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A internet é conside-
rada uma das ex-
periências demo-
cráticas mais bem-
sucedidas do mun-

do. Mesmo assim, não faltam 
governos e instituições que ten-
tam restringir as atividades dos 
internautas. No Brasil, feliz-
mente, esse tipo de censura 
não acontece. Existe, porém, 
uma série de outras ameaças à 
privacidade e à liberdade dos 
usuários da rede de computa-
dores. Na tentativa de evitar es-
ses abusos, o Executivo enviou 
ao Congresso, no fim do mês 
passado, um anteprojeto de lei 
que garante direitos básicos 
dos cidadãos na web. O chama-
do Marco Civil da Internet ain-
da deve passar por uma longa 
discussão no Legislativo, mas, 
segundo especialistas, há as-
pectos do texto que deveriam 
valer o quanto antes. 

O projeto chegou ao Con-
gresso em 25 de agosto, sob o 
número 2.126/11. Ele vai pas-
sar por quatro comissões para, 
depois, ser levado à votação no 
plenário. Antes de chegar aos 
parlamentares, o texto foi dis-
cutido durante dois anos em 
fóruns e por meio de consultas 
públicas virtuais, com partici-
pação de representantes do 
governo, da instituições de 
educação e pesquisa, especia-
listas em internet e empresá-
rios do setor. 

Um dos pontos críticos do 
debate enfatizado pelo texto 
diz respeito à neutralidade na 
rede. Isso significa que a em-
presa operadora do serviço de 
internet não poderá mais inter-
ferir na conexão, ou seja, estará 
proibida de filtrar os conteúdos 
que chegam aos usuários. Pare-
ce óbvio — e as prestadoras de 
serviço não reconhecem a prá-
tica —, mas há muitas reclama-
ções de internautas e de pes-
soas que acompanham o setor. 

"O princípio da neutralidade na 
rede é algo bastante positivo no 
Marco Civil, porque ele não é 
respeitado atualmente", afirma 
Magdiel Santos, presidente da 
Rede Glogal Info, a maior asso-
ciação de provedores do Brasil. 

Para fazer com que a web 
funcione, o usuário precisa 
contratar dois tipos de serviço: 
o da operadora, que fornece a 
conexão entre o computador e 
os servidores da internet (via 
cabo, rádio, satélite, wireless ou 
celular) e o do provedor, que 
disponibiliza coisas como o 
acesso a e-mails e a hospeda-
gem de páginas. O problema é 
que, muitas vezes, a operadora 
limita a conexão contratada 
para atender a seus interesses 
empresariais. "Uma teleopera-
dora, por exemplo, pode barrar 
portas de acesso a serviços de 
VOIP (telefonia via internet), 
porque, afinal, é bom para si 
mesma que essa tecnologia 
não deslanche", observa Mag-
diel Santos. 

Em outros países, a prática é, 
inclusive, protegida por deter-
minações judiciais. "Nos Esta-
dos Unidos, há uma decisão 
que garante à Comcast (uma 
operadora de internet e TV a ca-
bo) uma espécie de filtragem 
por horário. Voz sobre IP, ví-
deos, isso só funciona como de-
veria em algumas horas do dia", 
conta Sérgio Amadeu, profes-
sor da Universidade Federal do 
ABC e especialista em cultura 
digital. Muitas dessas limita-
ções são impostas sob o argu-
mento da proteção à pirataria 
na internet. Amadeu diz que as 
operadoras costumam proibir 
conexões P2P — na qual os IPs 
formam uma rede para a troca 
de arquivos, um dos formatos 
mais comuns para o download 
de músicas. 

"O Marco Civil vem consoli-
dar alguns direitos na rede de 
computadores e, se isso não for 
feito, haverá cada vez mais 
pressões para reduzir a liberda-

de dos usuários", reforça o pro-
fessor. Ele e outros profissio-
nais concordam que o princí-
pio da neutralidade é benéfico 
e necessário. Há, entretanto, 
uma brecha no texto que foi en-
viado ao Congresso — a expres-
são "conforme regulamenta-
ção" — e que, certamente, vai 

gerar muitos debates. 
Outro ponto importante do 

projeto de lei é sobre a respon-
sabilidade dos provedores de 
serviços na web. Basicamente, 
eles não poderão ser penaliza-
dos por atos ilegais dos usuá-
rios. "Responsabilizar o prove-
dor não é coerente, é o mesmo 

que cobrar de um pedestre a 
fiscalização sobre os veículos 
que estão em estacionamento 
irregular", compara Demi Gets-
chko, do Comitê Gestor da In-
ternet no Brasil (CGI.br). Esse 
entendimento, inclusive, já 
vem sendo aplicado pelo Judi-
ciário, quando decide, por 
exemplo, não multar o Face-
book por um comentário racis-
ta que esteja no site. 
DIVERGÊNCIAS. Há aspectos do 
Marco Civil, porém, que não 
são unânimes. Um deles trata 
da guarda de informações pe-
los provedores de internet. To-
da vez que um usuário acessa 
um site, o prestador de serviço 
registra o seu IP e o horário do 
acesso. A empresa também 
conseguiria saber coisas ainda 
mais detalhadas, como os en-
dereços pelos quais o consumi-
dor do serviço passou e quanto 
tempo permaneceu em cada 
página. Esse tipo de "observa-
ção" está vetada no texto. "Ler 
um jornal na internet é muito 
diferente de pegar a edição im-
pressa e levar para um café. Na 
web, é possível saber exata-
mente quais foram as matérias 
que mais chamaram a sua 
atenção", observa Getschko. 

Embora a privacidade esteja 
garantida no projeto de lei, há 
uma exigência para os prove-
dores: que eles guardem os lo-
gs de acesso pelo período de 
um ano (a informação sobre o 
IP e a hora de entrada e saída 
na rede). Na verdade, a regra 
não vai atingir todas as empre-
sas, apenas as maiores do Bra-
sil, denominadas "administra-
doras de sistemas autônomos". 
"Nossa ideia original era que a 
guarda de dados fosse pelo pe-
ríodo de três anos, mas entra-
mos em acordo com os outros 
participantes", lembra o dire-
tor do CGI.br. 

O problema é que essa de-
terminação gera uma série de 
dificuldades para os provedo-

res. "O pequeno empresário do 
setor é bastante cético em rela-
ção ao Marco Civil. Ter controle 
sobre os logs de acesso é reco-
mendável, mas isso precisa ser 
definido com cautela", ressalva 
Magdiel Santos, da Rede Global 
Info. A maior preocupação de 
Santos ocorre devido à imensa 
quantidade de IPs que devem 
invadir a rede nos próximos 
anos. Antigamente, as pessoas 
tinham um computador em ca-
sa e outro no trabalho, eram 
dois IPs, fácil de controlar. Com 
a chegada da portabilidade, as 
coisas ficaram mais complica-
das. E tendem a piorar: no futu-
ro, todos os eletrodomésticos 
de uma casa, por exemplo, es-
tarão conectados. "Meu celular, 
meu microondas, tudo terá a 
sua identidade na web. E aí nós 
vamos ter que guardar logs de 
uma geladeira?" questiona o 
professor Amadeu. 

Isso sem falar nas discordân-
cias que devem surgir durante a 
avaliação dos parlamentares. 
Há, no Congresso, quase uma 
dezena de leis que tratam da in-
ternet, a maioria sobre crimes 
na rede. E a confusão sobre os 
objetivos do Marco Civil — que 
não é tipificar crimes, e sim ga-
rantir direitos dos cidadão — 
pode atrasar sua aprovação. 
"Não creio que o texto será ava-
liado de forma rápida. Haverá 
muitos questionamentos, ain-
da mais porque as pessoas não 
estão acostumadas com o te-
ma", opina Magdiel Santos. 

Para Demi Getschko, é justa-
mente esse caráter "nebuloso" 
da internet que faz do Marco 
Civil um instrumento necessá-
rio. "O texto não resolve ques-
tões específicas, mas serve co-
mo pano de fundo para futuras 
discussões sobre a rede", diz. 
"Eu acharia errado tentar resol-
ver um problema pontual antes 
de estabelecer qual é o horizon-
te em que estamos trabalhan-
do, definindo as responsabili-
dades de cada ator." 

INTERNET O projeto para um novo marco civil chegou ao Legislativo no mês passado, com uma série de previsões de 
defesa dos direitos dos usuários da web. Um dos principais princípios é a proibição das operadoras interferirem na conexão 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 set. 2011. Seudinheiro, p. B-8.




