
Um marco civil para a internet brasileira 
Constança Rezende 
 
Especialistas discutem anteprojeto de lei que dispõe sobre diretrizes para garantir o bom 
funcionamento da rede mundial de computadores no País 
 
A criação de um Marco Civil da Internet Brasileira, com regras de responsabilidade civil para 
provedores e usuários e medidas para preservar a liberdade de expressão e a privacidade 
como solução para a invasão e a exploração de dados pessoais, foi discutida nesta quinta feira 
em seminário realizado pelo Fórum Permanente de Direito Empresarial da Escola de 
Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). 
 
A reunião no Auditório Nelson Ribeiro Alves, no Palácio da Justiça, foi mediada  pelo presidente 
do fórum e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), Antonio 
Carlos Esteves Torres, e coordenada pelo vice presidente do fórum, Cezar Augusto Rodrigues 
Costa. 
 
O Marco Civil da Internet Brasileira ainda é um anteprojeto de lei e dispõe sobre princípios e 
diretrizes para garantir o bom funcionamento da rede. O texto teve seu conteúdo técnico 
elaborado com a ajuda de atores sociais envolvidos no tema (usuários, academia, 
representantes da iniciativa privada, além de parlamentares e de representantes do governo) 
que, em duas fases, postaram opiniões em um blog criado pelo Ministério da Justiça em 
parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV). 
 
AUDIÊNCIA. Em audiência pública da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática do Senado, realizada na quarta-feira, o secretário de Assuntos 
Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira informou que o projeto 
deverá ser encaminhado à Casa nos próximos dias. 
 
De acordo com o coordenador geral de Supervisão e Controle do Departamento de Proteção e 
Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (DPDC/MJ), 
Danilo Doneda, a privacidade e a proteção de dados pessoais de usuários da internet foram 
incluídas no anteprojeto de lei devido ao crescente vazamento de informações particulares 
para utilizações abusivas. 
 
Para Doneda, esta falta de segurança estaria facilitando, por exemplo, a clonagem de cartões 
de créditos, que classificou como “um fato da vida cotidiana”, e contribuindo também para o 
aumento da demanda de mercado de dados pessoais. Ou seja, empresas estariam oferecendo 
serviços gratuitos na internet com o propósito de obter informações dos usuários para, no 
futuro, aproveitarem para detectarem mercado consumidor. “Estas operações têm um valor 
agregado que não é visualizado. É como se a pessoa estivesse à venda”, disse. 
 
O representante do Ministério da Justiça ressaltou também que o Brasil é o único País 
integrante do G-20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, que ainda não tem 
uma legislação própria sobre proteção de dados. 
 
“O Brasil está em descompasso com outros países. Não há uma cultura e nem garantias 
relacionadas à proteção de dados pessoais, muito menos uma autoridade administrativa 
especializada no assunto”, afirmou. 
 
O coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV Direito Rio), Carlos Affonso Pereira, também defendeu que a privacidade deve ser 
protegida e tutelada. Ele criticou os modelos de negócios com base na exploração de dados 
pessoais. “A atividade torna o usuário da internet o produto da rede social, não o cliente”, 
disse Pereira, que defende a criação de leis voltadas para crimes específicos na internet. 
 
CAMPANHA. De acordo com Pereira, na última década, o direito procurou seguir a linha de 
adaptar-se às novas tecnologias. 
 



“A Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, já lançou campanha midiática 
para alertar pais acerca dos riscos de utilização da rede mundial de computadores, além der 
ter ingressado com uma ação civil pública contra o Google, provedor de acesso à rede de 
relacionamentos Orkut, quando o co-responsabilizou pelos delitos cometidos a partir do site, 
pois eles só ocorreriam em função de falhas na gestão do sistema”, citou. 
 
Porém, de acordo com Pereira, há um impasse sobre a responsabilidade por lesões na internet, 
se ela é do provedor de acesso ou do provedor de serviço. “Há correntes que acham que o 
provedor de acesso é responsável pelos atos de seus usuários, outras argumentam que não, 
pela impossibilidade de monitoramento. Quanto ao provedor de serviço, alguns defendem que 
estes são meros intermediários, outros dizem que eles só são responsáveis quando sabem do 
delito e não atuam para solucioná-lo, e tem os que objetivam sua responsabilidade”. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 10, 11 e 12 jun. 2011, Seudinheiro, p. 
B7. 
 
 
.   


