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1. RESUMO 

 A Proposta de Emenda à Constituição Federal 479/2010 pretende acrescentar 

o inciso LXXIX ao artigo 5º da Constituição Federal, incluindo o acesso à Internet em 

alta velocidade entre os direitos fundamentais do cidadão. Através do levantamento 

e análise de doutrinas e jurisprudências será possível concluir se o acesso à Internet 

configura-se, perante as definições vigentes, como Direito Fundamental. Também 

serão discutidas as possíveis consequências na hipótese da inclusão ao artigo em 

questão, bem como o comportamento de outros países diante do tema. 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Internet. Proposta de Emenda à 

Constituição.  

2. INTRODUÇÃO 

 A Proposta de Emenda à Constituição 479/2010 prevê a inclusão do inciso 

LXXIX ao artigo 5º (e, consequentemente, ao título II - referente aos Direitos e 

Garantias Fundamentais) da Carta Maior, com a seguinte redação: “é assegurado a 

todos o acesso à internet em alta velocidade, com a garantia de tratamento 

isonômico dos dados trafegados, sendo vedada a discriminação em decorrência da 

natureza do conteúdo, emissor e destinatário.” Transformando, assim, o acesso à 

internet em alta velocidade em um Direito Fundamental. 

 Segundo Norberto Bobbio (1992 p. 5), os Direitos Fundamentais “[...] são 

direitos históricos, [...] nascidos de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 

uma vez por todas”. 

 Do caráter histórico do qual se originam e da necessidade do Ordenamento 

Jurídico em acompanhar as alterações da sociedade, é que resulta a importância da 

atualização dos Direitos Fundamentais já existentes e o reconhecimento dos novos.  

 Bem como deve ser prioridade a verificação das possíveis consequências 

socioeconômicas e jurídicas que uma inclusão ao artigo 5º da Constituição Federal 

poderá causar, visto que nele encontram-se elencadas as denominadas “cláusulas 

pétreas”, que são dispositivos inalteráveis em razão da importância de seu 

conteúdo. 

 



3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste projeto é concluir se o acesso à internet em alta 

velocidade pode ser classificado como um direito fundamental conforme os critérios 

atuais de definição doutrinária e jurisprudencial. 

 Os objetivos específicos consistem em: 

a) Analisar a viabilidade da Proposta de Emenda à Constituição 479/2010; 

b) Utilizar o estudo comparativo para analisar como o acesso à internet, do ponto de 

vista jurídico, é abordado em outros países; 

c) Abordar leis e projeto de leis que também tenham como tema a internet no Brasil; 

d) Identificar as consequências da aprovação desta PEC para o Direito Eletrônico, 

para as empresas fornecedoras do serviço de internet e para a sociedade brasileira. 

 

4. METODOLOGIA 

 Na primeira etapa foi utilizado o método bibliográfico de pesquisa por meio da 

coleta e análise de conteúdo, com o intuito de alcançar o objetivo geral disposto no 

item anterior. Também foi realizado o estudo comparativo de outras sociedades com 

relação ao acesso à internet. 

 Haverá (nas próximas etapas da pesquisa) o levantamento das leis brasileiras 

que já abordam o tema da internet e, posteriormente, a análise de hipóteses das 

consequências jurídicas e socioeconômicas que a aprovação da Proposta de 

Emenda à Constituição 479/2010 poderá causar. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 Inicialmente foram estudados o conceito, origem e classificação, através da 

leitura de doutrinas especializadas, dos Direitos Fundamentais. Além da pesquisa 

por meio de artigos a respeito da importância do acesso à internet no Brasil e 

também sob o aspecto internacional. 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 Os Direitos Fundamentais são classificados em cinco dimensões. Há 

divergência doutrinária a respeito desta nomenclatura, a adotada nesta pesquisa é o 

termo “dimensão” porque indica uma interatividade entre os direitos e não 

substituição dos atuais pelos anteriores, como indica o termo “geração”. 

 Com a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição 479/2010, o acesso 

à internet pertencerá à 5ª dimensão porque, conforme a definição estabelecida por 

José Alcebíades de Oliveira (2000. p. 85-86), esta é formada pelos Direitos:  

Advindos com a chamada realidade virtual, que compreendem o 

grande desenvolvimento da cibernética na atualidade, implicando o 

rompimento de fronteiras, estabelecendo conflitos entre países com 

realidades distintas, via internet. 

 No âmbito internacional, a Internet foi reconhecida como um Direito humano 

pelo Special Rapporteur para a “promoção e proteção do direito à liberdade de 

opinião e expressão” do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas 

publicado no dia três de junho de 2.011, pela ONU. No sumário do citado relatório, 

foi destacado “(...) a natureza única e transformadora da internet não apenas para 

capacitar os indivíduos para exercer seu direito à liberdade de opinião e expressão, 

mas também uma série de outros direitos humanos e promover o progresso da 

sociedade como um todo”. 

 No Brasil, a mais significativa lei a respeito é a conhecida como “Marco Civil 

da Internet” (Lei Ordinária número 12.965/2014), aprovada em 23 de Abril do ano de 

2014. Ela estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet 

no Brasil e determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios em relação à matéria.  
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