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► “Hoje vários modelos de negócio es
tão centrados no tratamento dos dados 
pessoais. Mas a lei brasileira não está 
pronta para regular”, diz Carlos Affon- 
so Souza, professor de direito da FGV- 
Rio. “Os usuários ficam vulneráveis.”

A proteção à privacidade foi uma das 
principais premissas do Marco Civil 
desde o começo. Na verdade, o projeto 
foi uma resposta direta à “Lei Azere
do”, que tipificava os crimes digitais e 
previa, por exemplo, que os dados dos 
usuários deveriam ser guardados por 
três anos para investigação criminal. 
A internet se organizou contra o proje
to, considerado “vigilantista”. A partir 
do debate surgiu a ideia de se garan
tir alguns direitos do usuário, como 
privacidade e liberdade de expressão.

Anunciado em novembro de 2009, 
o Marco Civil teve o texto discutido 
em 2010 e apresentado à Câmara dos 
Deputados em 2012. Mas o relator do 
projeto, Alessandro Molon (PT-RJ), não 
conseguiu consenso. As empresas de 
telecomunicações se opunham à pro
posta de neutralidade, que determina

T

que não pode haver nenhum tipo de 
filtro na internet. Já as companhias de 
conteúdo queriam remover da internet 
qualquer mídia sem ordem judicial. E 
os provedores queriam operar com li
berdade para não terem de pagar pelo 
que seus usuários fazem na rede. No 
meio desse jogo de interesses, o texto 
sofreu modificações. O contexto social 
e político também mudou.

“Mas os problemas centrais que

motivaram o debate ainda persistem”, 
diz o jurista e pesquisador em Direito 
Paulo Rená, que foi o gestor do projeto 
em seu início, ainda no Ministério da 
Justiça. “Leis, decisões judiciais, po
líticas públicas e contratos privados 
continuam sem ter um parâmetro ju
rídico comum que seja específico para 
o uso da internet no Brasil. Ou seja, 
ainda há ambiente para que cada um 
faça o que quiser.”
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Uma das questões mais polêmicas 
que o Marco Civil ajudaria a resolver é 
sobre qual é a responsabilidade das em
presas de internet no Brasil. O Google 
pode ser responsabilizado pelo conte
údo de um vídeo que o usuário postou 
no YouTube? Hoje essa decisão varia 
conforme o entendimento do juiz. “O 
STF ainda tem o caso da responsabi
lidade do Google por comunidades no 
Orkut para resolver. O Plano Nacional 
de Banda Larga continua se arrastan
do. E as denúncias de vigilância dos 
EUA movimentam interesses de gran
des empresas e exigem uma atuação 
do poder público”, diz Rená. Segundo 
o jurista, nada disso tem parâmetro no 
Brasil. “Ainda é provável que vejamos 
nascer aberrações”, acredita.

Quanto mais o Brasil demorar para 
aprovar o projeto, pior. O consenso 
entre os juristas é que o país está atra
sado na questão. “Deveríamos estar 
em estado avançado de discussão so
bre os projetos de reforma da lei de 
direito autoral e de proteção de dados 
pessoais”, afirma Rená.

O Marco Civil não resolveria o pro
blema de espionagem — mas é um 
primeiro passo. “Ele eleva o grau de 
proteção dos brasileiros”, diz Souza. 
“No cenário que vimos nos EUA, fi
cou claro que existia uma corte se
creta que permitia o monitoramento 
de conexões e informações trocadas 
na internet de forma indiscriminada. 
Você tinha uma decisão judicial abran
gente. O Marco Civil pede uma ordem 
judicial específica”, explica.

Para o professor, o caso Snowden é 
didático — e é uma oportunidade para 
que governos do mundo possam de
monstrar qual é o grau de importância 
da proteção de direitos fundamentais 
de seus cidadãos. No Brasil, a reação 
das autoridades foi imediata.

Após o escândalo, o governo fede
ral passou a estudar a proposta de 
obrigar empresas de internet como 
Google e Facebook a hospedarem os 
dados dos usuários em território na
cional. Hoje a maioria dos serviços 
online têm servidores espalhados pelo 
mundo — o conteúdo dos usuários é

guardado de maneira fragmentada. 
Os dados dos japoneses, por exem
plo, não ficam guardados no Japão. 
A proposta preocupou as empresas. 
Concentrar os serviços no país pode
ria ter consequências para a indústria 
de tecnologia, que ficaria dependen
te de prestadores com servidores no 
território brasileiro. Além disso, se
gundo fontes ouvidas pela GALILEU, 
poderia forçar a retirada de empresas 
como Google e Facebook do Brasil.

Para o ministro das Comunicações, 
Paulo Bernardo, esta é uma questão 
de soberania. A ministra das Relações 
Institucionais, Ideli Salvatti, declarou 
recentemente: “Os dados precisam ser 
armazenados no Brasil e não em outro 
país, sem controle da nação”.

Como resultado, as discussões que 
começaram na internet agora ocor
rem em reuniões fechadas — tudo pa
ra aprovar o projeto de uma maneira 
que satisfaça os setores envolvidos. 
“A lógica que prevalece ainda é a tra
dicional. Nada está pronto, há muito 
o que se construir”, diz Paulo Rená.
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Caixa de texto
Fonte: Galileu, São Paulo, n. 265, p.68-71 , jul. 2013. 




