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mesa_redonda

Estado do/a proponente

rn

Setor do/a proponente

comunidade_cientifica

Estado do/a co-proponente

paraiba

Setor do/a co-proponente

terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental 

Beatriz de Oliveira da Silveira Mileo Brasil

Genero do/a palestrante do setor governamental

Feminino



Estado do/a palestrante do setor governamental

para

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Policia Civil do Estado do Para/Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
do Para

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental

Delegada de Policia Civil do Estado do Para. Foi Diretora da Divisao de Prevencao e 
Repressao a Crimes Tecnologicos da PC/PA por 06 anos (2009-2015). Atualmente e 
Assessora Especial de Inteligencia e Seguranca Corporativa da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade, produzindo inteligencia para cooperar com agencias de 
aplicacao da lei em fraudes complexas com repercussao ambiental

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

Kemel Zaidan Maluf

Genero do/a palestrante do setor empresarial

Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial

sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial

Locaweb



Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial

Evangelista tecnologico da Locaweb, maior host do Brasil, e responsavel por apresentar as 
solucoes da empresa para clientes e fazer intermedio entre usuarios e os times de 
desenvolvimento. E envolvido com diversas comunidades de open source no Brasil, e 
membro Garoa Hacker Club. No campo da programacao e especializado em linguagens 
voltadas a Web.

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

Caroline Burle

Genero do/a palestrante do terceiro setor

Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor

sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor

W3C/NIC.BR

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor

Pesquisadora de Governos Abertos, Dados Conectados, e Relacoes Internacionais. 
Trabalha no escritorio brasileiro da W3C e no Ceweb.br. Fellow OAS Open Government. 
GIGA Co-founder.

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

Mark William Datysgeld

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Masculino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Governance Primer/Programa de Pos-Graduacao em Relacoes Internacionais San Tiago 
Dantas

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

Mark W. Datysgeld e bacharel e mestre em Relacoes Internacionais pelo PPG San Tiago 
Dantas (UNESP, UNICAMP, PUC-SP), especialista nos temas da Governanca da Internet e 
formacao de politicas publicas. E membro fundador do Nucleo de Estudos e Analises 
Internacionais do IPPRI/UNESP (NEAI). Tambem lidera o Governance Primer, iniciativa 
gratuita de ensino de Governanca da Internet na America Latina.

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

Objetivo inicial e apresentar uma cronologia de sitios notaveis aos quais foi negada a 
prestacao de servicos por registradores de dominio e provedores de hospedagem. A 
apresentacao embasara a discussao geral. Se questionara Devem intermediarios ter 
liberdade para negar servico a partir do conteudo veiculado por seus clientes?, o que guiara 
a discussao da mesa. Negar o dominio ou hospedagem de sitios e quase invariavelmente 
feito por ordens privadas, que afetam o controle do DNS criando condicoes de zelo 
extremado quando o controle sobre o conteudo de um site e a expressao na Internet passa 



a ser exercido por regular o registro de dominios (tirando-os do ar ou revogando sua 
autorizacao). Muitas das partes interessadas creem que a ICANN e registradores nao tem o 
papel de ser juizes de conteudo online. E importante notar que as empresas apontam que os 
sites violaram seus ToS e por isso foram retirados do ar. Esta discussao ira ao tema central 
do painel: a pratica autonoma, sem ordem judicial e devido processo legal, de intermediarios 
de negar servico e suspender contratos para limitar a liberdade de expressao. A questao 
sera analisada sob a otica multissetorial, com atencao ao impacto e consequencias dessa 
pratica relativos a cada setor, e se essa pratica e aceitavel ou nao. Sendo assim, os 
objetivos da mesa-redonda sao: Expor a perspectiva de cada setor acerca da questao; 
Debater papel do ICANN, de partes contratadas e organizacoes associadas como as 
responsaveis pelos registrar dominios e servicos de hospedagem de sites. Qual o seu papel 
aqui, se cabe ou nao intervir; Discutir possiveis consequencias, tanto na liberdade de 
expressao como no impacto juridico em demais intermediarios, que podem sofrer pressao a 
atuar de modo semelhante ao GoDaddy; Debater se houve vigilancia de conteudo, ou 
quaisquer outro excesso de zelo que ultrapasse as funcoes pelas quais as empresas de 
registro de dominio e hospedagem sao responsaveis, e transpor a situacao para nosso 
contexto.

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

O estabelecimento do precedente de que intermediarios possam controlar a liberdade de 
expressao no ecossistema da rede e algo de impacto. Fica aberto espaco para que os 
demais intermediarios sejam pressionados a agir de modo similar, no sentido de retirar do ar 
dominios com conteudo impopular, o que pode levar eventualmente a obrigatoriedade dessa 
conduta. Podemos dizer que estamos diante de uma ?slippery slope,? onde permitir o 
precedente pode levar a uma degradacao grave e progressiva. E preciso ponderar quais 
seriam as trocas sendo feitas na balanca de garantia da manutencao dos direitos humanos 
em oposicao a um prejuizo a liberdade de expressao, com o agravante de que seu exercicio 
por agentes privados nao segue o principio da legalidade e nao garante o devido processo 
legal, direito a contraditorio e a ampla defesa. A crescente concentracao de informacao na 
Internet torna esse debate cada vez mais relevante e digno de exploracao.

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

Primeiro Bloco: Breve apresentacao do contexto The Daily Stormer vs. GoDaddy e 
Cloudflare, com o fim apenas de guiar a discussao dos palestrantes e informar a plateia. 
Visto a natureza delicada da questao e com o fim de nao permitir descarrilhamento do 
debate, intervencoes da plateia se limitarao ao Terceiro Bloco. Estimativa:5 a 10 minutos. 
Segundo Bloco: Apresentacoes dos Palestrantes. Estimativa: 60 minutos, 15 minutos para 
cada palestrante. O tempo para cada palestrante pode ser reduzido caso convidemos 
pessoas a oferecerem intervencoes breves a distancia. Terceiro Bloco: Intervencoes da 
plateia, que ocorrerao durante o tempo restante. Serao aceitas intervencoes anonimas, 
sejam enviadas presencialmente ou por participacao remota. Enquanto as intervencoes sao 
feitas sera dada a oportunidade para que a plateia vote, de modo anonimo e a ser 
contabilizado e divulgado em seguida, se "Devem intermediarios ter liberdade para negar 
servico a partir do conteudo expresso por seus clientes?"

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



Serao dedicados aproximadamente 25 minutos para intervencoes da plateia, sejam 
presenciais ou por participacao remota. Sera ofertado meio para intervencoes anonimas, 
com o fim de manter segura a identidade dos participantes e possibilitar liberdade de 
expressao. Ocorrera uma votacao. Serao distribuidas cedulas com a pergunta "Devem 
intermediarios ter liberdade para negar servico a partir do conteudo expresso por seus 
clientes?" e os participantes votarao. Tambem sera ofertado meio de votacao para os 
participantes remotos. Os resultados serao contabilizados, divulgados e registrados no 
relatorio.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop

Resultados. 1. Expor a perspectiva de cada setor acerca do assunto em um ambiente de 
debate onde todas as partes interessadas podem apresentar sua visao; 2. Averiguar o 
posicionamento da plateia, tanto por meio de intervencoes quanto pela votacao a ser 
conduzida; 3. A partir da experiencia, visa-se oferecer um documento de posicionamento (o 
relatorio) da comunidade de governanca de internet brasileira a ser usado por organizacoes 
que venham a se envolver com a questao, de modo a ficarem explicitos nossos consensos e 
dissensos.

Nome do/a moderador/a

Gustavo Paiva

Genero do/a moderador/a

Masculino

Estado do/a moderador

rn

Email do/a moderador/a

gdp.direito@gmail.com

Organizacao do/a moderador/a

UFRN-GEDI



Mini-biografia do/a moderador/a

Fundador e Administrador do Grupo de Estudos de Direito da Internet/UFRN, estudante de 
Direito. Membro do NCUC ICANN e Youth Observatory.

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 de Moura

Genero do/a relator/a

Masculino

Estado do/a relator/a

rs

Email do/a relator/a

moura.lucas@gmail.com

Organizacao do/a relator/a

e-Core

Mini-biografia do/a relator

Profissional de Seguranca da Informacao com mais de 4 anos de experiencia com CSIRT, 
trabalhando na deteccao, monitoramento e mitigacao de ameacas digitais. Tambem possui 
experiencia administrando sistemas, alem de integrar grupos de trabalho voltados a area da 
seguranca digital.



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


