções. Já o inverso representaria falhas da democracia.  

As inciativas de governo eletrônico permite essa aproximação do público das 

resoluções, se configurando como uma importante “desinstrumentalização” dos meios 

decisórios, mediante práticas correntes de governos menos transparentes, que buscam 

subterfúgios duvidosos para tomar decisões que vão de encontro às necessidades da 

população. Seriam esses subterfúgios muitas vezes baseados na ocultação de 

informações, evitando assim o debate público. Há ainda a prática da definição de metas 

ambíguas, que não deixam claro os reais interesses de determinadas medidas tomadas à 

sombra do debate público, para além da utilização de uma retórica difusa que busca 

cooptar a opinião pública e anular críticas (Denicoli, 2012). 

Algumas administrações públicas acabam por promover a transparência quando se 

colocam como ouvintes, fora do contexto político-partidário, e conseguem ser um 

agente catalizador que transformam a gestão em uma atividade coletiva, com a 

participação cidadã bem definida. 
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Mas para se chegar ao ponto de haver essa plena sinergia entre os gestores 

públicos e os cidadãos, com intermédio de ações de governo eletrônico, há inúmeras 

resistências. O poder público, encampado por uma política cuja representatividade é 

questionável, está imerso em jogos de interesse, cujos grupos participantes se 

estruturam para ganhar força suficiente para manipular, econômica, social e 

politicamente, as decisões de gestores. E há ainda a dificuldade dos agentes públicos 

identificarem, dentro de um sistema de crise de representatividade, o melhor caminho 

para os investimentos. Portanto, a construção de uma ágora eletrônica demonstra ser 

uma decisão muito acertada nesta era contemporânea, justamente por ser um caminho 

alternativo às forças que se apropriam das fragilidades democráticas, amparadas na 

burocracia, para agir de forma antidemocrática.  

O debate fora do campo de interesse político-partidário dá uma dimensão mais 

apurada das reais necessidades de uma localidade e seus cidadãos, por estar menos 

contaminado pelo que Aristóteles (2006 [Séc. III a.C.]) classificou como um dos riscos 

da democracia: a tentação dos políticos em manter os privilégios inerentes ao cargo que 

ocupam, sem levar em conta que a população é soberana e que eles estão exercendo 

uma função que lhes foi outorgada por vontade da maioria. 

 Na visão desenvolvimentista da construção das redes digitais, influenciada pelo 

public comeback no setor de telecomunicações, a geração de conteúdos pode ser vista 

como um efeito colateral que, se for bem utilizado, permite às administrações públicas 

criarem canais de comunicação direta com a sociedade e, assim, fomentar a participação 

cidadã, a partilha de dados e a melhoria no atendimento ao público. 

 O e-government é a materialização da relação entre as áreas social aplicada e 

tecnológica. Ele representa a junção do direito, contabilidade, economia e administração 

à engenharia e computação (HOESCHL, 2002). 

 

5. DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Os direitos de propriedade intelectual são um dos mais complexos campos de 

estudo na área da regulação da internet, porque vão muito além do mundo online e 

muito além das transações envolvendo dados digitais. Os direitos de propriedade 

intelectual se dividem em duas grandes áreas: direitos autorais e direitos de propriedade 

industrial. Eles estão completamente ligados à produção industrial, sendo o comércio 

apenas um dos aspectos desse intrincado mercado.  
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Neste estudo, o foco principal é o direito autoral e sua vertente denominada 

copyright, que significa o direito à cópia de algo protegido pelos direitos de propriedade 

intelectual. Não iremos abranger o direito à propriedade industrial, uma vez que, em 

relação à regulação da internet, tal questão torna-se secundária perante a produção e 

difusão de bens imateriais que podem circular em formato digital. 

De acordo com MARTINS FILHO (1998), a imaterialidade é cerne dos direitos 

autorais, pois são eles que vão garantir a propriedade intelectual sobre obras literárias, 

músicas, imagens, produções artísticas, científicas, filmes, etc.  

Historicamente, a questão dos direitos aurorais surge após a invenção da prensa 

de tipos móveis, por Gutenberg, no século XV. Antes as tradições eram principalmente 

orais e as produções eram registradas manualmente pelas chamados copistas. Com o 

surgimento de uma máquina que poderia imprimir os textos, e transformá-lo em 

diversas cópias, começa-se a falar em direitos autorais, remuneração dos autores e 

proteção legal às obras.  

Em 1662, passa a vigorar na Inglaterra o Licensing Act., que proibia a impressão 

de obras não registradas. Era uma forma de censura, que acabou por evoluir para o 

copyright. Este, por sua vez, foi reconhecido pela primeira vez também na Inglaterra, 

em 1790, pelo Copyright Act., que protegia cópias impressas por 21 anos, e obras não-

impressas por 14 anos.  

A Revolução Francesa viria introduzir a prioridade do autor sobre a obra, 

garantindo a ele o direito à integridade da sua produção, que não poderia ser modificada 

sem o seu consentimento. Tal direito era garantido até a morte do autor. Com o passar 

do tempo, o direto autoral passou a se caracterizar sob dois aspectos: moral e 

patrimonial. O aspecto moral garante ao autor o direito de ter seu nome vinculado à 

produção, impede que ela seja alterada sem autorização e permite que ele impeça a sua 

circulação. Já o aspecto patrimonial, regula utilização econômica de obras com 

propriedade intelectual. 

Séculos após a edição da primeira lei que versava sobre os direitos autorais, o 

mundo continua a debater o assunto, mas sob um novo cenário: a era digital. A 

digitalização das obras facilita a sua difusão de forma peremptória, através da internet. 

Quando se trata de regular o conteúdo disponibilizado online, existem duas principais 

correntes relativas às questões dos direitos de propriedade intelectual. Elas são 

antagônicas e divergem sobre a necessidade de haver ou não direitos sobre obras que 

circulam na internet. 
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Os que defendem que as proteções legais não devem existir argumentam que nada 

poderia ser original, uma vez que toda construção seria feita em cima de algo que já 

havia sido criado anteriormente. Tal posicionamento é encontrado em iniciativas como 

o projeto online “Everything is a remix
61

”, que é mantido por doações e atua no sentido 

de demostrar que grandes obras têm sempre algo que não é original. Trata-se sobretudo 

de grupos ativistas da Web e usuários de internet. 

Por outro lado, os que são favoráveis aos direitos sobre a autoria e cópia defendem que 

qualquer conteúdo que não seja de domínio público deve ser retirado de circulação na 

Internet. Fazem parte desse grupo as diversas indústrias que são afetadas pela 

distribuição ilegal de material protegido e que tentam, incessantemente, transformar a 

partilha de arquivos na internet em roubo e pirataria.  

 Mas, como a internet surgiu com uma ideia de liberdade – apesar dessa ideia já 

estar sucumbindo, conforme veremos adiante – os usuários não enxergam a chamada 

“pirataria” como uma infração grave e muitas vezes nem mesmo como um desrespeito à 

lei. E diante da naturalidade com que as pessoas enxergam a questão da difusão de 

produtos e serviços por via online, há uma fraqueza substantiva nas tentativas de criação 

de um regime formal, a respeito de direitos autorais, que abarquem a esfera global pela 

qual circulam, em formato binário, materiais que, em tese, pertencem a alguém.  

A própria estrutura de funcionamento da internet facilita a partilha de dados, 

enquanto argumentos de segurança e encriptação tentam cancelar essa difusão de 

serviços e produtos entre usuários da uma rede onde a comunicação peer-to-peer torna-

se uma grande barreira para a proteção dos direitos sobre a autoria e dos direitos sobre a 

cópia (Dutton, 2014). 

Há ainda uma tendência dos que defendem os direitos autorais de exigir 

mudanças legais. Para eles, são necessárias formalidades, como o registro, depósito e 

até mesmo a obrigatoriedade de exibição de um aviso que informe que um determinado 

conteúdo que está sendo acessado está protegido por lei. Desta forma, o usuário estaria 

avisado de que estaria cometendo crime caso partilhasse algo coberto pelas leis de 

propriedade intelectual. Além disso, os próprios criadores estariam obrigado a registrar 

a criação. Existe também uma outra corrente que defende que não são necessárias 

formalidades para garantir os direitos autorais, pois a própria criação já seria uma 

garantia desses direitos (GOMPEL, 2014). 
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Mas, se antes a questão dos direitos de propriedade intelectual poderia ser 

regulada com leis nacionais e acordo comerciais entre os países, hoje a internet requer 

uma visão mais globalizada, uma vez que a circulação de obras em formato digital é 

algo fácil, perante o crescimento do mundo online, e não necessita passar por barreiras 

geográficas. Por isso, desde 1989 a WIPO - World Intellectual Property Organisation, 

decidiu regular os impactos dos computadores e redes de comunicação na questão dos 

direitos autorais.  

A WIPO é o órgão da ONU responsável por administrar tratados sobre patentes, 

marcas registradas, designs e copyright. Em dezembro de 1996, a Organização lançou o 

Tratado WIPO de Copyright
62

, cujos debates haviam se estendido por sete anos e 

envolveram 160 países-membros. O tratado funcionou como base para muitos Estados 

alterarem leis de direitos autorais e criou as condições para a existência de leis de anti-

evasão, que impedem a circulação no meio online de produtos protegidos pelos direitos 

de propriedade intelectual, sem a autorização dos detentores dos direitos.  Ele garante 

que os programas de computador sejam protegidos como obras literárias; protege 

também o arranjo e seleção de informações em bancos de dados; garante ao autor os 

direitos sobre a cedência de uso e distribuições de suas obras; e torna ilegal a 

modificação não-autorizada de obras protegidas.  

As medidas do tradado do WIPO foram baseadas nos princípios da Convenção 

de Berna para a Proteção de Obras Literárias e Artística, inicialmente assinado em 1886, 

mas que foi revisado por diversas vezes, ao longo dos séculos. No entanto, foi muito 

criticado por ser demasiado amplo, ou seja, pouco específico. 

Paralelamente aos acordos do WIPO, os Estados Unidos capitanearam outro 

tratado, assinado em 1994, no âmbito da então recém-formada Organização Mundial do 

Comércio (OMC), denominado Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 

Relacionados com o Comércio
63

 (também conhecido pela singla em inglês TRIPs, de 

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Segundo a Foundation for 

Information Policy Research - FIPR (2003)
64

, o TRIPS foi uma estratégia norte-

americana para tirar o foco da regulação dos direitos de propriedade intelectual da 
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WIPO, pois os EUA não concordavam com alguns posicionamentos de países em 

desenvolvimento. Ao contrário do WIPO, o TRIPS vinculou os direitos de propriedade 

intelectual às relações de comércio entre os membros da OMC, possibilitando sanções 

caso algum Estado-Membro descumprisse o tratado.  

A influência dos Estados Unidos no TRIPS acabou resultando na imposição de 

medidas inspiradas no Special 301 Report, que é um instrumento do governo do EUA 

para romper barreiras comerciais do país em relação a países terceiros, relacionado aos 

direitos de propriedade intelectual. O Special 301 Report é avaliado anualmente pela 

Câmara de Comércio dos Estados Unidos, tendo como base a Lei do Comércio
65

 (Trade 

Act.), de 1974, que prevê sanções aos países que não possuem leis de proteção à 

propriedade intelectual adequadas à visão do mercado dos Estados Unidos (FIPR, 

2003). Ou seja, as leis internacionais de direitos autorais sofrem ainda hoje uma 

profunda influência norte-americana, que baseia suas ações de acordo com leis internas 

que, obviamente, beneficiam o próprio país. 

O TRIPS definiu, entre outras questões, critérios criminais para o que o tratado 

chamou de “escala comercial” dos produtos sob copyrights que circulam na internet sem 

autorização. Na Seção 5, o artigo 61º diz o seguinte: 

Members shall provide for criminal procedures and penalties to be 

applied at least in cases of wilful trademark counterfeiting or copyright 

piracy on a commercial scale. Remedies available shall include 

imprisonment and/or monetary fines sufficient to provide a deterrent, 

consistently with the level of penalties applied for crimes of a 

corresponding gravity. In appropriate cases, remedies available shall 

also include the seizure, forfeiture and destruction of the infringing 

goods and of any materials and implements the predominant use of 

which has been in the commission of the offence. Members may provide 

for criminal procedures and penalties to be applied in other cases of 

infringement of intellectual property rights, in particular where they are 

committed wilfully and on a commercial scale. Members may provide for 

criminal procedures and penalties to be applied in other cases of 
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infringement of intellectual property rights, in particular where they are 

committed wilfully and on a commercial scale.
66

. 

 

De acordo com SOUZA (2011), O principal ponto de discórdia dos países em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil, em relação ao TRIPS, tinha como pano de fundo a 

indústria de medicamentos. Entre as consequências do acordo estariam o encarecimento 

no acesso às inovações tecnológicas, a redução do acesso a medicamentos essenciais - 

que resultaria em prejuízo para a saúde pública, e o envio de recursos dos países em 

desenvolvimento para os países desenvolvidos, pois nações como o Brasil e a Índia se 

transformariam, ao menos a curto prazo, em meros consumidores de remédios feitos no 

estrangeiro. Mas o lobby norte-americano encontrou apoio do Japão e de países da 

Europa, e os países em desenvolvimento, temendo perder espaço nas relações de 

comércio internacionais, acabaram por ceder à coação e assinaram o acordo.  

Ainda segundo SOUZA (2011), até a assinatura do TRIPS o Brasil não 

reconhecia patentes farmacêuticas, e chegou a sofrer sanções com o aumento em 100% 

na taxa de importação de medicamentos dos Estados Unidos. O Brasil teria até 2005 

para colocar em prática as decisões do Tratado, mas acabou por não resistir às pressões 

e reconheceu as patentes de medicamentos já em 1996. No entanto, todos os 

medicamentos feitos no Brasil, resultantes da quebra de patentes, e que haviam sido 

comercializados no exterior até a publicação da nova legislação, se tornaram 

propriedade intelectual do país. Isso beneficiou a saúde pública, principalmente no 

tratamento da AIDS, pois o Brasil já era uma referência no tratamento da doença, tendo 

influenciado políticas de saúde nessa área em mais de 31 países em desenvolvimento.  

E foi justamente a questão da saúde que provocou o enfraquecimento do TRIPS, 

alguns anos depois, a partir de um movimento liderado pelo Brasil e com grande apoio 

de países africanos. Essas nações passaram a pressionar os demais países-membros, 

alegando que o tratado não poderia ser um impeditivo para que os países respondessem 

às demandas da saúde pública. As nações em desenvolvimento não queriam estar 
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sujeitas a retaliações comerciais por quebrarem patentes diante de necessidades básicas 

da população.  

Tais argumentos ganharam força e entraram na agenda oficial nas reuniões do 

conselho do TRIPS realizadas em julho e novembro de 2001. Também em novembro do 

mesmo ano, na Reunião Ministerial da OMC, em Doha, no Qatar, os países em 

desenvolvimento, organizações não-governamentais e redes ativistas transnacionais 

conseguiram formar uma frente para enfrentar o interesse das grandes indústrias 

farmacêuticas, sobretudo norte-americanas. Um dos argumentos foi que os Estados 

Unidos havia emitido uma licença compulsória para um antibiótico que combatia os 

efeitos do Antraz
67

, mas negava o mesmo procedimento a países que amargavam 

milhares de mortes decorrentes da AIDS. Os Estados Unidos não conseguiram manter a 

proibição e, na declaração final da Conferência de Doha, ficou estabelecido que o 

TRIPS não seria um obstáculo ao membros nas medidas de proteção à saúde pública 

(SOUZA, 2011).  

Segundo LOSEY (2014), a ascensão dos países em desenvolvimento na OMC, 

sobretudo o Brasil e a Índia, e a falta de um suporte dessas economias ao TRIPS, 

resultaram em uma reação norte-americana e os Estados Unidos passaram a buscar 

acordos bilaterais relacionados à propriedade intelectual. Concomitantemente, o Japão 

iniciou movimentos para propor uma regulação internacional para coibir a contrafação e 

preservar os direitos autorais. Ou seja, países de ponta na produção intelectual passaram 

a mover-se em eixos específicos, afastados dos organismos internacionais. 

Em 2005, durante o II Congresso Global, em Lyon, na França, os japoneses 

propuseram oficialmente a criação de um acordo comercial anti-contrafação, dando 

origem ao debate sobre o chamado ACTA - Anti-Counterfeiting Trade Agreement
68

. As 

primeiras negociações em torno do ACTA começaram em 2008. Apenas dois anos 

depois, em 2010, chegou-se a um acordo plurilateral, que previa a possibilidade de 

execução penal, arbitrada internacionalmente, e criava standards internacionais para os 

direitos de propriedade intelectual.  
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O acordo foi assinado pela Austrália, Canadá, Coréia do Sul, Estados Unidos, 

Japão, Marrocos, Nova Zelândia, Singapura, Suíça, e chegou a receber o apoio de 22 

países-membros da União Europeia. No entanto, o ACTA gerou uma onda de protestos 

em todo o mundo. Foi, inclusive, alvo de ações promovidas por ativistas ligados ao 

grupo “Anonymus”. As polêmicas discussões em torno do acordo vieram ainda com 

dúvidas a respeito de questões jurídicas. Levantou-se a ideia de que a falada “escala 

comercial” como um agravante na condenação de infratores era vaga e suscitava 

diversas interpretações que o ACTA não esclarecia (GEIGER, 2014).  

As manifestações e a falta de clareza dos termos enfraqueceram a proposta, que 

acabou sofrendo um revés ao ser rejeitada pelo Parlamento Europeu, no dia 4 de julho 

de 2012
69

. Os argumentos da Europa para não aprovar o acordo destacavam a 

fragilidade jurídica e ressaltavam a importância de uma internet livre e aberta. 

Sublinhavam ainda que não havia contradição entre os direitos de propriedade 

intelectual e a liberdade de informação. Diziam ainda que o ACTA não descriminava os 

diversos tipos de propriedade intelectual e que tratava bens físicos e serviços digitais da 

mesma forma. 

 

5.1. Aplicações domésticas das resoluções sobre os direitos de propriedade 

intelectual 

 

5.1.1. Os Estados Unidos 

Como vimos anteriormente, os Estados Unidos sempre atuaram como 

protagonistas no cenário internacional, no que diz respeito ao direitos de propriedade 

intelectual. As ações do país, baseadas em uma forte participação em organismos como 

a ONU e a OMC, resultaram, muitas vezes em uma queda de braço entre nações, cujas 

resoluções passavam sempre pela diplomacia internacional e pelas negociações em 

torno de aspectos econômicos e, em alguns casos – como a já referida questão das 

patentes dos remédios para a AIDS – discutidos também com bases sociais.  

No entanto, o advento da internet traria uma nova forma de pressão sobre os 

legisladores norte-americanos e, consequentemente, sobre legisladores de todo mundo. 

Tal pressão contaria com o envolvimento de milhões de usuários da internet, suscitado 

por sites pelos quais grande parte da população mundial navega frequentemente, como 
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Google, Wikipédia, Pirate Bay, etc, e também por instituições formadas por ativistas da 

Web, que visam proteger a versão de liberdade de expressão que lhes convém.  

5.1.1.1. O Digital Millennium Copyright Act 

No caso dos tratados internacionais firmados no âmbito do WIPO, os Estados 

Unidos implementaram as diretrizes propostas, por meio da Lei dos Direitos Autorais 

do Milênio Digital – DMCA - Digital Millennium Copyright Act
70

.  

Mas essa lei foi muito além dos temas regulados globalmente. Aproveitando a pouca 

especificidade de determinados pontos, ela criou uma série de normas exclusivas e 

muito rígidas em relação aos direitos autorais, apesar de isentar os provedores de 

serviços e conteúdo de internet. A lei foi sancionada no dia 28 de outubro de 1998, pelo 

então presidente Bill Clinton e está dividida em cinco partes: 

I. Trata da implementação das determinações do tratado do WIPO. 

II. Limita a responsabilidade dos prestadores de serviço online, em relação à 

violação dos direitos autorais. 

III. Isenta de punições cópias de softwares feitas para fins de manutenção ou 

reparação de um computador. 

IV. Dispõe sobre as funções do Escritório de Direitos Autorais, educação à 

distância, e exceções na Lei dos Direitos Autorais para bibliotecas, gravações 

efêmeras, Webcasting de sons gravados na internet, e a obrigação de acordo 

coletivo para a transferência dos direitos sobre filmes. 

V. A parte V aborda uma questão sui generis, que não tem relação direta com a 

internet, mas dispões de algo que não era abordado pela legislação anterior e que 

diz respeito aos direitos sobre a criação de desenhos de cascos de navios.  

Um das questões mais polêmicas da Lei dos Direitos Autorais do Milênio Digital foi 

a não responsabilização dos prestadores de serviços e conteúdos online em eventuais 

violações dos direitos autorais. Na interpretação da lei, os provedores de acesso agem 

simplesmente como um canal de transmissão de dados. Essa isenção é garantida pelas 

seguintes condicionantes: 

 A transmissão deve iniciada a partir de um usuário final e não pelo prestador de 

serviços de internet. 
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 A transmissão, roteamento, oferta de ligações ou cópias devem ocorrer por meio 

de um processo técnico automático, que não seleciona os conteúdos em questão. 

 Cópias dos dados não podem estar acessível a qualquer pessoa que não esteja 

entre os destinatários previstos, e não podem ser conservadas por mais tempo do 

que o determinadamente necessário. 

 O material transmitido não pode sofrer alterações de conteúdo. 

O DMCA - Digital Millenium Copyright Right gerou muitas disputas em tribunal, 

principalmente em relação aos dispositivos de anti-evasão, que passaram a criminalizar 

diversos serviços de partilha de arquivos disponibilizados online, mas com direitos 

autorais, como músicas, filmes, obras literárias, etc. Entre os casos mais emblemáticos 

que surgiram nos Estados Unidos, logo nos primeiros anos após a implementação do 

DMCA, podemos citar: 

 A ameaça da Microsoft sobre o Slashdog
71

, após um dos leitores do site 

republicar um documento público, mas de acesso controlado, proveniente do site 

da Microsoft.  

 A ferramenta DeCSS, que permite usuários do sistema operacional Linux 

assistirem filmes de forma legítima sofreu processos da indústria 

cinematográfica.  

 O programador russo Dmitry Sklyarov, que criou uma ferramenta que permitia 

que livros eletrônicos em formato apropriado para o Adobe e-book reader 

fossem convertidos para uma formato mais flexível, foi preso em Los Angeles, 

quando esteve na cidade para participar de um conferência.  

 A IEEE, uma das maiores revistas científicas sobre as ciências da computação 

tentou forçar os autores a se submeterem às regras do DMCA, mas teve que 

recuar sob protesto dos acadêmicos.  

 Um jornalista que investigava questões de segurança em aeroportos foi 

advertido por esta infringindo a lei, ao utilizar senhas anônimas para aceder e 

pesquisar documentos públicos.  

 A equipe de pesquisa do professor Ed Felten, da Universidade de Princeton, 

encontrou problemas ao realizar pesquisas sobre o gerenciamento de direitos dos 
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sistemas de informação, proposto pela indústria musical, tendo sido ameaçada 

pela Associação Americana da Indústria Fonográfica durante um simpósio onde 

eram apresentados resultados do estudo.  

 A empresa HP – Hewlett Packard ameaçou pesquisadores acadêmicos que 

encontraram problemas em um dos sistemas operacionais da empresa (FIPR, 

2003). 

Mas o caso mais emblemático ocorreu com o Napster, uma plataforma de partilha de 

músicas em formato MP3, que acabou indo à falência após sofrer ações judiciais. O 

Napster funcionou por um curto período, entre 1999 e 2002, mas revolucionou a 

indústria fonográfica. A plataforma permitia a troca de arquivos entre usuários da 

internet, no sistema peer-to-peer (P2P), no qual um internauta copiava o arquivo que 

desejasse diretamente do computador de outro internauta. Os diversos processos que o 

Napster sofreu tinham como base a reclamação de que a plataforma permitia a troca de 

material protegido pelos direitos autorais, através do seu servidor central. A empresa 

chegou a alegar que não era responsável pelo material que os seus utilizadores 

trocavam, mas não obteve êxito em seus argumentos, tendo siso condenada por infringir 

o DMCA. O Napster abriu uma nova janela tecnológica para a tecnologia de troca de 

arquivos peer-to-peer (Duttom, 2014). 

Em 2003, as plataformas de trocas de arquivos peer-to-peer, Grokster e Morpheus 

se defenderam de ações na justiça alegando que não se pode proibir uma tecnologia por 

permitir um mau uso, se ela também permite um uso dentro da legalidade. Ou seja, as 

empresas alegavam que, apesar de alguns usuários utilizarem suas plataformas para 

operação ilegais, muitos outros operavam as mesmas sem infringir a legislação. Em 

2005, a Suprema Corte dos Estados Unidos condenou as duas empresas não pelo uso 

dado ao serviços que elas ofereciam, mas sim devido ao fato delas promoverem ações 

que feriam os direitos autorais. O Grokster acabou por encerrar suas atividades, mas o 

Morpheus inseriu em seu sistema um aviso, no qual o usuário declarava estar ciente que 

eram proibidas operações que incluíssem obras que estivem protegidas pelos direitos 

autorais e também criou mecanismos que permitia aos internautas se localizarem 

independente do provedor do software. Dessa forma, as trocas peer-to-peer continuaram 

e a empresa conseguiu evitar novas condenações.  

Esses cuidados impediram que as indústrias detentoras do copyright conseguissem 

impedir a ação de provedores de software. Sendo assim, elas se voltaram ao usuário 
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final, iniciando nos Estados Unidos uma política de ameaças de ações judiciais 

direcionadas a quem utilizasse plataformas online para enviar ou receber produtos 

protegidos pela lei (DUTTON, 2014). 

A RIAA - Recording Industry Association of America chegou a processar 35 mil 

norte-americanos, incluindo menores de idade, por práticas de trocas de produtos 

protegidos pelos direitos autorais. As medidas foram mal vistas pela população, 

sofrendo muitas críticas. Em 2008, a RIAA decidiu encerrar a disputa jurídica com 

usuários da internet e passou a fazer acordos de cooperação para a distribuição de 

conteúdo com empresas como Google e Apple. No entanto, continuou a batalhar contra 

a chamada pirataria. (GUNN, 2014). 

De acordo com DUTTON (2014), as intimidações aos usuários inicialmente 

surtiram algum efeito, mas depois acabaram por sofrer um duplo impacto. O primeiro 

foi a relação estabelecida entre os detentores de direitos autorais e o provedores de 

internet baseados fora dos Estado Unidos. Enquanto nos EUA os detentores dos direitos 

autorais obtiveram o apoio dos provedores para identificar os usuários que 

supostamente estariam agindo ilegalmente, em outros países houve resistência. Os 

provedores não foram complacentes, alegando que os Direitos Humanos protegiam a 

privacidade e a liberdade de expressão dos usuários.  

O segundo impacto foi o surgimento dos downloads baseados nos torrents
72

. Essa 

forma de compartilhamento impede que um usuário seja responsabilizado pela cópia, 

pois os bits são alojados em um espaço virtual e são compartilhados em pequenas partes 

por diversos internautas. Ao baixar um determinado arquivo, os programas que 

trabalham o partilhamento peer-to-peer (P2P) via torrent não buscam o arquivo todo de 

um único usuário, mas busca partes distintas de diversos usuários e junta essas partes, 

completando o download. Ou seja, da mesma forma que não é ilegal fotocopiar menos 

de 5% de um livro, o torrent não poderia ser considerado ilegal. 

O torrent ampliou a difusão de produtos protegidos pelas leis de propriedade 

intelectual e acendeu ainda mais a guerra entre a indústria de conteúdos e o 

partilhamento P2P. Segundo ARNOLD et al (2014), estima-se que 46% dos cidadãos 

estadunidenses adultos consomem material protegido e que dois terços das músicas 

comerciais mudam de mãos sem o consentimento dos detentores dos direitos. Na 
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Europa, em 2012, a estimativa é que 27% dos usuários acessaram pelo menos um 

conteúdo ilegal por mês. Tais fatores estariam causando uma significante redução nas 

vendas legais. 

Amargando uma concorrência com produtos considerados piratas, a indústria de 

bens protegidos pelas leis de propriedade intelectual têm mantido um forte lobby, e 

alguns países têm cedido às pressões. Uma vez que as empresas estadunidenses são as 

mais proeminentes no mercado online, e sendo os conteúdos produzidos pela indústria 

do entretenimento nos Estados Unidos muito visados no mercado global, o país acaba 

por ter uma grande influência no debate em torno dos direitos autorais e a internet.  

A própria Europa, que mantém diferenças cruciais na forma em que promove 

leituras em relação aos Direitos Humanos, principalmente no que concerne à 

privacidade e à liberdade de expressão, tem sucumbido perante pressões fortes da 

indústria, e tem sido influenciada pelas políticas adotadas pelos Estados Unidos. Mesmo 

que, por vezes, sua visão mais humanista e menos comercial acabe fazendo sucumbir 

tentativas de se normatizar a internet levando em conta mais o peso comercial do que os 

direitos dos cidadãos. 

5.1.1.2. COICA, SOPA e PIPA 

Apesar de todas as polêmicas envolvendo o DMCA, o principal motor que 

trouxe à tona a militância em torno dos conteúdos online nos Estados Unidos foram o 

Stop Online Piracy Act (SOPA)
73

, um projeto de lei que foi impetrado na Câmara dos 

Deputados, e também a versão que foi apresentada no Senado, o Protect IP Act 

(PIPA)
74

. Tais propostas, formuladas em 2011, foram consequência de outro projeto de 

lei chamado Combating Online Infringement and Counterfeits Act (COICA)
75

, que 

havia sido introduzido no Senado pelo parlamentar Patrick Leahy, em 20 de setembro 

de 2010.  

O COICA já previa a possibilidade de retirada do ar de sites que possibilitassem 

a infringência das leis de propriedade intelectual. No entanto, a lei foi derrubada na 

Comissão de Justiça. O tema, então, foi reapresentado como o PIPA-SOPA.  
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 A íntegra do projeto de lei está disponível em https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-
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O PIPA-SOPA tinham como objetivo impedir a distribuição ilegal de materiais 

protegidos pelos direitos autorais e também coibir a venda de produtos falsificados 

através da internet. Os projetos de lei previam a possibilidade de interpelação judicial, 

por parte das empresas, a motores de busca, sites, blogs, fóruns online, e demais 

plataformas que difundissem ou fornecessem links para download de material protegido 

ou para comércio de produtos falsificados. Mesmo websites e portais que agregassem ou 

divulgassem links para outros sites que, eventualmente, cometessem infrações também 

poderiam ser retirados do ar. Os projetos previam ainda prisão para condenados por 

difundir conteúdos protegidos. 

No sumário do SOPA, disponibilizado no site do Congresso dos EUA
76

, lê-se o 

seguinte: 

Stop Online Piracy Act - Authorizes the Attorney General (AG) to seek 

a court order against a U.S.-directed foreign Internet site committing 

or facilitating online piracy to require the owner, operator, or domain 

name registrant, or the site or domain name itself if such persons are 

unable to be found, to cease and desist further activities constituting 

specified intellectual property offenses under the federal criminal 

code including criminal copyright infringement, unauthorized fixation 

and trafficking of sound recordings or videos of live musical 

performances, the recording of exhibited motion pictures, or 

trafficking in counterfeit labels, goods, or services. 

Sets forth an additional two-step process that allows an intellectual 

property right holder harmed by a U.S.-directed site dedicated to 

infringement, or a site promoted or used for infringement under 

certain circumstances, to first provide a written notification 

identifying the site to related payment network providers and Internet 

advertising services requiring such entities to forward the notification 

and suspend their services to such an identified site unless the site's 

owner, operator, or domain name registrant, upon receiving the 

forwarded notification, provides a counter notification explaining that 

it is not dedicated to engaging in specified violations. Authorizes the 

right holder to then commence an action for limited injunctive relief 
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against the owner, operator, or domain name registrant, or against 

the site or domain name itself if such persons are unable to be found, 

if: (1) such a counter notification is provided (and, if it is a foreign 

site, includes consent to U.S. jurisdiction to adjudicate whether the 

site is dedicated to such violations), or (2) a payment network 

provider or Internet advertising service fails to suspend its services in 

the absence of such a counter notification. 

Requires online service providers, Internet search engines, payment 

network providers, and Internet advertising services, upon receiving a 

copy of a court order relating to an AG action, to carry out certain 

preventative measures including withholding services from an 

infringing site or preventing users located in the United States from 

accessing the infringing site. Requires payment network providers and 

Internet advertising services, upon receiving a copy of such an order 

relating to a right holder's action, to carry out similar preventative 

measures. 

 

Os projetos contaram com um grande apoio e um forte lobby de empresas da 

indústria de entretenimento, sobretudo as indústrias de cinema e fonográfica. No 

entanto, os movimentos foram encarados por grande parte da população e da sociedade 

civil organizada como algo que atentava contra a liberdade de expressão. Grandes 

empresas online, como Facebook, Google e Wikipedia, se posicionaram contra a 

legislação e o debate ganhou a sociedade, envolvendo o mundo dos usuários da internet. 

No dia 16 de janeiro de 2012, a Wiki Media Fundation, entidade responsável 

pela Wikipedia, organizou um blecaute, que contou com a adesão de diversas 

entidades.  

Nas páginas da Wikepedia em todo mundo foi exibida a seguinte 

imagem
77

: 
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Figura 8: Blackout da Wikipedia 

 

A mensagem exibida na imagem dizia o seguinte: 

A internet deve permanecer livre: Por mais de uma década, temos 

gasto milhões de horas para construir a maior enciclopédia da 

história da humanidade. Agora, o Congresso dos Estados Unidos está 

considerando uma legislação que poderia prejudicar fatalmente a 

internet livre e aberta. Por 24 horas, para aumentar a 

conscientização, estamos tirando do ar a Wikipedia. 

 

Diversas empresas aderiram ao protesto, entre elas a Google, que inseriu um link 

em sua home page, abaixo do seu logotipo, que direcionava os internautas para uma 

página onde havia um pedido para que assinassem uma petição. 
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Figura 9: Protesto Google 

 

A mensagem na página dizia o seguinte: 

 

Diga ao Congresso: Não censure a Web 

Dois projetos de lei no Congresso, conhecido como o Protect Act IP 

(PIPA), no Senado, e Stop Piracy on-line Act (SOPA), na Câmara, 

pretendem censurar a web e impor regulamentos prejudiciais para as 

empresas norte-americanas. O Senado vai começar a votar o projeto 

em 24 de janeiro. Assine esta petição instando o Congresso a votar 

contra a PIPA e a SOPA antes que seja tarde demais. Para assinar a 

petição, o usuário precisa informar seu nome, sobrenome, e-mail e 

código postal (Info Abril, 18 de janeiro de 2012)
78

. 

 

No dia em que ocorreram os protestos dessas grandes corporações, em seus 

respectivos websites, milhares de pessoas telefonaram e enviaram emails ao Congresso 

dos EUA. Essa mobilização sem precedentes forçou os parlamentares e recuarem em 

algumas propostas que, inicialmente, foram colocadas a partir de alguns dos mais 
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poderosos lobbies do país, como a indústria fonográfica e a Câmara de Comércio dos 

Estados Unidos (BENCLER ET AL, 2013). 

Um dia após os protestos da Wikipedia e do Google, ocorreria mais um caso 

muito mediatizado, referente à restrição à pirataria online. Trata-se do fechamento do 

Megaupload, a partir de uma determinação da justiça norte-americana. Na época, o 

Megaupload era um dos maiores portais de partilha de arquivos da internet. Sediado em 

Hong Kong, possuía 150 milhões de usuários cadastrados e contava com cerca de 50 

milhões de visitas diárias em seu website. Na ação federal, o Megaupload foi acusado 

de causar prejuízos da ordem de 500 milhões de dólares aos detentores de direitos 

copyright.  

O fundador do sistema, Kim Schmitz, e mais três diretores da empresa foram 

presos na Nova Zelândia, a partir de uma determinação do Departamento de Justiça dos 

Estados Unidos, que liderou uma investigação internacional sobre a atuação do site. 

Kim Schmitz ficou detido por pouco mais de um mês, com o compromisso de não 

cometer mais infrações às leis do copyright e também de não contactar antigos diretores 

do Megaupload, entre outras restrições. Ele negou as acusações, dizendo que o site não 

fazia downloads ilegais, mas apenas fornecia armazenamento online (G1, 23 de 

fevereiro de 2012
79

).  

Hoje o Megauplod transformou-se no MEGA
80

, uma plataforma que oferece 

armazenamento de dados “nas nuvens”, ou seja, presta serviços de armazenamento de 

dados dos usuários em seus servidores. 

Portanto, o SOPA-PIPA acenderam uma profunda militância do que BENCLER 

ET AL (2013) chama de “esfera pública em rede”. Segundo os autores, a esfera pública 

em rede surgiu há cerca de duas décadas, com o desenvolvimento das tecnologias 

digitais, e vem se consolidando como um importante foro de debate a respeito de 

questões de interesse público. 

  

The networked public sphere is an alternative arena for public 

discourse and political debate, an arena that is less dominated by 

large media entities, less subject to government control, and more 

open to wider participation. The networked public sphere is manifest 
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as a complex ecosystem of communication channels that collectively 

offer an environment that is conducive for communication and the 

creation of diverse organizational forms. This digital space provides 

an alternative structure for citizen voices and minority viewpoints as 

well as highlights stories and sources based on relevance and 

credibility. (BENKLER ET AL, 2013: 5). 

 

A possibilidade de conexão entre militantes, independente dos meios de 

comunicação de massa, e do próprio Estado, iria influenciar profundamente as 

discussões sobre os direitos autorais na internet. No caso dos Estados Unidos, 

emergiram diversos grupos de militância contrária ao SOPA-PIPA. Entre eles, 

destacam-se, devido ao extenso alcance, o Fight for the Future (FftF) e o 

OpenCongress.  

O FftF se autodescreve como uma organização sem fins lucrativos, dedicada a 

proteger e expandir o poder de transformação da internet, através da criação de 

campanhas cívicas, que têm engajado milhões de pessoas. A entidade se posiciona ao 

lado dos usuários da internet, com o intuito de combater as tentativas de limitação dos 

direitos e liberdade fundamentais, e ainda com o objetivo de capacitar as pessoas para 

que possam exigir que a tecnologia a política sejam utilizadas em benefício dos 

cidadãos
81

.  

Já o OpenCongress
82

 é uma plataforma que disponibiliza informações sobre o 

Congresso dos EUA e também sobre os congressistas. Através dela, é possível saber 

que projetos estão tramitando, acompanhar as sessões, discussões e votações. É mantida 

pela Participatory Politics Foundation (PPF)
83

, uma organização sem fins lucrativos 

que tem a missão de promover o engajamento civil.   

As duas instituições têm atuado fortemente no combate às propostas que buscam 

regulamentar a questão dos direitos autorais na internet, sem um real diálogo com a 

sociedade. A forma de ação vai desde a promoção de cartas abertas ao Congresso à 

veiculação de campanhas publicitárias, incentivando as pessoas a cobrarem dos 

parlamentares e partidos, e à e difusão de informação jornalística relevante sem a 
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necessidade de intermediação dos veículos tradicionais da mídia (BENKLER ET AL, 

2013).  

No dia 20 de janeiro de 2012, a imprensa dos Estados Unidos noticiava que a 

votação do SOPA e o PIPA estavam adiadas por tempo indeterminado, o que 

representou uma profunda derrota aos proponentes (CNN, 20 de janeiro de 2012
84

). 

Cabe destacar ainda que, assim como surgiram entidades contrárias à regulação 

da internet no que diz respeito ao copyright e demais direitos de propriedade intelectual, 

também foram formadas instituições para defender as empresas que se sentem 

prejudicadas com a grande profusão de material protegido, através da internet. Entre 

elas, destaca-se o CCI – Center for Copyright Information.  

Formado em 2011, o centro tem o objetivo de educar os consumidores sobre a 

importância da proteção ao copyright e de oferecer informações sobre o desrespeito à lei 

do copyright no meio online. O CCI busca informar ao consumidor como ele pode 

consumir materiais digitais protegidos sem infringir a lei. Entre os membros da 

instituição estão artistas e criadores de conteúdo, como integrantes da Recording 

Industry Association of America (RIAA), da Motion Picture Association of America 

(MPAA), da Independent Film and Television Alliance (IFTA), da American Association 

of Independent Music (A2IM), além de representantes dos cinco maiores provedores de 

serviços de internet: AT&T, Cablevision, Comcast, Time Warner Cable e Verizon.  

No âmbito do CCI, em 2013 os provedores de serviços de internet passaram a 

executar o chamado Copyright Alert System (CAS). Trata-se de um alerta privado que 

informa quando um usuário está acessando conteúdo ilegal na internet. Após seis 

alertas, os provedores podem tomar medidas que vão cercear o acesso dos “infratores”, 

como a redução da velocidade do tráfego de dados de internet e até o direcionamento 

para uma página específica, até que o usuário entre em contato com o seu provedor ou 

participe de um programa online de educação sobre os direitos autorais
85

. 

O CAS encontrou resistências e críticos apontam a ineficiência do sistema, 

devido às possibilidades de fugir à fiscalização dos provedores e também por causa da 

dificuldade em rastrear operações peer-to-peer. No entanto, a ação mostra que os 

principais interessados em reduzir a pirataria na internet continuam tentando buscar 

formas de combater o problema. 
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5.1.2. Europa 

De forma mais especifica, nota-se que foi inspirada em iniciativas norte-americanas 

que a União Europeia buscou realinhar as questões dos direitos de propriedade 

intelectual, de forma a corrigir algumas disparidades legais entre os Estados-Membros. 

Isso culminou no lançamento da EU Copyright Directive, em 2001
86

, que visava a 

harmonização da legislação para garantir uma melhor circulação de produtos e serviços 

enquadrados nos direitos autorais, mas também a internacionalização do mercado. A 

Diretiva, diz, entre outras coisas: 

 O desenvolvimento tecnológico multiplicou e diversificou os 

vectores da criação, produção e exploração. Apesar de não serem 

necessários novos conceitos para a proteção da propriedade 

intelectual, a legislação e regulamentação atuais em matéria de 

direito de autor e direitos conexos devem ser adaptadas e 

complementadas para poderem dar uma resposta adequada à 

realidade económica, que inclui novas formas de exploração. 

 Sem uma harmonização a nível comunitário, as atividades 

legislativa e regulamentar a nível nacional, já iniciadas, aliás, num 

certo número de Estados-Membros para dar resposta aos desafios 

tecnológicos, podem provocar diferenças significativas em termos 

da proteção assegurada e, consequentemente, traduzir-se em 

restrições à livre circulação dos serviços e produtos que 

incorporam propriedade intelectual ou que nela se baseiam, 

conduzindo a uma nova compartimentação do mercado interno e a 

uma situação de incoerência legislativa e regulamentar. O impacto 

de tais diferenças e incertezas legislativas tornar-se-á mais 

significativo com o desenvolvimento da sociedade da informação, 

que provocou já um aumento considerável da exploração 

transfronteiras da propriedade intelectual. Este desenvolvimento 
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pode e deve prosseguir. A existência de diferenças e incertezas 

importantes a nível jurídico em matéria de proteção pode 

prejudicar a realização de economias de escala relativamente a 

novos produtos e serviços que incluam direito de autor e direitos 

conexos. 

Pode-se dizer que hoje os Estados Unidos e a Europa são as principais 

referências no mundo em relação à regulação da internet e os direitos autorais. No 

âmbito europeu, o país que gerou mais controvérsias ao aprovar uma lei de proteção aos 

direitos intelectuais foi a França. 

 

5.1.2.1. França e a Lei Hadopi 

Em 2009, a França, então presidida por Nicolas Sarkozy, aprovou a chamada Lei 

Hadopi
87

, sob o princípio das chamadas leis dos três strikes
88

. Assim, a lei determinava 

que um usuário que infringisse as leis dos direitos autorais, utilizando plataformas de 

partilhas P2P, seria advertido por duas vezes, sendo que na terceira vez estaria sujeito às 

punições previstas.  

A Lei ficou conhecida como Hadopi, por criar a agência HADOPI - Haute 

Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (Alta 

Autoridade para a difusão de obras e a proteção dos direitos sobre Internet), justamente 

para monitorar as redes P2P e identificar infratores. (ARNOLD et al, 2014).  

A Lei Hadopi sofreu diversas críticas. Um dos argumentos mais efusivos 

criticava a identificação de um download ilegal, que seria feita por meio do Protocolo 

de Internet (IP) utilizado para cometer a infração. Dessa forma, não seria possível 

identificar o usuário que teria cometido a ilegalidade, uma ver que um IP pode ser 

utilizado por diversas pessoas.  

Outra forte crítica estava relacionada à possibilidade da internet de quem 

cometeu a infração por três vezes ser cortada. Tal punição contrariava normas do 

Tribunal Europeu, que garantia que nenhuma restrição poderia ser imposta ao direito 
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fundamental de liberdade de expressão dos usuários da internet, sem uma decisão que 

passasse pela justiça. Diante desse argumento, em junho de 2009 o Tribunal 

Constitucional francês declarou o acesso à internet como sendo um direito humano e, 

portanto, a HADOPI não teria competência para suspender os serviços de acesso dos 

cidadãos.  

A lei acabou por ser modificada pelo Parlamento francês, em setembro de 2009, 

gerando a chamada Hadopi 2, que decidiu que o corte dos serviços de internet seria feito 

por meio de intervenção judicial. Além disso, na segunda versão da lei, ficou decidido 

que os usuários não poderiam ser processados por infringir os direitos autorais, devido à 

vulnerabilidade dos computadores aos ataques de hackers.  

Após quatro anos de existência, a agência HADOPI emitiu um primeiro alerta a 

cerca de dois milhões de usuários. O segundo alerta chegou a 185 mil usuários e 50 

processos foram impetrados na justiça contra internautas que acabaram sendo 

notificados pela terceira vez (DEJEAN e SUIRE, 2014). 

Apesar dos esforços do governo e da polêmica em torno da Lei Hadopi, os 

números mostram que as medidas foram ineficazes no intuito de acabar com a 

distribuição e troca via online de material com direitos autorais. Segundo o Sindicato 

Nacional de Edição Fonográfica da França – Syndicat National de l'Édition 

Phonographique (SNEP), as receitas com as vendas legais vêm caindo. Além disso, de 

janeiro de 2010 a janeiro de 2013, o número de visitas a sites que distribuem músicas de 

forma ilegal cresceu 7%, atingindo um volume de 10,3 milhões de acessos
89

. 

O próprio governo francês reconheceu a pouca eficiência da lei. Segundo 

GIBLIN (2014), um relatório oficial publicado em maio de 2013 relatou que, apesar da 

lei ter provocado uma redução nos partilhamentos P2P, o tráfego ilegal migou para 

outros tipos de fontes, em vez de legitimar o mercado. Assim, em 8 de julho de 2013, 

um decreto
90

 suspendeu definitivamente a possibilidade de punição de suspensão das 

conexão à internet para possíveis infratores e anunciou que a Hadopi seria extinta. 
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http://www.journal-officiel.gouv.fr/verifier/getpdf.php?fic=../publication/2013/0709/joe_20130709_0157_0060.pdf.sig


82 
 

5.1.2.2. Reino Unido e Alemanha 

Apesar do caso francês ser o mais relevante na Europa, em relação à repercussão 

internacional, é importante ressaltar aqui iniciativas que vêm ocorrendo em países de 

grande influência na continente, como o Reino Unido e a Alemanha. 

O Reino Unido aprovou, em 2010, a Lei da Economia Digital (UK Digital 

Economy Act
91

), que passou a obrigar os provedores de serviços de internet a 

notificarem os usuários que infringissem as leis dos direitos autorais e a fornecer essa 

lista para os detentores dos direitos, mediante pedido, que deveria ser baseado em um 

relatório de violação dos direitos autorais (Copyright infringement reports - CIR) criado 

pela lei. Se após a notificação as transgressões continuarem, a legislação autoriza o 

corte das conexões utilizadas para os downloads ilegais e também permite ao Poder 

Executivo do país solicitar a suspensão e o encerramento dos sites utilizados na 

distribuição ilegal de conteúdos. Possibilita ainda que se faça uma investigação mais 

apurada em torno do infrator (BRIGHT e AUGUSTINA, 2013).   

Segundo BRIGHT e AUGUSTINA (2013), a lei possui muitas lacunas, entre 

elas a possibilidade de empresas passarem a vender dados privados de usuários que, 

eventualmente, tenham infringido o Digital Economy Act. Outra lacuna seria a 

manutenção de uma lei baseada em dados que são detidos por empresas, no caso os 

provedores de acesso à internet.  

A Lei está sendo regulamentada pelo OFCOM - Office of Communications e até 

a finalização desde estudo, ocorrida em maio de 2015, a notificação dos usuários da 

internet infratores ainda não havia sido iniciada. Um dos principais obstáculos para que 

a lei seja posta em prática, está o custo que os provedores de internet terão para poder 

fornecer os dados dos internautas.  

O governo tem estudado a possibilidade de cobrar uma taxa dos cidadãos, para 

cobrir esses custos, mas a medida tem sofrido muitas resistências. Há questionamentos 

sobre a lei nos tribunais e a medida ainda precisa de aprovações no Parlamento. Isso 

pode colocar em xeque a ideia originalmente elaborada para conter a quebra dos direitos 
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autorais, mas que acabou por se tornar um elemento de vigilância, que põe em causa os 

direitos de liberdade de expressão dos indivíduos e de privacidade
92

. 

No caso da Alemanha, o país vem discutindo a chamada Lei da Taxa Google 

(Google Tax Law), que é como ficou popularmente conhecida a Leistungsschutzrecht 

für Presseverlege (LSR). A lei teve o apoio da coalização governista da primeira-

ministra Angela Merkel e, segundo ROSATI (2013), visa recuperar parte da receita que 

jornais tradicionais vêm perdendo com a ascensão da internet. A lei dá à imprensa o 

direito exclusivo de explorar comercialmente os conteúdos publicados, por um ano. Fica 

permitida apenas a veiculação de trechos curtos, por terceiros.  

Isso acabou por impedir que os agregadores de exibir os conteúdos dos jornais. 

ROSATI (2013) critica a falta de critérios da lei, que não define exatamente o que seria 

um trecho curto de uma notícia. A autora também ressalta que a LSR é um precedente 

grave, com possível impacto sobre liberdades fundamentais, como a liberdade de 

informação. 

Outros países da Europa têm discutido leis para conter a infração dos direitos 

autorais e também a contrafação. No entanto, acreditamos ser a França, o Reino Unido e 

a Alemanha os principais influenciadores dos demais países do continente. No caso da 

Comissão Europeia, pode-se afirmar que ela tem agido com políticas mais convergentes 

ao que prega a Organização das Nações Unidas, com um importante foco nos Direitos 

Humanos. Mas, vale lembrar que as diretivas da União Europeia não têm força de lei, e 

funcionam como orientação para que os países-membros regulem seus respectivos 

mercados domésticos. 

 

5.1.2.3. Suécia 

A Suécia tem sido um importante influenciador no mundo referente ao copyright 

por dois motivos: o primeiro é o fato do país abrigar um dos mais influentes e 

polêmicos websites de partilhas peer-to-peer do universo digital, o The Pirate Bay. O 

outro motivo é que partiu dos suecos a iniciativa de transformar a questão dos direitos 

de propriedade intelectual em uma bandeira política, a partir da criação do Partido 

Pirata.  
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O Pirate Bay 

The Pirate Bay é parte de uma organização sueca anticopyright, chamada 

Piratebyran, que foi criada em 2003 e envolvia hackers e comunidades ligadas à 

transmissão de rádio via internet. Hoje, a Piratebyran realiza iniciativas para promover a 

partilha de arquivos online e discutir questões ligadas aos direitos de propriedade 

intelectual. The Pirate Bay surge no mesmo ano de fundação do Piratebyran.  

O criador do Pirate Bay, Gottfrid Svartholm Warg, havia trabalhado no México 

como tracker de arquivos torrent para o Piratebyran. Como o México apresentava 

problemas em relação às bandas utilizadas para a transmissão de dados via internet, o 

projeto acabou migrando para a Suécia (LI, 2009). Portanto, inicialmente o The Pirate 

Bay estava integrado ao Piratebyran, mas em 2004 tornou-se independente e hoje é 

mantido por uma organização sem fins lucrativos sediada nas ilhas Seychelles, na 

África. Além de Gottfrid Svartholm Warg, foram cofundadores do site Frederik Neij, 

Carl Lundstrom e Peter Sunde. 

De acordo com LI (2009), a primeira interferência oficial ao The Pirate Bay 

ocorreu em 2006, quando a polícia sueca confiscou servidores e deixou o site fora do ar. 

A ação ocorreu por pressão dos Estados Unidos e da Motion Picture Association 

(MPA), o braço de poder internacional da Motion Picture Association of America 

(MPAA). Em três dias o site voltaria ao ar, com os servidores alojados nos Países 

Baixos. A ação acabou por chamar a atenção do mundo, gerando diversos protestos, e o 

The Pirate Bay dobrou o número de usuários.  

A disputa jurídica dos detentores de copyright contra o site levaria a novos 

episódios e à alteração do domínio por diversas vezes. O serviço chegou a ser 

bloqueado em mais de 13 países (Reino Unido, Irlanda, Holanda, França, Bélgica, 

Dinamarca, Finlândia, Islândia, Portugal, Itália, Argentina, Malásia e Indonésia (El País, 

27 de março de 2015
93

).  

No dia 9 de dezembro de 2014, mais uma vez a polícia sueca tiraria o site do ar e 

ele só voltaria a operar no dia 31 de janeiro de 2015 (Newswee, 31 dejaneiro de 2015
94

).  

Tais bloqueios e demais decisões judiciais levaram o Pirate Bay a alterar o domínio por 

diversas vezes, sendo alojado em endereços de em diferentes países, como a Islândia 

(.is), San Martin, no Caribe (.sx), Peru (.pe), Guiana (.gy), entre outros.  
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Os fundadores do site foram julgados na Suécia, em 2009, e condenados à 

prisão. Alguns deles se refugiaram em outros países. No entanto, em 2012, Gottfrid 

Svartholm Warg foi detido no Comboja e extraditado para a Suécia. Ele também foi 

condenado a três anos e meio de prisão na Dinamarca. Em 2014, Hans Fredrik Lennart 

Neij foi detido na Tailândia e também foi extraditado à Suécia (The Guardian, 4 de 

novembro de 2014
95

). 

A perseguição aos defensores de uma internet sem copyrights e aos sites de 

partilha de arquivos gerou protestos e fez do tema uma bandeira político-partidária. Isso 

proporcionou um ambiente para o surgimento, na Suécia, do Partido Pirata 

(Piratpartiet), que logo no início já ganhou a adesão de milhares de pessoas.  

 

O Partido Pirata 

O Partido Pirata surgiu na Suécia, em 2006, institucionalizando a discussão 

sobre a pirataria digital. No mesmo ano da sua criação, o partido participou das eleições 

suecas e obteve 34.918 votos, o que representava 0,63% dos votos do país. No entanto, 

não obteve assento no Parlamento, por não atingir o mínimo exigido para obter uma 

cadeira, que é de 4% dos votos.  

Mas Logo o Partido Pirata ganharia o cenário internacional e seria criado em 

diversos países, defendendo a reforma do sistema de leis de copyright, a abolição do 

sistema de patentes o respeito à privacidade dos usuários. 

Atualmente, 60 países já contam com o Partido Pirata, mas em apenas um parte 

deles o partido está oficializado e registrado. Em 2009, o Partido Pirata concorreria às 

eleições europeias na Suécia e, dessa vez, alcançaria 7,13% dos votos, elegendo dois 

eurodeputados.  

Hoje a Alemanha é o país onde o partido está mais fortalecido (SATURNINO, 

2014), com 256 eleitos nos níveis locais e regionais e um deputado Europeu. Também 

já possuem membros eleitos a Republica Chega, Áustria, Croácia, França, Islândia, 

Países Baixos e Suíça. 

SATURNINO (2014:2) refere que as principais bandeiras dos partidos Pirata são 

“1) reformar das leis de direitos autorais e de patentes; 2) preservar o direito ao 

anonimato e à privacidade; 3) implantar um sistema democrático representativo com 

apoio das tecnologias e 4) promover um Estado transparente”. 
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6. PRIVACIDADE E SEGURANÇA 

O direito à privacidade é algo inerente à própria humanidade, com raízes até 

mesmo nas religiões judaicas, cristãs e islâmicas, e também nas tradições antigas da 

Grécia e China. Mesmo na Europa medieval o tema já era discutido. Há registros que 

datam do século XIV que revelam condenações na Inglaterra por escutas e espionagem 

indevidas. A partir do século XX, a privacidade ganhou contornos internacionais, sendo 

considerada um direito humano incluído na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e no Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, ambos 

capitaneados pela ONU – Organização das Nações Unidas (UNESCO, 2012). Mas, 

apesar de se reconhecer que a privacidade é um direito, não há um consenso sobre os 

limites desse direito. 

Nos Estados Unidos, a jurisprudência identificou três tipos de interesses 

envolvendo a privacidade: intrusão sobre a reclusão do outro; apropriação de um nome 

ou imagem; divulgação de informações falsas a respeito da vida privada de alguém. Na 

África do Sul, o Tribunal Constitucional definiu privacidade como “o direito de uma 

pessoa viver a vida como ela quiser”. No Canadá a definição de privacidade é “a esfera 

restrita de autonomia pessoal, dentro da qual as escolhas pessoais são inerentemente 

feitas”. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos evitou dar uma definição ao tema, 

“por não considerar possível nem necessário descrever de uma forma pragmática a vida 

pessoal”. Na Argentina, a Suprema Corte dá uma definição muito ampla à privacidade 

(UNESCO, 2012). 

A questão da privacidade envolve ainda o consumo de bens e serviços e a 

utilização que as empresas hoje fazem dos dados pessoais disponibilizados pelos 

internautas, muitas vezes de forma involuntária e até mesmo inocente. 

Segundo a UNESCO (2012), a ideia de proteção de dados é algo recente. Os 

primeiros registros legais ocorreram no estado de Hesse, na Alemanha, em 1970, e na 

Suécia, em 1973. O conceito por trás das definições legais é que os cidadãos têm direito 

de controlar a coleta e uso de informações onde estão identificados. No entanto, tal ideia 

enfrenta um constrangimento quando se aborda a questão da segurança, na qual a 

polícia tem um papel central de investigar fatos. Envolve-se, então, as questões de 

proteção aos cidadãos, mas também assuntos como o terrorismo e a soberania nacional.  

A segurança tem sido um grande foco de debate sobre a regulação da Internet. 

Se antes a preferência até mesmo dos Estados era por uma autorregulação do setor, hoje, 

no que diz respeito a esse quesito, a proposta é de uma corregulação, com o Estado 
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promovendo um “public comeback”, em questões referentes à Internet, como já vinha 

ocorrendo em relação às infraestruturas de telecomunicações. Dessa forma, desenhou-se 

uma tendência de dar às instituições do Estado o poder de acessar informações dos 

usuários da internet, sempre com a ideia de que isso pode resultar em maior segurança 

para o respectivo país.  

Para DEIBERT (2003), essas ações chegaram a suplantar uma visão anterior de 

que a Internet seria um campo de livre expressão e democratização em escala global, e 

têm caminhado mais para um discurso de censura e vigilância. Segundo o autor, essas 

características afloraram principalmente após o fatídico 11 de setembro de 2001
96

, 

quando os Estados Unidos foram alvo de ataques terroristas sem precedentes.  

Acrescentamos também como um fator influenciador das legislações sobre a 

privacidade, os atentados de 11 de março de 2004, em Madri
97

. No entanto, veremos 

mais à frente que a influência dos ataques terroristas da primeira década do século XXI, 

no que tange a regulação da internet, começa a ser rebatida diante do direito das pessoa 

humana sobre sua imagem, principalmente na esfera europeia. 

Mas, mesmo com as diversas nuances que vão permeando a elaboração das 

legislações de regulação sobre os conteúdos disponibilizados no meio online, é correto 

afirmar que privacidade e segurança são centrais em termos de regulação, por 

envolverem questão de diplomacia internacional, soberania, proteção dos cidadãos e 

atores públicos e privados. Tudo isso vem associado com a captura, o processamento e a 

disseminação de informações pessoais feita initerruptamente através da internet.  

A renúncia, muitas vezes involuntária e imperceptível, que os usuários da 

internet fazem dos seus dados pessoais ao navegar em sites, sistemas de busca, blogs, 

redes sociais, etc, tem sido um tema controverso desde os primórdios da WEB. Discute-

se pontos como as políticas de encriptação de dados, sistemas de gerenciamento de 
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identidade, publicidade baseada no comportamento online do consumidor, retenção de 

dados de busca, violação de dados, armazenamento de informações. São pontos centrais 

que colocam em causa o próprio funcionamento da internet (DUTTON, 2014). 

A questão da privacidade afeta o direito do cidadão à sua individualidade. 

Torna-se imprescindível que as pessoas saibam exatamente o que as empresas fazem 

com seus dados pessoais e coloca em uma linha divisória o mercado privado, que 

enxerga o cidadão como consumidor, e o Estado, que deve proteger esse mesmo 

cidadão. No entanto, essa linha divisória por vezes não é muito clara, pois o mercado 

privado pode garantir que as pessoas saibam que seus dados estão armazenados e elas 

optarem por concordar com tal exigência, e o Estado pode também usar o suposto 

monopólio da violência e da segurança que possui para ferir direitos privados em nome 

da segurança. 

Portanto, apesar de segurança e privacidade estarem intrinsicamente ligados, são 

temas que podem também ser diagnosticados de formas diferentes. A privacidade, de 

uma forma geral, está ligada aos Direitos Humanos e à liberdade, já a segurança requer 

leituras ligadas à restrição da privacidade e à redução da liberdade.  

São pontos inversamente proporcionais: quando maior a liberdade, menor a 

segurança, e quanto maior a segurança, menor a liberdade (BAUMAN, 2000).  

Os debates sobre a regulação da internet têm encontrado muitas barreiras em 

relação ao tema privacidade. Defende-se a possibilidade do cidadão fazer suas escolhas 

livremente na rede, mas há toda uma estrutura até mesmo tecnológica que o vigia. Além 

disso, como os Estados são os responsáveis por garantir o bem-estar dos cidadãos, 

torna-se quase inconcebível para alguns governantes o fato de informações relevantes 

sobre esses mesmos cidadãos estarem nas mãos de empresas privadas, às quais o Estado 

deve pedir permissão para acessá-las.  

No caso do indivíduo, ele acaba por virar refém da invasão da sua privacidade, 

seja pelas companhias privadas ou seja pelo Estado. Ele pode ser assediado 

comercialmente no meio online, de acordo com a análise do seu perfil consumidor e das 

suas relações e gostos, e pode ser assediado moralmente caso passe a ser suspeito 

perante um Estado de Direito que, eventualmente, o vigia, tornando-o sempre suspeito, 

mesmo que ele não tenha cometido crimes. 

A grande questão a respeito da privacidade e da segurança é que o dia-a-dia das 

pessoas, nesta altura da contemporaneidade, comumente deixa sempre um rastro de 

dados nas ações de cada um. Seja o check-in em um hotel, uma compra com um cartão 
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de crédito, a marcação de uma passagem aérea ou simplesmente a navegação na 

internet. Assim, segurança hoje está intimamente ligada ao monitoramento da vida 

diária.  

Quem nós somos, o que fazemos, e onde fazemos nos deixa rendidos, pois as 

informações pessoais são atualmente o passaporte para a obtenção de uma série de 

serviços. Mas se algumas vezes essa rendição é algo transparente, em outras vezes ela 

pode ser secreta ou coercitiva (DUTTON, 2014). É este o ponto mais sensível da 

questão. 

 

6.1. Os estudos sobre a segurança e a internet 

Apesar da questão da privacidade ser algo complexo, conforme veremos aqui 

muitos pesquisadores defendem que o assunto deve ser tratado sob a ótica de uma escala 

global, particularmente em termos do discurso e das políticas de segurança. Mas, 

enquanto para o senso comum “segurança” implica ações de espionagem, de vídeo-

monitoramento, etc, em muitos círculos acadêmicos a questão frequentemente é tratada 

como um fenômeno mais alargado, multidirecional, que estrutura a relação entre os 

indivíduos e as instituições, e também entre indivíduos e indivíduos. Portanto, sob essa 

ótica, a segurança seria algo essencial para o desenvolvimento do Estados, para o 

capitalismo global e às relações end-to-end inerentes à sociedade moderna (DUTTON, 

2014). 

Para ARZT (2006), é nítido que a ideia de proteção de dados é impopular entre 

os acadêmicos norte-americanos. O autor também defende que a questão da privacidade 

e da segurança são hoje indissociáveis. Ele levanta a questão do que seria um verdadeiro 

Estado democrático, onde a liberdade seria algo inerente, se os cidadãos não sabem que 

entidade governamental pode estar coletando dados sobre ele, observando a sua visão 

política e suas interações sociais e privadas. Assim, uma sociedade como essa não pode 

ser considerada algo onde a liberdade de expressão é uma das suas bases, mesmo 

porque os cidadãos já não podem usufruir nem mesmo da sua liberdade de discurso.  

Apesar de ter essa visão fatalista do fim do Estado livre para os cidadãos, ARZT 

(2006) defende o controle oficial de dados é necessário devido à capacidade dos 

computadores de processar e armazenar uma grande quantidade de informações, sendo 

algo central na real expansão da segurança, mesmo ameaçando a privacidade de todos. 
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O autor pontua ainda as diferenças entre a regulação da privacidade nos Estados 

Unidos e na Europa. Segundo afirma, nos EUA as fontes utilizadas para regular a 

questão são díspares, pois envolvem leis federais, leis estaduais e reguladores locais, 

que podem ter visões diferentes sobre o tema. Diz ainda que a Suprema Corte dos 

Estados Unidos nunca determinou regras sobre o direito à proteção dos dados pessoais 

contra a vigilância policial. 

Tal disparidade de decisões nos Estados Unidos tem sido muito clara no caso 

Edward Snowden
98

, que revelou que a NSA - National Security Agency, órgão do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, utilizava um programa de vigilância 

global, chamado PRISM, que permitia o acesso a dados privados dos cidadãos nacionais 

e estrangeiros, utilizando servidores de empresas como Apple, Facebook e Google.  

A coleta de dados pela NSA foi considerada legal pelo juiz federal William H. 

Pauley III, de Nova Iorque, em decisão tomada no dia 27 de dezembro de 2013. No 

entanto, no dia 13 de dezembro do mesmo ano ou juiz federal, Richard J. Leon, de 

Washington, havia considerado o programa uma invasão arbitrária, que fere o direito à 

privacidade dos cidadãos previsto na Constituição do país
99

. 

Ainda de acordo com ARZT (2006), a Suprema Corte dos Estados Unidos 

parece estar focada apenas no direito à privacidade dos cidadãos em suas casas, 

seguindo o que diz a IV Emenda à Constituição dos Estados Unidos, que protege as 

pessoas contra buscas e apreensões arbitrárias nos seguintes termos: 

 

The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, 

and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be 

violated, and no warrants shall issue, but upon probable cause, 
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estava em exílio político na Rússia. Mais informações em http://www.nbcnews.com/feature/edward-
snowden-interview/who-edward-snowden-man-who-spilled-nsas-secrets-n114861. Acesso em 09 de 
março de 2015. 
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 Informação disponível em https://privacyassociation.org/news/a/federal-courts-at-loggerheads-in-
nsa-surveillance-cases-snowden-disclosures. Acesso em 09 de março de 2015. 

http://www.nbcnews.com/feature/edward-snowden-interview/who-edward-snowden-man-who-spilled-nsas-secrets-n114861
http://www.nbcnews.com/feature/edward-snowden-interview/who-edward-snowden-man-who-spilled-nsas-secrets-n114861
https://privacyassociation.org/news/a/federal-courts-at-loggerheads-in-nsa-surveillance-cases-snowden-disclosures
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supported by oath or affirmation, and particularly describing the 

place to be searched, and the persons or things to be seized.
100

 

 

Já a Europa, pontua ARZT (2006), tem publicado diretivas que abarcam 

questões legais referentes à proteção de dados. Como exemplo desse esforço dos 

europeus, ele cita a “Diretiva relativa à proteção das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados
101

”, de 1995, 

que garante o direito à privacidade, não podendo os Estados-Membros proibir ou 

restringir a livre circulação de dados pessoais entre os países que compõem a União 

Europeia. Tal diretiva abarca meios automatizados e não-automatizados.  

No entanto, essa mesma diretiva, em seu Artigo 3º, estabelece que as regras 

previstas não devem ser aplicadas em casos que tenham como objetivo a segurança 

pública, a defesa e a segurança do Estado, bem como as atividades do Estado referentes 

ao Direito Penal. 

Essa dicotomia privacidade-segurança pode tornar factível a possibilidade da 

violação legal de dados privados, sendo que as definições sobre o que é uma ameaça ao 

Estado permanecem ainda no campo abstrato das interpretações. Apesar disso, pode-se 

dizer que a Europa tem sido vanguardista no que diz respeito às questões civis ligadas à 

privacidade online. 

Uma das medidas para se preservar o cidadão foi a Diretiva e-Privacidade
102

, 

que determina os usuários da internet devem autorizar sempre que um website visitado 

for coletar, armazenar ou utilizar dados desse usuário. Assim, todo o website que for 

implantar os chamados cookies nos computadores de um usuário deve obter uma 

autorização do internauta. Os “cookies”, na linguagem informática, são dados enviados 

a partir de um website e armazenados no computador do usuário, permitindo que os 
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 Tradução livre: “O direito do povo à inviolabilidade de suas pessoas, casas, papéis e efeitos, contra 
buscas e apreensões, não deve ser violado, e nenhum mandado será expedido, mas sobre a causa 
provável, apoiada por juramento ou afirmação, e particularmente com a descrição o local a ser 
pesquisado, e as pessoas ou coisas a serem apreendidas”. 
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 Diretiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de outubro de 1995, disponível em 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:31995L0046&from=en. Acesso em 09 
de março de 2015. 
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 Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the 
processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector 
(Directive on privacy and electronic communications). Disponível em http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:en:HTML. Acesso em 12 de março de 
2015. 
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websites registrem a atividade de navegação e saibam quem é o internauta sempre que 

ele voltar àquele endereço Web.  

LUZAK (2014) considera a medida de pouca eficácia em termos de preservar a 

privacidade, pois uma grande parte das pessoas não entendem o que é um cookie e nem 

o que ele faz. Portanto, o autor defende que tal instrumento seria eficiente se houvesse 

uma orientação adequada em relação ao mecanismo. 

Há ainda a importante questão do “direito ao esquecimento” que foi reconhecido 

pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, no dia 13 de maio de 2014. A decisão foi 

tomada a partir do caso envolvendo o Google e o cidadão espanhol Mario Costeja 

González. O direito ao esquecimento já tinha sido proposto em 2012, quando ocorreu 

uma revisão da Diretiva relativa à proteção de dados de 1995. A questão foi colocada no 

artigo 17º da proposta de regulamento COM(2012)11
103

, nos seguintes termos: 

 

Direito a ser esquecido e ao apagamento:  

1. O titular dos dados tem o direito de obter do responsável pelo 

tratamento o apagamento de dados pessoais que lhe digam respeito e a 

cessação da comunicação ulterior desses dados, especialmente em 

relação a dados pessoais que tenham sido disponibilizados pelo titular 

dos dados quando ainda era uma criança, sempre que se aplique um dos 

motivos seguintes:  

(a) Os dados deixaram de ser necessários em relação à finalidade que 

motivou a sua recolha ou tratamento;  

(b) O titular dos dados retira o consentimento sobre o qual é baseado o 

tratamento nos termos do artigo 6.º, n.º 1, alínea a), ou se o período de 

conservação consentido tiver terminado e não existir outro fundamento 

jurídico para o tratamento dos dados;  

(c) O titular dos dados opõe-se ao tratamento de dados pessoais nos 

termos do artigo 19.º;  

(d) O tratamento dos dados não respeita o presente regulamento por 

outros motivos.  
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 Disponível em http://ec.europa.eu/justice/data-
protection/document/review2012/com_2012_11_pt.pdf. Acesso em 11 de março de 2015. 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_pt.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_pt.pdf
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A questão acabou sendo efetivada no caso do cidadão espanhol versus Google. 

Ele exigiu que seu nome não aparecesse no motor de busca, ligado a um anúncio feito 

pelo Ministério do Trabalho e dos Assuntos Sociais espanhol no jornal La Vanguardia, 

em 1988, no qual se falava de um leilão de imóveis para pagamento de dívidas com a 

Segurança Social, onde ele era listado como um dos devedores. Mario González alegou 

que seu direito à privacidade estava sendo infringido e sua alegação foi acatada pelo 

Tribunal de Justiça da União Europeia.  

Em decisão histórica, o Tribunal de Justiça da União Europeia fez clarificações 

sobre os motores de busca, na interpretação da “Diretiva relativa à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados”. As clarificações foram
104

: 

 As atividades dos motores de busca da internet passam a ser qualificadas como 

“tratamento de dados pessoais”, o que engloba qualquer atividade como 

armazenamento, consulta, difusão, utilização e até mesmo destruição de 

informações de cunho pessoal na internet. Assim o motor de busca passa a ser 

responsável pelo dito tratamento. 

 A decisão reitera que mesmo a existência apenas de um escritório destinado à 

atividade publicitária do motor de busca em um Estado-Membro obriga esse 

mesmo Estado a aplicar as disposições nacionais adotadas por força da Diretiva 

em questão, no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais. Ou seja, a 

força da Lei passa a ser aplicável em relação aos motores de busca, bastando que 

a empresa responsável pelo motor tenha uma representação comercial nos 

respectivos Estados. 

 Os motores de busca ficam obrigados a suprimir da lista de resultados 

informações referentes aos cidadãos afetados no tratamento de dados, caso eles 

assim o queiram, sem despesas para os mesmos.  

 O direito ao esquecimento não será outorgado ao cidadão em se tratando de 

papéis desempenhados pela pessoa em questão na vida pública. Também fica 

definido que a ingerência nos direitos fundamentais de um cidadão fica 

justificada caso seja de interesse público o acesso à informação em questão. 
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 Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 13 de maio de 2014. Disponível em 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d585485bc5ed1a4a0698fd
cbaf380e2b01.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuNb3z0?text=&docid=152065&pageIndex=0&doclang=PT&mo
de=req&dir=&occ=first&part=1&cid=262988. Acesso em 09 de março de 2015. 
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A Diretiva previa ainda, em seu Artigo 29º a criação de um grupo de trabalho 

independente, com as seguintes atribuições, definidas pelo Artigo 30º: 

 

1. O grupo tem por atribuições: 

a) Analisar quaisquer questões relativas à aplicação das disposições 

nacionais tomadas nos termos da presente diretiva, com vista a 

contribuir para a sua aplicação uniforme; 

b) Dar parecer à Comissão sobre o nível de proteção na Comunidade e 

nos países terceiros; 

c) Aconselhar a Comissão sobre quaisquer projetos de alteração da 

presente diretiva ou sobre quaisquer projetos de medidas adicionais 

ou específicas a tomar para proteger os direitos e liberdades das 

pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados 

pessoais, bem como sobre quaisquer outros projetos de medidas 

comunitárias com incidência sobre esses direitos e liberdades; 

d) Dar parecer sobre os códigos de conduta elaborados a nível 

comunitário. 

2. Se o grupo verificar que surgem divergências suscetíveis de 

prejudicar a equivalência da proteção das pessoas no que diz respeito 

ao tratamento de dados pessoais na Comunidade entre a legislação 

ou a prática dos Estados-membros, informará desse facto a 

Comissão. 

3. O grupo pode, por sua própria iniciativa, formular recomendações 

sobre quaisquer questões relativas à proteção das pessoas no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais na Comunidade. 

4. Os pareceres e recomendações do grupo serão transmitidos à 

Comissão e ao comité referido no artigo 31º 

5. A Comissão informará o grupo do seguimento que deu aos seus 

pareceres e recomendações. Para o efeito, elaborará um relatório que 

será igualmente enviado ao Parlamento Europeu e ao Conselho. O 

relatório será publicado. 
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6. O grupo elaborará um relatório anual sobre a situação da 

protecção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais na Comunidade e nos países terceiros, que será 

comunicado à Comissão, ao Parlamento Europeu e ao Conselho. O 

relatório será publicado. 

 

Em relação ao Direito ao Esquecimento, provocado pelo caso espanhol já citado, 

no dia 28 de novembro de 2014,o grupo de trabalho baseado no Artigo 29º publicou 

“Orientações sobre o direito ao esquecimento”. O documento indica que
105

: 

 

(…) the processing carried out by the operator of a search engine is 

liable to affect significantly the fundamental rights to privacy and to 

the protection of personal data when the search by means of that 

engine is carried out on the basis of an individual’s name, since that 

processing enables any internet user to obtain through the list of 

results a structured overview of the information relating to that 

individual that can be found on the internet—information which 

potentially concerns a vast num*ber of aspects of his private life and 

which, without the search engine, could not have been interconnected 

or could have been only with great difficulty—and thereby to establish 

a more or less detailed profile of him. Furthermore, the effect of the 

interference with those rights of the data subject is heightened on 

account of the important role played by the internet and search 

engines in modern society, which render the information contained in 

such a list of results ubiquitous.
106
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 Guidelines on the implementation of the Court of Justice of the European Union judgment on 
“Google Spain and inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja Conzález” 
c-131/12. Disponível em http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf. Acesso em 10 de março de 
2015. 
106 Tradução livre: “O funcionamento de um motor de busca é suscetível de afetar significativamente os 

direitos fundamentais à privacidade e à proteção dos dados pessoais, quando a busca é realizada com 
base no nome de uma pessoa, uma vez que os procedimentos permitem que qualquer usuário da 
internet possa obter, por meio da lista de resultados, informações relativas ao indivíduo cujos dados 
foram listados na internet - informações que, potencialmente, dizem respeito a um vasto número de 
aspectos da vida privada do indivíduo e que, sem o motor de busca, não poderia ter sido acessados ou 
até poderia, mas com grande dificuldade - e, assim, estabelecer um perfil mais ou menos pormenorizada 
do indivíduo em causa. Além disso, o efeito da interferência com esses direitos da pessoa em causa é 
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Na altura da divulgação das Orientações sobre o Direito ao Esquecimento, cerca 

de 170 mil requerimentos foram impetrados, solicitando a retirada de informações 

agregadas pelo Google e demais motores de busca. Cabe ressaltar que a decisão do 

Tribunal de Justiça da União Europeia é válida apenas para os Estados-Membros, mas 

não globalmente. Portanto, um determinado motor de busca pode retirar as informações 

agregadas sobre uma pessoa apenas nos países da União Europeia, mas não em países 

terceiros. Além disso, o grupo de trabalho formado com base no Artigo 29º da Diretiva 

de 1995 funciona como um indicativo para os países, mas não possui força legal para 

obrigar que as suas decisões sejam cumpridas. Para que isso ocorra elas precisam ser 

ratificadas pelos Estados (GERRY, 2015). 

AMBROSE (2013) observa que no entorno do que é visto como o direito ao 

esquecimento operam duas frentes. Uma delas é o fato de que um dado digital é para 

sempre, pois qualquer ação de um indivíduo que seja difundida no meio online tem 

potencialmente a capacidade de estar sempre armazenada em servidores, cujas chaves 

de acesso são diversas, entre elas os motores de busca.  

Nesse sentido caminham as legislações que determinam a retenção de dados, 

como ocorreu no caso do Marco Civil da Internet Brasileira, que obriga que os dados 

dos cidadãos sejam armazenados por seis meses. Por outro lado, há programas de 

encriptação de dados online, de autodestruição de dados, além de legislações como o 

direito ao esquecimento, que trabalham no sentido de acabar com a permanência das 

informações digitais. 

Há ainda um outro cenário, que se desenha no cerne das disposições legais que 

têm vindo a ser construídas no campo da regulação da internet. Tal cenário é fomentado 

pelas táticas antiterrorismo, que passaram a dominar a agenda internacional relativa à 

segurança, sobretudo após os atentados de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, e 

11 de março de 2004, em Madri, conforme citamos. Esses acontecimentos, com suas 

repercussões, vieram se opor à celebração inicial em torno da internet, que mitificou a 

ideia de liberdade na rede. 

Após os ataques, o mundo passou a discutir de forma enfática a questão do 

combate ao terrorismo. A Europa reagiu aos ataques de Madri com a criação da Diretiva 

                                                                                                                                                                          
intensificado por conta do importante papel desempenhado pelos motores de busca na Internet e na 
sociedade moderna, que torna onipresente a informação contida em tal lista de resultados.” 
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de Retenção de Dados
107

, em 2006. A Diretiva indicava a retenção de dados dos 

usuários da internet, pelo provedores de serviço, para fins de investigação, detecção e 

repressão de crimes graves. Ou seja, as autoridades policiais de um país poderiam ter 

acesso a todo tipo de informação de qualquer usuário da internet.  

A aplicabilidade da diretiva falhou em diversos aspectos. Um deles foi a 

dificuldade dos Estados-Membros adaptarem suas respectivas leis ao que dizia a 

Diretiva. Outra questão que levou ao questionamento da eficiência da proposta foi a 

ausência de critérios claros para que houvesse a interferência das autoridades nos dados 

pessoais dos cidadãos, o que possibilitava o uso desse eventual poder para objetivos 

diferentes daqueles referentes aos “crimes sérios”, mesmo porque seria necessária uma 

definição mais clara do que seriam esses crimes. Assim, em 8 de abril de 2014, a 

Diretiva acabou por ser declarada inválida pelo Tribunal de Justiça da União 

Europeia
108

.  

Atualmente, há uma possibilidade dos Estados-Membros da União Europeia 

obterem acesso a dados de cidadãos que circulam por meio dos canais de 

telecomunicações cujos direitos à privacidade são assegurados. Essa possibilidade este 

descrita no artigo 15º da Diretiva de e-Privacidade, de 2002, quando está em jogo a 

segurança nacional (ESTOEVA, 2015). 

Apesar da Europa estar na vanguarda da defesa dos direitos à liberdade de 

expressão, o tema é global, envolve todos os países que são guiados pelos preceitos 

democráticos. E mesmo a questão do terrorismo, que na Europa parece começar a ser 

superada pela ideia de que é importante preservar a privacidade dos cidadãos, não é algo 

linear.  

Na contramão da tendência europeia destaca-se o Canadá que, em 30 de janeiro 

de 2015, apresentou o Projeto de Lei C51
109

, que endurece a legislação antiterror que o 

país adotou após os ataques de 11 de setembro de 2001. Motivado pelo ataque a dois 
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 Diretiva 2006/24/CE DO Parlamento Europeu E Do Conselho, de 15 de Março de 2006, relativa à 
conservação de dados gerados ou tratados no contexto da oferta de serviços de comunicações 
eletrônicas publicamente disponíveis ou de redes públicas de comunicações. Disponível em http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0024&from=EN. Acesso em 15 de março 
de 2015. 
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 Mais informações em http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2014-
04/cp140054en.pdf. Acesso em 12 de março de 2015. 
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 O conteúdo do Projeto de Lei C-51 está disponível em http://openparliament.ca/bills/41-2/C-51/. 
Acesso em 13 de março de 2015. 
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soldados canadenses, ocorrido no dia 22 de outubro de 2014
110

, que elevou o nível de 

alerta ao terrorismo do país, o projeto tem sido considerado uma ameaça à privacidade.  

A proposta ampliar o poder do Serviço Canadense de Inteligência e Segurança e 

da polícia do país, que passa a ter acesso a informações privadas e até mesmo 

confidenciais dos cidadãos. O intuito seria garantir uma proteção contra atos terroristas.  

O Projeto prevê ainda o cerceamento do direito de ir e vir e a detenção de 

suspeitos. Além disso, transforma em crime a apologia ao terrorismo, permitindo a 

retirada sumária de sites que sejam classificados como simpatizantes de ações 

terroristas.  

FORCESE e ROACH (2015) criticam o projeto, alegando que, uma vez 

aprovado, subjugará os cidadãos a julgamentos sem ter direito a defesa. Além disso, os 

pesquisadores alegam que o Projeto é vago na definição do que seriam as ameaças ao 

país e, além disso estaria violando a “Lei Canadense de Direitos e Liberdades”, que 

garante a liberdade de expressão
111

. Até a finalização desde estudo, em maio de 2015, o 

Projeto de Lei ainda estava sendo analisado por um comitê parlamentar. 

Para a UNESCO (2012), a possibilidade dos cidadãos se comunicarem sem que 

os governos conheçam o teor e os autores das mensagens é algo importante para o 

fortalecimento da política democrática, pois permite que as pessoas se expressem sem 

medo sobre os assuntos de interesse público. No entanto, o direito à liberdade de 

expressão muitas vezes pode competir com o direito à privacidade. E o balanço entre 

esses dois direitos é algo que exige, muitas vezes, a intermediação das cortes judiciais. 

Ainda de acordo com a UNESCO (2012), a internet facilita a localização e 

coleta de dados pessoais, cria capacidades para que os governos e entidades privadas 

analisem informações pessoais e possibilita a utilização desses dados para o uso 

comercial. Isso representa novos desafios para a regulação inerente à privacidade. 

Além disso, a própria evolução da tecnologia tem criados novos mecanismos 

que podem ser usados para a vigilância, como o chamado Big Data, que significa uma 

complexa forma de armazenamento de dados que, no caso dos usuários da internet, 
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 O ataque ocorreu em Ottawa, capital do país. Um franco atirador invadiu o Memorial Nacional de 
Guerra, assassinou um soldado e lançou cerca de 30 tiros contra o prédio do Parlamento, onde estava o 
primeiro-ministro do país,  Stephen Harper. O atirador acabou sendo morto pelo chefe de segurança do 
Parlamento.Mais informações em http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/10/1536331-soldado-
canadense-e-ferido-em-ataque-a-tiros-no-canada.shtml. Acesso em 13 de março de 2015. 
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 Canadian Charter of Rights and Freedoms. Disponível em http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/const/page-15.html. Acesso em 13 de março de 2015. 
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pode coletar informações sobre as navegações feitas, bem como dados sobre o que é 

publicado nas redes sociais, em websites, fóruns online e blogs.  

O Big Data é uma solução informática para a coleta de um gigantesco volume de 

informações para que eles possam posteriormente ser usados de acordo com as 

conveniências de quem obtiver os dados. “Big data é algo mais do que apenas 

comunicação: a ideia é que nós podemos aprender, a partir de um largo corpo de 

informações, coisas que não compreendemos quando utilizamos pequenas quantidades 

de dados” (CUKIER e MAYER-SCHOENBERGER, 2013:28).  

Para os autores citados acima, a internet tem funcionado como uma grande 

ferramenta de coleta de dados. Há ainda questões referentes à invasão de privacidade, à 

exposição involuntária de um usuário, instituição ou empresa, ao cyberbullying e 

difamação, ao direito sobre a própria imagem, entre outras. No caso da aplicabilidade 

das leis, um dos principais problemas enfrentados pela justiça, ao tentar pôr em prática a 

legislação em processos que envolvem a privacidade no meio online, é a 

responsabilização. Alguns setores vão dizer que a responsabilidade é do usuário final, 

outros que é dos provedores de acesso. Há ainda quem defenda que as empresas que 

agregam conteúdo devem ser responsabilizadas.  

O problema é que, enquanto se discute como podem ser formalizadas a 

regulação dos conteúdos online e do funcionamento da internet, a rede continua ativa, 

com um número crescente de adesões, provocando não apenas mudanças sociais e 

políticas, mas também econômicas. 

A questão da privacidade vai além do ponto principal que coloca a liberdade do 

cidadão e a segurança em conflito. Ela envolve também o consumo de bens e serviços e 

a utilização que as empresas hoje fazem dos dados pessoais disponibilizados pelos 

internautas, muitas vezes de forma involuntária e até mesmo inocente. 

 

7. COMÉRCIO ELETRÔNICO 

São diversas as forma de comércio eletrônico e suas classificações se dão a partir 

dos atores envolvidos na operação. Portanto, segundo TURBAN ET AL (2015) pode-se 

definir, em linhas gerais, algumas das principais possibilidades de e-commerce. São 

elas: 
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 Business to Consumer (B2C): Refere-se às operações que envolvem uma 

empresa que vende seus produtos para um consumidor final.  

 Business to business (B2B): São operações comerciais entre empresas. 

 Business to Employees (B2E): São relações comerciais entre empresas e seus 

empregados. 

 Consumer to Business (C2): Ocorre quando um indivíduo utiliza a internet para 

oferecer serviços ou produtos e estes são comprados por empresas. 

 Consumer to Consumer (C2C): Consiste na negociação entre duas pessoas, que 

pode ser mediada por Websites de classificados. 

 Collaborative commerce: São operações por via online entre pessoas e/ou 

instituições que buscam realizar um trabalho colaborativo afim de atingir o 

mesmo objetivo.  

 E-government: Apesar dessa ser uma ampla área de estudos, no caso específico 

do comércio eletrônico significa as transações comerciais feitas pelos governos, 

como consumidores ou fornecedores. 

Como este estudo foca-se muito na questão dos Direitos Humanos e do usuário da 

internet, optamos por analisar nesta seção basicamente o conceito Business to Consumer 

(B2C).  

De acordo com dados da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 

Desenvolvimento (UNCTAD, 2015), o comércio eletrônico em sua categoria B2B 

movimentou, em 2013, aproximadamente 1,5 trilhão de dólares. Alguns países, como 

Estados Unidos, Reino Unido, Japão e China, registraram no meio eletrônico mais de 

três quartos da movimentação de todo o comércio. Até 2018, com exceção da Europa e 

América do Norte, onde o volume de transações comerciais via online B2C deve cair de 

61 para 53%, no resto do mundo a tendência é de crescimento.  

A UNCTAD (2015) revela ainda que cerca de 1 milhão de empresas ao redor do 

mundo operam de forma eletrônica, incluindo empresas que atuam exclusivamente 

online e outras que atuam tanto no mercado online quanto no offline. Entre as principais 

companhias que adotaram o e-commerce para defender suas respectivas participações de 

mercado estão Apple, Dell, Wal-Mart (Estados Unidos), Otto (Alemanha), Tesco 

(Reino Unido) e Cassino Guichard-Perrachon (França). 

Um interessante fenômeno que ocorre no comércio eletrônico é que um grande 

número de companhias relativamente pequenas detém uma parcela substancial do 
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mercado, apesar da força dos grandes grupos ser ainda muito dominante. Dados de 

2012-2013 mostram que nos Estados Unidos, por exemplo, entre as 500 maiores 

empresas que operam online, 10 delas controlam 52% do mercado. Na Europa, as 10 

principais controlam 37% do mercado composto pelas 500 maiores empresas. Na Ásia 

as 10 principais detêm 86% do mercado, enquanto na América Latina o percentual 

detido pelas top 10 é de 51%. 

Veja, a seguir, a tabela que mostra as principais empresas com atuação no comércio 

eletrônico B2C nos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina: 

 

Figura 10: Dados sobre atuação de empresas no comércio eletrônico. 

Fonte: UNCTAD (2015) 

 

Podemos constatar que o Brasil é o país dominante no comércio eletrônico na 

América Latina, sendo responsável por 38% do mercado de toda a região, seguido pelo 

México (19%) e Argentina (8%) (UNCTAD, 2015). 

O comércio eletrônico, sendo o “conjunto de operações de compra e venda de 

mercadorias ou prestações de serviços por meio eletrônico ou, em outras palavras, as 

transações com conteúdo econômico realizadas por intermédio de meios digitais” 

(CASTRO, 2000:6), pode ainda ser classificado em dois tipos: comércio de bens 

tangíveis ou indireto e de bens intangíveis ou direto.  
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Os bens tangíveis são objetos que podemos tocar, como livros, brinquedos, etc. 

Os bens intangíveis não podemos tocar, como os softwares, e-books, músicas, etc. No 

primeiro caso, o usuário compra um produto por meio da Internet e o recebe através de 

um serviço de entrega que pode ser os correios ou uma empresa de transportes. Assim, a 

tributação irá seguir o trâmite inerente às relações comerciais estabelecidas entre o país 

emissor e o receptor. Já no caso dos bens intangíveis, eles estão fora do campo de 

tributação e há uma necessidade premente de haver uma forma específica de tributação 

desses tipos de bens.  

Tal lacuna requer que os meios online que operam transações financeiras 

estejam de certa forma ligados à autoridade tributária. No entanto, as estruturas hoje 

existentes parecem ser ainda frágeis e necessitam de uma nova roupagem, para que 

possam estar aptas aos novos tempos, o que é, no caso brasileiro, um pressuposto 

constitucional (LUNA FILHO, 1999). 

Assim, ao analisarmos a questão do e-commerce, buscamos entender as atuais 

condições de tributação nacional e internacionais e as dicotomias que podem ser notadas 

em uma órbita legal em torno do comércio eletrônico. 

Para uma breve apreciação de caráter histórico em torno da criação, natureza e 

relevância do comércio eletrônico, torna-se necessária uma observação aprofundada que 

possibilite um melhor entendimento da importância que o tema possui para os diversos 

campos que atravessa, como o da Comunicação Social, do Direito, da Geopolítica, das 

Relações Internacionais e da Economia. 

O comércio eletrônico pode ser visto a partir de uma ótica do desenvolvimento 

do próprio comércio global, com fortes influências das mudanças no mercado ocorridas 

a partir da segunda metade do século XX, mais especificamente a partir da década de 

1970, com a ascensão do modelo econômico mais liberal e menos Keynesiano. Tal 

mudança foi impulsionada pela crise do petróleo, provocada por conflitos entre árabes e 

judeus, no Oriente Médio. 

 

A crise iniciou-se em 1973, quando começou a Quarta Guerra 

Israelo-Árabe, também conhecida como Guerra do Yom Kippur.  Os 

árabes decidiram embargar o fornecimento de petróleo aos aliados de 

Israel, sobretudo os Estados Unidos, e reduzir a produção de 

petróleo, o que desregulou o mercado gerando uma alta no preço do 

barril, que quadruplicou.  O embargo durou cinco meses e resultou 
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em prejuízos em todo mundo ocidental.  Em 1979, uma revolução 

iraniana, sob o comando do líder xiita Aiatolá Ruhollah Musavi 

Khomeini, depôs o Xá do Irã, Reza Pahlevi, causando uma revolução 

no país, um dos maiores produtores petrolíferos do mundo.  Khomeini 

assumiu o poder e rompeu relações com os Estados Unidos, iniciando 

uma nova crise do petróleo. As crises sequenciais no mercado do 

petróleo encareceram as produções industriais, o dinheiro ficou 

escasso, obrigando a um aumento das taxas de juros e, 

consequentemente, causando uma diminuição no crescimentos dos 

países ocidentais e na relação das empresas com os seus 

trabalhadores. (DENICOLI, 2012: 68) 

 

A mudança na economia mundial alteraria de forma peremptória as relações 

empresariais, impulsionando o surgimento de empresas multinacionais, que passariam a 

se instalar em locais próximos às matérias-primas e onde a mão-de-obra fosse mais 

barata. Por outro lado, tornava-se necessária a redução do poder dos sindicatos e da 

intervenção estatal na economia, bem como enfraquecer o Estado de bem-estar social 

(DENICOLI, 2012). 

Neste período irá emergir o Toyotismo, baseado na produção just-in-time, na 

redução dos estoques, nas formas de pagamento flexíveis, na terceirização, 

automatização, trabalho em equipe, e na qualidade qotal – uma forma de organizar os 

processos produtivos de forma a enquadrá-los dentro de modelos definidos. O 

Toyotismo foi assim chamado por ter sido o modelo aplicado pela Toyota, no Japão, 

após a II Guerra Mundial. O mesmo seria adotado mundialmente a partir da década de 

1970, como forma de amenizar os problemas causados pela crise do petróleo (ALVES, 

2000). O Toyotismo, portanto, exigia um fluxo intenso de produtos que hoje, por meio 

do comércio eletrônico, torna-se ainda mais factível. 

O Toyotismo está inserido nos conceitos da chamada 3ª Revolução Industrial, 

que tem a tecnologia como base, nos mais diversos campos, seja na robótica ou até na 

genética. Essa nova “revolução” foi a base que permitiu a globalização dos mercados, 

com grandes avanços na área da comunicação. A substituição do homem pela máquina 

será um dos pilares dessa fase, que ainda estamos vivenciando. 
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Constata-se, portanto, que a primeira característica da 

reestruturação produtiva em curso é a base técnica resultante do 

desenvolvimento de novas tecnologias. Os elementos centrais das 

inovações tecnológicas são a microeletrônica, em suas distintas 

aplicações (robótica, informática, telemática, telecomunicações), 

novos materiais, a biotecnologia, novas fontes de energias etc. Todas 

essas inovações possuem em comum o fato de se basearem fortemente 

no conhecimento científico-tecnológico. Com essas características da 

nova base tecnológica, estamos passando da produção em massa de 

inspiração fordista (correspondente à Segunda Revolução Industrial) 

à produção flexível (correspondente à Terceira Revolução Industrial). 

Desse modo, as máquinas unifuncionais e especializadas de períodos 

anteriores se convertem em máquinas de uso flexível de tecnologia 

crescentemente produtiva e aplicável a uma variedade considerável 

de usos. (BUSNELLO, 2000) 

 

O comércio eletrônico é, portanto, uma das mais dinâmicas consequências da 

chamada Terceira Revolução Industrial, funcionando de forma globalizada. Como 

estamos falando de algo cuja entrega é feita em grande parte através de empresas que 

operam com logística, o desenvolvimento dos transportes é tão indissociável à tal 

evolução como a própria tecnologia de redes de comunicação.  

 

7.1. O caso brasileiro 

O Direito brasileiro, no que se refere à responsabilidade civil, tem consagrada a 

relevância de dois conceitos germânicos, imputando-os como base das relações jurídicas 

que decorrem de uma obrigação. São eles o Schuld e o Haftung, sendo o primeiro 

correlato ao dever ou obrigação, e o segundo à responsabilidade. Assim, de acordo com 

GONÇALVES (2013). 

 

“(...) discriminando-se, na relação obrigacional, dois momentos 

distintos: o débito (Schuld), consistindo na obrigação de realizar a 

prestação e dependente de ação ou omissão do devedor, e o da 

responsabilidade (Haftung), em que se faculta o credor atacar e 
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executar o patrimônio do devedor a fim de obter o pagamento devido 

ou indenização pelos prejuízos causados em virtude do 

inadimplemento da obrigação originária na forma previamente 

estabelecida” (Gonçalves, 2013: 21) 

 

Nota-se que, seguindo o Artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor
112

, no 

Brasil havia um claro entendimento de que uma transação comercial materializada em 

vias online teria as mesmas condições legais da compra e venda de um produto ou 

serviço qualquer, havendo uma mera mudança do meio em que o negócio se 

consolidava. 

A primeira forma de diálogo de texto legal com a insurgência de um comércio 

eletrônico cada dia mais relevante na estrutura econômica brasileira ocorreu a partir da 

promulgação da Medida Provisória 2200-2/2001
113

, que deu origem à Infra Estrutura de 

Chaves Públicas do Brasil (ICP Brasil). A partir dessa plataforma, permitiu-se que as 

assinaturas online pudessem ter a mesma validade que uma assinatura comum. Sem 

dúvida, uma grande evolução no que se refere aos contratos firmados através da rede 

mundial de computadores. 

Em 15 de março de 2013, foi promulgado o Decreto 7962
114

, que adicionou ao 

Código de Defesa do Consumidor certos aspectos referentes às contratações no 

comércio eletrônico, fazendo surgir um novo paradigma que estabeleceu parâmetros 

diferenciados para o comércio eletrônico. Esse Decreto Legislativo foi de extrema 

importância para o ordenamento jurídico nacional relacionado ao e-commerce, pois 

reconheceu que as operações por vias eletrônicas digitais possuem singularidades e 

discrepâncias em relação ao comercio tradicional.  

Uma delas diz respeito à uma maior vulnerabilidade do consumidor, pois este 

não tem como visualizar o produto ou experimentá-lo antes de executar a compra. Além 

disso, o consumidor deveria estar protegido em caso de falta de idoneidade das 

empresas, pois a entrega do produto se faz muitas vezes através de empresas de 

                                                           
112

 Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços. 
113

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm. Acesso em 10 
de março de 2015.  
114

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm. 
Acesso em 13 de março de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/Antigas_2001/2200-2.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/decreto/d7962.htm
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transporte de mercadorias, o que carece de um prazo de e de garantias de que o produto 

não sofrerá avarias durante o transporte ou, em caso de danos, de que o consumidor não 

terá prejuízos.  

Uma das conquistas do consumidor está clara na Artigo 1º do Decreto 

7962/2013, que diz: 

Art. 1
o
  Este Decreto regulamenta a Lei n

o
 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, para dispor sobre a contratação no comércio eletrônico, 

abrangendo os seguintes aspectos: I - informações claras a respeito 

do produto, serviço e do fornecedor; II - atendimento facilitado ao 

consumidor; e III - respeito ao direito de arrependimento. 

Importante ressaltar a relevância que possui o Direito de Arrependimento nesse 

tipo de transação comercial, que garante ao consumidor cancelar a compra pelo simples 

fato de ter se arrependido do ato, num prazo de sete dias. Tal preponderância advém 

justamente dos grandes riscos e da alta vulnerabilidade em que o consumidor incorre 

por conta de um contrato firmado em âmbito eletrônico. Além disso, o vendedor fica 

obrigado a informar as características do produto que está sendo vendido, conforme 

determinam os incisos I e II do Artigo 2º do Decreto citado. 

 

Art. 2º - Os sítios eletrônicos ou demais meios eletrônicos utilizados 

para oferta ou conclusão de contrato de consumo devem 

disponibilizar, em local de destaque e de fácil visualização, as 

seguintes informações: 

I - nome empresarial e número de inscrição do fornecedor, quando 

houver, no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda; 

II - endereço físico e eletrônico, e demais informações necessárias 

para sua localização e contato; 

 

Cabe mencionar também o avanço no que refere à imputação de sites de 

compras coletivas entre as empresas que devem cumprir as determinações do Decreto.  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
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7.1.1. Da tributação no E-commerce no Brasil 

 

Apesar dos avanços civis relativos aos direitos do consumidor que efetua uma 

operação de comércio por meio eletrônico, no caso do direito tributário há muitas 

lacunas que ainda estão distantes de um debate que possa provocar mudanças que sejam 

mais adequadas à essa categoria de transações comerciais.  

Há dois principais tributos que incidem sobre o comércio no Brasil:  

 O ICMS - Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação, regulamentado pela Lei 

Complementar 87/1996
115

 e de competência estadual e do Distrito 

Federal. 

 O ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, regulamentado 

pela Lei Complementar 116/2003
116

 e de competência municipal e do 

Distrito Federal. 

No caso do ICMS, ele é aplicado com base em dois fatores:  

I. Destinatário final 

II. Finalidade objetivada com a venda do produto. 

Quando o destinatário final se tratar de consumidor comum, ou seja, pessoa 

física, ou de jurídica que não seja contribuinte do ICMS, haverá a incidência do referido 

imposto. Porém, em caso de pessoa jurídica contribuinte, tal imposto não recairá no 

valor final do produto. Com essa lógica, compreende-se que nas relações de aplicação 

de impostos no comércio eletrônico se percebe o mesmo procedimento adotado em uma 

compra qualquer, seja ela de caráter estadual, interestadual ou internacional. 

No que tange ao segundo fator, quando se tratar de lojas que compram e 

revendem produtos via online, haverá a incidência do ICMS, juntamente com o PIS - 

Programa de Integração Social e o COFINS - Contribuição para o Financiamento da 

Seguridade Social, que são tributos voltados para benefícios do trabalhador. No entanto, 

                                                           
115

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp87.htm. Acesso em 25 de abril de 
2015. 
116

 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm. Acesso em 25 de abril de 
2015. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/leis/LCP/Lcp87.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp116.htm
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se a empresa fabricar produtos ainda haverá a cobrança do IPI - Imposto sobre Produtos 

Industrializados. 

Assim, o local da transação comercial irá afetar a tributação do produto e 

influenciar no valor oferecido ao consumidor final. Diante disso, alguns Estados da 

Federação têm buscado protocolos que façam com que o ICMS incida não totalmente na 

origem do produto, mas também na sua destinação final. O denominado Protocolo nº 

21/2011
117

 teve por fim fazer incidir o tributo ICMS não mais somente para o Estado de 

onde provenha a mercadoria, mas também para o Estado de destinação dela, sendo uma 

parte maior atribuída ao Estado da empresa vendedora e uma menor ao Estado da 

pessoa física ou jurídica que comprou o produto, conforme determina a Cláusula 

Primeira: 

 

“Cláusula primeira: Acordam as unidades federadas signatárias 

deste protocolo a exigir, nos termos nele previstos, a favor da unidade 

federada de destino da mercadoria ou bem, a parcela do Imposto 

sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação - ICMS - devida na operação interestadual em que o 

consumidor final adquire mercadoria ou bem de forma não presencial 

por meio de internet, telemarketing ou showroom.” 

 

 Questão que surgiu através do estabelecimento do referido protocolo é que, em 

casos de compra e venda de produto em que o Estado da empresa vendedora não seja 

signatária do protocolo e o Estado do comprador fosse signatário haveria, por fim, uma 

dupla tributação. Nesse sentido, percebe-se que o consumidor de produto comprado em 

meio online seria prejudicado, de modo que poderia haver uma possível crise nessa 

modalidade de compras por conta da alta tributação exigida pela União. A matéria foi 

considerada inconstitucional e acabou sendo derrubada pelo Supremo Tribunal Federal. 

No dia 16 de abril de 2015, o Congresso Nacional promulgou a Emenda 

Constitucional 87, que estabelece novas regras para o comércio eletrônico e transfere, 

gradativamente, a cobrança do ICMS do Estado de origem para o Estado destino.  

                                                           
117

 Estabelece disciplina relacionada à exigência do ICMS nas operações interestaduais que destinem 
mercadoria ou bem a consumidor final, cuja aquisição ocorrer de forma não presencial no 
estabelecimento remetente. Conteúdo disponível em < 
http://www1.fazenda.gov.br/CONFAZ/confaz/Protocolos/ICMS/2011/pt021_11.htm > 

http://www1.fazenda.gov.br/CONFAZ/confaz/Protocolos/ICMS/2011/pt021_11.htm
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Segundo a Emenda, até 2019, 100% do imposto passará a ser cobrado no Estado 

destino
118

. Isso irá aumentar a arrecadação nos Estados de origem, que passarão a sofrer 

uma tributação menor. 

Se no cenário nacional há ainda muitas arestas a serem acertadas, para uma 

melhor regulação do comércio eletrônico, no âmbito internacional as questões são ainda 

mais complexas, como veremos a seguir. 

 

7.2. O Comércio Eletrônico em âmbito internacional 

O comércio eletrônico internacional invariavelmente está atrelado às relação 

diplomáticas e às instituições supranacionais, que atuam em setores-chave para as 

relações comerciais, como os setores industriais ligados à tecnologia, setor de 

transporte, de comércio internacional, entre outros. Ou seja, não se constrói uma rede de 

comércio internacional, mesmo que por meios digitais, sem envolver uma cooperação 

entre as nações, de forma a atenuar os obstáculos técnicos, econômicos, políticos e 

sociais, que afetam essa crescente modalidade de venda de produtos e serviços. 

Nesse âmbito, importante é frisar as ações advindas da OECD - Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, bem como pela UNCITRAL - a 

Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial, já aqui referenciada. 

No caso da UNICTRAL, em sua 48ª Sessão, que foi realizada em Viena, na 

Áustria, em novembro de 2014, ficou claro que há ainda um longo caminho para que o 

e-commerce seja plenamente regulado, ou pelo menos que tenha regras internacionais 

claras. Os membros presentes demonstraram que ainda é rasa a discussão em relação 

aos bens que não são de propriedade imaterial. A UNICTRAL ateve-se, sobretudo, às 

questões que envolvem bens imateriais. Na referida sessão tratou-se de se discutir as 

questões de transferência de registros eletrônicos, ou seja, os integrantes optaram por 

buscar uma deliberação mais clara a respeito da viabilização na regulamentação de 

produtos por meio eletrônico (UNICTRAL, 2014). 

Os esforços internacionais têm sido intensos, mas sofrem de um ritmo menos 

enfático do que o ritmo das construções digitais que constituem o comércio eletrônico. 

São diversos os tratados, legislações, diretivas que versam sobre o assunto. No entanto 

seria uma tarefa ingrata listá-los todos, uma vez que a cada novo passo da tecnologia e a 

cada alteração das regras nacionais de comércio cabem novas rodadas de intensos 
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 O parecer do Senado Federal sobre a Emenda Constitucional 87 está disponível em 
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debates parlamentares. Assim sendo, o e-commerce ainda é muito atrelado à aplicação 

dos costumes ou à analogia às leis offline, de caráter limitado perante o universo de 

transações digitais.  

O caso da regulação dos produtos tangíveis requer um empenho específico, 

relacionado à tributação de bens que circulam a partir de operações firmadas de forma 

remota, mas com um caráter global, uma vez que tais produtos podem ser vislumbrados 

em websites acessíveis via internet. A circulação desses produtos acaba por sofrer aos 

trâmites comuns do comércio internacional, uma vez que o que é comercializado entrará 

no país destino por vias geográficas e cruzará as alfândegas nacionais. 

O maior problema em torno da questão tributária é relativo aos intangíveis, aos 

bens imateriais, que não chegarão ao endereço do destinatário final através de meios de 

transporte convencionais, mas sim por redes eletrônicas e elétricas por onde circulam 

dados e, por isso, geram uma relação completamente diferente. Uma tarefa nada 

simples. A possibilidade de haver bitributação, conforme já citamos, é apenas um dos 

enormes obstáculos.  

Em outra perspectiva, há ainda a referência às dificuldades e vulnerabilidades 

por conta de tratar-se de relação que ultrapassa os limites nacionais. É de se enfatizar 

que as informações do vendedor precisam ser amplamente claras. Além disso, há 

necessidade de que o consumidor tenha prerrogativas muito mais bem estabelecidas do 

que em uma relação dentro do Estado em que está domiciliado. Estes, em uma transação 

internacional, ainda que se trate de bem intangível, findam por não ter – a priori – a 

mesma segurança jurídica que se estabeleceria em uma relação nacional. O próprio 

acesso à Justiça se configura como um obstáculo. 

 

7.3. Comércio internacional e Direitos Humanos 

Além dos assuntos jurídicos e tributários, a comunidade internacional tem se 

preocupado com as questões dos Direitos Humanos, que também envolvem e indústria e 

o comércio mundial. A globalização dos mercados tem suscitado debates a respeito da 

situação dos trabalhadores que, muitas vezes, são contratados para fabricar produtos 

sem levar em conta as normas que protegem o trabalhador nos países-destino. Ou seja, 

empresas terceiram parte da produção, que é executada por trabalhadores em situação 

muitas vezes de trabalho semiescravo, sobretudo em países asiáticos. A Apple, por 

exemplo, mesmo sendo uma das principais empresas de tecnologia do mundo, vem 
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sendo acusada de contratar fornecedores chineses que exploram os trabalhadores, como 

a empresa Foxconn, que parece incluir horas extras obrigatórias na carga horária de seus 

funcionários, pagar baixos rendimentos e atrasar salários e não garantir a segurança do 

trabalhador (CHINA LABOR WATCH, 2015). 

 Muitas organizações internacionais têm buscado construir linhas de ação dentro 

dos princípios da Responsabilidade Social na área do business. WEBER (2013) destaca 

diversas instituições e iniciativas, entre elas: 

 United Nations Global Compact
119

: É uma iniciativa que busca 

incentivar empresas privadas a aderirem aos princípios difundidos pelos 

Direitos Humanos, para estabelecer as regras de trabalho, preservação do 

meio-ambiente e combate à corrupção. 

 OECD
120

 – Organização para a Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento: Orientações para empresas multinacionais: Essas 

orientações forma incialmente estabelecidas no ano 2000, mas foram 

revisadas em 2011, introduzindo princípios de responsabilidade nos 

negócios, mas de forma indicativa e não deliberativa. 

 OMT – Organização Mundial do Trabalho
121

: Organização que adotou a 

Declaração sobre os Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho
122

, 

voltada para os direitos do trabalhador que versa sobre questões como o 

trabalho infantil, trabalho forçado. A OMT também tem como base de 

princípios a Declaração sobre Justiça Social para um Globalização 

Justa
123

. 

 ISO 26000: Orientações internacionais para estabelecer guias sobre como 

empresas e organizações podem operar dentro das normas da 

responsabilidade social. 

WEBER (2013) refere que as questões trabalhistas ligadas aos Direitos 

Humanos devem ser um dos princípios-base da governança da internet, pois, para o 
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 Disponível em http://www.oitbrasil.org.br/sites/default/files/topic/oit/doc/declaracao_oit_547.pdf. 
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 Disponível em 
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/resolucao_justicasocial.pdf. Acesso em 
10 de maio de 2015. 
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autor, não se pode dissociar as questões técnicas da internet das questões sociais. Mas 

ele ressalta que, devido à heterogeneidade do meio online e das empresas que operam 

nos circuitos digitais, não é possível estabelecer um modelo único que contemple todos 

os setores de negócios. Torna-se, então, necessário que os casos sejam avaliados na sua 

singularidade, a partir das relações dentro das próprias empresas e também com 

stakeholders. Para o autor, a discussão em torno da responsabilidade social e o mundo 

dos negócios na internet ainda está em sua infância e irá crescer em importância no 

futuro. 

 

7.4. A segurança na hora de comprar 

Apesar de já termos abordado a questão da segurança neste estudo, é necessário 

explorar o tema sob o contexto específico do comércio eletrônico. Como grande parte 

das operações de compra e venda via internet são feitas por meio de números de cartões 

bancários, sejam de crédito ou de débito, se o consumidor não estiver atento à sua 

segurança poderá ser vítima de golpes. Algo que tem se tornado comum.  

Em 2013, nos Estados Unidos - que constituem um dos maiores mercados de 

comércio online do mundo, em cerca de 18 dias aproximadamente 40 milhões de 

cartões foram fraudados. Isso ocorreu no período de Ação de Graças (Thanksgiving), 

uma das mais tradicionais celebrações do país, quando milhões de pessoas vão às 

compras. Isso foi possível porque, dois meses antes, os fraudadores haviam enviado e-

mails infectados a vendedores da rede de lojas Target.com, conseguindo entrar no 

sistema de pagamentos da empresa (COHEN, 2014). 

 

7.5. Um modalidade especial de comércio eletrônico: os jogos de azar online 

Os jogos online de azar online são um mercado de comércio eletrônico à parte, 

que toca em questões legais e éticas. Tais jogos apareceram logo no início da 

popularização da WEB, em princípios da década de 1990. Foi naquela época que 

desenvolvedores começaram a criar softwares de apostas que, por sua vez, foram 

viabilizados a partir das possibilidades de haver transações financeiras seguras através 

da Internet.  

A maioria dos cassinos virtuais está juridicamente sediada em países onde as 

apostas são permitidas, sendo que inicialmente eles surgiram nos países caribenhos e 

depois se espalharam por outras partes do mundo. Em 2013, de acordo com o site 
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www.online.casinocity.com  - cuja sede está localizada em Massachusetts, nos Estados 

Unidos - o número de cassinos e sites online atingiu um total de 2.869. Eles estão nas 

mãos de 880 empresas. Desse total, 38 aceitam apostas feitas no Brasil, com pagamento 

em real. Em grande parte dos países não há uma jurisdição clara a respeito dos jogos de 

azar online e as empresas que oferecem esse tipo de serviço se aproveitam da falta de 

uma legislação específica para atuarem.  

A regulação da Internet nesse ponto deverá levar em conta que há países onde os 

jogos são completamente proibidos, como Rússia, Paquistão, Arábia Saudita, etc; há 

países onde eles são totalmente permitidos, como Gibraltar, Malta, Panamá, etc; e há 

ainda os países que preveem alguma restrição, mas também podem ser permissivos em 

determinados casos, como o Brasil, Suécia, Finlândia, Alemanha, Hong Kong, etc. 

(WILLIAMS e WOOD, 2007). 

 

Poderíamos listar ainda uma grande gama de questões que afetam o comércio 

eletrônico, e que já abordamos no decorrer deste estudo, uma vez que a modalidade é 

transversal e se cruza - para além dos problemas da tributação, dos Direitos Humanos e 

da segurança - com a privacidade, os direitos de propriedade intelectual, etc. 

Como o objetivo aqui proposto é expor o estado da arte referente à regulação da 

internet e desenhar possíveis caminhos a serem aprofundados, acreditamos que o 

exposto relativo ao comércio no mundo online seja suficiente para provocar outras 

pesquisas, nas mais diversas áreas que o importante tema abarca. 

 

8. NEUTRALIDADE DA REDE  

O termo “neutralidade da rede” surge pela primeira vez em um artigo científico 

publicado em 2003, no Journal on Telecommunication and High Tech Law, pelo 

pesquisador Tim Wú, da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. No artigo, 

WÚ (2003) já previa um embate entre o interesse privado dos provedores de internet e o 

interesse público, tendo como pano de fundo um ambiente competitivo centrado no 

mundo online. O autor claramente se referiu a uma rede neutra, que não favorecesse 

determinadas aplicações em detrimento de outras. Para ele, a internet é um ambiente de 

competição, cujas transmissões de dados, ao serem feitas de forma neutra, incentivam 

tal competição, cujo objetivo principal é despertar o interesse do usuário final. Assim, 

seria algo equivocada a ideia de utilizar a própria rede como forma de desfavorecer 
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algumas aplicações. Isso seria um subterfúgio técnico para reduzir o ambiente 

competitivo nos meios online. 

A possibilidade de se manter uma neutralidade na distribuição de pacotes por via 

online tem sido um dos principais entraves para as discussões em torno da regulação da 

internet. A questão coloca em lados opostos as empresas que fornecem acesso e as que 

fornecem conteúdo. Tal debate divide também os usuários e os agentes públicos que são 

os responsáveis finais pela definição de leis de distribuição de pacotes via Internet 

Protocol (IP). PIRES, VASCONCELLOS e TEIXEIRA (2009), definem a neutralidade 

da rede como: 

“Fundamentalmente trata-se de um princípio sob o qual os 

usuários da internet teriam o direito de acessar qualquer tipo de 

conteúdo, serviços e aplicações de cunho legal, conforme sua 

vontade, sem a interferência de operadores de rede ou de 

governos. Sob um ponto de vista prático, isso significa que todo 

tráfego, isto é, todos os pacotes de dados transmitidos utilizando 

o Internet Protocol (IP) deveriam ser tratados da mesma forma, 

independentemente do seu conteúdo, da sua origem ou destino, 

da aplicação ou dos equipamentos utilizados. Em outras 

palavras, não deveria ser permitido o bloqueio ou tampouco a 

degradação da conexão no acesso a quaisquer sítios, serviços, 

aplicações ou mesmo com base nos tipos de informações 

específicos que são transmitidos.” (2009:2). 

 

Há uma certa confusão referente a um senso comum de que a neutralidade da 

rede diz respeito à largura de banda oferecida. Ou seja, se o usuário deseja mais banda 

deve pagar por isso. Nesse caso específico, a relação econômica tem a ver justamente 

com os canais de distribuição contratados. É uma prática comum, considerada legítima 

pelo mercado. Não é, portanto, o que se conceituou como neutralidade da rede 

Os provedores de infraestrutura da internet argumentam que a neutralidade 

impedirá novos investimentos em suas redes. O fato é que eles já cobram por serviços 

de oferta de banda ao consumidor final, ou seja, quanto maior a banda, mais caro o 

preço do serviço.  
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Ainda segundo PIRES, VASCONCELLOS e TEIXEIRA (2009), o que está 

sendo proposto seria uma segunda cobrança, que seria feita aos provedores de conteúdo, 

para que seus serviços chegassem aos usuários finais. Portanto, os provedores de 

conteúdo pagariam aos provedores de acesso para que seus pacotes trafegassem em 

maior velocidade. O Google, por exemplo, poderia pagar aos provedores de acesso para 

que seus serviços chegassem aos usuários de forma mais veloz. O problema é que há 

uma tendência de que os valores cobrados acabem recaindo sobre o consumidor final. 

Além disso, tal mudança poderia resultar até mesmo em bloqueio a alguns conteúdos, o 

que criaria uma espécie de Internet autorregulada de acordo com a possibilidade 

financeira de alguns grupos. 

No Brasil, houve uma clara opção pela neutralidade da rede, que ficou muito 

bem definida com a promulgação do Marco Civil da Internet, conforme já 

mencionamos. Mas em muitos países há ainda um profundo debate sendo estabelecido e 

os Estados Unidos são a nação onde o tema tem ganhado mais repercussão e envolvido 

grande parte da sociedade civil.  

Na consulta pública realizada pelo governo estadunidense a respeito do tema, 

cerca de quatro milhões de pessoas enviaram contribuições, sendo a maioria favoráveis 

a um internet aberta, sem restrições de tráfego (Teletime, 13 de abril de 2015
124

).  

Diante da pressão popular, a FCC - Federal Communications Commission dos 

EUA, publicou, no dia 13 de abril de 2015, uma nova regulamentação, que insere os 

serviços de internet como sendo de utilidade pública e reclassifica a banda larga como 

sendo um serviço de telecomunicações
125

. Isso aumenta o poder do governo sobre esse 

mercado e acaba por impedir que os provedores de internet estabeleçam bandas que 

eventualmente possibilitariam uma discriminação de tráfego de dados digitais, pois as 

empresas que quisessem que seus dados trafegassem com amis velocidade nas redes 

teria que pagar por isso.  

Como se trata de um dos países que mais pregam o liberalismo e a redução da 

intervenção do governo na economia, a questão se faz também em torno do próprio 

papel do Estado como regulador do mercado em questão. Mas, apesar das polêmicas, as 

mudanças feitas para garantir a neutralidade da rede receberam o apoio do presidente 
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 Reportagem da revista Teletime disponível em http://www.teletime.com.br/13/04/2015/novas-
regras-de-neutralidade-de-rede-da-fcc-sao-publicadas-nos-eua/tt/408883/news.aspx. Acesso em 12 de 
maio de 2015. 
125

 Ver https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-331869A1.pdf. Acesso em 12 de maio de 
2015. 

http://www.teletime.com.br/13/04/2015/novas-regras-de-neutralidade-de-rede-da-fcc-sao-publicadas-nos-eua/tt/408883/news.aspx
http://www.teletime.com.br/13/04/2015/novas-regras-de-neutralidade-de-rede-da-fcc-sao-publicadas-nos-eua/tt/408883/news.aspx
https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-331869A1.pdf


116 
 

Barack Obama e do seu partido, o Partido Democrata, e também foram muito 

defendidas por provedores de conteúdo, como a Netflix
126

. Por outro lado, provedores 

de acesso à internet, como a Verizon e a AT&T, contestaram a decisão, bem como 

membros do Partido Republicano. 

Até que a FCC anunciasse a mudança na regulamentação de serviços de internet, 

o debate já estava acirrado, não apenas nas esferas parlamentares e empresariais, mas 

também nas redes online. As controvérsias em torno do tema foram retratadas no estudo 

desenvolvido por FARIS ET AL (2015), cujo título “Score Another One for the 

Internet? The Role of the Networked Public Sphere in the U.S. Net Neutrality Policy 

Debate” já ressaltava a importância da esfera pública na discussão sobre a neutralidade 

da rede.  

O estudo analisou 16 mil citações referentes a reportagens a respeito do debate 

sobre “net neutrality”, feitas na internet durante onze meses, de janeiro a novembro de 

2014, e concluiu que as mobilizações da esfera pública através da internet foram 

decisivas para que o presidente Barack Obama se posicionasse favoravelmente às 

mudanças que impedem o fim da neutralidade. O estudo focou-se na análise da 

circulação de notícias midiáticas, observando os links disponibilizados e suas partilhas, 

além de citações no Twitter.  

Ao todo, foram verificadas 925 fontes midiáticas, distribuída em cerca de 10 mil 

links que difundiram 4.390 reportagens. Entre os principais veículos influenciadores 

estão, em ordem decrescente de influência, o YouTube, Washington Post, Wall Street 

Journal, New York Times, Frre Press, Twitter, GigaON e a Casa Branca, conforme 

mostra a imagem abaixo, que revela as ligações entre usuários formadas nas redes, no 

período analisado:  
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Figura 11: Mapa de influência online. 

Fonte: FARIS ET AL (2015:7) 

 

A metodologia utilizada por FARIS ET AL (2015) buscou dados no Twitter, 

observou o número de partilhas de notícias a partir do Bit.ly, que é uma ferramenta 

utilizada para encurtar hiperlinks, e observou a flutuação dos dados no Google Trends, 

que mostra a frequência de determinados termos na internet. Ao analisar o 

posicionamento das informações partilhadas através dessas ferramentas, constatou-se 

que a maioria esmagadora das partilhas defendia políticas de neutralidade na rede, 

conforme pode-se ver nas imagens a seguir: 

 

 

Figura 12: Flutuação de dados e partilhas  

Fonte: FARIS ET AL (2015: 30) 
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O estudo explicita o poder da opinião pública nas redes, que influencia a mídia e 

que também é influenciada por ela. Algo que revela uma nova tendência de 

agendamento da sociedade, uma vez que, antes da concretização do meio online, eram 

os meios de massa os principais agentes da chamada agenda setting. 

CONCLUSÃO 

Proteção às crianças, governo eletrônico, direitos de propriedade intelectual, 

privacidade e segurança, comércio eletrônico, e neutralidade da rede. Esses foram os 

temas principais que identificamos no âmbito dos estudos atuais sobre a regulação da 

internet.  

São esses seis tópicos que têm mais suscitado debates e refletido no jogo de 

forças que vem se desenhando em torno da normatização do meio online. Algo que 

merece um grande esforço internacional e que ainda está em formação. 

O Brasil saiu na frente na publicação de uma legislação civil específica para o 

meio online, com a sanção do Marco Civil da Internet. No entanto, notamos que, a 

despeito da iniciativa ter sido louvável, ela não conseguiu ir muito além dos interesses 

de grandes grupos econômicos, apesar do debate em torno da sua formulação ter sido 

amplo e democrático. Além disso, o Marco Civil apresenta pontos confusos, que só 

serão clarificados ao longo dos anos, com a formação de jurisprudências mais bem 

definidas e de uma regulamentação que o torne menos ambíguo em diversos pontos. O 

que observamos é que a sua aprovação se ateve principalmente em dois pontos: na 

neutralidade da rede, o que satisfez grandes conclomerados midiáticos, como a Rede 

Globo, e na não-obrigação do armazenamento de dados da internet brasileira em 

centrais de dados, o que evitou investimentos vultosos por parte dos provedores de 

serviços de internet. Ou seja, no caso dos direitos dos cidadãos, o Marco Civil não foi 

tão eficiente e necessitará de muitos ajustes. 

Em termos mundiais, as discussões sobre a regulação da internet esbarram na 

lógica da globalização. Uma vez que o mundo se configura em Estados-Nações, que 

possuem soberania para elaborar suas leis, o grande ponto de interrogação em relação à 

construção de regras de operação no mundo online refere-se justamente à característica 

global da internet e também da operação internacional das empresas, usuários e grupos 

que estão atuando no meio virtual. 
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É louvável a atitude dos organismos internacionais e supranacionais, na tentativa 

de criar tratados, acordos e diretivas, mas a negociação em torno dos temas sempre será 

algo de difícil decisão, justamente pelas adaptações domésticas que cada assunto vai 

requerer.  

Nota-se hoje uma grande influência dos Estados Unidos nas configurações de 

leis, mesmo em âmbitos domésticos, pois a lógica comercial que move o país acaba por 

se refletir em interesses de grande vulto em várias nações. Mas, a possibilidade de 

mobilização dos cidadãos através da internet tem criado uma nova força, que vai 

justamente se contrapor à força do poder econômico, a partir da pressão sobre o poder 

político. Assim, surgem movimentos de vigília e de combate às formulações legais que 

eventualmente sejam de pouco interesse para grande parte dos internautas. Destacam-se, 

nessa seara, pontos que tentam agir sobre questões de propriedade intelectual, coibindo, 

por exemplo, a partilha de dados peer-to-peer. Uma das mais relevantes consequências 

dessa configuração nova das forças democráticas é o surgimento e a ascensão do Partido 

Pirata, que nasce na Suécia e se espalha por dezenas de nações. 

 Certamente estamos diante de novas formas de relações sociais, demandadas por 

uma internet que surge com bandeiras de liberdade, mas sucumbe aos poderes de 

empresas e do Estado de rastrearem cada movimento dos usuários, uma vez que o meio 

online praticamente impede uma navegação sem impressões digitais. Assim, a questão 

da privacidade vai se tornar central, sendo a chamada deep web – uma tentativa de 

navegação em modo anônimo, feita por conhecedores dos meios informáticos – ser vista 

como um perigo à sociedade.  

 A vigilância vai esbarrar ainda na questão dos Direitos Humanos. Assim, o 

equilíbrio entre privacidade e segurança será também uma das pontas polêmicas do 

cenário de regulação da internet. E, nessa ponta, teremos ainda uma guerra velada entre 

o Estado que, teoricamente é a entidade responsável pelos seus cidadãos, e as empresas 

privadas que provêm serviços online onde os usuários promovem conversações e 

deixam informações de cunho privado que poderiam garantir a “ordem”, quando esta 

está ameaçada. Revela-se, então, constrangimentos da contemporaneidade, que busca no 

terrorismo uma forma de coagir e legitimar a invasão de privacidade. A internet, nesse 

cenário, vai tender a provocar o armazenamento de dados de navegação de pessoas. 

Esses usuários, no entendimento de alguns corpos jurídicos, passam a ser potenciais 

suspeitos, mesmo sem terem cometido atos para tal. 
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 Por outro lado, se há resistências em relação à invasão de privacidade de adultos, 

no caso da crianças a política de regulação da internet vai buscar preservá-las com 

vigilância. O meio online hoje é visto como uma grande ameaça à segurança das 

crianças, pois coloca menores em contato com um mundo adulto, onde é possível, por 

meios digitais, falsear identidades e, eventualmente, corromper, constranger e expor 

crianças e adolescentes. Sendo o cuidado com infância uma prioridade na maioria dos 

países – principalmente após as duas grandes guerras do século XX, tal preocupação irá 

ocupar um espaço considerável também na internet. 

 Observamos, ao longo deste estudo, que a regulação da internet, apesar de ter 

inúmeras ramificações, vai quase sempre recair sobre as forças do poder econômico 

contra as intenções sociais. O poder político fica no meio do embate, seguindo as 

tendências que mais lhe aprouverem, de acordo com as características de cada Estado.  

Sendo os Estados democráticos, onde o sufrágio eleitoral escolhe os gestores 

públicos, as forças sociais, ao se articularem no meio virtual, terão um grande poder de 

persuasão. Ao contrário dos estados não-democráticos, onde impera a censura das redes. 

 Cabe ressaltar que esta pesquisa levou mais em conta os países ocidentais, 

democráticos, mas os caminhos desenhados no decorrer deste estudo poderão servir 

também para futuras pesquisas que queiram avançar sobre sociedades onde o regime 

vigente não se configura como uma democracia. 

 Aliás, a forma como buscamos organizar a realização desta pesquisa foi 

desenhada para garantir novas contribuições em torno do assunto aqui analisado. 

Procuramos entender o estado da arte dos temas levantados, com a plena consciência de 

que ainda há muito para ser estudado. 

 Entendemos que a participação da academia no debate em torno da construção 

de uma internet regulada é imprescindível. E acreditamos que os estudos que serão 

realizados devem ser feitos de forma multidisciplinar. A tendência de associação dos 

mais diversos departamentos em torno das análises sobre a internet deve ser considerada 

para que seja realmente possível que as universidades e seus pesquisadores possam 

contribuir de fato para a prática de um dos mais importantes canais de comunicação da 

história humana. 
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