
Chamada de Propostas para o VII Forum da 
Internet no Brasil
Titulo do workshop

Internet e jurisdicao: governanca das redes em um contexto de globalizacao

Formato do workshop

painel

Estado do/a proponente

distrito_federal

Setor do/a proponente

setor_governamental

Estado do/a co-proponente

minas_gerais

Setor do/a co-proponente

terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Lucas Borges de Carvalho

Genero do/a palestrante do setor governamental

Masculino



Estado do/a palestrante do setor governamental

distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Advocacia Geral da Uniao - AGU

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Doutor em direito pela UnB e Mestre em direito pela UFSC. Procurador federal da Advocacia-
Geral da Uniao. Atuou nas Consultorias Juridicas dos Ministerios da Cultura e das 
Comunicacoes e na Procuradoria da Anatel. Foi premiado no concurso de monografias 
Direito & Internet, do CEDIS/IDP, com o trabalho ?Soberania digital: legitimidade e eficacia 
da aplicacao da lei na internet?.

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

Monica Guise Rosina

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Feminino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Facebook Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial



Policy Manager no Facebook Brasil. Doutora em Direito Internacional Comparado pela 
Universidade de Sao Paulo. Mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. 
Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Monica e professora do 
Programa de Mestrado Profissional, da Graduacao e da Pos-Graduacao lato sensu da 
Escola de Direito de Sao Paulo da Fundacao Getulio Vargas.

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

Fabricio Bertini Pasquot Polido

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

minas_gerais

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

Instituto de Referencia em Internet & Sociedade - IRIS

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Fundador do Instituto de Referencia em Internet e Sociedade. Doutor em Direito 
Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Sao Paulo e Mestre pela 
Universita degli Studi di Torino, Italia. Professor Adjunto de Direito Internacional da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor do 
Programa de Pos-Graduacao em Direito, UFMG.

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

Carolina Batista Israel

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Feminimo

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

parana

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Universidade de Sao Paulo

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

Doutoranda em Geografia Humana pela USP. Mestre em Geografia pela UFPR.. Sua 
pesquisa de doutorado porta sobre as modalidades de acao e apropriacao da Internet pela 
sociedade civil organizada em escala global, e sobre como essas apropriacoes atuam junto 
aos processos de reconfiguracao da Internet e de seus mecanismos de governanca.

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

A internet transcende fronteiras, reduz distancias geograficas e aproxima culturas. Ela 
promove fortes transformacoes no modo pelo qual se estabelecem as relacoes economicas, 
culturais e juridicas entre os diversos atores sociais. Por sua vez, a soberania nacional 
permanece fundada nas bases da territorialidade, na dependencia de mecanismos 



tradicionais de formulacao de politicas e de aplicacao da lei, os quais, nao raro, carecem de 
legitimidade e eficacia para enfrentar novos desafios surgidos no dominio das redes digitais. 
Nesse contexto, marcado pelo confronto entre a natureza transfronteirica da rede e os 
limites territoriais da regulacao estatal, surgem conflitos autenticos com o alcance da 
soberania. Na medida em que a dependencia tecnologica, cultural e economica entre os 
paises se amplia, governos, organizacoes e empresas exercem poder cada vez maior sobre 
a inovacao, a concorrencia e a estrutura da internet. Do ponto de vista juridico, tambem sao 
identificados conflitos diretos entre leis e decisoes estatais, como nos casos de atribuicao de 
efeitos extraterritoriais a decisoes locais ou o desrespeito a procedimentos de cooperacao 
internacional previstos em tratados e acordos de assistencia mutua em materia civil, 
comercial e criminal. De outro lado, e possivel vislumbrar oportunidades de fortalecimento da 
soberania, mediante, entre outros, a apropriacao de conhecimentos e o aprendizado 
intercultural; a criacao de novas formas de interacao social e participacao politica; o 
desenvolvimento de negocios e tecnologias locais e a ampliacao de espacos de dialogo 
multissetorial e de cooperacao nos foros internacionais de governanca da internet. Em 
suma, o objetivo central do Painel e discutir os desafios - os conflitos e as oportunidades - 
que transformam as percepcoes sobre soberania, territorialidade, jurisdicao do Estado e 
cooperacao internacional no contexto de emergencia e consolidacao das novas tecnologias 
de comunicacao e informacao, em especial a Internet.

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

As reflexoes em torno do tema ?internet e jurisdicao? ou, ainda, das relacoes entre 
soberania, direito internacional e novas tecnologias, assim como a consolidacao de 
principios de governanca da internet, representam o locus paradigmatico de um autentico 
mundo sem fronteiras. Isso decorre, essencialmente, da propria natureza da internet, em 
seus espacos constitutivos informacionais: uma rede caracterizada pela abertura, 
colaboracao, ubiquidade e multiterritorialidade, na qual as interacoes humanas, sociais e 
intersubjetivas se constroem entre sujeitos multilocalizados, todavia em espacos nao-
territoriais e que transcendem a representacao classica das fronteiras estatais. Apesar de 
sua relevancia, no Brasil, pouca atencao tem sido dada a essas transformacoes, conforme 
se verifica da tendencia hoje exponencial de casos envolvendo litigios da internet (entre 
empresas, usuarios e governos) e as incompreensoes de tribunais, autoridades policiais e 
agencias governamentais nesse campo. E possivel perceber, assim, inumeras lacunas 
teoricas e praticas, que se revelam, entre outros aspectos, na desconsideracao de 
expectativas legitimas das partes, como privacidade, liberdade de expressao e garantias 
processuais minimas, bem como na inadequacao e na falta de compreensao acerca dos 
instrumentos disponiveis no Direito Internacional (como no tocante a cooperacao juridica 
internacional e reconhecimento de decisoes judiciais estrangeiras) para solucao desses 
conflitos. Trata-se, pois, de um campo que reclama por novas abordagens e conhecimento 
especializado, abrangendo, entre outros pontos: a adaptacao do conceito de soberania a um 
contexto de hiperconectividade e de distancias geograficas reduzidas, as interacoes 
necessarias entre governanca e cooperacao juridica internacional e as diversas modalidades 
de acao e apropriacao da Internet pela sociedade civil organizada em escala global.

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

O formato adotado sera o Painel, com apresentacoes aprofundadas e enfoques especificos 
e complementares a respeito do tema geral ?Internet e Jurisdicao?. A abordagem sera 
interdisciplinar, com foco na compreensao de problemas e na apresentacao de propostas, 
considerando a realidade brasileira e a insercao do pais em um contexto de globalizacao, da 



integracao dos mercados nos segmentos de novas tecnologias, do Big Data e da intensa 
mobilidade dos bens informacionais e do conhecimento. Cada Palestrante dispora de 15 
minutos de apresentacao. Sem prejudicar o conteudo, as palestras terao tom informal, em 
linguagem acessivel, de modo a alcancar o publico mais amplo que costuma participar do 
Forum - e nao apenas os especialistas no tema. Alem disso, deverao priorizar casos 
concretos que facilitem a compreensao, bem como indicar questoes que possam suscitar a 
reflexao e o debate com o publico. Ao final, serao destinados 30 minutos para perguntas e 
debate com a audiencia presencial e remota.

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

Para fomentar a participacao da audiencia presencial e remota, propoe-se: (i) utilizacao das 
redes sociais do IRIS e da Escola da AGU para divulgar o Painel, inclusive durante e apos a 
sua realizacao; (ii) disponibilizacao previa de material de apoio, permitindo a interacao da 
audiencia por meio de comentarios; (iii) divulgacao do material utilizado pelos palestrantes 
nas suas respectivas apresentacoes; (iv) convite aberto a toda a audiencia, presencial e 
remota, a integrar a rede de pesquisa em Internet e Jurisdicao (ver o item resultados); (v) a 
audiencia, presencial e remota - neste caso, por meio das redes sociais - podera interagir e 
participar das discussoes, mediante a realizacao de comentarios e a formulacao de 
perguntas dirigidas aos palestrantes.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Espera-se que o Workshop funcione como elemento catalisador das discussoes sobre 
internet e soberania no Brasil, de modo a incentivar a realizacao de pesquisas na area, bem 
como fomentar o dialogo e a troca de experiencias entre pesquisadores (as) e profissionais. 
Alem disso, propoe-se como resultado a articulacao de uma rede nacional de pesquisa em 
Internet e Jurisdicao, para a qual toda a audiencia do evento, presencial ou remota, sera 
convidada a integrar. Dessa maneira, pretende-se dar continuidade aos debates iniciados no 
Painel por meio virtual e presencial e instituir um espaco permanente de dialogo e troca de 
experiencias entre pesquisadores (as) e profissionais, com o apoio das instituicoes 
proponentes.

Nome do/a moderador/a

Paula de Moura Corte Real

Genero do/a moderador/a

Feminimo

Estado do/a moderador

pernambuco



Email do/a moderador/a

paula.cortereal@ufpe.br

Organizacao do/a moderador/a

Grupo de pesquisa Direito, Tecnologia e Efetivacao da Tutela Jurisdicional (DTE/UFPE)

Mini-biografia do/a moderador/a

Bacharela em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Alumni da 3a turma da 
Escola de Governanca da Internet no Brasil. Membro colaborador da Comissao de Direito da 
Tecnologia e da Informacao da Ordem dos Advogados do Brasil - Pernambuco. Membro do 
Grupo Direito, Tecnologia e Efetivacao da Tutela jurisdicional. Membro do Youth 
Observatory e do Gender Youth Initiative.

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 

Lucas Costa dos Anjos

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

minas_gerais

Email do/a relator/a

lucas.anjos@ufjf.edu.br

Organizacao do/a relator/a



Universidade Federal de Juiz de Fora

Mini-biografia do/a relator

Fundador e Conselheiro Cientifico do Instituto de Referencia em Internet e Sociedade, e 
Doutorando, Mestre e Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. E 
tambem Professor Assistente da Universidade Federal de Juiz de Fora. Especialista em 
Direito Internacional pelo CEDIN (Centro de Direito Internacional).

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


