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RESUMO 

 

 

SANCTIS DE BRITO, Adriane. O regime internacional da internet: construções 

argumentativas sobre sua especialidade. 2014. 142 f. Mestrado – Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

A pergunta que move este trabalho é se existem indícios, na atual construção 

argumentativa sobre a regulação internacional da internet, da conformação de um regime 

internacional da internet. Para respondê-la, o primeiro passo é explorar os significados do 

fenômeno da fragmentação do direito internacional. A partir da identificação de algumas 

linhas de pensamento, este trabalho adota o diagnóstico de que a fragmentação do direito 

internacional se liga a uma transposição da diferenciação funcional social para o campo do 

direito. Dessa forma, trabalhar com o direito internacional fragmentado exige levar em 

conta a presença de regimes diversos, constituídos por construções argumentativas 

movidas por um ethos próprio. Esses regimes produzem linguagem técnica que leva a um 

gerencialismo e que se volta contra outras linguagens, gerando disputas hegemônicas. Para 

o jurista, é essencial assumir seu papel dentro das construções argumentativas, tomando 

consciência da política dos regimes e utilizando instrumentos interdisciplinares que 

atinjam também o que é rotulado como não-direito. Uma vez definida, esta abordagem é 

aplicada para o estudo da regulação internacional da internet, como um segundo passo 

deste trabalho. A análise começa pelas batalhas que foram travadas pela “alma” da internet 

desde sua criação e os atores envolvidos nessas batalhas. Depois, aborda as representações 

sobre a regulação da internet durante os períodos de desenvolvimento dessa tecnologia. 

Diante de uma previsão sobre o último período, começa a olhar para as construções sobre a 

internet desde 2011. Na literatura analisada, a internet é definida de acordo com o que 

compõe sua regulação, sua extensão e seus limites. A literatura aponta vários atores e 

instituições que participam dessa regulação e o Estado aparece com papéis variados, mas a 

governança multissetorial tem destaque. Os autores divergem ao falarem sobre a aplicação 

do direito internacional às questões que consideram mais importantes na internet. Eles 

discordam sobre os problemas da regulação, sobre se e quais direitos deveriam ser 



aplicados e como os atores devem agir para essa regulação. Contudo, todos têm o 

movimento de suas argumentações em comum. Todos constroem exceções quanto ao 

direito em geral quando pensam na melhor regulação para a internet. O terceiro passo da 

pesquisa é então analisar o que isso significa, tendo em mente o quadro teórico de que 

partiu. Ela conclui que há indícios da conformação de um regime internacional da internet, 

tendo em vista que a defesa da especialização do direito para a internet se move com um 

propósito comum de diferenciar o mundo online do mundo off-line. Finalmente, ela indica 

algumas agendas de pesquisa que podem ser adotadas a partir desses resultados. 
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ABSTRACT 

 

 

SANCTIS DE BRITO, Adriane.  The International Internet Regime: argumentative 

constructions on its specialty. 2014. 142 p. Master – Faculty of Law, University of São 

Paulo, São Paulo, 2014.  

 

The question that drives this work is whether there is evidence, within the current 

argumentative construction on international Internet regulation, of an international internet 

regime. To answer that, the first step is to explore the meanings of the phenomenon of 

fragmentation in international law. After the identification of some schools of thought on 

the subject, this paper adopts the diagnosis that the fragmentation of international law is 

due to a transposition of social functional differentiation to the legal field. Given that, 

dealing with a fragmented international law requires taking into account the presence of 

various schemes, consisting of argumentative constructions driven by their own ethos. 

These schemes produce a technical language that leads to managerialism and that pits itself 

against other languages, generating hegemonic disputes. Lawyers should assume their role 

within these argumentative constructions, becoming aware of regimes politics and using 

interdisciplinary tools to reach also what is labeled as non-legal. This theoretical approach 

is applied to the international internet regulation, as the second step of this research. The 

analysis begins with the battles that were fought for the “soul” of the Internet since its 

inception and the actors involved in these battles. The paper then addresses the 

representations on the regulation of the Internet during periods of development of this 

technology. Faced with a prediction about the last period, it looks at the constructions on 

Internet since 2011. In the examined literature, the Internet is defined according to what 

constitutes its regulation, its extent and its limits. The literature points to several actors and 

institutions that participate in this regulation and the State appears with varying roles, but 

multi-sectorial governance has central emphasis. The authors diverge when discussing the 

application of international law to issues that they consider most important on the Internet. 

They disagree on the issues of regulation, on whether and which duties should be imposed 

and how actors should act towards this regulation. However, all of them have the 



movement of their arguments in common. All develop exceptions to international law 

when they elaborate about a better regulation for the Internet. The third step of the research 

is then to analyze what this means, bearing in mind the theoretical framework adopted. It 

concludes that there is evidence of the construction of an international regime of the 

internet, as long as the defense of internet’s specialty moves along with a common purpose 

to differentiate the online world from the offline world. Finally, the paper points to some 

research agendas that can be derived from its results. 

 

Keywords: public international law; fragmentation; international regimes; Internet 

governance; cyberlaw 

 

 

 



ÍNDICE 
 

 

I. INTRODUÇÃO: UM PROBLEMA AOS INTERNACIONALISTAS E UMA PROPOSTA 

DE ANÁLISE .................................................................................................................................... 3 
1.DIREITO DE CAVALOS E O DIREITO INTERNACIONAL DA INTERNET ............................................ 3 
2. PROPOSTA E METODOLOGIA ........................................................................................................ 6 

II. A NOÇÃO DE REGIME NO DIREITO INTERNACIONAL .............................................. 13 
1.O DIREITO INTERNACIONAL PELA PERSPECTIVA DA FRAGMENTAÇÃO ...................................... 17 
2. OUTRAS NOÇÕES DE REGIME E OS REGIMES DO DIREITO FRAGMENTADO ................................ 31 
3.OS REGIMES NA PRÁTICA ARGUMENTATIVA: ETHOS E HEGEMONIA .......................................... 42 
4. A POSTURA E A PERSPECTIVA PARA LIDAR COM OS REGIMES ................................................... 44 

4.1 A visão política ................................................................................................................... 44 
4.2 A interdisciplinaridade ....................................................................................................... 47 

5. CONCLUSÃO PARCIAL ............................................................................................................... 52 

III. CONSTRUÇÕES ARGUMENTATIVAS SOBRE A REGULAÇÃO DA INTERNET .... 54 
1.AS BATALHAS PELA ALMA DA INTERNET ................................................................................... 54 

1.1 Algumas batalhas até aqui .............................................................................................. 55 
1. 2. As representações sobre as batalhas ................................................................................ 62 

2.ATUALMENTE: DE QUAL INTERNET ESTÃO FALANDO? .............................................................. 69 
2.1. As divisões didáticas internas à internet ........................................................................... 70 
2.2 As fronteiras do ciberespaço .............................................................................................. 73 
2.3 Universalidade e balcanização .......................................................................................... 75 

3. QUEM ESTÁ ENVOLVIDO? ......................................................................................................... 76 
3.1 O papel do Estado .............................................................................................................. 77 
3.2 Instituições .......................................................................................................................... 80 

4.DE QUE REGULAÇÃO ESTÃO FALANDO? .................................................................................... 94 
4.1 Adaptação do direito internacional ................................................................................... 95 
4.2 Criação de novo direito internacional para a internet .................................................... 100 
4.3 A regulação da internet pelo direito internacional não é adequada ............................... 106 

5. CONCLUSÃO PARCIAL ............................................................................................................. 112 

IV. A CONSTRUÇÃO DE UM REGIME INTERNACIONAL DA INTERNET NO 

CONTEXTO DE FRAGMENTAÇÃO ....................................................................................... 115 



 

 

1. OS SENTIDOS DA REGULAÇÃO DA INTERNET – EXISTE UM ETHOS? ........................................ 116 
2. CONTRIBUIÇÕES DO REGIME INTERNACIONAL DA INTERNET À TEORIA DO DIREITO 

INTERNACIONAL ATUAL E NOVAS AGENDAS .............................................................................. 121 
3. CONCLUSÃO PARCIAL ............................................................................................................. 126 

V. CONCLUSÃO .......................................................................................................................... 128 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................................... 131 

 

  



 

 

3 

I. INTRODUÇÃO: UM PROBLEMA AOS INTERNACIONALISTAS E 
UMA PROPOSTA DE ANÁLISE 

 

 

1.Direito de cavalos e o direito internacional da internet 

 

Em 1996, o juiz Frank Easterbrook foi chamado para falar sobre “propriedade no 

ciberespaço” na Universidade de Chicago. 1 Ele começou sua fala com uma lembrança de 

Gerhard Casper, antigo diretor da instituição, que havia dito se orgulhar de não haver ali 

cursos “Direito e …” a não ser que esses cursos iluminassem todo o direito.2  

O palestrante continuou, dizendo que não valia a pena estudar um “direito de 

internet” (Internet Law), porque isso trazia o risco de um “diletantismo multidisciplinar”, 

ou uma “esterilização cruzada de ideias”3. Ele queria dizer que provavelmente os juristas 

não sabiam o suficiente de internet para prescrever um direito que se adaptasse ao seu 

dinamismo. Segundo ele, os participantes desse mundo é que deveriam tomar essas 

decisões.4 

Para Easterbrook, um estudo específico sobre o “direito de internet” se assemelharia 

a um estudo do direito de cavalos. Muitos casos dizem respeito a cavalos, argumentava: 

venda de cavalos, pessoas que levaram coices de cavalos, corridas de cavalos, o tratamento 

de veterinários aos cavalos, entre outros. Mas se alguém tentasse estudar tudo isso em um 

curso sobre o direito de cavalos, faria um estudo demasiadamente raso e perderia a noção 

dos princípios unificadores do direito.5 

Em um texto publicado três anos depois, Lawrence Lessig conta que no momento da 

palestra ele e seus colegas “devotos” do direito de internet ficaram incomodados com as 

afirmações de Easterbrook e com o juiz ter praticamente mandado seus ouvintes “voltarem 

                                                
1  Nossa fonte para a fala do juiz Easterbrook é uma versão editada e disponível em: 
<https://www.law.upenn.edu/law619/f2001/week15/easterbrook.pdf>, além de relatos dos autores citados em 
suas respectivas contribuições. 
2 EASTERBROOK, 1996. 
3 “We are at risk of multidisciplinary dilettantism, or, as one of my mentors called it, the cross- sterilization 
of ideas. Put together two fields about which you know little and get the worst of both worlds.” Id.. 
4 “Then let the world of cyberspace evolve as it will, and enjoy the benefits.” EASTERBROOK, 1996. 
5 Ibid. 
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pra casa”6. Em 1999, Lessig transformou seu mal-estar em um texto sobre como o estudo 

do direito de internet iluminava, sim, outros aspectos do direito. Mais especificamente, ele 

destacou como esse estudo iluminaria os limites do direito como regulador, além das 

técnicas para lidar com esses limites.7  

Esse debate poderia muito bem ocorrer novamente nos dias de hoje, quanto ao direito 

internacional da internet. Será um esforço inócuo focar um estudo acadêmico sobre esse 

direito no âmbito internacional? Isso seria equivalente a estudar direito de cavalos? Melhor 

os internacionalistas ficarem fora disso, para não incorrerem em erros diante do dinamismo 

tecnológico?  

Este trabalho argumenta que vale a pena sim estudar como o direito internacional 

lida com a internet. Especialmente diante de um direito internacional fragmentado8, o 

melhor a fazer é deixar de lado a busca por uma unidade doutrinária de todo o direito 

internacional9 e focar no novo formato de direito, o de múltiplos regimes. Esses regimes 

devem ser olhados por uma perspectiva que difere do emprego na disciplina das relações 

internacionais, por um lado, mas não se limita à identificação de grupos de normas 

pertencentes a determinados eixos temáticos, por outro. Ela se baseia na noção de direito 

como prática argumentativa e de que o cerne do regime, o que o identifica, é seu ethos, ou 

propósito. Por essa perspectiva, é possível buscar quais valores estão sendo protegidos 

enquanto projetos políticos específicos10.  

Com essa informação – e se houver um conjunto de objetivos constantes 

identificáveis nas construções argumentativas –, poderemos responder se estudar direito 

internacional da internet é a mesma coisa que estudar o direito de cavalos. Ou seja, se 

aqueles que falam de direito internacional da internet estão apenas falando de um conjunto 

de normas de áreas como comércio (ex: propriedade intelectual) ou direitos humanos (ex: 

liberdade de expressão), que são aplicáveis à internet como objeto regulado, ou se, por 
                                                
6 “’Go home,’ in effect, was Judge Easterbrook’s welcome.” (LESSIG, 1999, p. 501). 
7 As mesmas ideias estavam no livro “Code and Olher Laws of Cyberspace”, de 1999, uma das principais 
obras sobre regulação da internet na literatura jurídica, que depois seria relançado com modificações em 
2005. 
8 Esse trabalho tomará como a fragmentação que realmente existe hoje no direito internacional como uma 
fragmentação cultural (PROST, 2012) 
9 FISCHER-LESCANO, TEUBNER, 2004, p. 1017. 
10 É necessário ter em mente que o processo de construção dos regimes é um processo que envolve políticas 
no seguinte sentido: “the term "politics" in its broadest sense, referring to the complex of factors (economic, 
cultural, linguistic, and so on) that determine the forms of relation within a given social totality” 
(TERDIMAN, 1987, p. 806). 
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outro lado, a interpretação dessas normas, uma vez aplicadas à internet, se vinculam a um 

objetivo específico da linguagem e ideias construídas ao redor da internet, em seu campo 

profissional. 

Este trabalho também afirmará que é útil entender se a internet é um topos discursivo 

que reúne uma busca hegemônica11 por implementação de objetivos que colidem com os 

objetivos buscados nos regimes de direitos humanos ou de comércio. E os juristas 

internacionalistas são exatamente aqueles que devem se preocupar com essas questões, 

porque sua disciplina de estudo e área de trabalho estão marcadas pelas disputas 

hegemônicas entre regimes e ele participa dessas disputas em qualquer uma de suas 

atuações profissionais – seja qual for a profissão, juiz, consultor, ativista, ou acadêmico.12 

Para estudar o direito internacional de internet, os juristas internacionalistas precisam 

lançar mão da interdisciplinaridade, ao menos no sentido de tomarem conhecimento do que 

não classificariam a princípio como algo de sua competência, como algo jurídico. Há, sim, 

risco de diletantismo quando se trabalha interdisciplinarmente, mas existem saídas para 

diminuir esse risco, uma vez claros os objetivos da disciplina que move a investigação.  

Finalmente, é possível sim iluminar todo o direito a partir do estudo do direito 

internacional da internet. Primeiro porque, identificando-se indícios da construção 

argumentativa de um regime e de qual é seu ethos, tem-se maior clareza de quais interesses 

estão em jogo no âmbito dos conflitos entre regimes13. Segundo porque, quando se fala do 

direito diante de novas tecnologias, não importa apenas olhar para os desafios do que é 

criado de novo por uma tecnologia – afinal, no limite é possível dizer que a internet não 

cria nada de novo para o direito. O que mais acrescenta ao estudo do direito internacional é 

ver quais questões são colocadas sob outra luz, são mais salientadas, diante de uma nova 

                                                
11 Assim, a atuação profissional dos juristas é parte de um determinado direito – a prática constitui a teoria e a 
teoria constitui a prática. Nesse sentido, o “direito internacional é o que os internacionalistas fazem e 
pensam” (KOSKENNIEMI, 2011, p. 293). O debate sobre o papel de cada um dos profissionais do direito, e 
especificamente do direito internacional, vem de décadas (cf. o trabalho considerado como precursor do 
debate da sociologia das profissões aplicada aos profissionais do direito internacional: SCHACHTER, Oscar. 
The Invisible College of International Lawyers. Northwestern Law Review, v. 72, n. 2, p. 217 a 226, 1977.). 
Contudo, tem voltado como forma de reflexão acerca das responsabilidades profissionais de cada um dos 
atores e do modo de se olhar para a teoria e prática do direito internacional como construções interligadas, o 
que corresponde melhor à realidade da construção do direito. Ver, por exemplo, a último research forum 
promovido pela ESIL em 2013. Temas debatidos estão disponíveis no site oficial: <http://www.esil2013.nl/>. 
Acesso em 07.08.2013.  
12 Cf. a relação específica de tais profissões com o direito internacional em KOSKENNIEMI, 2011.   
13 Cf. KOSKENNIEMI, 2012. 
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aplicação do direito.14 Assim, este trabalho pretende esclarecer, mesmo que em parte, a 

estrutura do ‘maquinário’ do direito internacional15.  

 

 

2. Proposta e metodologia 

 

Esta dissertação buscará responder à pergunta “há indícios, na literatura sobre a 

regulação internacional da internet, da construção de um regime da internet?”. Trabalho 

com a hipótese de que a resposta é positiva.16 Em busca desta resposta, proponho trabalhar 

com um sentido específico para as expressões “literatura sobre a regulação internacional da 

internet” e “regime da internet”.  

Para qualificar a noção de regime, indico que para se estudar o direito internacional 

atual, fragmentado culturalmente, é preciso olhar para seus regimes em um sentido de 

prática argumentativa cujo cerne, o que o identifica, é seu ethos, ou propósito. O jurista 

internacionalista pode identificar esse ethos em uma prática argumentativa se adotar uma 

postura política sobre o direito utilizando as ferramentas interdisciplinares.  

                                                
14 Ideia apresentada por BALKIN, 2004. 
15 Expressão utilizada por Emanuelle Jouannet no prefácio “Koskenniemi: A Critical Introduction”, p. 6, em 
KOSKENNIEMI, 2011.  
16 Não seria útil responder a essa pergunta indicando a história da internet e sua regulação, as instituições que 
a compõem, os conjuntos normativos que foram criados com base em problemas da rede. Isso já foi feito 
inúmeras vezes, ao longo de vários anos, e alguns trabalhos são bastante atualizados. Cf. e.g. BYGRAVE, L. 
A.; BING, J. (Eds.). Internet Governance: Infrastructure and Institutions: Infrastructure and Institutions. 
Nova York: Oxford University Press, 2009. KULESZA, Joanna. International Internet Law. New York: 
Routledge, 2012. KURBALIJA, Jovan. An Introduction to Internet Governance. DiploFoundation, 2012. 
MATHAISON, J. Internet governance: the new frontier of global institutions. Abingdon: Routledge, 2008. 
MUELLER, Milton. L. Networks and states: the global politics of Internet governance. Cambridge: MIT 
Press, 2010. WEBER, Rolf H. Shaping internet governance: Regulatory challenges. Springer, 2010. 
TAMBINI, Damian; LEONARDI, Danilo; MARSDEN, Chris. Codifying cyberspace: Communications self-
regulation in the age of Internet convergence. Routledge, 2007. SMITH, Graham JH (Ed.). Internet law and 
regulation. Sweet & Maxwell, 2007. MUELLER, Milton L. Ruling the Root: Internet Governance and the 
taming of cyberspace. Massachusetts: MIT Press, 2002. O livro “An Introduction to Internet Governance”, de 
Jovan Kurbalija, por exemplo, acabou se ser lançado em 6a edição (2014). Essa atualização é tão recente que 
este trabalho já estava em fase de revisão quando houve o lançamento, por isso entrou em análise a versão 
anterior, de 2012.  
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Para responder se há indícios de que existe um regime da internet, analiso, então, a 

literatura mais recente sobre a regulação internacional da internet,  buscando destacar os 

movimentos argumentativos das construções dos autores em direção à especialidade.17  

Enfoco a literatura de formato acadêmico porque isso permite voltar atenção ao 

direito como objeto de construções dentro do campo jurídico.18 Ao mesmo tempo, os 

profissionais que atuam com o direito internacional, digamos, como ativistas ou diplomatas 

contribuem com uma perspectiva diferente do uso do direito em relação à perspectiva 

adotada por um juiz ou pelo acadêmico. Assim também ocorre com os profissionais da 

academia: o campo profissional traz um conjunto de escolhas determinadas que conforma 

“uma mesma língua” compartilhada entre os acadêmicos19. Então a escolha por esse tipo de 

literatura permite assumir uma postura consciente diante do discurso próprio desse campo 

profissional. Ao mesmo tempo em que a academia tem linguagem própria para lidar com o 

direito e ajudar a construí-lo, ela também reflete e influencia o direito vivo, utilizado e 

criado diariamente.  

Ainda que não seja assim, o estudo da mera representação do que pode ser um 

regime já tem seu valor, principalmente porque a seleção de literatura deste trabalho tem 

                                                
17 Uma objeção metodológica poderia atacar a escolha por buscar as construções argumentativas na literatura 
sobre regulação da internet. Contudo, ela se justifica por alguns pontos. Primeiro, porque captar o real 
funcionamento do regime da internet, a partir da composição de diversas construções argumentativas de 
diversos atores, apresentaria uma dificuldade intransponível. Identificar todos os atores relevantes para a 
regulação da internet, devido à sua quantidade, variedade de suas ligações e da informalidade de suas 
relações, parece ser um objeto inatingível no atual estágio dos estudos sobre a regulação da internet. 
18 Esse modo de olhar para o direito é construído a partir da ideia de Pierre Bourdieu, segundo o qual vale a 
pena separar analiticamente o campo em que ocorre a produção do direito e o direito ele mesmo. Isso permite 
olhar os traços de cada um e as relações entre eles. Assim, segundo Bourdieu: “... while the juridical field 
derives the language in which its conflicts are expressed from the field of conceivable perspectives, the 
juridical field itself contains the principle of its own transformation in the struggles between the objective 
interests associated with these different perspectives…” (BOURDIEU, 1987, p. 816-817). Isso difere de 
visões que o autor chama de formalistas e instrumentalistas. Segundo Bourdieu, aqueles pecariam por buscar 
entender o direito a partir do isolamento de seus termos internos, pela exclusão de referências a elementos 
sociais, geográficos, históricos. Já os instrumentalistas, ao mesmo tempo que reconhecem no direito uma 
expressão de interesses de grupos que o desenham, ignoram forma específica do discurso jurídico. 
BOURDIEU, 1987, p. 814. Segundo Bourdieu, “The contrary, instrumentalist point of view tends to 
conceive law and jurisprudence as direct reflections of existing social power relations, in which economic 
determinations and, in particular, the interests of dominant groups are expressed: that is, as an instrument of 
domination. (...) Having ritually reaffirmed the "relative autonomy" of ideologies, these thinkers neglect the 
social basis of that autonomy—the historical conditions that emerge from struggles within the political field, 
the field of power—which must exist for an autonomous social (i.e., a legal) universe to emerge and, through 
the logic of its own specific functioning, to produce and reproduce a juridical corpus relatively independent 
of exterior constraint. But in the absence of clear understanding of the historical conditions that make that 
autonomy possible, we cannot determine the specific contribution which, based on its form, the law makes to 
the carrying out of its supposed functions.” (BOURDIEU, 1987, p. 815). 
19 KOSKENNIEMI, 2011, p. 272 
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uma preocupação enquanto discurso: fazer diagnósticos sobre a regulação da internet como 

um todo e propor soluções que resolvam problemas identificados ou que podem surgir. 

Guiando o raciocínio dessas argumentações haverá sempre uma noção própria sobre a 

internet, de como ela deve ser regulada e, o mais importante, que ponto ideal se busca ao 

fazer essas escolhas: qual o ethos que as move.  

A seleção da literatura sobre regulação internacional da internet se voltou às obras 

publicadas a partir de 2011. Esse recorte temporal se justifica pela intenção de se fazer 

uma fotografia da discussão atual sobre o tema. O ano de 2011 foi selecionado como 

recorte objetivo justamente por representar o início do último período indicado na 

periodização de John Palfrey Jr. acerca das representações sobre regulação da internet. 

Segundo esta periodização, houve em 2011 o início de uma nova fase20 de pensamento 

sobre a regulação da internet, de “acesso contestado”, como reação a um movimento de 

regulação crescente sobre a internet por parte dos Estados desde o começo dos anos 2000.21 

As buscas pela literatura acerca da regulação internacional da internet foram feitas 

com termos em inglês e em português em variados sistemas (Google Scholar, SSRN, Teses 

USP, Domínio Público, SIBi – Portal de Busca Integrada, Iusdata, Dedalus, LexisNexis, 

Capes Periódicos, Heinonline, Jstor). Os termos buscados em campos de “título” e 

“assunto” foram “governança internacional da internet”, “regime internacional da 

internet”, “a internet no direito internacional”, “regulação internacional da internet” e 

variações das expressões com a substituição do termo “internacional” por “global” e 

“transnacional”. A lista de obras foi posteriormente complementada com referências a 

partir das citações das obras já selecionadas.  

Esse critério de seleção buscava por trabalhos que lidassem com o sentido mais 

corriqueiro de regime, cuja origem é “reger”, “governar”, “administrar”, “dirigir”22. Assim 

o trabalho abrangeria parte da vasta literatura, dentro da qual se escolhem diversas noções 

de direito, de regulação (jurídica ou não) e de perspectiva (política ou jurídica). 

A seleção adicionou o termo “regulação”, mais abrangente do que “direito”, para que 

seja possível precisar o papel inclusive da regulação não-jurídica, quando citada pelos 

autores diante de construções argumentativas que envolvem o direito. Primeiro, como 

                                                
20 PALFREY JR., 2010.  
21 A periodização será melhor detalhada no capítulo III.  
22 Dicionário etimológico CUNHA, 2010.  
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veremos, porque se hoje já há uma tendência, no direito internacional, de se ver o direito 

como regulação “tecnicizada” – ou seja, que apenas é entendida e manipulada por experts 

em temas específicos, buscando a eficiência em relação a um ponto ótimo de suas áreas –, 

isso pode ser ainda mais forte na regulação da internet 23 . Segundo, porque essa 

despolitização do direito – e da regulação não-jurídica -  leva a uma obscuridade sobre 

interesses envolvidos e objetivos buscados. Por isso olhar para essa regulação não-jurídica 

é premente para o esforço de deixar as escolhas nas construções argumentativas sobre a 

regulação da internet mais visíveis.  

Também escolhi selecionar, entre outros, o termo “governança da internet”. De 

acordo com um levantamento de Eaten e Muller, o próprio campo de governança da 

internet em um sentido amplo se divide em quarto áreas, cada uma com publicações 

próprias: 1) governança da internet, 2) política de telecomunicações; 3) economia da 

segurança da informação24 e 4) ciberdireito25. “Common to all definitions of governance is 

a notion of steering.”26  

Fica evidente na classificação dos autores a inserção do aspecto jurídico ou ao menos 

do aspecto regulatório na literatura sobre governança da internet. Dessas áreas indicadas 

por Eaten e Muller foram excluídas da seleção deste trabalho a segunda e a terceira, pois 

normalmente ou tratam de temas que extrapolam  a internet (o que normalmente é 

chamado de “informação” e inclui outros elementos de telecomunicação), ou cuidam de 

pontos mais particulares, como a neutralidade da rede ou a regulação de domínios.27 

Segundo os autores, as outras duas – o “ciberdireito” e de governança da internet (em 

sentido amplo) – utilizam o termo “governança da internet” dentro de sua literatura.28 

                                                
23 KOSKENNIEMI, 2011, p. 236. 
24 “The new field, which designates itself as information security economics, is based on the insight that the 
Internet’s security problems are not simply technical but are driven by the economic incentives of actors and 
firms.(…) It analyzes the cost–benefit tradeoffs of the efforts of ISPs worldwide to secure their networks and 
customers, the assignment of liability to software producers or ISPs, the impact of network externalities, and 
the ways in which markets interact with government action in response to security problems”. (EATEN, 
MULLER, 2012, p. 725-726). Os autores esclarecem também que existem alguns estudos que eles 
classificam nesse grupo que não utilizam conceitos de economia e focam em questões de segurança na noção 
das relações internacionais. Id., p. 726. 
25 EATEN, MULLER, 2012, p. 722 
26 Id, p. 721 
27 Essa visão, resultado de uma busca exploratória da literatura, é corroborada por EATEN, MULLER, 2012, 
p. 725-726.  
28 “The literature review reveals a distinctive fact pattern. The field designator ‘Internet governance’ is 
strongly linked to research on the ICANN, ccTLDs, the WSIS and the IGF. The three other fields deal 
extensively with issues that strongly affect Internet governance, yet only one of them (Cyberlaw) explicitly 



 

 

10 

Para compreender melhor o modo de leitura desses trabalhos sobre governança da 

internet, a revisão da literatura mais recente feita por  Jeanette Hofmann, Christian 

Katenbach e Kirsten Gollatz traz mais um elemento esclarecedor. Eles destacaram que 

principalmente até o começo dos anos 2000 quase nenhum autor definia a noção de 

governança usada, de forma que muitas vezes aparecia como sinônimo de regulação e 

administração.29 A situação muda bastante a partir de 2002, quando os autores passam a 

utilizar a mesma noção de governança.30 

Além disso, os autores apontam que há uma herança diferente da construção do 

termo governança da literatura geral americana e da europeia. Enquanto na americana a 

expressão era tradicionalmente igualada a governo, na literatura europeia houve uma 

substituição nos últimos anos de noções de governo com foco em uma estrutura 

hierarquizada para noções de coordenação, interação de várias estruturas. Essa criação de 

novos significados, contudo, teve uma consequência negativa indicada por Hoffman et al:  

 

“Substituting governance for the narrow concept of steering, however, 
came at a price. Governance turned out to be a rather airy and vague term 
that is not only difficult to operationalize but also doesn't entail many 
clues about the specific structures, processes and actors that replace the 
concept of command and control.”31  

 

Esta objeção, contudo, não anula a utilidade do estudo dos trabalhos sobre 

“governança da internet”. Ainda que não coloque o direito como centro das atenções, trata 

de formas de regulação que podem dizer algo para a conformação ou não do regime da 

internet. 

                                                                                                                                              

uses the term Internet governance for a subset of its domain. It is also clear that the disjunction has little to do 
with disciplinary boundaries. All of the fields are interdisciplinary and there is substantial disciplinary 
overlap across them.” (EATEN, MULLER, 2012, p. 727). 
29 HOFMANN, KATENBACH, GOLLATZ, 2014, p. 5. 
30 Eles adotam a noção cunhada durante a segunda conferência WSIS, de que falaremos a diante: "Internet 
governance is the development and application by Governments, the private sector and civil society, in their 
respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape 
the evolution and use of the Internet". Sobre a definição, os autores comentam: “Interestingly, laws, contracts 
and policies are missing in the detailed list of instruments and processes that constitute Internet governance, 
although the impact of these means on the development and use of the Internet can hardly be denied.” (Id., p. 
8). Essa noção de ampliação da noção de governança a partir das conferências WSIS é indicada também em 
BROUSSEAU, MARZOUKI, 2012, p. 372-375. 
31 HOFMANN, KATZENBACH, GOLLATZ, 2014, p. 13. 
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Os resultados da seleção indicada trouxeram três tipos de resultados. Um grupo de 

obras considera a regulação da internet como uma mera questão de compatibilidade de 

jurisdições, de harmonização do direito privado internacional (conflict of laws). Outro 

grupo, partindo do pressuposto de que a primeira via não é suficiente, valoriza a regulação 

internacional em moldes privados – por atores e relações privadas – e/ou públicos – por 

Estados e instituições. Um terceiro tipo de obras eram aquelas que focavam em regulações 

nacionais e faziam um estudo comparado. É apenas segunda via que interessa a esse 

trabalho, porque é a única que leva em conta uma regulação supranacional com escolhas 

materiais sobre a política da internet. Como já indicado nos itens anteriores, a preocupação 

deste trabalho está na intersecção entre o tema da fragmentação do direito internacional e 

os desafios da regulação internacional da internet. Por isso foram excluídos os trabalhos 

que só tratavam da internet através de questões de direito internacional privado ou 

doméstico.  

Com essas escolhas metodológicas, este trabalho pretende responder, ao final, se há 

indícios da existência de um regime internacional da internet no sentido de um conjunto de 

construções argumentativas sobre o direito em direção à especialidade, ao redor de um 

ethos próprio. Para expor os resultados de pesquisa, este trabalho se dividirá em três 

capítulos após este capítulo de introdução.  

O capítulo II detalhará a noção de regime com que o trabalho vai lidar dali em 

diante. A noção será localizada dentro do debate da fragmentação do direito internacional e 

depois diferenciada da mesma palavra utilizada no contexto das relações internacionais e 

em outras visões sobre o direito. Adotada a noção da fragmentação cultural e de regime no 

sentido utilizado nessa linha, será explorada a noção de ethos  e sua importância. Em 

seguida, virá a discussão sobre a postura do jurista diante do desafio de análise de regimes 

diante da fragmentação cultural e sua utilização do ferramental interdisciplinar.  

O capítulo III trará os resultados da análise da literatura acerca da regulação da 

internet. Para o objetivo de contextualização, o capítulo explorará algumas disputas sobre a 

regulação da internet nos poucos anos desde sua criação e as representações que foram 

feitas dos períodos de predomínio de ideias sobre a forma de sua regulação. Partindo do 

último período indicado, abordo as diferentes noções de internet e as diferentes indicações 

de quais são os atores envolvidos na regulação. Uma vez compreendida a complexidade 

das visões analisadas, exponho três grupos de obras, de acordo com os movimentos que 

fazem em relação ao direito internacional público: 1) adaptação do direito existente aos 
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desafios colocados pela internet; 2) criação de um novo direito, diante da ineficiência do 

atual em regular a internet como deveria ser regulada; 3) inadequação do direito como tipo 

de regulação.  

O capítulo IV é a ponte entre as posições adotadas no capítulo II e os achados do 

capítulo III. A pergunta-problema será respondida com base na identificação de possíveis 

sentidos (ou propósito interpretativo) das construções argumentativas sobre a regulação 

internacional da internet. Ao final, procuro estabelecer que contribuições o trabalho tem a 

oferecer para as ideias de funcionamento dos regimes no contexto de fragmentação do 

direito internacional. 
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IV. A CONSTRUÇÃO DE UM REGIME INTERNACIONAL DA 
INTERNET NO CONTEXTO DE FRAGMENTAÇÃO 

 
 

“With more than two billion Internet users the Internet is not more a 
place for geeks and freaks, it reflects the world in its totality with all its 

deficiencies.”551 
 

 

Hoje o direito internacional é visto como fragmentado, por diversas perspectivas. 

Este trabalho adotou a perspectiva da fragmentação cultural, que lida com o diagnóstico da 

diferenciação funcional social que se transfere também para o campo do direito. Como 

forma de lidar com o direito internacional fragmentado no sentido cultural forte, buscamos 

olhar para os regimes, como construções argumentativas movidas por um ethos. Como 

argumentado teoricamente, o ganho do jurista ao assumir a perspectiva dos regimes é 

perceber como o direito funciona e dispor das ferramentas para atuar em sua prática – não 

só pelos argumentos em si, mas pela consciência dos projetos de cada um dos regimes. 

Assim, a melhor postura para se adotar diante dos regimes seria a postura política – que 

percebe essas preferencias e construções argumentativas em prol de alguns valores em 

detrimento de outros, que ficam no escuro – e a interdisciplinaridade, para se lidar com o 

direito em sua função de previsibilidade à sociedade internacional e de instrumento de 

concretização de projetos políticos. Nisso se incluía levar em conta o que nas construções 

argumentativas se classifica como fora do próprio direito.  

Agora analisarei quais reflexões podem ser retiradas da aplicação dessas escolhas à 

observação das construções argumentativas sobre a regulação internacional da internet. 

Primeiro, virá a resposta sobre se as construções argumentativas analisadas podem ser 

indícios da construção de um regime, com ethos próprio. Depois, voltarei a olhar para 

todos os passos até aqui, buscando retirar a possível contribuição deste estudo pontual para 

novas agendas de pesquisa no direito internacional.  

                                                
551 INNÉ, 2011, p. 3. 
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1. Os sentidos da regulação da internet – existe um ethos? 

 

Para buscar indícios de que a construção argumentativa sobre a regulação da internet 

constitui um regime próprio, movido por determinado ethos, olhamos no terceiro capítulo 

para alguns elementos que poderiam contribuir. Primeiro, vimos a dimensão da origem da 

internet como tecnologia e sua construção nos âmbitos sociais, de comércio, de espaço 

público, destacando as tensões em prol de algumas direções que a internet deveria tomar. 

A partir dessa retomada histórica, foi possível perceber a conservação de uma parte do 

espírito libertário de que a internet era um “mundo paralelo” ao mundo off-line,  ao mesmo 

tempo que a internet se expandia para as mais variadas áreas da vida e, com isso, agregava 

diferentes preferencias de atores como empresas, ONGs, a comunidade de usuários, a 

comunidade técnica e os Estados. Da mesma forma, essas complexidades foram abarcadas 

pelas representações de como era a regulação da internet em cada um dos períodos e pelas 

resistências que se criaram dentro de cada um, por vezes influenciando os posteriores.  

Para responder como é o campo da internet no último período, que começa em 2011, 

trouxemos pontualmente alguns dos debates que vêm tomando porte, principalmente a 

partir da inserção do tema da regulação da internet na alta política internacional. Nesse 

período, ganham destaque temas como privacidade, liberdade de expressão, segurança e 

espionagem, que se somam aos temas que já perpassavam as tensões sobre a internet, 

como espaço da individualidade, o alcance da tecnologia, a influência do comércio no 

modo de funcionamento da internet e os limites para a atuação do Estado na restrição da 

utilização rede. 

Pela perspectiva da regulação, depois de alguns períodos que se sucederam ao redor 

do tema da interferência estatal no funcionamento da internet, Palfrey Jr. deixou a 

indicação do que viriam a ser as discussões preponderantes: 1) sobre quanto a regulação da 

internet se aproximaria da regulação do mundo off-line, diante de sua crescente expansão 

para todas as áreas da vida humana e 2) sobre como lidaria com as diversas “camadas” 

regulatórias, que abarcam ações de atores estatais e privados. 

Buscando verificar  as indicações de Palfrey Jr., passamos a analisar a literatura atual 

– a partir de 2011 – que lida com a regulação internacional da internet. Dentro disso, 

percebemos algumas variações significativas sobre os elementos que os autores acreditam 

que compõem a internet e em que “lugares” ela é regulada. As divisões didáticas da 
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internet levam a um padrão de separação entre aquilo que é visível e o que é invisível na 

internet, o que corresponde respectivamente à regulação técnica e a regulação de conteúdo. 

Contudo, em todas as construções fica claro o papel determinante deste tipo de regulação 

em relação àquele. Ainda sobre a definição do que é a internet, destacamos duas formas 

como os autores olham para a “identidade” da internet. De um lado, pelas fronteiras, que 

significam a separação que se estabelece dentro da internet a partir do mundo off-line – 

pela transposição das fronteiras dos Estados para a internet, por exemplo – ou a separação 

entre a própria internet e o mundo off-line. De outro, por sua extensão de um ponto de vista 

interno, ou seja, quais são seus limites e de que modo. Nesse sentido, é premente a busca 

pela conservação da universalidade da internet (no sentido de sua estrutura end-to-end, ou 

agnóstica para conteúdos), como resistência a um fenômeno de balcanização, uma 

segmentação da rede em blocos, tanto do ponto de vista regulatório, quanto do ponto de 

vista de sua funcionalidade.  

Passamos então à análise de quem são os atores envolvidos na regulação da internet, 

quais têm papel central e como fica o Estado dentro disso. A literatura sugere as mais 

diversas atuações para o Estado, desde protetor da não-interferência das empresas, até um 

papel o mais limitado possível, com base na descrença em sua eficiência em lidar com as 

especificidades da internet.  

As informações ganham complexidade quando passamos para o ponto de quais são 

os outros atores envolvidos. Alguns autores escolhem indicar quais seriam os principais, 

entre instituições privadas (composta completamente ou em maioria de atores não-estatais) 

e públicas de regulação (organizações internacionais tradicionais).  Nessas narrativas, são 

perceptíveis tendências ligadas a cada uma das instituições, que notoriamente buscam 

defender certas preferências. Outros autores optam pela crítica aos anteriores, que estariam 

simplificando a atuação de inúmeras instituições em papeis regulatórios variados. Contudo, 

uma indicação comum é da importância (central ou mais periférica) da noção de 

governança multissetorial para abarcar todos os atores relevantes à administração da 

internet.  

Até aqui os achados pareciam interessantes, mas talvez eles não se comunicassem 

com a noção das construções argumentativas sobre a regulação da internet, que viria 

depois. Contudo, ao olharmos essas construções pelos parâmetros selecionados nos 

primeiros tópicos do capítulo anterior, é possível estabelecer sua utilidade para este estudo.  
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O primeiro achado, que já conformou a própria escolha da forma como expor essas 

construções argumentativas, é que havia graus variados de “recepção” e “afastamento” do 

direito internacional nos argumentos de aplicação à internet. Elas poderiam, então, sem 

prejuízo de outras disposições, ser olhadas em escala de maior aceitação do direito 

internacional para a internet até uma menor aceitação.  

Observando detidamente essa construção argumentativa, entrecruzam-se 

diagnósticos diversos sobre “problemas” da regulação da internet com soluções as mais 

variadas. Se a ligação entre os problemas e as soluções fossem o foco deste trabalho, ele 

por certo não chegaria a qualquer colaboração conclusiva sobre um ethos, já que não há 

qualquer padrão nessas abordagens pela literatura analisada. 

Alguns autores identificam problemas que devem ser selecionados olhando-se para 

pontos específicos – p. ex., olhando uma questão de fato por vez ou escolhendo uma 

regulação “mais importante” –552, enquanto outros buscam soluções gerais e mais amplas – 

com princípios interpretativos diversos ou transposições das questões essenciais553. Entre 

os temas e legislações abrangidas, há grande variação, que inclusive abarca defesas 

diametralmente contrárias, como aplicação de dispositivos de convenção de direitos 

humanos e afastamento de práticas que efetivam esses dispositivos554. Ou mesmo se 

olharmos para o que os autores tomam como a regulação mais importante para a internet, 

as posições se invalidam, quando um autor defende que o primeiro passo é definir a 

jurisdição e competência, enquanto o outro defende que o primeiro passo é esquecer essa 

discussão555. Finalmente, os autores também variam na defesa da participação de um ou 

mais atores da regulação de que tratam: enquanto uns focam nos Estados556, outros se 

preocupam com o encaixe de atores privados no processo regulatório557. E os que 

defendem a participação de outros atores além dos Estados não defendem necessariamente 

a criação de outra regulação que não o direito558, enquanto outros fazem essa ligação como 

a única possível559. 

                                                
552 Cf. HOLLIS, 2014;  
553 Cf. UERPMANN-WITTZACK, 2010; ZIMMERMANN, 2014. 
554 Cf. LAND, 2013; HEVERLY, 2011 
555 Cf. HOLLIS, 2014; KULESZA, 2012.  
556 Cf. KULESZA, 2012;  
557 Cf. e.g. WEBER, 2012; PERRIT, 2012; INNÉ, 2011. 
558 Cf. UERPMANN-WITTZACK, 2010; LAND, 2013 
559 Cf. e.g. WEBER, 2012;  
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Contudo, é na forma de fazer essas ligações entre diagnósticos e soluções que está o 

ponto mais significativo das construções argumentativas. Quando observamos as direções 

que tomam essas argumentações e os subterfúgios utilizados, percebemos indícios fortes 

de argumentação em prol da especialidade (em maior ou menor grau), que tende a proteger 

elementos considerados importantes “para a internet” – e não para as pessoas, os usuários, 

os Estados, o comércio, as empresas, etc. E, apesar de os enfoques serem variados  – então 

por vezes é possível traduzir, pelos elementos empregados, que o que se busca proteger 

mais são valores de empresas, ou valores dos direitos humanos, ou outros – todos apontam 

para a eficiência do elemento comum, como se aqueles valores fossem os valores da 

internet como um todo – em tudo o que ela representa, um fenômeno tecnológico, social, 

econômico, cultural etc..  

Nesse sentido, Andreas Zimmermann, apesar de defender a territorialização da 

regulação da internet, afasta o que poderia ser o elemento da balcanização pelo dever de 

diligência, que faria os Estados cooperarem para que atividades em seu território não 

interferissem em outros.560 Robert Uerpamnn-Wittzack se esforça para criar, entre outros, 

um princípio de jurisdição na internet em que não se olhe apenas para os efeitos – o que 

poderia gerar insegurança para os usuários561 e com esta mesma preocupação, Joanna 

Kulesza562 busca uma construção prol da maior funcionalidade e eficiência da internet. 

Robert Heverly ataca iniciativas que são incompatíveis com esse princípio e que têm 

modificado o funcionamento da internet (da forma end-to-end) e busca soluções 

compatíveis com este funcionamento. Para Duncan Hollis, o raciocínio analógico não dá 

conta de criar paralelos entre mundos tão diferentes, por isso o melhor a fazer é criar novo 

direito. Anne-Raquel Inné exalta a soft law, que permite coordenação regulatória pelo 

modelo multissetorial. Estes são alguns exemplos de colocações analisadas no capítulo 

anterior que demonstram certa proteção da internet pelo que se pensa serem elementos 

importantes. Não é possível indicar o que cada um realmente pensa que é mais importante 

proteger, já que normalmente isso não é explicitado. 

O que se percebe é que há batalhas dentro do próprio regime sobre algumas nuances.  

Contudo, todas elas parecem se encontrar quando evitam um elemento comum, que é a 

                                                
560 ZIMMERMANN, 2014 
561 UERPMANN-WITTZACK, 2010 
562 KULESZA, 2012 
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resistência ao igualamento entre o mundo online e o mundo off-line. E talvez desse “medo” 

possa ser extraído um indício de ethos. 

Assim, não apenas há uma batalha interna pela “alma” da internet, pelos diferentes 

atores e suas variadas preferências desde a criação da internet, mas uma batalha 

propriamente a favor ou pela a internet. Dentro dessa batalha, atualmente a regulação da 

internet é feita com base em uma busca pela proteção do que seria sua “essência” ou 

“razão de existir”, por um lado, e a sua diferenciação do mundo exterior (mundo off-line), 

por outro. Isso é explícito nos relatos das ideias libertárias de criação da internet, da 

resistência até determinados limites a posteriores modificações pela pressão do comércio e 

mais atualmente pelos debates de privacidade, liberdade de expressão, etc. Contudo, isso 

também parece ser o caso das construções sobre o direito (e o não-direito) da regulação da 

internet.  

Por isso é possível dizer que as construções argumentativas dos autores analisados 

são discursos sobre o direito com pretensão de concretizar determinados projetos. E fica 

aparente que esses projetos oferecem resistência aos projetos de outras áreas do direito ou 

do direito internacional geral, e que buscam se sobrepor, numa busca hegemônica. Em 

grande parte da argumentação dos autores analisados está presente a defesa de que a 

internet não é mera tecnologia, mas um espaço regulatório com cultura, história e conteúdo 

diferentes do mundo off-line e que merece determinados freios na aplicação do direito 

internacional ou afastamento em parte ou totalmente dessa aplicação para ser regulado por 

regras que levem em conta determinados fatores. 

Em suas construções, os autores estabelecem a especificidade interpretativa da 

internet, em forma de especialidade que vem como uma aplicação matizada do direito 

existente à internet, uma adaptação razoável das normas que normalmente regulam direitos 

humanos, direito humanitário, direito comercial, etc., uma criação de novas normas para o 

ineditismo dos desafios da internet, até a total recusa do direito como sistema de regras, 

que seria insuficiente para essas necessidades da internet. As propostas dos autores, 

colocadas em gradações, ao mesmo tempo que estabelecem relações de maior ou menor 

diferenciação do direito internacional, estão criando representações que indicam a 

diferenciação entre o mundo online e o mundo off-line. A regulação do outro mundo serve 

melhor para a internet naquilo que não fere suas características centrais.  
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Assim, de forma mais ou menos direta, todos falam da relação entre o direito a ser 

aplicado na internet e o “outro”, com maior ou menor aproximação entre eles, num 

movimento de estabelecimento de exceções no direito internacional. Nesse sentido, fica 

evidente a ligação entre o que se encontrou sobre a internet com a descrição que faz Martti 

Koskenniemi sobre os regimes internacionais na atualidade: 

“If such regimes are bold in ambition, and able to rely on the support of 
some powerful sector of the political world, then they may succeed in 
changing the general bias in law. (…) More modest but not necessarily 
less effective is to refrain from attacks on the old bias, and argue ‘only’ in 
terms of a patterned exception. This is how novel preferences usually are 
consolidated. The argument is that owing to recent developments’ in the 
technological, economic, political, or whatever field (typically linked 
with some sociological language about ‘globalisation’), new needs or 
interests have emerged that require a new treatment. The new regime – 
say, a regime of environmental protection or security – seeks to respond 
to new ‘challenges’ not by replacing the old rules, but merely by creating 
an ‘exception’ to it.”563   

 

 

2. Contribuições do regime internacional da internet à teoria do direito 

internacional atual e novas agendas 

 

Uma vez aplicada ao caso da internet a postura que adotei no capítulo II para 

observar as práticas argumentativas sobre o direito internacional, é possível indicar a 

demanda por agendas de pesquisa que levem em conta questões fundamentais do direito 

internacional atual.  

Primeiro, como assumi que diante da fragmentação do direito internacional, o melhor 

a se fazer é observar os regimes internacionais enfocando as construções argumentativas 

sobre o direito, também incluí potencialmente argumentos que levassem à recusa da 

aplicação do direito como sistema de regras.  Como vimos no capítulo III, esse tipo de 

colocação surgiu entre aqueles que buscavam por uma regulação da internet, e se incluiu 

na diferenciação em prol da especialização que era colocada por outros autores para afastar 

a aplicação de outros regimes do direito internacional.  

                                                
563 KOSKENNIEMI, 2011, p. 66. 
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Além de ter sido utilizado pelos autores analisados, o argumento da aplicação de um 

não-direito parece ter ligações íntimas com o desenvolvimento das ideias sobre o que 

compõe a internet, então não é um ponto fora da curva. Nesse sentido, num campo como a 

internet, em que a separação entre direito e técnica está presente na própria descrição do 

objeto e em cuja história de construção o grupo de técnicos ligados ao design da rede 

impuseram grande resistência a determinadas influências “externas”, o não-direito tem 

importância fundamental.  

Por isso, em futuros estudos sobre as construções argumentativas sobre o direito 

internacional da internet, acredito ser essencial o emprego de ferramentas de análise que 

permitam captar os valores ou preferências inseridas nos discursos em prol de uma 

regulação do não-direito. Afinal, por um primeiro contato, a percepção que fica é de que, 

nas construções argumentativas dos variados autores, o movimento de proteção pelo ethos 

da internet acontecia da mesma forma – em um esforço de especialização e afastamento do 

que poderia ferir o ethos em termos regulatórios – tanto entre aqueles que defendiam a 

aplicação do direito quanto aqueles que defendiam a não aplicação do direito. Por isso, 

seria interessante uma investigação que buscasse entender se essa comunidade enxerga 

algum valor em aplicar regras de direito e não regras não-jurídicas  – de acordo com sua 

concepção – ou se há valores vistos pelo outro ângulo, de aplicação de não-direito em vez 

de direito. Alguns indícios das argumentações colocadas aqui levam a crer que talvez haja 

uma moral protegida pelo não-direito na internet e que os valores do que se chama de 

direito não são compatíveis com ela. Talvez seja até mesmo um caso a ser estudado dentro 

dos parâmetros de cultura jurídica e de sistemas (jurídicos e não jurídicos) comparados.  

Esse ponto leva a uma segunda reflexão. Até que ponto as colocações 

argumentativas dos autores oferecem uma nova gramática ou vocabulário e levariam a uma 

fragmentação do direito internacional cultural no sentido fraco, segundo a classificação de 

Mario Prost? O autor dava como exemplo desse fenômeno a teoria de Jessup sobre o 

transnacionalismo, que rompe com as formas convencionais de se pensar o direito 

internacional e, no mesmo sentido, a tese de Teubner, que advogava por um direito global, 

plural, como direito que emerge da sociedade diferenciada funcionalmente. 564 

Contudo, Mario Prost indica que nem sempre as estratégias discursivas da 

fragmentação cultural no sentido fraco objetivam redefinir a disciplina como um todo, mas 

                                                
564 PROST, 2006, p. 7. 
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apenas focam um segmento do direito. Exemplo disso é a noção de soft law, que o autor 

enxerga como a mudança de um elemento – a noção de obrigatoriedade – em prol de uma 

relativização que jogaria a favor dos conservadores do direito internacional tradicional. 

Nesse sentido,  

These new discursive practices break down what Bourdieu calls the 
‘canonic oppositions’ of the discipline, that is, the tacitly accepted 
dichotomies that traditionally structure the intelligence of legal 
phenomena (individual/society; law/politics; binding/ non-binding; 
public/private; domestic/international; monism/dualism etc.).They 
challenge long-established cognitive presuppositions and bring 
discontinuity (and, at times, rupture) in the structuring schemes of 
perception of the international legal field.565  

 

Como indicam as construções argumentativas analisadas aqui, a regulação buscada 

pelo regime da internet abre espaço para não-direitos, no sentido tanto de abarcar 

regulações consideradas técnicas, quanto de contar com produção de regras por atores não 

estatais. Talvez por isso os juristas se afastem dela, como se não fosse de sua competência 

cuidar deste tipo de regulação. Entretanto, uma vez percebidos indícios de que as 

construções argumentativas sobre direito e sobre não-direito constituem um regime 

internacional, cabe refletir em futuros estudos se as estruturas de gramática da própria 

disciplina estariam abaladas por esse achado.  

Um terceiro ponto, mais abrangente, é uma reflexão sobre a utilidade do estudo de 

um “pedaço” do direito internacional pela perspectiva  dos regimes internacionais como 

construções argumentativas, uma vez que fiz a experiência de aplicar as escolhas teóricas 

de perspectivas a uma construção argumentativa específica. Outros estudos haviam 

utilizado um arcabouço teórico semelhante para analisar conflitos de regimes.566 Contudo, 

esta dissertação demonstra que é útil olhar para um conjunto de representações que 

parecem apontar para um mesmo regime e testar se é possível identificar indícios de um 

ethos,  não apenas por este resultado em si, mas também para que novos regimes possam 

ser estudados pela perspectiva do conflito com outros – e enfocar os diferentes encaixes 

que fazem de determinados fatos, uma vez inspirados por objetivos diferentes.   

                                                
565 PROST, 2006, p. 14-15.  
566 Cf. YOUNG, Margaret A. Trading Fish, Saving Fish: the Interaction between Regimes in International 
Law. Cambridge: Cambridge, 2011.  
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Assim, novas pesquisas poderão utilizar o mesmo arcabouço teórico para buscar pela 

construção de outros regimes ou para analisar mais profundamente aqueles que já foram 

identificados. Isso é especialmente útil para trazer ao campo de estudos do direito aquelas 

regulações que parecem estar longe da expertise dos juristas, como acontece com a da 

internet. É necessário pensar na investigação dos regimes, num contexto da fragmentação, 

como uma tomada de posição política. Primeiro, porque a identificação da própria 

fragmentação já abre portas para contestações. Nesse sentido, Anne-Charlotte Martineau 

destaca o poder da denominação de um fenômeno como fragmentação. Por seu estudo 

histórico dos períodos de “pessimismo” e “otimismo”, ela percebeu o seguinte:  

“At this point the language of fragmentation may enter as a specific 
narrative. It is not an innocent description but a powerful intervention in 
the world. It is a vocabulary for debate that blows up the international law 
edifice and clears the ground for a reform proposal. It is as much an 
aesthetic concept as a political project – it draws the line between the 
desirable and the flawed, legitimate and obsolete voices, centre and 
periphery. To depict the world as fragmented is often the preliminary to a 
plea that makes room for the speaker’s preferred views and reforms.”567 

 

Ela completa, sobre o que significa assumir a fragmentação do direito internacional 

nos estudos jurídicos:  

“These are the politics of fragmentation. Fragmentation may be an 
emancipating device for challenging the distribution of power as much as 
it can be complicit in maintaining it. As such, fragmentation is a political 
project and its merits must be assessed in political terms: whom does it 
seek to empower and whom does it seek to leave behind?”568 

 

 Esse tipo de reflexão, portanto, ilumina os projetos políticos que marcam o direito 

(e talvez também o não-direito!). Sobre isso, David Kennedy observa que o debate geral 

sobre governança e o papel do direito que se inaugura com o rompimento  apontam para 

quão pouco sabemos como “somos governados”:  

Global governance remains a mystery because so much about global 
society itself eludes our grasp. Everywhere we can see the impact of 
things global, foreign, far away. How does it all work, how do all the 
pieces fit together? How is public power exercised, where are the levers, 
who are the authorities, how do they relate to one another? (...)If we 
understood the machinery by which inequalities and hierarchies of 

                                                
567 MARTINEAU, 2006, p. 28. 
568 Id., p. 28 
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influence and wealth and knowledge are reproduced, we might begin to 
know how to make the world a better place.” 569 

 

Muito ainda tem de ser estudado sobre a regulação da internet para chegar ao nível 

de conhecimento que se tem dentro da disciplina sobre, por exemplo, o regime dos direitos 

humanos ou sobre o regime do comércio internacional. Mas isso não pode levar a um 

abandono desse regime simplesmente porque tais passos precisam ainda ser dados. Este 

estudo foi uma primeira incursão dentro da perspectiva dos regimes como construções 

argumentativas, mas outros poderão iluminar com mais eficiência o projeto que compõe o 

ethos do regime da internet. Isso porque a desconstrução não leva à destruição, mas abre 

possibilidades para a construção de algo novo e a possibilidade de interferir no modo como 

o mundo é sempre reinventado. Atualmente, como vimos, as construções argumentativas 

que protegem elementos “essenciais” da internet deixam de proteger outros valores. Por 

exemplo, ao proteger a universalidade da rede, advoga-se contra uma restrição à 

exploração infantil por meio de bloqueios de conteúdo. Ou então se advoga pela proteção 

da privacidade, em detrimento da livre-iniciativa de empresas atuantes na internet. Toda 

regulação é uma imposição de valores. É necessário ver quais estão prevalecendo para 

termos a possibilidade de interferir em seus efeitos no mundo.  

Afinal, para que realmente serve o direito? Justamente para concretizar determinados 

projetos, o que exclui outros. Aí está a grande valia em se estudar a disciplina. Parece bem 

colocada então a opinião de Martti Koskenniemi: 

                                                
569 KENNEDY, 2008, p. 827-828. Sobre essa questão em aberto, David Kennedy comenta: “We may take 
some comfort that our colleagues in political science and sociology and anthropology and economics were 
equally confident, if at different moments, and have also had their comeuppance. There were ritualized 
disputes—realism and constructivism, neo-marginalism and institutionalism, and so on. Yet each of these 
disciplines thought that, by and large, they had a pretty good sense for how the global picture fit together. As 
an avid consumer of their work, I must say I would not want to navigate by their maps of world power. 
Everywhere there is important knowledge, promising new initiatives, intriguing insights. But somehow the 
broader picture remains elusive.” (KENNEDY, 2008, p. 828). E continua, trazendo o aspecto político com 
que se preocupa, o qual condiciona e é condicionado pelo direito: “I have always been struck by the palpable 
relief among public international lawyers in the North Atlantic that our field weathered the collapse of 
nineteenth century liberalism, the rise of nationalism, the emergence of international communism, the Soviet 
Empire, decolonization and the rise of the third world, of Asia, of cultural difference, of feminism and and . . 
. without having to change anything. It is astonishing. The Soviets turned out to be positivists. The Third 
World loved their sovereignty. All they wanted was a seat on the world court, representation in the 
international administrative bureaucracies, a little doctrinal change here or there. Everyone could recast their 
aspirations for justice in the language of universal human rights. Beneath the Islamic, the Hindu, the 
Christian, the Socialist, the Capitalist traditions lay the same ideas, conveniently spelled out by Eleanor 
Roosevelt.” (KENNEDY, 2008, p. 830).  
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““I do not think international law is often invoked because of the 
sophistication of its rules or institutions. Those rules or institutions are as 
vulnerable to criticism as any other rules of institutions. The fact that they 
are ‘international’ is no proof of their moral value. But the tradition of 
international law has often acted as a carrier of what is perhaps best 
described as the regulative idea of universal community, independent of 
particular interests or desires. This is Kant’s cosmopolitan project rightly 
understood: not an end-state or party programme but a project of critical 
reason that measures today’s state of affairs from the perspective of an 
ideal of universality that cannot be reformulated into an institution, a 
technique of rule, without destroying it. The fate of international law is 
not a matter of re-employing a limited number of professionals for more 
cost-effective tasks but of re-establishing hope for the human species.”570 

 

 

3. Conclusão parcial 

 

A análise das obras permitiu perceber que: 1) os temas de enfoque dos autores, a 

partir dos diagnósticos de problemas, variam entre as questões que julgam ser mais 

importantes para a regulação da internet (jurisdição, direitos humanos, uso da força, direito 

humanitário etc.) e também em amplitude (uma ou mais questões são as mais importantes); 

2) a construção argumentativa de todos deixa clara a proteção da internet contra regulações 

incompatíveis, seja a regulação off-line tradicional por seja alguns pontos dela ou por ser 

feita por Estados, seja com as analogias com o direito internacional off-line que não captam 

bem as características da internet, seja com a aplicação de regras gerais do direito 

internacional tradicional que ainda estão por ser aplicadas à internet como objeto 

regulatório; 3) Essas regulações incompatíveis causam dano ou perigo ao que os autores 

chamam de bom funcionamento da internet, sua eficiência, seu funcionamento de acordo 

com seu desenho original ou seu funcionamento cumprindo o fim a que se destina. 4) A 

separação é gradual sobre uma maior ou menor valorização do direito off-line para a 

regulação da internet, que também caracteriza uma maior ou menor especialidade – ou 

especificidade – da regulação da internet. 5) Todos os elementos anteriores levam a crer 

que há a construção de um regime da internet, com ethos próprio.  

Posteriormente, indiquei algumas direções que podem ser tomadas a partir desta 

pesquisa. Primeiro, explorar mais o ferramental para o estudo do direito lidar também com 

                                                
570 KOSKENNIEMI, 2011, p. 361. 
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o que é tomado como não-direito. Segundo, explorar o sentido fraco da fragmentação 

cultural tendo em vista exemplos concretos. Terceiro, tomar por base o quadro teórico 

deste trabalho e explorar novas áreas que sejam deixadas na periferia dos estudos jurídicos, 

com o objetivo político de jogar luz aos projetos de mundo buscados pelas construções 

argumentativas ao redor do direito.  
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V. CONCLUSÃO 

 

 

Esse trabalho partiu de uma vontade de provar o contrário do afirmado pelo juiz 

Easterbrook levado ao âmbito internacional: vale a pena sim estudar como o direito 

internacional se aplica à internet. E mais: através desse estudo, provamos que não se trata 

de direito de cavalos, como também trazer questões importantes para o direito 

internacional em geral. Esse foi o desafio colocado no capítulo I.  

O capítulo II trouxe um conjunto de visões sobre o direito internacional que 

atualmente o percebem como fragmentado. Dentro desse conjunto, adotei a visão de que a 

fragmentação se liga a uma visão de unidade cultural do direito internacional, que de fato 

parece ter se segmentado. Para lidar com o direito internacional que se forma a partir da 

diferenciação funcional social, indiquei que o melhor caminho é olhar para os regimes 

internacionais como construções argumentativas estabelecidas com base em um ethos, ou 

bias estrutural. Indiquei então como o jurista deve lidar com este tipo de abordagem: 

adotando uma postura política e utilizando o ferramental interdisciplinar. Isso inclui estar 

aberto para perceber como é utilizada a categoria identificada nas construções como um 

não-direito. 

No capítulo III passei a aplicar os parâmetros teóricos adotados no capítulo II às 

construções argumentativas sobre a regulação internacional da internet. Comecei 

buscando, na criação e no desenvolvimento da internet como tecnologia, algumas batalhas 

travadas pela sua “alma”, ou tensões acerca dos valores escolhidos para o seu 

funcionamento. Nas batalhas, estavam empresas, sociedade civil e Estados, além da 

presença constante da “comunidade técnica” da internet. Posteriormente, passei pelas 

representações dos períodos da internet de acordo com os modelos regulatórios 

identificados no período e as resistências que foram se formando aos modelos. Cheguei, 

então, ao período que se inicia em 2011 e que teria como principais desafios regulatórios a 

aproximação da regulação do mundo off-line e a convivência de diversas camadas 

regulatórias geridas pelos Estados e por atores privados.   

A partir dessa previsão, passei a analisar as construções argumentativas sobre a 

regulação internacional da internet desde 2011. Primeiro, explorei as divisões didáticas 

diversas trazidas pelos autores para explicar a composição de seu objeto. Disso conclui que 
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o ponto em comum entre as definições parecia ser a divisão entre aquilo que é visível e 

aquilo que não é visível na regulação da internet, que se iguala respectivamente à 

regulação de conteúdo e a “regulação técnica”.  Depois, passei por dois pontos que 

representavam “lugares comuns” a vários autores, que eram o da definição da internet a 

partir de suas fronteiras, de um lado, e a partir de sua extensão, do outro. Pela primeira 

linha, seria necessário definir as fronteiras para o mundo da internet ou sobre o mundo da 

internet – ou transpondo as fronteiras dos Estados para o âmbito da internet ou construindo 

a fronteira entre o mundo online e o mundo off-line. Pela segunda linha, haveria uma 

preocupação com o alcance da rede como elemento “essencial” para a manutenção de sua 

contribuição para o mundo, o que estaria em perigo diante da “balcanização” dos modelos 

regulatórios impostos pelos Estados sobre a internet e da segmentação da própria ideia do 

que é e deve ser a internet, que se enfraquece diante de interesses divergentes. Passei então 

a identificar qual o papel que a literatura analisada dava aos Estados e a outros atores no 

processo de regulação internacional da internet. O Estado era visto de diversas formas, 

com maior ou menor importância para esta regulação, mas sempre presente de alguma 

forma. Houve bastante divergência com relação aos outros atores envolvidos ou as 

instituições mais importantes, mas teve destaque a noção de governança multissetorial que 

é vista como um modelo ideal para a regulação internacional da internet. 

Como último passo do capítulo, indiquei algumas construções argumentativas dos 

autores sobre o direito na regulação internacional da internet, separando em graus que 

passavam pelos pontos de adaptação do direito internacional para a aplicação à internet, 

criação de um novo direito internacional para aplicar à internet ou afastamento do direito 

internacional como sistema de regras adequado para a internet.  

No capítulo IV analisei as construções argumentativas destacadas no capítulo 

anterior diante dos outros elementos coletados. Indiquei que, diante de grandes 

divergências sobre quais os problemas a regulação internacional da internet apresenta 

atualmente, quais as soluções para esses problemas, ou mesmo quais atores devem ser 

envolvidos, as construções poderiam ser vistas aparentemente como inconclusivas. 

Contudo, era possível observar um movimento argumentativo comum aos atores, quando 

falavam sobre a aplicação, modificação ou afastamento do direito internacional de criação 

de exceções. Isso leva a crer que seriam construções argumentativas que construíam uma 

especialidade daquilo que se referia à internet com relação ao direito internacional. Somou-

se a isso a percepção de que, aqueles elementos identificados os que definiam a internet – 
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sobre sua composição, limitação e extensão – davam pistas para uma possível visão 

normativa comum sobre a internet. Isso foi perceptível nas próprias construções 

argumentativas em meio às construções das exceções, já que ao fazerem isso os autores 

pareciam combater um elemento comum, o de se igualar o mundo online ao mundo off-

line. Assim, conclui que há indícios de que as construções argumentativas se ligam, em sua 

prática de criar a especialidade, por um ethos comum. Portanto, poderíamos chamar essas 

construções de um regime internacional da internet.  

Também no último capítulo indiquei algumas agendas que poderiam ser exploradas 

a partir deste estudo. Indiquei três pontos que poderiam ser explorados melhor 

futuramente. O primeiro, é o desenvolvimento de ferramentas para se acessar também o 

não-direito em estudos jurídicos em que isso é essencial, como no caso do regime 

internacional da internet. Assim, outros estudos poderiam explorar o não-direito na internet 

para conhecer com mais profundidade os valores que o fundamentam e a resistência visão 

dos atores que defender a não aplicação do direito. Segundo, olhar para a noção de 

fragmentação cultural no sentido fraco diante de exemplos concretos como a regulação da 

internet. Em terceiro lugar, pesquisas semelhantes a esta podem utilizar o mesmo quadro 

teórico para explorar áreas pouco conhecidas do direito ou até explorar mais 

profundamente o regime internacional da internet. Isso porque esse tipo de incursão, para 

além de uma importância científica, também tem importância política, uma vez que o 

direito é instrumento de concretização de projetos para o mundo, e quanto maior o 

conhecimento sobre sua aplicação, maior a possibilidade de direcioná-lo para os valores 

que precisam ser protegidos.  
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