
A votação do Marco Civil da In-
ternet pela Câmara dos Deputa-
dos, prevista para terça-feira,
dia 20, pode ser adiada mais
uma vez. “Não acredito que o
projeto esteja em condições de
ser votado agora”, disse, ao BRA-
SIL ECONÔMICO, o deputado Eduar-
do Azeredo (PSDB-MG). A vi-
são do deputado tucano é com-
partilhada por outros especialis-
tas no setor. “Se for para apro-
var o projeto do jeito que está
hoje, criando dificuldade para
novos modelos de negócio, é
melhor discutir por mais um
tempo”, afirma Carlos Duprat,
diretor do SinditeleBrasil, enti-
dade que reúne as empresas do
setor de telecomunicações.

O projeto, que já tramita no
Congresso há mais de um ano,
teve a discussão adiada pela últi-
ma vez no início desta semana.
“O texto não foi votado na últi-
ma terça-feira porque os prove-
dores de conexão fizeram pres-
são. A alegação é que do jeito
que está, o texto prejudica o ne-
gócio das teles, que perdem a
chance de ganhar mais dinhei-
ro”, afirma uma fonte próxima
às negociações, que pediu para
não ser identificada.

O ponto mais polêmico do
texto, justamente o que mais to-
ca os interesses dos provedores
de internet, é o que diz respeito
à neutralidade da rede — ou se-
ja, a possibilidade de os prove-

dores venderem um tráfego de
dados mais rápido para alguns
clientes em detrimento a ou-
tros. Apesar de as discussões so-
bre o Marco Civil se estenderem
por mais de quatro anos, ainda
não foi encontrado o modelo
ideal para regulamentar este as-
pecto (ver reportagem na pági-
na ao lado). Outras questões po-
lêmicas são a privacidade dos

dados dos usuários e a responsa-
bilidade sobre conteúdos posta-
dos por terceiros em grandes
portais de internet — que, pelo
texto, só será transferia às em-
presas após decisão judicial.

Além das pressões que os depu-
tados enfrentam das empresas in-
teressadas em pontos específicos
do texto, um outro fator que aca-
bou por gerar lentidão no proces-

so de aprovação da nova lei é o
desconhecimento de muitos par-
lamentos sobre os aspectos mais
técnicos da questão. “Por ser um
tema técnico, a compreensão de
alguns parlamentares fica preju-
dicada, o que faz com que, mui-
tas vezes, eles acompanhem os
votos de suas lideranças”, afirma
o deputado Alessandro Molon
(PT-RJ), relator da matéria na Câ-

mara dos Deputados. Segundo
ele, o texto deve mesmo ser apre-
ciado pelos parlamentares nesta
semana. “Temos que mandá-lo
o mais rápido possível para o Se-
nado Federal.”

Pioneirismo
Entre os defensores da ideia de
que a votação deve aguardar
mais algum tempo, existe o ar-
gumento de que a conferência
da União Internacional das Tele-
comunicações (UIT), que ocor-
re no início de dezembro em Du-
bai, deve trazer novidades para
o tema. “Se o Brasil resolver pa-
gar o preço do pioneirismo, po-
de se arrepender muito de-
pois”, diz Duprat. “A internet
cresceu barbaramente até hoje
sem a necessidade de regula-
mentação. Não vejo porque cor-
rer para fazer as coisas apressa-
damente agora e correr o risco
de ficar de fora de algum padrão
decidido globalmente.”

Os defensores do texto que
tramita atualmente no Congres-
so afirmam que o que for decidi-
do em Dubai não deve ter qual-
quer influência sobre o Marco
Civil. “Já ouvi várias vezes que
é melhor esperarmos até dezem-
bro, por conta da conferência,
mas nunca consegui entender a
lógica desse argumento”, afir-
ma Demi Getschko, membro do
Comitê Gestor da Internet no
Brasil. “Dubai discutirá assun-
tos restritos ao setor de teleco-
municações e a internet é muito
mais ampla do que isso.” ■
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dos Deputados, Eduardo Azeredo

(PSDB-MG) é considerado

um dos parlamentares mais

influentes quando o assunto

é legislação digital. Entre os

projetos já apresentados pelo

deputado, estão questões

relativas à privacidade na rede.

O marco civil da internet
já é uma promessa antiga.
Por que até hoje o projeto
nunca saiu do papel?
Há uma série de fatores que

ocasionam isso. Primeiro o

governo demorou três anos para

enviar o projeto ao Congresso.

As primeiras conversas sobre

o assunto surgiram em julho de

2008 e só em setembro do ano

passado tínhamos algum texto

formatado para discutir. Quando

o assunto finalmente chegou

ao Congresso, a própria comissão

criada para discutir o tema

acabou sendo atropelada, tanto

que o projeto vai à votação do

plenário sem ter sido aprovado

por ela ainda. É um trâmite

muito complicado.

E o que tem tornado as
coisas tão difíceis? Há algum
ponto em especial que

atravanca as discussões?
O grande problema é a questão

da neutralidade. Não a

neutralidade em si, porque isso

quase todo mundo concorda que

é o modelo correto. O problema

está nas exceções à neutralidade.

É razoável supor que ocorram

exceções, porque senão grandes

eventos como a Copa do Mundo

poderiam ser muito prejudicados.

Mas existem pelo menos três

vertentes sobre como deve ser

feita essa regulamentação. Há

quem defenda que ela seja feita

pela Presidência, em decretos,

outros querem que isso ocorra

caso a caso, pela Anatel, e há

ainda quem ache que a função

de determinar as exceções deve

ser do Comitê Gestor.

Resolvendo-se esse aspecto
mais polêmico, o senhor
acredita que o projeto que
deve ser aprovado dará ao
Brasil uma legislação
moderna sobre o assunto?
É um bom projeto. Como toda lei,

ele tem muitas obviedades, muita

filosofia sobre o assunto. De

qualquer forma, o texto avança

em itens muito importantes, com

a questão da guarda dos logs,

que é um assunto polêmico que

finalmente será regulamentado.

Marco Civil da Internet pode ser votado na próxima semana, mas alguns pontos permanecem sem acordo
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“Uma série de
fatores ocasionam a
demora na votação”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16, 17 e 18 nov. 2012,  Destaque, p. 4.




