
Marco Aurélio na presidência do TSE

AlessandroMolon
Deputado federal (PT-RJ)

■ Neutralidadedarede—Garante
queospacotesdedadossejam
tratadosdeformaisonômica,sem
distinçãoporconteúdo,origem,
destinoouserviço.

■ Guardade logs—Oprovedorde
conexãosópodeguardaros logs
deconexãodousuárioporumano.
Oprazosópodeserestendido
mediantedecisão judicial.Jáo
provedordeaplicativos,como
FacebookeGoogle,sópode
guardarosregistrosdeacessoàs
suasaplicações, istoé,apenaso
quefoi feitodentrodosseussites,
ondeousuárioé identificadopelo
númerodoendereçoIP.

■ Privacidadedosusuários—Os
usuáriosterãogarantidosodireito
àinviolabilidadedaintimidadeeda
vidaprivada,àsuaproteçãoeà
indenizaçãopordanomaterialou
moraldecorrentedesuaviolação;
eà inviolabilidadeeaosigilode
suascomunicaçõespela Internet,
salvoporordemjudicial.Passaa
serdireitodousuárioonão
fornecimentoaterceirosdeseus
registrosdeconexãoedeacessoa
aplicaçõesdeInternet.

■ Liberdadedeexpressão—
Determinaa“garantiada
liberdadedeexpressão,
comunicaçãoemanifestaçãode
pensamento”.

A principal
preocupação é saber
quais são os efeitos
positivos dessa medida
(obrigatoriedade de
data centers no Brasil)
e, principalmente,
quais serão os efeitos
colaterais”

O ministro Marco Aurélio Mello foi eleito para o cargo de presidente

do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e substituirá a ministra Cármen

Lúcia a partir de 19 de novembro. Essa será a terceira vez que ocupa

a presidência da corte, mas não chegará a presidir as eleições do ano

que vem. Marco Aurélio deixará o tribunal em maio, quando

completará quatro anos seguidos no tribunal. ABr

Depois de hibernar por mais de
um ano no Plenário da Câmara, o
Marco Civil da Internet deverá ser
apreciado ainda este mês, talvez
até antes do dia 28 de outubro,
quando expira o prazo para que
não tranque a pauta, por causa do
pedido de urgência. O Projeto de
Lei 2126/2011 será assunto da pró-
xima reunião de líderes da base
aliada com o Planalto, na segunda-
feira, quando a data de votação de-
ve ser negociada.

Após as denúncias de espiona-
gem dos Estados Unidos ao gover-
no e a empresas brasileiras, in-
cluindo a presidenta Dilma Rous-
seff, o governo vem pressionando
para que a proposta, apresentada
em 2011 pelo Executivo, retorne
ao Planalto para sanção ainda este
ano. “O pedido de urgência e essa
convocação que a presidenta Dil-
ma tem feito para que o projeto se-
ja aprovado logo aponta para a ne-
cessidade de se antecipar a vota-
ção”, afirma o deputado Alessan-
dro Molon (PT/RJ), relator da ma-
téria, ao comentar que o presiden-
te da Casa, deputado Henrique Al-
ves (PMDB/RN), ainda não sinali-
zou para uma data.

Esta semana, Dilma chegou a
postar no twitter o apelo para que
o projeto seja aprovado “nas próxi-
mas semanas”. Antes, porém, Mo-
lon ainda tem que decidir se vai in-
cluir no texto o artigo que obriga
empresas de internet, como Goo-
gle e Facebook, a criar data cen-
ters no Brasil. A proposta, que par-
tiu do Planalto após o episódio da
espionagem, tem o objetivo de
guardar no Brasil dados coletados
no país por grandes empresas
transnacionais que prestam servi-
ços aqui. Com isso, em caso de
ações na Justiça, essas empresas
teriam que negar o repasse de da-
dos, sob a alegação que as informa-
ções estão armazenadas em data
centers de outro país, sujeitas a ou-
tro tipo de legislação.

“A inclusão deste mecanismo
no Marco Civil ainda depende de
vários estudos e consultas a pes-
quisadores. A principal preocupa-
ção é saber quais são os efeitos po-
sitivos de uma medida como essa
e, principalmente, quais são os
efeitos colaterais”, afirma o depu-

tado. Um dos efeitos colaterais
apontados por empresas de inter-
net e especialistas é que o custo de
implantação de data centers no
Brasil sairia muito alto.

“Além de ficar oneroso para as
empresas, não resolve o problema
da espionagem”, afirma o advoga-
do Gabriel Leonardos, presidente
da Comissão de Propriedade Inte-
lectual da OAB do Rio de Janeiro.
“Esta proposta é, na verdade,
uma manifestação política.Ela
não vai efetivamente assegurar a
possibilidade de se rastrear ou
mesmo impedir a quebra de sigi-
lo”, aponta o advogado. Ele lem-
bra que a única maneira de blo-
quear esse tipo de operação é colo-
car filtros na entrada do país, co-
mo faz a China. “Mas isso, tenho
certeza, não se pretende fazer
num país democrático como o Bra-
sil”, ponderou.

Segundo Leonardos, para uma
empresa mundial de internet, co-
mo o Google, a medida seria equi-
valente a esfacelar seus data cen-
ters para atender a uma legislação
específica de um país.

O especialista defende que, in-
dependentemente desse artigo, a
aprovação do Marco Civil é urgen-
te. “O projeto traz avanços essen-
ciais, como o conceito de neutrali-
dade da rede”, diz.

O advogado Daniel Pimenta,
que trabalha com grandes empre-
sas, inclusive multinacionais que
não são do ramo da internet, tam-
bém defende a aprovação do proje-
to, para trazer segurança jurídica
para essas empresas. “Diversas

multinacionais que precisam de
armazenamento de dados contra-
tam o serviço em outros países, co-
mo o Chile, porque o Brasil não
tem uma legislação que proteja es-
ses dados”, diz Pimenta.

O Projeto de Lei é elogiado por
especialistas como “uma verda-
deira Constituição para o setor”,
como afirma Pimenta. Tanto que a
presidente Dilma pretende apre-
sentá-lo a instâncias internacio-
nais para que sirva como modelo
para um possível Marco Interna-
cional.“Mesmo antes de ser apro-
vado, o Marco Civil brasileiro é ho-
je já referência internacional”, co-
menta o relator Molon, acrescen-
tando que a proposta ainda não foi
aprovada por causa da influência,
na Câmara, de empresas contrá-
rias ao princípio da neutralidade.
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Pressão de Dilma acelera a
votação do marco da Internet
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Molon:projetodomarcobrasileiro jáéreferência internacional

A chamada “Constituição da Internet” deverá ir à votação ainda este mês, antes do dia 28. Mas ainda tem um

assunto polêmico: a obrigatoriedade de que empresas como Google e Facebook tenham data centers no Brasil
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 out. 2013, Brasil, p. 3.
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