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Em tempos de eleições, é sempre bom ressaltar que liberdade é conceito que
preside a fundação da alma brasileira — e dela é indissociável, como se perce-
be mesmo na formação étnica do povo do Brasil. Por um lado, liberdade, em
sua vertente como ausência de coerção, era cotidiano do elemento indígena
na anterioridade do Descobrimento. Conceito, destarte, do índio “livre” da
civilização —, vivenciado, como que idealmente, pelo “bom selvagem”, co-
nhecida figura da obra de Jean-Jacques Rousseau. Por outro, liberdade po-
voou os sonhos do africano desterrado e introduzido no Brasil em cruel con-
texto de escravidão, o que só se logrou plenamente em fins do século XIX
com a Lei Áurea. Liberdade é ainda grande vetor da colonização europeia, se-
ja no sentido de desvincular-se de amarras econômicas e políticas de uma Eu-
ropa estagnada em sua mobilidade social, seja pela razoável liberdade religio-
sa e ideológica que se observava no Brasil, sobretudo se contrapormos tal ce-
nário à ascensão e recrudescimento dos totalitarismos na Europa da primeira
metade do século XX.

Necessário também lembrar o impacto, do ponto de vista da formação dos
valores nacionais, dos princípios esposados pelos protagonistas da Inconfidên-
cia Mineira em fins do século XVIII — e a decorrente aproximação entre os
conceitos de “independência” (política) e “liberdade” (de construir seu pró-
prio destino sobre as bases da autodeterminação), o que se viu manifesto no
mote Libertas Quae Sera Tamen dos inconfidentes, e eternizado na bandeira
do estado de Minas Gerais. Na mesma linha de liberdade como autonomia polí-
tica, entoa-se o hino da Proclamação da República, com o refrão “Liberdade!
Liberdade! Abre as asas sobre nós”.

Ao longo do século XX, o tema da liberdade projetou-se a três importantes
dimensões. A primeira, oriunda de princípios de filosofia de diplomacia e polí-
tica externa, diz respeito à “liberdade de ser igual” no concerto das nações —
o que se exemplifica pela atuação de Ruy Barbosa na II Conferência de Paz da
Haia em 1907 e sua defesa pela igualdade jurídica dos estados.

A segunda tange o parentesco entre as noções de liberdade e democracia.
Fez-se sentir em especial nos momentos de clausura política e em regimes de
exceção, particularmente como contraponto ao movimento militar que gover-
nou o país de 1964 a 1985. Aqui, as noções libertárias nortearam discursos por
distensão, abertura política e eleições diretas para todos os níveis de governo,
bem como por ampla liberdade de imprensa. Neste Brasil do limiar do século
XXI, a ideia de liberdade como valor — patrimônio ético — tem de encontrar-
se espraiada por todos os níveis da vida nacional.

É liberdade de empreender e conferir maior espaço à livre iniciativa na for-
mação da riqueza nacional. É ainda, e cada vez mais, sinônimo de liberdade
de escolha. De poder ser corretamente informado. De ser livre para tomar de-
cisões conscientes — alicerces da cidadania, objetivo que todos os brasileiros
almejam de modo a realizar o amplo potencial de desenvolvimento econômi-
co do país e a diminuição de suas imensas — e injustas — distâncias sociais. ■
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Desmaterialização e agilidade na tramitação de processos, economia e sus-
tentabilidade são palavras de ordem em órgãos do governo e instituições
privadas dos mais variados setores. É em cima deste cenário, aliado ao fa-
tor da criação de novas soluções e aplicações que a certificação digital ga-
nha cada vez mais adeptos no Brasil — hoje são 5 milhões de certificados
emitidos na hierarquia da ICP-Brasil. Se por um lado, a tecnologia traz
uma série de benefícios para quem a usufrui e, principalmente, para o
meio ambiente, por outro, emprestar ou dividir o seu documento eletrôni-
co com terceiros pode ser comprometedor e de alto risco. Com isso, o res-
ponsável passa a outorgar plenos poderes com seu nome a outras pessoas,
podendo assim perder o controle em certas situações.

Falsificação de documentos, fraudes, assinaturas de contratos ou procu-
rações, transferências de valores e de bens patrimoniais como imóvel, veí-
culo ou até mesmo empresa não são situações que acontecem apenas em
obras de ficção. A prática de ações ilícitas por terceiros mal intencionados
que estejam de posse do certificado digital alheio é um risco iminente que,
além de prejuízos, também se tornará uma grande “dor de cabeça”, já que
pleitear a nulidade do ato não é algo que se resolve de um dia para o outro
e na maioria dos casos, com base nas leis brasileiras, não haverá como re-
pudiar o ato praticado com a certificação digital. A guarda do certificado
digital e o que for assinado por ele é responsabilidade do titular conforme
art. 10, § 1º, da Medida Provisória nº 2.200-02, de 24/8/2001.

Assim como se aplica a qualquer outro documento de identificação pes-
soal válido em território nacional, por força da lei, cada indivíduo deve
usar o seu certificado digital. Não se dirige com a habilitação de outra pes-
soa e no caso dos advogados, não é permitido se apresentar em um tribu-
nal com a carteira da OAB do colega.

A certificação digital existe para contribuir e facilitar a vida de pessoas
e organizações. Prova disso está na descoberta de novas aplicações para
este sistema. Seguradoras já adotaram a certificação digital para reduzir o
uso e impressão de papéis nas apólices emitidas aos segurados; o número
de advogados que passaram a usar a assinatura eletrônica continua cres-
cendo — hoje corresponde a 15,74% da classe. Isso sem contar o setor de
saúde, que recentemente passou a enxergar a certificação digital como
ferramenta importante em quesitos como redução de custos, agilidade e
aumento da segurança no arquivo de informações sobre pacientes. Gran-
des hospitais brasileiros já aderiram ao Prontuário Eletrônico de Pacien-
tes. E, tendo em vista o combate de fraudes, médicos adotaram o atesta-
do médico digital.

O uso consciente da tecnologia colabora para que os processos sejam
mais simples, ágeis e econômicos. E, em especial, o uso da certificação di-
gital contribui com projetos sustentáveis. Mas isso tudo desde que usado
de forma correta, segura e nos termos da constituição brasileira. ■
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PONTO DE VISTA

O Vaticano negou ontem informações divulgadas pela imprensa sobre
a existência de um relatório entregue há anos ao secretário de Estado,
Tarcisio Bertone, sobre a má gestão de um estabelecimento responsável pela
administração da Basílica de São Pedro. Reagindo a um artigo do jornal Il
Messaggero, intitulado “As contas da Fábrica de São Pedro passadas na peneira”,
a Sala de Imprensa da Santa Sé afirmou que “nenhum processo relativo
às finanças da Fábrica está no gabinete do secretário de Estado”. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




