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Advogados nacionais e estran-
geiros acompanham com aten-
ção o debate conduzido pelos po-
deres Executivo e Legislativo em
torno de regras para balizar as re-
lações cibernéticas entre cida-
dãos e sociedade. Esse conjunto
de normas específicas se arrasta
no Congresso há mais de uma dé-
cada, mas deverá ganhar nos
próximos meses um projeto de-
talhado, pronto para ser votado
na Câmara e no Senado, batizado
de Marco Civil da Internet.

“Já temos um dos arcabou-
ços jurídicos mais avançados do
mundo na área. Só faltam ajus-
tes e tomar o cuidado para não
ocorrerem retrocessos”, resu-
me Renato Opice Blum, profes-
sor da Escola Paulista de Direito
e advogado especializado em
direito eletrônico.

Coordenada pelo Ministério
da Justiça, a proposta de legisla-
ção para garantir os direitos e fi-
xar os deveres no uso da internet
está sendo construída desde de-
zembro de 2009 em audiências
públicas e na colaboração de
usuários por intermédio da pró-
pria rede. Os artigos do pacote
legal colocados em discussão fo-
ram inspirados na própria Cons-
tituição e em diretrizes elabora-
das pelo Comitê Gestor da Inter-
net no Brasil. Até maio, mais de
2 mil sugestões foram encami-
nhadas ao futuro projeto de lei.

Para o chefe de gabinete da
Secretaria de Assuntos Legisla-
tivos do Ministério da Justiça,
Guilherme de Almeida, o debate
aberto dos temas com foco nos
direitos dos usuários é “modelo
para o mundo”.

O esboço do marco civil reúne
34 artigos e cinco capítulos. Entre
os pontos polêmicos está o que
prevê retirada de conteúdo assim

que recebida notificação pelo
provedor, o que é visto por alguns
como censura prévia. O papel do
governo na rede e a fixação de
padrões que exijam dados de
acesso para identificar o usuário
também acirram os ânimos.

Cerco a criminosos
Em paralelo, parlamentares arti-
culam a retomada, após o segun-
do turno das eleições, da análise
do projeto de lei 84/1999, que
classifica os crimes cometidos
pela internet. Os deputados mais
afinados com o tema, Julio Se-
meghini (PSDB-SP) e Paulo Tei-
xeira (PT-SP), tentam acordo
com o Planalto para viabilizar a
votação da proposta do ex-de-
putado Luiz Piauhylino (PSDB-
PE). Chamada originalmente de
Lei Azeredo — nome inspirado
no relator no Senado, Eduardo
Azeredo (PSDB-MG) — a pro-
posta é alvo de duras críticas dos
defensores da internet livre.

Semeghini, relator do projeto
na Comissão de Ciência e Tecno-
logia da Câmara, acredita que
mudanças no texto derrubarão
essa resistência. A lei sobre cri-
mes online voltou à Câmara em
2008, após ser aprovada no Sena-
do. O Ministério da Justiça pediu
aos deputados que suspendessem
a votação para evitar que a regu-
lamentação se resumisse só aos
crimes digitais, excluindo outras
como direito de privacidade e
obrigações dos provedores.

Ações em alta
Conciliar livre trânsito na inter-
net com combate às condutas
ilícitas no meio digital é desafio
para juristas em todo o mundo.
O Brasil, com a rotina de milha-
res de ações, é referência e ins-
pira tratados internacionais na
área, embora crimes e punições
sejam apurados localmente. Só
no primeiro semestre deste ano,

as autoridades brasileiras pedi-
ram 398 vezes ao site de buscas
Google para que tirasse deter-
minados conteúdos da internet.

Um dos casos mais recentes
envolve a apresentadora Xuxa,
que ganhou o direito de impedir
a divulgação de sua imagem nua
e associada à pedofilia.

O número de pedidos do país
foi o maior do mundo, mais que

o dobro do segundo lugar (Lí-
bia), com 149. Estados Unidos e
Alemanha figuraram em tercei-
ro e quarto lugares, com 128 e
124, respectivamente. “Apesar
da impressionante rapidez com
que a Justiça responde deman-
das de usuários (a menor do
mundo, com períodos de 24 a 48
horas), restam 5% dos crimes
praticados na internet para se-

País já é campeão
mundial em volume
de ações pedindo a
retirada de conteúdo
e tem a mais rápida
resposta da Justiça
para as demandas de
usuários, com prazos
de 24 a 48 horas

Brasil prepara nova regulação para
Advogados especializados propõem mudanças ao projeto de
marco civil para mídias digitais em tramitação no Congresso

Novo papel da advocacia
Ao longo da história, o papel dos advogados
na vida nacional foi marcante. Com a insta-
lação dos cursos jurídicos no Brasil, em 1827,
nas cidades de São Paulo e Recife, começava
a ser construída a independência do Estado
brasileiro. A presença dos egressos dos cur-
sos de direito nas carreira políticas e direti-
vas foi tão significativa que o Brasil ficou co-
nhecido como o “País dos Bacharéis” .

Uma das características mais marcantes

do ensino então ministrado ao bacharel em
direito, especialmente o paulista, era, além
do ensino jurídico, uma sólida formação
cultural , social e humanística. Mais de um
século e meio depois, seguindo a linha do
tempo, o bacharelado em direito perdeu o
status elitista e massificou-se.

Certamente, o ensino jurídico mudou.
Hoje, está mais centrado na formação jurí-
dica, negligenciou a formação humanística

e veio perdendo qualidade nos últimos 50
anos. Tanto que foi necessário implementar
o Exame de Ordem para assegurar condi-
ções mínimas para aqueles que desejavam
exercer a profissão de advogado. Na pri-
meira prova, em 1971, tivemos em São Pau-
lo 101 candidatos e 49 aprovados; hoje a re-
provação cresceu e fica no patamar de 80%
dos candidatos.

Se a formação do bacharel em direito no
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Regras vão balizar relações
entre cidadãos e sociedade

no mundo digital. Projeto
detalhado, chamado Marco Civil
da Internet, deve ficar pronto
dentro de alguns meses.

Audiências públicas, além
de ideias enviadas pelos

próprios internautas, ajudaram
na elaboração das novas regras.
Até maio, mais de 2 mil
sugestões foram encaminhadas.

Parlamentares também
devem retomar discussões

sobre crimes cometidos
pela internet. Defensores da
liberdade na rede se opõem,
fazendo duras críticas.

CRIMES CIBERNÉTICOS

Principais golpes cometidos na rede e as dicas para o usuário 
reduzir seus riscos

Fonte: Advogados de direito eletrônico

VIOLAÇÃO DE SIGILO

O roubo de dados confidenciais ocorre com a invasão de sites de compras, por 
exemplo, e alteração do DNS, o código que localiza a página. Com isso, o usuário é 
direcionado a um site falso, onde acaba colocando dados sigilosos, como CPF e senhas

OFENSAS NA REDE

Tanto no âmbito empresarial quanto doméstico, o usuário pode receber mensagens 
anônimas com ofensas, calúnia ou difamação. O responsável pelos ataques verbais 
pode ser identificado, a exemplo dos casos de dados vazados

SOBRECARGA DE SITE

O hacker sobrecarrega o servidor de uma instituição e o tira do ar. Para isso, ele 
mobiliza computadores de terceiros que são programados para acessar, ao mesmo 
tempo, determinado site. O ataque impossibilita o serviço

REDES INVADIDAS

O golpista emprega um programa de varreduras de protocolo de internet (IP, na sigla 
em inglês) para achar portas abertas na internet. O IP informa quais serviços existem 
na máquina do usuário, dando chances de serem sondadas e invadidas

DADOS VAZADOS

Por descuido, empregados liberam na internet dados confidenciais de
determinada empresa. O autor do ato, seja ele intencional ou não, pode ser facilmente 
descoberto, mesmo que tenha usado endereço de e-mail anônimo

CUIDADOS

ARMADILHA CLÁSSICA

A maioria dos golpes na internet ocorre por descuido. O mais comum
é receber e-mail supostamente de bancos e autoridades, que cobram atualização
de dados do usuário

SEJA DISCRETO

Informações pessoais e empresariais devem ficar restritas ao ambiente 
organizacional ou doméstico. Em redes sociais, um simples comentário pode 
favorecer ataques

NAVEGUE SEGURO

Precaução é o conselho a ser dado para quem quer acessar sites
desconhecidos, mesmo os listados por buscas. Nunca se deve acessar links
que levem a outras páginas 

VÍRUS BAIXADO

Fazer download de arquivos com as extensões exe, scr, bat, jpeg e gif
costuma infectar o computador com vírus. Instalados, podem roubar informações 
confidenciais

ANTIVÍRUS

É vital manter atualizado o sistema antivírus, verificar a segurança de sites de bancos 
e vendas, além de seguir recomendações de fabricantes de softwares 

Número de ações no Brasil é
o maior do mundo e tempo de

resposta da Justiça é o menor

a internet
Greve dos bancários
A Comissão de Assuntos
do Judiciário da OAB-SP
reuniu-se com representantes
do Banco do Brasil para tratar
dos reflexos da greve dos
bancários sobre os serviços
prestados nas agências
dentro dos fóruns em todo
o Estado. No levantamento
realizado pela OAB-SP,
grande parte dos atendimentos
vem sendo realizada, ainda
que de forma bastante
precária, e alguns postos
chegaram a ser fechados.
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Marcela Beltrão

Se a formação
do bacharel em
direito foi
primorosa no
primeiro século
de implantação,
deixa lacunas
nas mais de mil
instituições de
ensino jurídico
hoje no país

caminhos. Na década de 1950 tínhamos
2.241 inscritos, na década de 1970 este total
subiu para 26.673 inscritos. E, de 1989 a
2003, em um espaço temporal de apenas 14
anos, se inscreveram na Seccional Paulista
mais 118 mil advogados.

O papel da advocacia atual também im-
plica em contribuir para a consolidação da
cidadania, do estado democrático de direi-
to e da modernização do Judiciário, sendo
o canal de acesso da população à Justiça;
preparando-se para a inserção digital que
dará o salto qualitativo do Judiciário, do
papel para o meio eletrônico, ganhando-se

tempo e economizando recursos para o ju-
risdicionado, a principal vítima da moro-
sidade judiciária.

O passado do País dos Bacharéis, certa-
mente, agrega valores que nos permitem
dialogar com o nosso presente e reconstruir
novos significados para o futuro. É na base
das experiências e do trabalho ensejado pela
advocacia há quase dois séculos neste país
que devemos construir o novo “País dos Ba-
charéis”. Atrás da valorização da advocacia,
subjaz a intransigente defesa dos preceitos
legais que regem o estado democrático de
direito e a busca de um Brasil mais justo. ■

Brasil foi primorosa no primeiro século de
implantação dos cursos jurídicos, deixa la-
cunas nas mais de mil instituições de ensi-
no jurídico do país. Torna-se necessário
requalificar a preparação do profissional do
direito dentro das instituições de ensino. O
advogado deve reunir sólidas condições
técnicas de atuação e efetiva qualificação
para que seja capaz de atuar com a mesma
competência, da primeira instância até as
cortes superiores.

Com um registro histórico de 300 mil
advogados inscritos em São Paulo, a advo-
cacia continua sua expansão, abrindo novos

rem abrangidos por leis”, expli-
ca Renato Blum. Ele considera
fundamental a criação de tipos
penais para invasão do domicílio
virtual e para disseminação de
códigos maliciosos, com intuito
de causar dano ou obter vanta-
gem indevida. “Quando o inva-
sor de um computador domésti-
co de terceiro é pego, a pena re-
cebida é muito leve”, sublinha.

Além disso, Blum defende os
aumentos das penas máximas
para crimes praticados pelos
meios eletrônicos contra a hon-
ra e de concorrência desleal. O
advogado e pesquisador sugere
que os registros de conexão à
Internet sejam guardados por
um prazo mínimo de três anos.

O país tem regras específicas
para combater crimes ciberné-

ticos em todas as dimensões,
desde o vazamento de informa-
ções empresariais por funcio-
nários até difamações em redes
sociais. Na esfera tributária se
destacam regras específicas da
Nota Fiscal Eletrônica, do Sis-
tema Público de Escrituração
Digital e a Lei 11.196/05, que
trata de isenções fiscais para
inovações tecnológicas.

Com a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, os
tribunais conseguiram res-
ponsabilizar provedores que
não adotam medidas para re-
mover o conteúdo indevido
inserido por terceiros, caso
sejam previamente avisados.
A questão alcança desde cam-
panhas eleitorais a publicida-
de online. ■

ONDA FUTURA:

JURÍDICAS

Providências
“O Banco, por solicitação da OAB,
interveio e o atendimento foi
regularizado nesses postos”,
afirmou o vice-presidente da
OAB-SP e presidente da Comissão
de Assuntos do Judiciário (CAJ),
Marcos da Costa, que participou
da reunião com o presidente
da Subsecção de Santana, Fábio
Mourão, também membro da CAJ.
“Vamos continuar acompanhando
e analisando a situação das
agências bancárias nos fóruns
em função da greve dos
bancários”, completa Costa.
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Debate
O jurista Ives Gandra da Silva
Martins, o ex-presidente da Bienal
de São Paulo, Manuel Pires da
Costa, o desembargador do TJ-SP,
Marco Antonio Marques da Silva,
a presidente do Instituto dos
Advogados de São Paulo, Ivette
Senise Ferreira, e o promotor de
Justiça do MP-SP, Augusto Rossini,
são os expositores do debate
que a OAB-SP promove amanhã,
às 10 horas, em sua sede sobre
“Limites da Liberdade de
Expressão na Democracia”,
com abertura do presidente da
Ordem, Luiz Flávio Borges D’Urso.
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Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 13 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 30-31.




