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ABSTRACT
From the perspective of the information revolution category and dependence of economic development upon
ICT, and based upon the Telecommunications Law Indicators for Comparative Studies (TLICS) Model, this
research project builds upon the prescriptive hermeneutics, institutional theory of law and the operative tools
of institutional guarantees to assure the commensurability of the juridical aspects of institutional variables
adopted by the comparative research studies dealing with the relationship between development and ICT.

EMENTA
Este projeto de pesquisa parte das categorias da revolução informacional e da dependência entre
desenvolvimento econômico e TIC para, utilizando-se do Modelo TLICS (Indicadores de Direito das
Telecomunicações para Estudos Comparados), apoiar-se na hermenêutica prescritiva, na teoria institucional do
direito e no conceito operacional das garantias institucionais para comprovação científica da
comensurabilidade entre as dimensões jurídicas das variáveis institucionais utilizadas em estudos comparados
referentes à relação entre desenvolvimento e TIC.

JUSTIFICATIVA
O problema de pesquisa consiste em se aprofundar a relação existente entre teorias jurídicas tradicionais de
interpretação normativa e a identificação de variáveis institucionais para análises comparadas de modelos
regulatórios de tecnologias da informação e comunicação (TIC). Sua importância decorre não somente do
reconhecimento de que a sociedade-rede advinda da revolução informacional (Wilson 2006) figura hoje como
substrato econômico fundamental da nova economia (Castells e Cardoso 2006), quanto da evidência de que a
literatura econômica em geral (Castro 2013) e a literatura econômica específica sobre TIC e
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desenvolvimento (Aranha 2011, 2011a) têm informado as políticas públicas governamentais e internacionais
de investimentos, utilizando-se de variáveis institucionais jurídicas sem a esperada aplicação de metodologia
jurídica para esclarecimento de sua comensurabilidade entre os diversos sistemas jurídicos nacionais.
A comparação entre modelos regulatórios nacionais de informação e comunicação tem sido ambientada em
meio a discussões que tratam de inúmeros temas relevantes, dentre eles: (i) a reafirmação do poder
regulatório do Estado (Polanyi 1944, Vogel 1996); (ii) o determinismo tecnológico (Toffler 1980, Masuda 1981,
Beniger 1986, Pitroda 1993); (iii) as intervenções supranacionais para desenvolvimento da sociedade da
informação (Tsipouri 2000); (iv) a dependência entre desenvolvimento nacional e tecnologias da informação
e comunicação (World Bank 1999); (v) a margem de flexibilidade dos Estados nacionais na formulação de suas
políticas públicas setoriais (Hoberg 2001); (vi) o papel de incentivos institucionais no ritmo de adoção de novas
tecnologias (OTA 1990); (vii) a prioridade de investimentos dos países em desenvolvimento em infraestrutura
básica frente à infraestrutura de comunicação e informação, ou seu inverso (Castells 2001); (viii) a
necessidade de projeção das culturas locais para além das fronteiras nacionais para preservação de tais
culturas em um mundo globalizado (Wilson 2006, 6); (ix) as vantagens propiciadas a países subdesenvolvidos e
em desenvolvimento na adoção de tecnologias da informação e comunicação tanto no que se refere a saltos
nos estágios de desenvolvimento (Singh 1999), quanto ao barateamento da tecnologia empregada (Price e Noll
1998); (x) a essencialidade de uma infraestrutura nacional de informação para países em desenvolvimento
(Talero 1997); (xi) o papel das redes sociais para a sociedade da informação (Rogers 1995); (xii) a governança
regulatória (Levy e Spiller 1996) (Levy e Spiller 1996); (xiii) o aumento do fosso digital (ITU 1985, PNUD 1999,
Rodríguez e Wilson 2000, ITU 2010); (xiv) ou mesmo a fixação de prioridades regulatórias, tais como
interconexão (ITU 2000-2001), acesso universal às TIC (ITU 2003), revisão do arcabouço regulatório e de
procedimentos de outorgas (ITU 2004-2005), acesso à banda larga (ITU 2006), instalação de redes de próxima
geração (ITU 2007), ampliação de redes, equipamentos e serviços de banda larga (ITU 2008), equilíbrio
regulatório (ITU 2009), novos tipos regulatórios maleávels e orientados a resultados para alcance da
universalização da banda larga (ITU 2010-2011).
A literatura mundial sobre a relação entre TIC e desenvolvimento utiliza-se de variáveis institucionais com forte
componente jurídico relevante, tais como as variáveis de Estado de Direito, de direito à comunicação (Carlsson
2003, WSIS 2003, Mueller, Kuerbis e Pagé 2007), de percepção de riscos regulatórios (Samarajiva, Galpaya e
Ratnadiwakara 2007), de regulação por incentivos (Katz 2009, Katz e Avila 2010), de federação, direitos de
propriedade e salvaguardas patentárias (Wilson 2006), de regimes jurídicos (ITU 2011, ITU 2010, ITU 2010b, ITU
2011b, ITU 2010c, ITU 2011c, ITU 2010d, ITU 2009, ITU 2004a) e de arcabouços regulatórios (UNESCO 2008).
Ocorre, entretanto, que dita literatura carece de método jurídico apropriado à detecção de garantias
institucionais componentes das variáveis jurídicas, gerando, com isso, desdiferenciação entre panos de fundo
institucionais de países em que uma abordagem mais atomizada de cada variável traria diferenças marcantes
entre países hoje equiparados para fins de análise comparada.
A modelagem teórica das dimensões jurídicas de variáveis institucionais contribuirá decisivamente para a
precisão das análises de TIC e desenvolvimento, especialmente no que se refere à formulação e avaliação de
políticas públicas setoriais de infraestrutura, de investimento e de garantias de direitos fundamentais dos
usuários/consumidores de serviços públicos. Análises comparadas difundidas na literatura de TIC e
desenvolvimento antecipam decisões governamentais, alterações legislativas de índole constitucional e
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infraconstitucional, como também definem programas internacionais de financiamento via órgãos de fomento
internacional e organismos internacionais associativos.
A devida compreensão das variáveis institucionais utilizadas como variáveis independentes em tais estudos de
TIC e desenvolvimento servirá para lhes dar cientificidade quanto à comensurabilidade de seus pressupostos de
similitude ou diferença entre os países comparados.
A especificação dos atributos jurídicos pertinentes às variáveis institucionais para a literatura de tecnologias da
informação e comunicação também fornece elementos necessários à inovação de processos governamentais
de políticas públicas setoriais regulatórias.

OBJETIVO do PROJETO
O presente projeto de pesquisa tem por objetivo o cumprimento de três etapas: a primeira aborda a revisão de
literatura sobre métodos de comparação de modelos regulatórios de TIC e a importância do aprofundamento
do estudo das correspondentes variáveis jurídicas; a segunda etapa aprofunda a metodologia, teorias de base e
instrumento operacional do modelo proposto; a terceira etapa identifica as dimensões e variáveis jurídicas
segundo indicadores de dimensão estrutural e institucional, mediante atuação de dicentes de graduação e pósgraduação em Direito na pesquisa de campo dos arcabouços normativos de países da Região Américas, como
definida pela União Internacional de Telecomunicações, organismo internacional da Organização das Nações
Unidas para regulação internacional das telecomunicações.

METODOLOGIA
Adota-se a metodologia apropriada à compreensão das dimensões jurídicas das variáveis institucionais,
obediente à hermenêutica prescritiva, ou seja, ao método hermenêutico de tradição alemã, ou teoria da
interpretação, segundo a sua formulação do século XX de método para interpretação de qualquer forma de
linguagem oriunda da experiência humana e sua implicação para a teoria social (Giddens 1984), em que as
ciências humanas (Geisteswissenschaften) são entendidas como esforços interpretativos de compreensão
(verstehen-understanding) de ideias e objetos, repercutindo na própria realidade observada, diferentemente
do esforço de esclarecimento (erklären) de um fenômeno natural próprio às ciências naturais, embora ciente
da natureza influente das objetivações do pensamento (Betti 1990).
Nutrida pelas abordagens de Schleiermacher, Schlegel, Dilthey e Betti, que ampliaram seu espaço de aplicação
para além dos textos bíblicos e jurídicos, a hermenêutica passou a ser compreendida como uma metodologia
da experiência humana, tratando, dentre outros assuntos, da pesquisa histórica e comparada. A hermenêutica
foi além do estudo de métodos de interpretação de discursos para abarcar toda objetivação da experiência
humana. A contribuição prescritiva da hermenêutica persiste na assertiva de que a construção de significado
jurídico e das ciências humanas como um todo é um processo de reconstrução (Nachbildung) interminável de
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sínteses contextuais – de interpretações –, que não se consolidam nunca como palavra final (Dilthey 1990).
Com isso, a dimensão prescritiva e metodológica da hermenêutica (Orminston e Schrift 1990) inaugurada por
Schleiermacher e desenvolvida por Dilthey e Betti apresenta-se como capaz de revelar institutos jurídicos
comensuráveis no incessante processo de transformação dos ordenamentos jurídicos nacionais. Deve-se
atentar para a ressalva de que esta dimensão prescritiva da hermenêutica não foi desenvolvida na abordagem
hermenêutica descritiva e filosófica de Gadamer (1997), que, a propósito de revelar a dimensão ontológica da
hermenêutica segundo o questionamento do que há de comum a todos os modelos de compreensão, de quais
são as condições para a compreensão e de como ela é possível, não pretendeu, como demonstra a polêmica
Gadamer-Betti, negar a hemenêutica prescritiva enquanto tal. A hermenêutica prescritiva detém credenciais
que a habilitam a contribuir ao presente esforço de identificação de instituições jurídicas comensuráveis em
direito comparado, ou seja, à identificação de instituições jurídicas equivalentes para comparação de modelos
regulatórios.
A metodologia adotada no modelo proposto de indicadores jurídicos para estudos comparados de TIC é,
portanto, a hermenêutica prescritiva (Orminston e Schrift 1990), enquanto a teoria institucional do direito de
Santi Romano é adotada como teoria de base e o instrumento operacional para identificação de variáveis
jurídicas consiste nas garantias institucionais e do instituto da teoria constitucional inaugurada na primeira
metade do século XX.
O âmbito de aplicação da metodologia em comento restringe-se, para os fins do projeto de PIBIC em questão, à
variável institucional do federalismo, como tem sido utilizada na literatura de desenvolvimento e TIC em suas
manifestações de indicadores jurídicos – tributação, tarifação, transferências fiscais, regulação setorial,
regulação conjuntural, jurisdição de direito público, jurisdição de direito privado, planejamento, e controle de
conteúdo de mídia – frente a parâmetros
federativos de soberania nacional, governança federativa e interdependência geográfica de poderes
desenvolvidos em Aranha, Lopes et al. (2012). Utilizar-se-ão os formulários e os modelos de coleta de dados do
arcabouço normativo de cada país pesquisado para ao final revelarem-se as diferenças, semelhanças e
ausências de atributos jurídicos federativos entre países que têm sido considerados comensuráveis pela mera
referência a sua definição constitucional como federações.
O presente projeto de pesquisa portanto revela-se fundamental como pesquisa de base à literatura de TIC e
desenvolvimento apoiada em metodologia hermenêutica prescritiva para atomização das variáveis
institucionais pressupostas em tais estudos.
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