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Formato do workshop

debate

Estado do/a proponente

parana

Setor do/a proponente

setor_empresarial

Estado do/a co-proponente

parana

Setor do/a co-proponente

setor_empresarial

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Tiago Carnelos Caetano

Genero do/a palestrante do setor governamental

marculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

parana

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

SERCOMTEL

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Graduado em Engenharia Eletrica/Telecomunicacoes, Cursando MBA em Lideranca e 
Coaching, certificacao e especializacao em IOT, Smart City, Smart Grid, GSM, UMTS, LTE e 
SAP. Iniciou suas atividades profissionais na operadora Vivo Londrina, Operadora Verizon 
em Nova York e Copel Energia Parana. Atual Diretor de Operacoes da Sercomtel 
Participacoes e Sercomtel Contact Center.

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

ALEXSANDRA NEVES DIAS

Genero do/a palestrante do setor empresarial

feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

parana

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

SOLINTEL

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



No ramo de telecomunicacoes ha 13 anos, iniciou sua atuacao gerenciando um provedor 
regional de internet no interior do Rio Grande do Sul. Responsavel pela area Comercial e de 
Marketing da Escola VLSM e, desde 2016, e diretora Comercial e de Marketing da Solintel, 
empresa do ramo de assessoria regulatoria para provedores regionais com mais de 10 anos 
de experiencia no mercado.

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

PROTESTE

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Conselheira do CGI.br - 3 setor, Conselhieira da PROTESTE (Associacao de 
Consumidores), membro do conselho consultivo da ANATEL, representando consumidor 
(2006-2009), membro do conselho diretor do ILUMINA (Instituto de Desenvolvimento 
Estrategico do Setor Energetico SP) e 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

Willian Prenzler

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

parana

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

MOGA TELECOMUNICACOES

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Diretor da empresa Moga Telecomunicacoes. Graduado em Ciencias da Computacao, pos 
graduado em MBA Gestao de Projetos e Gestao Empresarial. Trabalhou na empresa 
SERCOMTEL S.A Telecomunicacoes por 26 anos, sendo gerente de NOC nos ultimos 4 
anos. Experiencia em engenharia de Trafego Backbone IP (OSFP, ISIS, BGP, MPLS).

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

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos

Tem-se por objetivo central da presente proposta a instauracao de debate multissetorial a 
fim de levantar diferentes pontos de vista em relacao a problematica da adocao de backdoor 
para acesso a comunicacao em aplicativos ponta-a-ponta como forma de quebra de sigilo, 
sob o argumento de supremacia do interesse publico e da seguranca nacional, versus os 



direitos individuais firmados pelos principios fundamentais da seguranca juridica, da 
privacidade e do sigilo das comunicacoes. A internet ainda e tema nebuloso para Ciencia e 
gera inseguranca quanto a garantia do cumprimento de direitos e deveres dos envolvidos, 
tendo em vista que, cada vez mais indispensavel para a sociedade, a internet deixou de se 
limitar ao entretenimento e alcancou as relacoes juridicas, que passam a ser estabelecidas 
em campo fragil, efemero e, muitas vezes, impessoal. Um dos mecanismos utilizados para 
assegurar uma experiencia segura ao usuario, e a criptografia. Dentre as utilidades da 
criptografia, esta e utilizada em aplicativos de comunicacao ponta-a-ponta, como o 
WhatsApp. Em contrapartida, Orgaos do governo e membros do judiciario, defendem que o 
grande crescimento de usuarios que utilizam os aplicativos com criptografia ponta-a-ponta, 
inacessivel a usuarios externos mesmo em uma investigacao criminal, contribuem para que 
os responsaveis nao sejam identificados e continuem ilesos em suas praticas ilegais. O 
ponto contravertido da tematica e o interesse publico versus os direitos individuais dos 
usuarios e a necessidade de regulamentacao nacional e orientacao mundial acerca da 
utilizacao ou nao de backdoors para acesso a comunicacao em aplicativos com criptografia 
ponta-a-ponta. Serao abordados os topicos: Conceito de Criptografia e breve historico; 
Importancia da Criptografia; Conceito de Backdoor; Backdoor X Criptografia; Como funciona 
a criptografia em aplicativos ponta-a-ponta (em especifico whatsapp); Pricipios do CGI.br; 
Analise multissetorial do tema;

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet

O grande desafio do Direito Digital e enfrentar a contradicao entre globalizacao e 
individualizacao, conceitos aparentemente dispares, sendo que o Direito, em regra, prioriza 
a vontade coletiva sobre a vontade do particular, havendo um paradoxo entre o livre-arbitrio 
e a protecao do Estado, como se pode depreender dos institutos Privacidade do Individuo x 
Seguranca Publica Coletiva, Liberdade de Expressao x Responsabilidade e Protecao de 
Dados x Acesso a Informacao. Destarte, a utilizacao de backdoor em aplicativos de 
comunicacao ponta-a-ponta para a quebra de sigilo, com finalidade investigativa para 
prevencao de crimes ciberneticos, visando garantir a Seguranca Social, esbarra justamente 
na dualidade publico-privada, ou seja, Interesse Publico x Direito de Privacidade, Intimidade 
e da Inviolabilidade da Comunicacao dos usuarios, o que por si so demonstra a pertinencia 
do tema.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop

O workshop sera desenvolvido por meio de debate entre os quatro setores acerca da 
pergunta orientadora ?backdoor: violacao ou mitigacao dos principios da seguranca juridica 
e privacidade??. O moderador conduzira o debate de modo que cada setor possa expressar 
seu ponto de vista sobre a tematica, contextualizando com sua realidade. Ao final, sera 
aberta a participacao dos presentes, que poderao dividir sua opiniao ou direcionar perguntas 
aos palestrantes, sendo que para tanto sera reservado o periodo de 20 minutos.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota



Ao longo da palestra sera possivel a participacao de participantes remotos por meio de 
acesso as redes sociais dos organizadores e dos palestrantes, questionamentos pertinentes 
enviados no chat do facebook de cada palestrante, poderao ser trazidos a discussao ao final 
da exposicao de cada setor.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Primeiramente, espera-se trazer a tona uma visao multissetorial do tema, com escopo de 
contextualizar e conscientizar todos os participantes dos pontos de vista que envolvem a 
problematica e do impacto para cada setor. Ainda, cabendo destacar que embora o tema 
seja de pertinencia multissetorial, aqui se pretende deliberar sobre a questao orientadora 
que e essencialmente juridica, posto que aborda direitos coletivos e individuais. Nesse 
sentido, ressalta-se que, diferentemente das ciencias exatas, a Ciencia do Direito e 
linguagem descritiva e nao prescritiva, de forma que nao prescreve condutas, bem como nao 
se alcanca uma verdade real, mas visa a assertividade, buscando um senso maior de 
justica. Desse modo, pretende-se alcancar a maior assertividade sobre a tematica, para que 
do debate multissetorial se possa extrair uma reflexao sobre o tema e uma possivel solucao 
para a problematica.

Nome do/a moderador/a

LACIER DA COSTA DIAS JUNIOR

Genero do/a moderador/a

masculino

Estado do/a moderador

parana

Email do/a moderador/a

lacier.dias@solintel.com.br

Organizacao do/a moderador/a

SOLINTEL



Mini-biografia do/a moderador/a

Socio Diretor da Solintel e VLSM Treinamento e Consultoria.Professor e Diretor Tecnico, 
Regulatorio e Academico com foco em melhorias dos processos nos provedores de internet, 
no ambito tecnico e regulatorio. Especialidades: VxLAN, EVPN, BGP, OSPF, MPLS, VRF, 
VSI, ASN, VRRP, LLB, PPPoE, Pseudo Wire, IPv6, VoIP, Alta disponibilidade, Fibra Optica, 
Radio Enlaces e Seguranca da informacao.

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 

MARIANA PALMA VIDOTTI

Genero do/a relator/a

feminino

Estado do/a relator/a

parana

Email do/a relator/a

mariana.vidotti@solintel.com.br

Organizacao do/a relator/a

SOLINTEL

Mini-biografia do/a relator

Advogada atuante no setor de Telecomunicacoes na Empresa Solintel. Membro efetivo do 
Instituto de Direito Tributario de Londrina -IDTL. Pos-graduanda em Direito Tributario pelo 
IBET.



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


