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A liberdade, o Direito e a Ínternet
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No âmbito deste trabalho, procuraremos refletir sobre a globalização e as
suas conseqüências para o Direito, a partir da difusão da Internet.

Destarte, do nosso ponto de vista, a principal novidade que vem contribu
indo para o estreitamento do relacionamento humano, mesmo que em geral de
maneira não pessoal, está no aparecimento da Internet.

Com um desenvolvimento, a principio induzido, a rede tomou fôlego inu
sitado e vem ganhando um incremento assustadoramente benéfico, rumo ao enal
tecimento da liberdade de expressão, ao pelmitir a comunicação global, contra a
qual barreiras restritivas são ineficazes (ressalvando-se o meio criptográfico de
proteção, estabelecido por conveniência de partes que desejam realizar, por exem
plo, um negócio especifico).

Efetivamente, a Internet abalou conceitos definidos, principalmente na
ordem jurídica, como adiante indicaremos, mas sobretudo contribuiu e tem con
tribuido decisivamente para a redefinição do que até então temos compreendido
como liberdade.

Os tempos parecem dar vazão a esta nova realidade, dita virtual, reque
rendo a elaboração de uma nova estrutura compreensiva. A tentativa juridica, de
ordem hermenêutica, ainda não encontrou (e cremos que por ora é bastante difi
cil que venha a encontrar) terreno confiável para o embasamento de novos pa
drões legislativos.

Deste modo, como é óbvio, o Direito se ressente e não tem segurança ao
tentar normatizar esta nova realidade, Assim, podemos mencionar algumas
questões nos diversos ramos jurídicos, muitas das quais formuladas no I Con
gresso Nacional sobre Internet, Software e Direito, realizado no Rio de Janeiro,
entre 4 e 6 de setembro do corrente ano.

No Direito Tributário, por exemplo, há dúvidas quanto à natureza da inci
dência relativa ao "software": serviço ou merca~oria? O "livro eletrônico" goza
da imunidade constitucional? O serviço de acesso à Internet é de competência
tributária municipal ou, em razão da inovação do texto constitucional de 1988,
se enquadra na perspectiva estadual, face à competência desta esfera no tocante



à tributação dos serviços de comunicação? A propósito, goderia ser considerado
um serviço de comunicação?

No Direito Civil e Processual Civil, o conceito de documento eletrônico
pode ser alcançado pela compreensão tradicional de documento (formalização
material) ou deve ser admitido no ordenamento não como tal, mas como um
meio de prova moralmente legítimo, considerando~se o princípio do livre con
vencimento motivado (arts. 332 e 131 do Código de Processo Civil, respectiva
mente)?

E na definição dos crimes, qual a segurança em estabelecerem-se tipos
penais sobre essa nova realidade, quando sabemos que, neste campo do Direito,
a prudência, temperada com a certeza na definição das fórmulas, deve orientar o
legislador, sob risco de serem cometidas grandes injustiças?

E a competência processual penal para o processamento dos crimes quando
imagens que envolvem situações repudiadas em"nosso ordenamento são dispo
nibilizadas a partir de outros paises, sendo acessíveis em qualquer local do mun
do, inclusive no Brasil?

E no Direito Autoral, como quantificar-se o montante da violação, na
medida em que a obra pode ser reproduzida ou disponibilizada simultaneamente
em todo o mundo, sem respeito ao direito de seu criador?

Donde afirmar-se que a"anarquia" desta nova ordem tem como paradig
ma "orientador" a própria liberdade do homem de manifestar-se, de comunicar
se, de buscar informações sem restrições.

É uma "anarquia" regulada pela liberdade que exige do Direito um extre
mo cuidado quando dela aspira a tratar, sob pena e risco de afrontar o próprio
sentido do que se entende por liberdade ou mesmo, inadvertidamente, contribuir
para engessar manifestações legítimas desta nova ordem.

Na verdade, as relações jurídicas e econômicas no âmbito da Internet
favorecem as soluções consensuais, a negociação em nível internacional: são
bem-vindos os costumes e usos, a molde mesmo das relações de Direito Comer
cial (sabemos que na Internet hâ, em geral, por incrível que possa parecer, um
acordo tácito de respeito à própria rede, o que, aliado ao método criptográfico,
permite a realização de negócios com maior segurança).

O único ponto, infelizmente insuperável (pelo menos por enquanto), está
na constação de que este tipo de realidade não favorece um contato pessoal entre
os envolvidos. De qualquer sorte, o homem sempre consegue adaptar-se às no
vas circunstâncias do seu momento histórico. Mas é justamente esta a constru
ção que devc ser buscada: como compatibilizar a globalização, que este meio
proporciona, com o nível não pessoal da relação?

Em outras palavras, se o referencial mundial hoje se pauta pela ferocida-



de e "liberdade" do dinheiro (ignorador de leis formais e Re fronteiras geográfi
cas na busca de lucro), a Internet está estabelecendo um novo paradigma nas
relações humanas que exige o redimensionamento da proteção legal à liber4ade
e não o seu enquadramento ou o seu cerceamento, no que o Direito Tributário é
particularmente eficaz.

O Direito deve ser flexível o bastante para encontrar o seu papel nesta
nova ordem, sem contribuir para a sua inviabilização (o Direito não pode nem
deve tentar sufocar a liberdade).
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