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Brasília, 31 de março de 2015. 

 

 

Ao Ministério da Justiça 

 

 

 

Ref.: Debate Público sobre a 
Regulamentação do Marco Civil da 
Internet 

 

Senhor Ministro, 

 

A ANER - Associação Nacional de Editores de Revistas, entidade 

nacional, sem fins lucrativos, que representa as editoras de revistas 

periódicas de consumo, vem por meio desta, primeiramente, 

cumprimentar a iniciativa do Ministério da Justiça de promover debate 

público sobre a regulamentação do Marco Civil da Internet (Lei nº 

12.965/2014).  

Aproveitando o ensejo, a ANER elenca abaixo suas contribuições 

acerca da regulamentação e discussão do Marco Civil tendo em vista 

o alcance de seu principal objetivo, que é a consolidação de uma 

internet democrática, participativa e inovadora.  

Seguindo a estrutura sobre a qual o debate foi construído, as 

contribuições são apresentadas com base nos 4 eixos propostos: 
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neutralidade, privacidade na rede, registros de acesso e outros temas 

e considerações. 

1. Neutralidade 

O primeiro dos princípios norteadores do Marco Civil, o da 

neutralidade, está indicado em seu Capítulo III, seção II e pelo qual 

fica atribuído ao “responsável pela transmissão, comutação ou 

roteamento” o (1) “dever de tratar de forma isonômica quaisquer 

pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, 

serviço, terminal ou aplicação” (art. 9º, caput) e a (2) vedação de 

“bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de 

dados” (art. 9º, §3º). Tal princípio é também acolhido pelo Decálogo 

do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), pela Lei Geral de 

Telecomunicações – LGT (Lei nº 9.472/1997) e pela ideia de 

estabelecer uma internet pública, irrestrita e sem qualquer 

discriminação no acesso e distribuição da informação.  

Considerando a eficácia plena que veste o direito e vedação supra 

transcritos, a regulamentação, objeto do presente debate, deverá se 

ater única e exclusivamente à delimitação de suas exceções que, por 

sua vez, consistem nas hipóteses de discriminação ou degradação de 

tráfego (art. 9º, §1º). Neste sentido, a regulamentação poderá decorrer 

de (i) “requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos 

serviços e aplicações” (art. 9º, §1º, I) e (ii) da “priorização de serviços 

de emergência” (art. 9º, §1º, II). 

Dessa forma, visando à reafirmação do princípio geral de total 

neutralidade e a fim de garantir uma internet livre e democrática, a 

ANER acentua sua recomendação de que a regulamentação respeite 

tal limitação bem como delimite as exceções de forma taxativa, 

exaustiva e neutra. 
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2. Privacidade na rede 

No tocante ao segundo eixo de discussão, ressalta-se que a política 

de proteção de dados pessoais é objeto de Anteprojeto de Lei – APL, 

atualmente, disponível para debate público. Destarte, visando a evitar 

a criação de duas leis tratando do mesmo tema e com o risco de 

apresentarem divergências entre si, a ANER ressalta seu 

entendimento de que a regulamentação de tal política deva ser 

promovida pela legislação específica e não pelo Marco Civil, que, por 

sua vez, deve manter-se essencialmente principiológico. 

Todavia, considerando que o Marco Civil traz em seu corpo alguns 

dispositivos cuidando da privacidade e proteção de dados e que estes 

necessitam de regulamentação e esclarecimento, a ANER aproveita a 

oportunidade para comentar algumas contribuições específicas para 

tais previsões. 

Primeiramente, em relação à disponibilização dos dados, faz-se mister 

que seja esclarecida a forma e os requisitos pelos quais tal 

disponibilização ocorrerá. Neste sentido, no que tange à forma (art. 

10, caput), é necessário estabelecer o prazo e o meio pelo qual as 

informações deverão ser enviadas ao órgão requerente. 

Adicionalmente, relativos aos requisitos (art. 10, §1º), recomenda-se 

que a respectiva ordem judicial seja fundada na ocorrência de um 

ilícito, contenha justificativa motivada, seja direcionado à um usuário 

específico e indique o período ao qual se referem os registros 

requeridos. 

Adicionalmente, no tocante à divulgação das comunicações (art. 10, 

§2º), a ANER entende que a respectiva ordem judicial deva ser 

proferida exclusivamente no âmbito criminal e desde que haja a 

devida investigação ou instrução processual penal em andamento.  
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No que tange à previsão disposta no art. 10, §3º, que dispõe sobre o 

acesso aos dados cadastrais sem a necessidade de ordem judicial, é 

imprescindível que a “competência legal” da autoridade administrativa 

mencionada pelo dispositivo seja expressamente limitada às 

hipóteses contidas na Lei nº 12.850/2013 (Lei das Organizações 

Criminosas) e Lei nº 9.613/1998 (Lei da Lavagem de Dinheiro). 

Outrossim, a ANER recomenda que, exclusivamente para o caso de 

solicitação de dados desvinculada a um processo criminal, a 

divulgação dos dados cadastrais seja feita por um órgão fiscalizador, 

embasado em um processo administrativo específico e acompanhada 

por uma notificação ao usuário. Tal limitação expressa impedirá a 

flexibilização da restrição ao tal acesso que, por sua vez, colocaria em 

risco a privacidade do usuário.  

3. Registro de acesso 

Referente à guarda de registros de conexão, fica estabelecido o prazo 

de 1 (um) ano, para registros de conexão (art. 13, caput), e de 6 (seis) 

meses para o registro de acesso à aplicações da internet. Todavia, 

não está clara a data de início e prazo máximo para armazenamento 

dos registros.  

Assim, a fim de garantir que os registros estejam disponíveis nas 

datas em que forem solicitados, a ANER entende que o termo inicial 

(art. 13, caput e art. 15, caput), a qual entende-se ser a data do 

evento que gerou o registro, deve ser expressamente determinado.  

Ademais, em relação à solicitação cautelar por autoridade policial e/ou 

administrativa (art. 13 §2º e art. 15 §2º) para a extensão do prazo de 

armazenamento de registros, a ANER sugere que tal procedimento 

seja claramente regulado. Nesse sentido, recomenda-se que a 

respectiva cautelar seja fundada em indícios de ocorrência de ilícito, 
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seja justificada para fins de investigação e tenha seu prazo máximo 

estabelecido pela lei. 

4. Outros Temas e Considerações 

Por derradeiro, verifica-se a ausência de uma distinção entre as redes 

de telecomunicação, descritas na definição de Internet (art. 5, I), e os 

serviços de valor adicionado (SVA). Enquanto as primeiras se referem 

à infraestrutura essencial para o funcionamento da Internet e sujeita à 

autorização específica do Estado os SVA se desenvolvem sobre tais 

redes e são sujeitos ao regime de livre iniciativa. Dessa forma, a 

ANER recomenda que a regulamentação aproveite a presente 

oportunidade para esclarecer tal diferenciação e evitar qualquer 

confusão conceitual.  

Com as presentes considerações, a ANER espera contribuir com o 

enriquecimento do debate do Marco Civil bem como com sua 

regulamentação. A Associação mantém-se, desde já, à disposição do 

Ministério da Justiça para continuar colaborando com o debate e 

ajudando a desenvolver uma Internet ainda mais livre e democrática. 

  

 

 

Frederic Zoghaib Kachar  

ANER  
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