
Marco Civil: Rastreamento de sites deve ocorrer excepcionalmente 
 
Participantes da audiência pública que discutiu o Marco Civil da Internet concordam que o 
rastreamento só deve ocorrer no caso de suspeita de crimes. 
 
Participantes da primeira audiência pública que discutiu o projeto de lei do Marco Civil da 
Internet (PL 2126/11) na Câmara dos deuptados defenderam hoje que o rastreamento de sites 
acessados pelos usuários só ocorra no caso de suspeita de crimes na rede. “Se houver 
suspeita, guardam-se os logs”, opinou o deputado Paulo Teixeira (PT-SP). 
 
Hoje, segundo o professor da Universidade Federal do ABC (UFABC) Sérgio Amadeu, o 
rastreamento dos sites acessados pelos usuários acorre o tempo inteiro, especialmente por 
parte das grandes corporações. “O cruzamento de informações (do log com o número de IP) só 
deve ser permitido pelo Poder Judiciário e em caso de suspeita”, disse Amadeu. 
 
O advogado e membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Direito da 
Informática e Telecomunicações (ABDI), Gilberto Martins de Almeida, também concorda que só 
o Judiciário deve permitir a quebra de sigilo das informações sobre os sites acessados pelos 
usuários. Ele destacou ainda que deve haver harmonização da legislação brasileira sobre 
internet com a legislação internacional, na medida do possível. 
 
A audiência pública discutiu na manhã de hoje o direito de usuários da internet e a 
responsabilidade civil de terceiros por conteúdos publicados na rede. Duas outras audiências 
públicas e seis seminários sobre projeto de lei do Marco Civil da Internet (PL 2126/11) estão 
programados até junho. 
 
Navegação anônima 
 
Outro tema abordado foi o direito à navegação anômima. Na opinião do professor Sérgio 
Amadeu, que também é membro do Comitê Gestor da Internet, este é um direito que deve ser 
preservado. Amadeu acredita que o anonimato não é motivador de crimes na rede. “É sim o 
que garante que o usuário não caia nas mãos de criminosos”, disse. 
 
Segundo Sérgio Amadeu, o fundamental é que o Marco Civil garanta a privacidade na internet 
e a neutralidade da rede. “Neutralidade de rede significa que todas as informações que 
trafegam na rede devem ser tratadas da mesma forma”, explicou. Ele criticou a prática de 
provedores privilegiarem o conteúdo de empresas com as quais têm acordos comerciais e 
lembrou que nos Estados Unidos, diversas provedores estão filtrando o tráfego, privilegiando 
determinados conteúdos. 
 
Na opinião de Sérgio Amadeu, se a neutralidade de rede for subordinado à regulamentação do 
Poder Executivo, conforme prevê o PL 2126/11, o princípio poderá estar ameaçado. 
 
O advogado do Instituto de Defesa do Consumidor (Idec), Guilherme Varella, também mostrou 
preocupação com o tema neutralidade. “Ter neutralidade é não ter um guarda de trânsito ou 
um árbitro na internet; é não ter uma empresa privilegiando determinados conteúdos”, 
explicou. De acordo com o advogado, sem essa garantia, o provedor pode, por exemplo, 
privilegiar o seu próprio conteúdo.Ele preocupa-se,sobretudo, com o fato de o projeto 
estabelecer que o princípio da neutralidade será garantido conforme regulamentação. “Vemos 
com preocupação isso, porque hoje há problemas na regulamentação feita pela Agência 
Nacional de Telecomunicações (Anatel)”, afirmou. 
 
O secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo de Castro Pereira, fez 
um apelo aos deputados para que o projeto de lei do Marco Civil da Internet (PL 2126/11) seja 
aprovado ainda este ano pelo Congresso. Segundo ele, o projeto é prioritário para o governo. 
De acordo ele, a falta de um marco legal sobre a internet, deixando claro princípios, conceitos, 
os direitos e as reponsabilidades de cada um dos atores na rede, tem levado a decisões 
judiciais desconexas, trazendo insegurança aos usuários e prejudicando novos negócios. 
 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



O secretário destacou que projeto afasta a responsabilidade do provedor de internet pelo 
conteúdo divulgado em suas redes por terceiros. “Assim evitamos que o provedor atue como 
censor, analisando cada conteúdo divulgado por terceiros antes de publicá-lo”, disse. 
 
Além disso, ele ressaltou que ficaram de fora da proposta temas como direitos autorais na 
internet, a expansão da banda larga, spam e certificação digital. "É importante que a discussão 
aqui na comissão especial fique focada no marco civil da internet", afirmou. Segundo ele, após 
a aprovação do marco civil, a discussão sobre esses outros temas poderá avançar. 
 
Para Pereira, o PL 2126/11 é o caso mais bem sucedido de construção democrática de uma 
proposta legislativa. O projeto já passou por dois processos de consulta pública no âmbito do 
Poder Executivo. 
 
O debate continu, online, e você pode participar 
 
A partir de hoje, os cidadãos também poderão contribuir com a proposta no site 
www.edemocracia.camara.gov.br. O relator do projeto de lei do Marco Civil da Internet (PL 
2126/11), deputado Alessandro Molon (PT-RJ), garantiu que todas as sugestões apresentadas 
pelos internautas serão analisadas em seu parecer à proposta. 
 
O projeto tramita apensado ao PL 5403/01, juntamente com outras cerca de 50 propostas 
legislativas sobre internet. Molon acredita que o PL 2126/11 deve tramitar separadamente e 
pretende apresentar requerimento solicitando que projeto seja desapensado. O presidente da 
comissão especial, deputado João Arruda (PMDB-PR), vai requerer reunião com o presidente 
da Câmara, Marco Maia, ainda hoje para tratar do assunto. 
 

(*) Com informações da Agência Câmara 
 
Fonte: IDG Now, 17 abr. 2012. [Portal]. Disponível em: <http://idgnow.uol.com.br>. 
Acesso em: 18 abr. 2012. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


