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RESUMO
O acesso à Internet constitui direito humano e sua proibição ou restrição à rede mundial fere os direitos de liberdade de
expressão e informação. Neste sentido o objetivo deste trabalho é buscar analisar esse processo, verificando, embasado
em pesquisa bibliográfica relativa ao tema, os direitos do uso pelo cidadão e verificar a responsabilidade do Estado ao
declarar a necessidade de restringir ou limitar o acesso à internet com a finalidade de resguardar outros direitos.

PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Internet; Direitos Humanos; Liberdade de expressão.

1 INTRODUÇÃO

A  Internet  se  tornou,  nos  dias  atuais,  mecanismo  essencial,  permitindo  liberdade  de
expressão e opinião, como o exercício de direitos básicos, nos termos da Convenção sobre Direitos
Civis e Políticos.

A utilização da Internet  tornou-se indispensável  às  pessoas não só  para a realização de
tarefas, como também para a comunicação, pois não mais se concebe a vivência e a convivência do
dia a dia, sem a utilização das novas tecnologias, redes sociais, aplicativos, correios eletrônicos,
pois é por meio do avanço das novas tecnologias, que o homem vivencia o dia a dia.

Assim, torna-se a sociedade moderna globalizada o direito de exigir o reconhecimento do
acesso às novas tecnologias, ou seja, à internet, pois a conexão do indivíduo à rede mundial nada
mais é que o desdobramento do princípio da liberdade de expressão e informação.

O processo dos direitos humanos foi marcado pela Declaração Universal de 1948, buscando
a defesa do indivíduo contra as arbitrariedades do exercício  do poder,  em especial  o  poder do
Estado, ocasião em que foi inserida a proteção aos direitos civis, políticos, sociais e culturais, com a
finalidade de proteção e promoção do indivíduo. 

O movimento de reflexão internacional comprometido com a defesa da dignidade humana e
de consolidação dos direitos humanos foi inaugurado pós-Segunda Guerra.

A criação da Organização das Nações Unidas (ONU) incentivou a elaboração da Declaração
Universal dos Direitos do Homem de 1948, que culminou com a união dos Estados, levando-sevem
consideração as experiências nazifascistas do período da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo
de instituir uma nova organização internacional na busca pela paz.

A recém-fundada organização atribuiu a tarefa de estabelecer a fundamentação dos Direitos
Humanos  constantes  da  Declaração  à  Comissão  da  Organização  das  Nações  Unidas  para  a
Educação, Ciência e a Cultura (UNESCO).

Após estudos aprofundados a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela
Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, tendo o artigo 3º que: “toda
pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal”, dispondo sobre o direito à igualdade,
os direitos civis e familiares, os direitos políticos e os direitos econômicos e sociais. Ao indivíduo
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também são atribuídos deveres, ou seja, compromissos para com a comunidade na qual vive e
desenvolve sua personalidade.

A  necessidade  da  judicialização  da  Declaração  culminou  com  a  elaboração  do  Pacto
Internacional dos Diretos Civis e políticos, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em
dezembro  de  1966  e  aberto  à  adesão  dos  Estados,  e  do  Pacto  Internacional  dos  Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, em vigor no âmbito internacional a partir de janeiro de 1976.

Assim, a Carta Internacional dos Direitos Humanos foi constituída pela Declaração Universal
dos Diretos Humanos e os dois pactos, acrescentando número significativo de direitos políticos e
sociais ao documento de 1948.

Foi considerada fonte de inspiração para os esforços nacionais e internacionais destinados a
promover  os  direitos  humanos  e  as  liberdades  fundamentais,  vistos  como  indivisíveis,
interdependentes e inalienáveis.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Foi de objetivo geral analisar o desrespeito dos Estados mundiais às normas internacionais no
que condiz ao direito de informação e especificamente os seus motivos e efeitos. Dessa forma, foi
feito  uso de tratados,  doutrinas,  que visam amparar  os  Direitos  Humanos frente  a comunidade
global.

Espera-se que seja oferecida sugestão capaz de contribuir com a solução dos problemas
revelados no estudo, tais como o desacato ao direito de informação e seus resultados políticos e
sociais. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após minuciosa analise de doutrinas, tratados internacionais e legislação específica de países
que mais violam o direito à informação, analisou um conflito entre um direito à informação, hoje
elencado como direito essencial ao homem, que num primeiro momento não pode ser violado, mas
que tal fato ocorre, em países onde se tem um regime político opressor, como Coreia do Norte e
Arábia Saudita, China, Vietnã, logo, observa-se, que tal restrição e violação ocorrem para manter um
sistema totalmente contrario ao povo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O artigo consistiu em evidenciar a relação entre acesso à informação e a democracia e à luta
pelos direitos humanos, evidenciando, por meio de literatura e das melhores práticas internacionais,
os princípios normativos que orientam os marcos legais nesta área.

Uma  lei  efetiva  de  acesso  à  informação,  estabelecendo  prazos  para  atendimento  de
solicitações e punições em caso de recusa ou sonegação de informação será mais eficaz do que o
mandado de segurança, que uma ação popular ou que uma ação civil pública, considerando que não
pode haver democracia sem participação política e nem está sem acesso à informação.

A pesquisa realizada em literatura específica confirma a relação entre acesso à informação e
combate à corrupção e entre acesso à informação e desenvolvimento humano.

A efetivação do direito de acesso à informação constitui-se em instrumento fundamental na
luta pelos direitos humanos hoje, e na reparação de violações passadas, já que por meio dele pode
obrigar  as  autoridades  públicas  a  expor  seus  atos  à  sociedade  e  a  justifica-los  também
publicamente.
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