Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Caminhos para uma internet mais justa e equalitaria: tecnologia, regulacao, etica, .... ?"

Formato do workshop
debate

Estado do/a proponente
sp

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
Setor do/a co-proponente
Nome do/a palestrante do setor governamental
Carlos Eduardo Miguel Sobral

Genero do/a palestrante do setor governamental
Masculino

Estado do/a palestrante do setor governamental
distrito_federal

Organizacao do/a palestrante do setor governamental

Associacao Nacional dos Delegados de Policia Federal

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Delegado de Policia Federal desde 2003. Tomou posse na Superintendencia Regional em
Rondonia, onde exerceu a chefia da Delegacia de Defesa Institucional ate ser removido a
Brasilia, em 2007. Na Sede, esteve na chefia do Servico de Repressao a Crimes
Ciberneticos de 2008 a 2013. Em 2014 exerceu a chefia do Servico de Analise de Dados de
Inteligencia Policial da Coordenacao-Geral de Policia Faz.

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
Coriolano Aurelio de Almeida Camargo Santos

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
Federacao das Industrias do Estado de Sao Paulo

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Advogado. Mestre em Direito na Sociedade da Informacao. Doutor em Direito com
certificado internacional em Direito Digital pela Caldwell Community College and Techinical
Institute. Diretor Titular Adjunto do DEJUR/FIESP, Conselheiro do Conselho Superior de
Assuntos Juridicos e Legislativos da (FIESP). Vice Presidente no Brasil da International High
Technology Crime Investigation Association (HTCIA

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
Cristima Moraes Slaiman

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Feminino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
OAB/SP

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Advogada, pedagoga e mestre em Sistemas Eletronicos pela EPUSP. Professora de Pos
Graduacao (Direito Digital) curso SI. Responsavel pela Coordenadoria de Prevencao do
Risco Eletronico na Comissao de Direito Eletronico e Crimes de Alta Tecnologia na OAB/SP.
2 Vice Presidente da Comissao de Direito Digital e Compliance da OAB/SP e Presidente da
Comissao de Educacao Digital da OAB/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
Jacqueline de Souza Abreu

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
sp

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
InternetLab

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Doutoranda pela FDUSP. Mestra em direito pela University of California, Berkeley (EUA), em
direito e tecnologia, e pela Ludwig-Maximilians (Alemanha). Graduada em direito pela
FDUSP. Durante a graduacao, foi bolsista de iniciacao cientifica da FAPESP. Foi
pesquisadora-junior na FGV DIREITO SP e visitante do Berkman Klein de Harvard.
Coordenadora da area "Privacidade e Vigilancia" no InternetLab.

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
Nome: Elias Sfeir / Masculino / SP / elias.sfeir@anbc.org.br / ANBC - Associacao Nacional
dos Biros de Credito / 3 Setor / Confirmado Formado em Engenharia pela Escola Politecnica
da Universidade Sao Paulo (USP) e pos-graduado em Administracao de Empresas pela
Fundacao Getulio Vargas (FGV), possui MBA na Kellogg Business School - NWU. E
Presidente da ANBC - Associacao Nacional dos Biros de Credito Graziela Galli / Feminino /
SP / graziela.galli@oracle.com / Oracle / Empresarial / Confirmada Mestre e Bacharel em
Direito pela USP, com especializacao em Direito Empresarial pela PUC-SP, atuacao pelo
juridico de empresas nos setores de Telecomunicacoes e TI. Atua como Diretora do
Departamento Juridico, na assessoria do comite executivo em temas juridicos e para
negociacoes estrategicas, com interface direta com a Oracle Corporation nos Estados
Unidos. Membro da LACCA (Latin American Corporate Counsel Association), do Comite de
Departamentos Juridicos da OAB/SP e do WIL4IT.

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

Este painel visa debater caminhos que tornem viavel uma internet mais equalitaria e justa.
Tecnologias como a criptografia e o blockchain prometem retornar o controle dos dados e da
identidade a seus legitimos donos, as pessoas; mas, por outro lado, viabilizam acoes
antissismicas com todo o tipo de conduta ilicita. Se por um lado viabilizou criar a ?deepweb?
por outro, pode ser instrumento de uma ?overtweb?? Esforcos regulatorios para atingir
esses objetivos estao ocorrendo em todos os continentes, especialmente no Brasil o Marco
Civil da Internet, filho do decalogo de principios do CGI.BR, tornou-se modelo mundial de
quadro regulatorio para a internet, contudo a legislacao europeia de protecao de dados
pessoais demostra que existe ainda um grande terreno a ser protegido. De outra parte, o
uso etico da internet e um requisito para que qualquer mecanismo de protecao, seja
tecnologico ou regulatorio obtenha exito. Contudo etica e algo que deve ser parte da
formacao do cidadao e a educacao um instrumento essencial nesse processo e da qual a
internet e ferramenta poderosa. A questoes que se colocam sao: existem mais e melhores
meio de se alcancar os objetivos proposto? Existe requisitos? Qual o equilibrio que deve
haver entre esses instrumentos em beneficio do cidadao e da sociedade como um todo?

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
Desde sua adocao pelo meio academico e seu posterior espraiamento para o ambiente
comercial, a internet foi pensada e vista como um meio de disseminacao de conhecimento,
integracao, distribuicao de riqueza e dinamizacao da sociedade mundial. Veio a promessa
de que o baixo custo e a comunicacao massiva ponto a ponto ajudariam a minar as
hierarquias tradicionais e auxiliariam no incremento da inclusao dos cidadaos na economia
global. Na realidade atual poucas e grandes instituicoes controlam e sao donas dessas
novas formas de producao e interacao social. Em suas infraestruturas subjacentes, um
tesouro macico e crescente de dados. Os algoritmos cada vez mais governam os negocios e
a vida cotidiana, qualquer habilidade emergente, o aprendizado das maquinas e os veiculos
autonomos. Essa nova aristocracia explora as mais extraordinarias tecnologias para
empoderar pessoas e atores economico, construir fortunas espetaculares, influenciar
economias e sociedade e, por fim, reforcar seu poder. Mesmo empresas criadas com o
discurso de implantar a ?encomia compartilhada?, em ultima analise, sao agregadoras e
exploradoras de recursos de terceiros. A sociedade enxerga a identidade das pessoas pelo
conjunto dos seus dados, mas a questao e que seus dados gerados ? sua identidade ?
entao no controle de outras pessoas/instituicoes!

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
O painel tem por objetivo explorar, por meio de debate dos diferentes setores, os possiveis
caminhos de uma internet mais justa e equalitaria e, antes que respostas, busca-se saber
quais as perguntas devem ser pensadas. Cada setor tera 12 minutos para expor sua visao
sobre o tema (tempo compartilhado por todos os painelistas do mesmo setor). Apos havera
pergunta de 1 min de cada setor para outro setor com resposta de 5min. O setor escolhido
para responder devera ser um que ainda nao tenha respondido de forma a que todos
tenham tipo oportunidade de perguntar e responder. Os 18 minutos restantes serao de
perguntas abertas do publico.

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

Por aproximadamente 20 min sera aberta oportunidade de participacao do publico alternado
em uma questao presencial e outra remota.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
Atraves do debate promovido sera possivel criar premissas e um conjunto de perguntas que
servirao de guia para a busca de criacao de politicas de gestao para uma internet mais justa
e equalitaria

Nome do/a moderador/a
Paulo Purkyt

Genero do/a moderador/a
Masculino

Estado do/a moderador
sp

Email do/a moderador/a
paulo@purkyt.adv.br

Organizacao do/a moderador/a
MAP Advogados

Mini-biografia do/a moderador/a
Socio da Marcondes do Amaral ? Purkyt Advogados Associados. Com formacao em
Engenharia Eletrica e Direito pela Universidade de Sao Paulo, especializado em e-Business
pela FGV com modulo internacional na Ohio University (EUA). E especialista em de Direito
Digital sendo membro da Comissao de Direito Digital e Compliance da OAB/SP e Diretor
Adjunto da Comissao de Direito Digital e Compliance - Saude.

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
Patricia Borsato

Genero do/a relator/a
Feminino

Estado do/a relator/a
sp

Email do/a relator/a
patricia_borsato@yahoo.com.br

Organizacao do/a relator/a
OAB/SP

Mini-biografia do/a relator
Advogada atuante na area criminal. Possui certificacao em Ciencia de dados pelo Instituto
de Direito Publico de Sao Paulo. Pesquisadora e aluna do programa Nacional de Pos
graduacao em Direito Digital e Compliance da Faculdade Damasio. Diretora Secretaria Geral
da Comissao de Direito Digital e Compliance da OAB/SP. Integrante do grupo de estudos de
Direito Digital e Compliance da FIESP

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

