Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Desafios ao funcionamento do modelo multissetorial associados a sujeicao da ICANN a
jurisdicao dos Estados Unidos

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
distrito_federal

Setor do/a proponente
setor_governamental

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Benedicto Fonseca Filho

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Ministerio das Relacoes Exteriores

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Embaixador Benedicto Fonseca Filho e Diretor do Departamento de Temas Cientificos e
Tecnologicos do Ministerio das Relacoes Exteriores. E representante do Brasil no Comite
Assessor Governamental (GAC) junto a ICANN, alem de ser um dos cinco membros
nomeados pelo GAC para integrar o Grupo de Trabalho Transcomunitario que se ocupa,
dentro outros temas pos-transicao, das discussoes sobre jurisdicao.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Nivaldo Cleto

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Nivaldo Cleto Contadores Associados SS Ltda

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Conselheiro do CGI.br pelo setor empresarial usuario, eleito em janeiro de 2008, reeleito em
julho de 2014 e junho de 2017. Engenheiro Eletricista pela Faculdade de Engenharia Sao
Paulo, Engenheiro de Operacao Eletrotecnico pela Faculdade Mackenzie, Bacharel em
Ciencias Contabeis pela Fundacao Escola de Comercio Alvares Penteado - Socio da Nivaldo
Cleto Contadores Associados SS Ltda...

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Flavia Lefevre Guimaraes

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Conselheira da PROTESTE (Associacao de Consumidores)

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Conselheira do CGI.br pelo terceiro setor, eleita em Julho de 2014 e reeleita em junho de
2017. Conselheira da PROTESTE, membro do conselho consultivo da ANATEL,
representando consumidor (2006-2009), membro do conselho diretor do ILUMINA, membro
da Diretoria de Infraestrutura em Telecomunicacoes da FIESP. Mestre em Processo Civil
pela PUC-SP...

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?

sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Carlos A. Afonso (C.A.)

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Internet Society (ISOC)

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Ex-conselheiro do CGI.br, presidente do capitulo brasileiro da Internet Society (ISOC), diretor
do Instituto Nupef.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Daniel Fink, Masculino, Sao Paulo, daniel.fink@icann.org, ICANN

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
A ICANN configura, no ecossistema global de governanca da Internet, o exemplo mais bem
acabado de organizacao multissetorial no ambito da qual sao tomadas e implementadas
decisoes que impactam a gestao de recursos criticos da Internet. Nessas circunstancias, e

importante assegurar que o modelo de gestao multissetorial proposto pela Cupula Mundial
da Sociedade da Informacao seja continuamente aperfeicoado no ambito da ICANN, a fim
de assegurar plena participacao de todos os setores interessados ("stakeholders") em seus
respectivos papeis e responsabilidades. A transicao para a comunidade da Internet da
responsabilidade pelo controle sobre as funcoes IANA, antes exercida unilateralmente pelo
governo dos EUA, constituiu avanco significativo para fortalecer o modelo. Contudo, a
preservacao da natureza juridica da ICANN como entidade privada constituida sob a
legislacao da California e, portanto, sujeita a jurisdicao norte-americana, notadamente ao
seu poder territorial e exclusivo de coercao (aspecto nao focalizado no processo de
transicao), parece nao se coadunar com o principio da igualdade de participacao entre os
Estados na deliberacao sobre temas de politicas publicas relativas a Internet, condicao
essencial para que governos exercam seus papeis e responsabilidades em modelo de
gestao multissetorial. O debate proposto visa a aprofundar discussao sobre o tema, a partir
de perspectivas de diferentes setores. Ademais, seus resultados poderao constituir subsidios
uteis para a atuacao de representantes brasileiros de todos os setores interessados em
discussoes globais sobre temas afetos a jurisdicao, no ambito da ICANN e em outros foros,
como o proprio IGF. Na ICANN, cabe recordar, encontra-se em curso discussao sobre
jurisdicao no ambito do chamado "work stream 2", que devera ser concluido nos proximos
meses.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
De acordo com a Declaracao Multissetorial de Sao Paulo, "espera-se que o processo de
globalizacao da ICANN seja acelerado, levando a uma organizacao verdadeiramente
internacional e global que sirva o interesse publico com mecanismos de responsabilidade e
transparencia claramente implementaveis e verificaveis, satisfazendo tanto os requisitos dos
setores internos como a comunidade global." A transicao das funcoes IANNA, com o fim do
vinculo contratual entre a ICANN o Governo dos Estados Unidos, constituiu apenas um
passo nessa direcao. Prosseguem discussoes, inclusive no ambito da propria ICANN, no
sentido de se identificarem e se proporem solucoes aos riscos associados a sujeicao da
ICANN a jurisdicao exclusiva norte-americana. O tratamento do tema a satisfacao da
comunidade global da Internet e condicao indispensavel para tornar a gestao dos recursos
criticos da internet verdadeiramente democratica.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Pretende-se circular entre os palestrantes do Painel, em antecipacao ao workshop, um
documento conceitual que apresente, resumidamente, (1) riscos a gestao democratica do
sistema de nomes de dominio decorrentes da sujeicao da ICANN a jurisdicao dos Estados
Unidos, bem como (2) as solucoes que se tem cogitado para eliminar ou mitigar esses
riscos. Esse documento, informado pelas discussoes no ambito da propria ICANN e de seu
grupo de trabalho sobre jurisdicao, devera servir de base para o debate proposto, a ser
dividido em duas partes, conforme tambem estara subdivido o documento conceitual. Em
cada uma das partes, o debate devera ser iniciado com uma intervencao de 5 minutos por
parte do representante do Ministerio das Relacoes Exteriores, que integra o GT sobre
Jurisdicao. Os demais integrantes da mesa (5) terao ate 5 minutos para suas reacoes. Em
cada uma das partes, havera cerda de 15 minutos para perguntas e respostas envolvendo a
audiencia e os palestrantes.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Pretende-se envolver remotamente (mediante plataforma adobeconnect, por exemplo) os
participantes do Grupo de Trabalho de Governanca da Internet do eLAC, mecanismo
coordenado sob a presidencia do Brasil (Ministerio das Relacoes Exteriores), em que estao
representados diferentes setores da comunidade da Internet da America Latina e do Caribe.
Pretende-se divulgar em tempo real fotos do workshop e trechos das intervencoes dos
palestrantes, bem como colher perguntas, por meio da conta twitter da Divisao da Sociedade
da Informacao, do Ministerio das Relacoes Exteriores.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Espera-se estimular o debate e a conscientizacao, entre todas as partes interessadas, a
respeito dos desafios a gestao democratica dos recursos publicos globais da Internet,
respeitada a igualdade dos Estados (em que se inclui, por exemplo, a comunidade usuaria
de Internet de um pais), em vista da sujeicao das atividades da ICANN a jurisdicao dos
Estados Unidos. Espera-se, ademais, identificar as visoes da comunidade multissetorial
brasileira sobre o tema, bem como discutir com essa comunidade as solucoes que se tem
cogitado para eliminar ou mitigar os riscos a gestao democratica do sistema de nomes de
dominio decorrentes da sujeicao da ICANN a jurisdicao dos Estados Unidos.

Nome do/a moderador/a
Ronaldo Lemos

Genero do/a moderador/a
Masculino

Estado do/a moderador
rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a
ronaldolemos123@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a
Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS-Rio)

Mini-biografia do/a moderador/a
Advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITSrio.org).
Mestre em direito por Harvard. Pesquisador e representante do MIT Media Lab no Brasil.
Escreve as segundas na Folha de Sao Paulo.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a relator/a
Thiago Jardim

Genero do/a relator/a
Masculino

Estado do/a relator/a
distrito_federal

Email do/a relator/a
thiago.jardim@itamaraty.gov.br

Organizacao do/a relator/a
Ministerio das Relacoes Exteriores

Mini-biografia do/a relator
A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

