is.
na

Votação do Marco Civil da internet acende polêmicas
sobre privacidade, direito autoral e neutralidade
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alguns dos pontos controversos do Marco Civil desfigurem a internet, ao colocar
barreiras que limitariam a criatividade
e a liberdade desse ambiente, que até o
momento são as marcas que todos acreditavam indeléveis. Meio & Mensagem
consultou a opinião de alguns profissionais diretamente ligados ao tema ou que
o acompanham de perto. O conteúdo do

a

grafo segundo do artigo 15, que trata de
direito autoral. "Eu não tocaria em direito autoral nesta legislação. Porque existe
uma legislação que está sendo revista (a
Lei do Direito Autoral) e a questão pode
ser trabalhada."
Para Teixeira, a neutralidade — que
propõe ao responsável pela transmissão
de conteúdo tratar de forma igual quaisquer pacotes de dados, sem fazer distinção de conteúdo, origem e destino —
equipara a legislação brasileira à mundial.
O ponto, no entanto, é questionado pelo
Sinditelebrasil, que agrega as operadoras
de telefonia, já que lhes interessa direcionar os conteúdos de acordo com o pacote de serviços contratado pelo usuário.
Convidada a responder se o Marco Civil
chega atual ou já nasce defasado, assim
como comentar alguns dos pontos polêmicos, a entidade não se manifestou até
o fechamento desta edição.
Há ainda, entre alguns, o temor de que

PL 2126/11, da forma que está hoje, contempla os pontos-chaves no debate contemporâneo sobre a internet? O Marco Civil chegará atual à votação no Congresso?
Dê sua opinião
Esta discussão continua na seção
Em Perspectiva da editoria de Marketing
do meioemensagem.com.br
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lguns o têm chamado de "Constituição da internet" por causa da importância. Não é para menos: o Marco Civil (PL 2126/11) estabelecerá direitos e
deveres para uso da internet no Brasil,
por parte de usuários, empresas provedoras e mesmo do governo. Talvez até
por essa complexidade, o PL teve sua
votação na Câmara adiada várias vezes — a mais recente delas, na semana
passada — e carrega pontos polêmicos.
O texto, cujo relator é o deputado Alessandro Molon (PT-RJ), inclui discussões
sobre a neutralidade da rede, a privacidade dos internautas e a remoção de
conteúdo da web.
Há aspectos em que mesmo articuladores do Marco Civil — como o deputado Paulo Teixeira (PT-SP)— divergem.
Apesar de concordar em que a proposta do relator preserva a privacidade do
usuário e garante a neutralidade da rede, ele defende a modificação do pará-
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Por ROSEANI ROCHA rrocha@grupomm.com.br

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1536, p. 36, 19 out. 2012.

