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Falta de fronteiras dificulta aplicação das legislaturas. Empresas buscam monitorar imagem.  
 
Saber lidar bem com a internet e reagir no momento e com a intensidade precisos é um dos 
maiores desafios para governos e empresas no mundo atual. As tentativas para aplicar as 
atuais legislações ao conteúdo on-line e de preservar as empresas contra críticas e paródias 
até agora se mostraram, no máximo, insuficientes. Vide o bloqueio do vídeo da Daniela 
Cicarelli, tirando do ar o YouTube, que também foi vetado na semana passada por juiz turco 
por veicular paródias do herói nacional Ataturk. Ou o vai e traz entre a Justiça brasileira e o 
Google, em que a primeira pedia a liberação de informações sobre brasileiros que cometiam 
crimes por meio do Orkut, enquanto o site, baseado na Califórnia, preferia tratar o assunto 
como mais um caso de pedido de bloqueio de usuários após denúncia de internautas. Ou ainda 
os esforços de censura de conteúdo na China, exigindo uma equipe enorme de censores.  
 
"A internet não é ruim. Só não é entendida. E as regras deveriam ser vistas de uma forma 
diferente lá", afirma o advogado da LO Baptista Advogados, Eduardo Felipe Matias, autor de "A 
Humanidade e suas Fronteiras - do Estado Soberano à Sociedade Global", que lhe deu o 
Prêmio Jabuti. Um ponto crítico é como aplicar as leis no mundo virtual, onde questões como 
internacionalidade das ações são comuns. "Enquanto houver países que permitem o jogo on-
line, não terá efeito a lei brasileira de proibir o jogo", exemplifica. Nada impede que um 
brasileiro acesse sites proibidos aqui por meio de um servidor no exterior ou que divulge 
informações que constituem crime aqui ou em um terceiro país, o que torna os processos mais 
complicados.  
 
Algumas decisões para bloqueio são economicamente prejudiciais ou mesmo inviáveis. Não 
permitir o acesso a certos sites pode impedir negócios, e criar grandes equipes de censores 
pode ter custos proibitivos.  
 
Pelo lado corporativo, o desafio está em saber como a web divulga a imagem de uma 
empresa. Sites de relacionamento e fóruns de discussão podem divulgar opiniões prejudiciais a 
um produto; funcionários podem ofender chefes ou vazar informações em um blog.  
 
Programadora de formação, a advogada especializada em direito digital Patricia Peck, da PPP 
Advogados, criou um software que busca menções a empresas ou marcas em sites 
importantes, mas o seu escritório vende o serviço agregado a essas descobertas: o 
aconselhamento sobre como agir em casos de difamação, pirataria ou uso indevido de marca. 
Muitas vezes é difícil decidir entre uma ação forte, que pode ser pior para a imagem da 
empresa, apenas um alerta aos responsáveis sobre conseqüências legais, ou um processo 
judicial. O serviço já é usado por cinco grandes empresas 
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