Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Marco Civil da Internet: licoes do passado e desafios futuros

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
sp

Setor do/a proponente
setor_empresarial

Estado do/a co-proponente
rio_de_janeiro

Setor do/a co-proponente
terceiro_setor

Nome do/a palestrante do setor governamental
Deputado Federal engajado nos debates sobre o tema (ja convidado, aguardamos
confirmacao)

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Camara dos Deputados

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Pretendemos ter um membro do congresso que tenha ativamente se engajado nos debates
do Marco Civil durante sua tramitacao. O convite ja foi enviado e aguardamos confirmacao.

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?
nao

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Marcel Leonardi

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Google Brasil

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Marcel Leonardi e Professor da FGV Direito SP e Conselheiro Senior de Politicas Publicas
do Google no Brasil. Bacharel, Mestre e Doutor em Direito pela USP, com pos-doutorado

pela Berkeley Law. Possui certificacoes em Privacidade Europeia e em Privacidade dos EUA
pela International Association of Privacy Professionals - IAPP.

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
Bia Barbosa

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Coalizao de Direitos

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Jornalista, especialista em direitos humanos pela Universidade de Sao Paulo e mestre em
Gestao e Politicas Publicas pela FGV/SP. Trabalhou e colaborou com diversos veiculos da
grande imprensa e da midia alternativa, entre eles a Editora Abril, a Radio France
Internacional, a emissora de TV Al Jazeera e a Agencia Carta Maior. E editora do blog do
Intervozes no site da revista Carta Capital.

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 Affonso Souza

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
UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Doutor e Mestre em Direito Civil pela Uerj. Professor da Faculdade de Direito da UERJ e da
PUC-Rio, lecionando disciplinas como Direito e Tecnologia, Direito dos Contratos e Historia
do Direito. Pesquisador afiliado ao Information Society Project, da Faculdade de Direito da
Universidade de Yale. Membro da Comissao de Direito Autoral da OAB/RJ. Cofundador do
ITSrio.

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
nao.

Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
Nos ultimos meses, intensificaram-se as polemicas envolvendo o modelo regulacao da
Internet escolhido para o Brasil e, como resultado disso, diversas propostas de alteracao ao
Marco Civil da Internet foram feitas no Congresso (ha atualmente mais de 50 propostas de
alteracao da Lei sendo debatidas). Esse workshop tem como objetivo compartilhar
experiencias e visoes dos participantes sobre o Marco Civil da Internet, recuperando a sua
historia e os principais desafios atuais encontrados para sua aplicacao. Sera uma mesa

redonda seguindo o modelo multistakeholder, envolvendo atores ??que participaram da
formulacao do Marco Civil da Internet e que acompanham os desafios relacionados a sua
interpretacao e aplicacao nos ultimos anos.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Apos tres anos da sancao da Lei 12.965 de 2014, tambem conhecida com o Marco Civil da
Internet, intensificam-se os debates em torno de novas propostas de alteracao da lei. A lei
12.965/14 foi internacionalmente reconhecida como um exemplo de regulacao para a
Internet ao estabelecer principios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no
Brasil. Dentre esses principios e direitos podem ser destacados o direito a privacidade, a
liberdade de expressao, a protecao de dados e a neutralidade da rede. Nesse sentido, o
Marco Civil da Internet consolidou em texto de lei algumas das principais disposicoes do
Decalogo do Comite Gestor da Internet.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Os painelistas serao convidados previamente para preparar as suas intervencoes iniciais a
partir de duas perguntas norteadoras, feitas pela moderadora da mesa-redonda. A partir
desse ponto sera franqueado o debate com a audiencia, sendo reservado um espaco para
comentarios finais feitos pelos participantes luz dos debates anteriores.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
Por se tratar de uma mesa redonda, sera incentivado o debate entre os convidados e os
demais participantes do debate. Nos planejamos permitir tempo suficiente para interacao e
receberemos perguntas por meio de hangout criado especialmente para o evento,
aumentando assim as possibilidades de participacao remota. Antes do evento ambos os
proponentes anunciarao a realizacao da mesa em seus respectivos canais de comunicacao.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Espera-se, que a partir deste debate, os participantes possam reconhecer as principais
conquistas alcancadas com a edicao do Marco Civil da Internet, ao mesmo tempo em que
poderao contar com mais subsidios para ingressar no debate sobre as tentativas de
mudanca da regulacao da rede no Pais. O debate no Poder Legislativo pode ser complexo e
de dificil acesso. Nosso objetivo e traduzir os debates recentes sobre o Marco Civil e ajudar
os interessados a identificar pontos de atencao e formas de engajamento.

Nome do/a moderador/a
Juliana Nolasco Ferreira

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
sp

Email do/a moderador/a
juliananolasco@google.com

Organizacao do/a moderador/a
Google Brasil

Mini-biografia do/a moderador/a
Graduada em Administracao de Empresas e mestre em Administracao Publica FGV, onde
foi pesquisadora do Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovacao (GEPI). Trabalhou como
Coordenadora Geral de Economia da Cultura do MinC e foi assessora da Presidencia da
Republica. Tambem atuou como diretora executiva do ITS e atualmente e gerente de
politicas publicas do Google Brasil.

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
Chiara de Teffe

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a

sp

Email do/a relator/a
chiaradeteffe@itsrio.org

Organizacao do/a relator/a
ITSRio

Mini-biografia do/a relator
Doutoranda em Direito Civil pela UERJ. Mestre em Direito Civil pela Uerj. Atuou como
pesquisadora bolsista da pos-graduacao stricto sensu da Uerj. Graduada em Direito pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, e pesquisadora do Instituto de
Tecnologia e Sociedade do Rio, professora substituta de Direito Civil na Universidade
Federal do Rio de Janeiro e advogada.

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

