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HISTÓRICO 

• 2007: resistência social ao projeto de cibercrimes (“Lei Azeredo”) chamado por parte da Sociedade Civil de AI-5 Digital 
(PL 84/99); 

 - punição (que podia chegar a seis anos, mais multa) para crimes como: acesso não autorizado a sistema informatizado 
 protegido por restrição de acesso; inserção ou difusão de código malicioso ou vírus em sistema informatizado; 
 estelionato eletrônico; falsificação de dados eletrônicos ou documento público ou particular,  entre outros.   

 
• 2008/2009: Projeto de Lei - tipificação penal de condutas “corriqueiras” na internet; 

 
• 2009: Lula foi ao Fórum Internacional do Software Livre e pediu ao Ministro da Justiça (Tarso Genro) para que coordenasse 

o processo de elaboração de um Marco Civil da Internet; 
 
 - Ministério da Justiça: plataforma para um debate público do projeto; 

 
• 2009 - 2010: FGV/RJ desenvolveu a parte técnica da plataforma e o Ministério da Cultura a inseriu no site 

www.culturadigital.br (consulta pública) – 2.300 contribuições; 
 

• 2011: Projeto do Marco Civil enviado ao Congresso Nacional - PL 2.126/11 (Relator: Dep. Alessandro Molon); 
 
• 2011 – 2013 – audiências públicas e debates - por meio do portal e-Democracia da Câmara dos Deputados, onde o texto 

teve 45 mil visitas, 2.215 comentários e 374 propostas; 
 

• 25/03/14: aprovado na Câmara dos Deputados e remetido ao Senado (PLC 21/14) / 22/04/14: aprovado no Senado; 
 

• 23/04/14: sancionado pela Presidente / 23/06/14: início de vigência da Lei nº 12.965/2014. 
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HISTÓRICO 



O MARCO CIVIL DA INTERNET 
(Lei nº 12.965/2014) 

• É o arcabouço legal da internet no Brasil, uma espécie de 
Constituição para seu uso - com direitos, deveres e garantias para 
usuários e empresas. 
 

• PILARES 
 
 Direitos dos Usuários da Internet 

 
 Respeito à Soberania 

 
 Liberdade de Expressão e Responsabilidade Civil 

 
 Proteção à Privacidade e aos Dados Pessoais 

 
 Garantia da Neutralidade de Rede 

 



DIREITOS DOS USUÁRIOS 

 Liberdade de expressão 
 
 Acesso à informação e ao conhecimento 

 
 Acesso à internet 

 
 Privacidade 

 
 Publicidade e informações claras 

 
 Não suspensão de conexão à internet 

 
 Manutenção da qualidade de conexão contratada 

 
 Informações completas e claras sobre uso de dados e gerenciamento do 

tráfego 
 

 Foro brasileiro para disputas relativas a serviços prestados no Brasil  



SOBERANIA 

“Art. 11.  Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros, de 
dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de internet em que pelo 
menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a 
legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das 
comunicações privadas e dos registros. 
 
§ 1o O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conteúdo das 
comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil. 
 
§ 2o O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica 
sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos uma integrante 
do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil. 
 
§ 3o Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da 
regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da legislação 
brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como 
quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações. 
 
§ 4o Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.” 



SOBERANIA 

 Mandado de Segurança TJ/SP - Mandado de Segurança nº 2073993-
57.2014.8.26.0000 
 

Fundamentação no Art. 11 do Marco Civil 
 
Alega a impetrante que embora tenha o mesmo nome de duas outras empresas, uma nos EUA e outra na República da 
Irlanda, lhes é completamente independente, chamando-se “Facebook Brasil”, afirmando, porém, não ter, in verbis:  
“qualquer controle sobre o site Facebook”, e “que não participa de sua gestão, operacionalização e administração”.  
 
Evidentemente, tal assertiva não pode ser aceita para os fins desta ação mandamental.   
 
Assim é que a própria impetrante junta documentos de origem do próprio Facebook, inclusive da Irlanda e daquele com 
sede na Califórnia, EUA.   
 
Em termos técnicos, haveria quase que uma confusão de empresas, onde atos de gestão e de acesso à base de dados das 
três se confundiriam.  
 
Mais que isso, questões como essa, por força de mudança legislativa a viger dentro de semanas apenas, a Lei nº 12.965 de 
2014, Marco Civil da internet, estarão devidamente superadas, posto que qualquer empresa afiliada de qualquer modo, 
com representação no Brasil, obrigatoriamente responderá por atos e fatos constantes em cadastros ou dados 
armazenados.    
 
Nestes últimos dias sem tal legislação, porém, ainda assim tais afirmações não lhe socorrem, posto que houve regular 
determinação judicial para cumprimento de uma ordem, ato de império do Estado Brasileiro.    

 



SOBERANIA 

 “MP do Rio exige que Google e Apple só vendam apps adequados ao Marco Civil” 
(Fonte: convergência digital - 01/09/2014) 
 

• MPF/RJ recomendou que a Apple Computer Brasil e a Google Brasil só disponibilizem em suas lojas virtuais 
aplicativos que obedeçam à Constituição Brasileira e ao Marco Civil da Internet. 
 

• Vedação do anonimato e garantia da proteção à privacidade das pessoas. 
 

• Devem garantir que todos aplicativos guardem e disponibilizem os dados pessoais e conteúdos por pelo menos um 
ano, visando à possibilidade de busca de responsáveis por supostos crimes, conforme o artigo 13 do Marco Civil da 
Internet. 
 

• Recomenda, ainda, que as empresas só disponibilizem aplicativos quando os “termos de uso”� e a “política de 
privacidade”� estejam traduzidos para a português. 
 

• Prazo de 3 (três) dias para cumprir a recomendação em relação ao aplicativo Secret.  
 

• Para os demais itens, o prazo é de 180 (cento e oitenta) dias. 
 

• Google e Apple têm 30 (trinta) dias para informar ao MPF sobre as medidas tomadas para o cumprimento das 
recomendações. 
 

• Procuradora da República Ana Padilha Luciano de Oliveira: aplicativos como o Secret “contrariam a legislação por 
possibilitar que pessoas ofendam umas às outras, acobertadas pelo manto do anonimato, numa clara ofensa aos 
direitos constitucionais de proteção à imagem e à privacidade”. 

 



LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

 
 

Constituição Federal 
 
“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: 
 
I - a soberania; 
II - a cidadania; 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. 
 
Art. 5º Garantia da inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 
 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; 
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à 
imagem; 
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, 
científica e de comunicação, independentemente de censura 
ou licença;” 
 

Marco Civil 
 
“Art. 2º A disciplina do uso da Internet no Brasil 
tem como fundamento o respeito à liberdade de 
expressão, bem como: 
 
I – o reconhecimento da escala mundial da rede; 
II – os direitos humanos, o desenvolvimento da 
personalidade e o exercício da cidadania em 
meios digitais; 
III – a pluralidade e a diversidade; 
IV – a abertura e a colaboração; 
V – a livre iniciativa, a livre concorrência e a 
defesa do consumidor; e 
VI – a finalidade social da rede.” 

 



LIBERDADE DE EXPRESSÃO? 



LIBERDADE DE EXPRESSÃO? 



LIBERDADE DE EXPRESSÃO? 

JUSTIÇA DE PIRACICABA CONDENA TRIO POR ORGANIZAR PROTESTO NA INTERNET CONTRA 
RESTAURANTE - 27/08/2013 
 
Juiz (Dr. Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva):  
 
 “Infelizmente, as rés, como outras pessoas, utilizam as redes sociais do conforto de seus lares 

ou trabalho como verdadeiro tribunal de exceção. Acusam, denunciam, condenam e aplicam a 
pena, sem pensarem na repercussão de seus atos para os acusados, que, em sua maioria, não 
terão chance a uma ‘apelação ou revisão no tribunal de exceção’. Uma acusação feita nas 
redes sociais, como se vê pela prova constante nos autos, vira verdade absoluta e condena a 
pessoa ou entidade para sempre”. 

 
 Condenação de R$ 100 mil e a se retratarem nas redes sociais. “Consigno que tem aumentado 

sobremaneira o número de ações de reparação de danos decorrentes de atos praticados através 
das redes sociais, o que torna imperiosa a fixação de valores capazes de reproduzir, 
efetivamente, o efeito desejado da indenização e prevenção de condutas idênticas.” 

          
 Processo nº 4001276-52.2013.8.26.0451 

 
 
 
http://www.tjsp.jus.br/Institucional/CanaisComunicacao/Noticias/Noticia.aspx?Id=19569 
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RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR – 
RESPONSABILIDADE CIVIL 

“Art. 19. (...) O provedor de aplicações de Internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes 
de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente 
(...).  
 
§ 1º A ordem judicial deverá conter (...) identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que 
permita a localização inequívoca do material.  
 
§ 2º A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a diretos conexos depende de previsão legal 
específica (...).  
 
§ 3º As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na Internet 
relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por 
provedores de aplicações de Internet poderão ser apresentadas perante os juizados especiais.  
 
§ 4º O Juiz, inclusive no procedimento previsto no §3º, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela 
pretendida no pedido inicial (...).  
 
Art. 21. O provedor de aplicações de Internet que disponibilize conteúdo gerado por terceiros poderá ser responsabilizado 
subsidiariamente pela divulgação de imagens, vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 
caráter privado sem autorização de seus participantes quando, após o recebimento de notificação, deixar de promover, de 
forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo.  
 
Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter elementos que permitam a identificação específica do 
material apontado como violador de direitos da vítima.” 
 



RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR - 
Consequências 

 
• No que diz respeito à responsabilidade dos provedores, mantem-se a reparação civil por danos 

causados no âmbito da internet.  
 

• As empresas que atuam no meio digital ficam amparadas por maior segurança jurídica já que 
os Arts. 19 a 21 da Lei 12.965/14 preveem que não se iniba a liberdade de expressão, mas 
explicitam quais as consequências para a violação de direitos por terceiros – o provedor de 
aplicações (ou de conteúdo) deverá ser notificado judicialmente para a retirada do conteúdo 
ofensivo, sob pena de responsabilização, sem prejuízo à extensão da aplicação de sanção ao 
terceiro causador do dano. Deve-se observar o âmbito e limites técnicos dos serviços e a 
ordem judicial deve identificar e especificar o conteúdo.  
 

• A exceção (notificação por usuário, sem necessidade de ação judicial) vem prevista no Art. 21, 
que trata especificamente de imagens de nudez ou atos sexuais, onde a responsabilidade do 
provedor de aplicações é subsidiária. 

 
• A remoção do conteúdo que infringir direitos autorais de terceiros deverá ser regulada por 

legislação específica. Até que essa legislação não entre em vigor, a atual Lei de Direitos 
Autorais brasileira deverá ser aplicada (Lei nº 9.610/1998). Mantém-se o notice & take down 
de acordo com decisão recente do STJ. 
 



RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR – Prazo de 
24h 

STJ – RESP 1.323.754 – RJ (2012/0005748-4) - Remoção em 24h 
 

“A velocidade com que as informações circulam no meio virtual torna indispensável que medidas tendentes a coibir a 
divulgação de conteúdos depreciativos e aviltantes sejam adotadas célere e enfaticamente.” 

 
“Uma vez notificado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, o provedor deve retirar o material 
do ar no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano, em 
virtude da omissão praticada.” 

 
 Nesse prazo de 24 horas, não está o provedor obrigado a analisar o teor da denúncia recebida, devendo apenas 

promover a suspensão preventiva das respectivas páginas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das 
alegações, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o perfil ou, tendo-as por infundadas, restabeleça 
o seu livre acesso. 
 

“O diferimento da análise do teor das denúncias não significa que o provedor poderá postergá-la por tempo 
indeterminado, deixando sem satisfação o usuário cujo perfil venha a ser provisoriamente suspenso. Cabe ao provedor, o 
mais breve possível, dar uma solução final para o conflito, confirmando a remoção definitiva da página de conteúdo 
ofensivo ou, ausente indício de ilegalidade, recolocando-a no ar, adotando, nessa última hipótese, as providências legais 
cabíveis contra os que abusarem da prerrogativa de denunciar.” 

 
“Recurso especial a que se nega provimento.” 
 
http://s.conjur.com.br/dl/decisao-stj-prazo-retirada-conteudo.pdf 
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PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E 
PRIVACIDADE NA INTERNET 

  
 Ainda não há legislação específica no Brasil sobre proteção de dados pessoais, 
mas há vários dispositivos gerais na Constituição Federal, no Código Civil, no 
Código de Defesa do Consumidor, no Código Penal (e na Lei Carolina Dieckmann), 
na Lei do Sigilo Bancário, na Lei do Cadastro Positivo, na Lei de Acesso à 
Informação e no Marco Civil da Internet. 
 
 A Constituição Federal, em seu artigo 5º, X, determina que:  
“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 
assegurando o direito à indenização por dano material ou moral decorrente da 
sua violação”   

 



O QUE É DADO PESSOAL ? 

 
 
 

Lei de Acesso à Informação 
(Lei 12.527/2011) (banco de 
dados públicos)  
 
“Art. 4º  Para os efeitos desta Lei, 
considera-se:  
 
IV - informação pessoal: aquela 
relacionada à pessoa natural 
identificada (dados cadastrais) ou 
identificável (dado em contexto);” 

 

Lei do Cadastro Positivo (Lei 
12.414/2011) 
 
Disciplina a formação e consulta a 
bancos de dados com informações de 
adimplemento, de pessoas naturais ou 
de pessoas jurídicas, para formação de 
histórico de crédito. 
 
“Art. 3º Os bancos de dados poderão 
conter informações de adimplemento do 
cadastrado, para a formação do 
histórico de crédito, nas condições 
estabelecidas nesta Lei.  
 
§3º  Ficam proibidas as anotações de:  
 
II - informações sensíveis, assim 
consideradas aquelas pertinentes à 
origem social e étnica, à saúde, à 
informação genética, à orientação 
sexual e às convicções políticas, 
religiosas e filosóficas.” 
 

 

PLS nº 181/2014 
 
“Art. 5º Para os fins da presente lei, 
entende-se como: 
 
I – dado pessoal: qualquer informação 
relativa a uma pessoa natural que permita 
sua identificação, direta ou indiretamente, 
incluindo os números de identificação ou 
de elemento de sua identidade física, 
fisiológica, psíquica, econômica, cultural 
ou social e o endereço de protocolo de 
internet (endereço IP) de um terminal 
utilizado para conexão a uma rede de 
computadores;” 
 
“Art. 15. É proibido o tratamento de dados 
pessoais relativos à orientação religiosa, 
política ou sexual, à origem racial ou 
étnica, à participação em movimentos 
sociais, a questões de saúde, genéticas ou 
biométricas ou que de qualquer forma 
enseje a discriminação social, salvo: I – 
quando o titular consentir de forma 
específica e própria; 
II – nas hipóteses previstas nos incisos III a 
VIII do art. 13 desta Lei.” 
  

 



PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E 
PRIVACIDADE NA INTERNET 

• A Lei não indica quais tipos de informações pessoais dos usuários 
podem ser coletadas, mas geralmente as informações 
costumeiramente coletadas e processadas no Brasil incluem: 
 
 Nome, endereço e data de nascimento; 
 Números de idenfiticação (RG, CPF, CNH, etc.); 
 Informações / dados “sensíveis”: preferências com relação a um 

determinado segmento de mercado, gostos, hobbies, e dados bancários.  

 
• Desde que não haja uso impróprio ou não autorizado dessas 

informações, a Lei não proíbe especificamente a sua coleta e 
manipulação, sujeitas sempre ao consetimento válido e expresso do 
titular dos dados, e ao uso para fins lícitos. 

 



PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – Lei 
12.965/2014 

Art.7º (...) ao usuário são assegurados os seguintes 
direitos: 
I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua 
proteção e indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação; 
 
II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações 
pela internet, salvo por ordem judicial, na forma da lei; 
 
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas 
armazenadas, salvo por ordem judicial; 
 
IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito 
diretamente decorrente de sua utilização; 
 
V - manutenção da qualidade contratada da conexão à 
internet; 
 
VI - informações claras e completas constantes dos 
contratos de prestação de serviços, com detalhamento 
sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos 
registros de acesso a aplicações de internet, bem como 
sobre práticas de gerenciamento da rede que possam 
afetar sua qualidade; 
 
VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, 
inclusive registros de conexão, e de acesso a aplicações de 
internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e 
informado ou nas hipóteses previstas em lei; 
  
 
 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção de seus dados 
pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades 
que: 
 
a) justifiquem sua coleta; 
b) não sejam vedadas pela legislação; e 
c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços 
ou em termos de uso de aplicações de internet; 
 
IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento 
e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma 
destacada das demais cláusulas contratuais; 
 
X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a 
determinada aplicação de internet, a seu requerimento, ao 
término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de 
guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; 
 
XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos 
provedores de conexão à internet e de aplicações de internet; 
 
XII - acessibilidade, consideradas as características físico-
motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do 
usuário, nos termos da lei; e 
 
XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor 
nas relações de consumo realizadas na internet. 
 
 



PROJETO DE LEI DO SENADO 
PLS 181/2014 

 Projeto de autoria do Senador Vital do Rêgo 
 

 Em tramitação na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática do Senado. Em linhas gerais: 
 
— Estabelece princípios, garantias, direitos e obrigações referentes à 

proteção de dados pessoais;  
 

— Elenca os direitos do titular;  
 

— Estabelece o regime jurídico do tratamento de dados pessoais 
(tratamento, comunicação no tratamento, segurança no tratamento, 
transferência internacional de dados);  
 

— Estabelece regras para a tutela administrativa dos dados pessoais. 



ANTEPROJETO DE DADOS PESSOAIS 

Principais pontos 
 
 Regular o tratamento de dados pessoais de pessoais naturais, o que 

inclui:  
— coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, 

transmissão, distribuição, transporte, processamento, arquivamento, 
armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, 
modificação, bloqueio ou fornecimento a terceiro de dados pessoais. 
 

 Vedar o tratamento de dados sensíveis sem o consentimento 
especial do titular: 
— manifestação própria e específica do titular (distinta de outros dados) 
— informação prévia e específica sobre a natureza sensível dos dados  
— alerta quanto aos riscos envolvidos no tratamento dos dados sensíveis 



ANTEPROJETO DE DADOS PESSOAIS 

Principais pontos 
 
 Define o Órgão Competente 
 Define regras claras para a coleta e tratamento de dados 
 Define regras claras para o compartilhamento e transferência de dados 
 Define regras e procedimentos em caso de vazamento de dados 

 
Princípios 
 
 Finalidade: ter finalidades legítimas, específicas, explícitas e conhecidas pelo 

titular 
 Adequação: compatível com as finalidades desejadas e com as legítimas 

expectativas do titular, de acordo com o contexto do tratamento 



ANTEPROJETO DE DADOS PESSOAIS 

 Necessidade: limitado ao necessário para a realização das finalidades 
pretendidas, abrangendo dados que sejam pertinentes, proporcionais e não 
excessivos 

 Qualidade dos dados: exatidão, clareza e atualização dos dados, de acordo 
com a periodicidade necessária para o cumprimento da finalidade de seu 
tratamento 

 Não discriminação: tratamento não pode ser realizado para fins 
discriminatórios 

 Livre acesso: consulta facilitada e gratuita pelos titulares sobre as modalidades 
de tratamento e sobre a integralidade dos seus dados pessoais 

 Transparência: titulares devem receber informações claras e adequadas sobre 
a realização do tratamento 

 Segurança: medidas técnicas e administrativas constantemente atualizadas 
para proteção de dados 

 Prevenção: medidas para prevenir a ocorrência de danos em razão do 
tratamento de dados pessoais 

 



ANTEPROJETO DE DADOS PESSOAIS 

 Dados Pessoais 
— dados relacionados à pessoa natural identificada ou identificável, inclusive 

a partir de números identificativos, dados locacionais ou identificadores 
eletrônicos. 
 

 Dados Anônimos 
— dados relativos a um titular que não possa ser identificado nem pelo 

responsável pelo tratamento nem por qualquer outra pessoa, tendo em 
conta o conjunto de meios suscetíveis de serem razoavelmente utilizados 
para identificar o referido titular. 
 

 Dados Sensíveis 
— dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as convicções 

religiosas, filosóficas ou morais, as opiniões políticas, a filiação a 
sindicatos ou organizações de caráter religioso, filosófico ou político, 
dados referentes à saúde ou à vida sexual, bem como dados genéticos. 



ANTEPROJETO DE DADOS PESSOAIS 

 Compartilhamento de Dados 
— Permitido se o titular consentir de forma livre, expressa, específica e 

informada. 
 

 Sanções 
— multa simples ou diária 
— divulgação da infração 
— dissociação dos dados pessoais 
— bloqueio dos dados pessoais 
— suspensão de operação de tratamento e dados pessoais (prazo máximo de 

2 anos) 
— cancelamento dos dados pessoais 
— proibição do tratamento de dados sensíveis (prazo máximo de 10 anos) 
— proibição de funcionamento de banco de dados (prazo máximo de 10 anos) 
— Sem prejuízo de outras sanções 



CONSULTAS PÚBLICAS 

Consulta Pública para a regulamentação do Marco Civil da Internet e Aprovação do 
Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais 
 
 Em 28 de janeiro de 2015, o Ministério da Justiça abriu dois debates públicos que estão 

diretamente ligados ao uso da internet e à proteção de dados pessoais:  
— a Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”), e  
— o Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais.  

 

 Inicialmente, os debates públicos ficariam abertos até 31 de março de 2015,  porém, 
em virtude do volume significativo de novas pautas criadas recentemente e em 
atendimento aos pedidos dos interessados, o debate foi prorrogado até dia 30 de 
abril, e especula-se nova prorrogação para o mês de junho.  

 

 O público poderá se manifestar por meio do portal disponibilizado na 
internet (http://participacao.mj.gov.br/marcocivil/ e 
http://participacao.mj.gov.br/dadospessoais/), ou diretamente pelo 
Twitter        e Facebook. 
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CONSULTAS PÚBLICAS 

 

 
Marco Civil 
 
 Exceções ao principio da neutralidade da rede 

 
 Esclarecimentos quanto a definições da Lei 

 
 Procedimentos para apuração de infrações e fiscalização do cumprimento das 

regras quanto à neutralidade da rede e proteção de dados 
 

 Esclarecimento quanto à abrangência das regras ao provedor de aplicações 
 

 Definição de procedimentos para a guarda de registros 
 

 Definição dos padrões de segurança para guarda dos dados 
 
 

 



PRIVACIDADE – Lei 12.965/2014 

 Art. 14. Na provisão de conexão, onerosa ou gratuita, é vedado guardar os registros 
de acesso a aplicações de Internet.  
 

 Art. 16. Na provisão de aplicações de Internet, onerosa ou gratuita, é vedada a 
guarda:  
 

 I – dos registros de acesso a outras aplicações de Internet sem que o titular dos dados 
tenha consentido previamente, respeitado o disposto no art. 7º; ou  
 

 II – de dados pessoais que sejam excessivos  
 em relação à finalidade para a qual foi  
 dado consentimento pelo seu titular.  



CONSENTIMENTO DO TITULAR DOS DADOS - 
Lei 12.965/2014 

De acordo com a Lei 12.965/2014: 
 
 Os provedores de aplicações de internet deverão fornecer informações claras e completas no 

tocante à coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção das informações pessoais. 
 

 Os dados só poderão ser utilizados para fins que justifiquem a coleta de dados, não proibidos 
pela legislação e especificados nos contratos de prestação de serviço ou nos termos de uso de 
websites. 
 

 Os usuários deverão dar sua prévia e expressa autorização para a coleta, uso, 
armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais: 

 
 As condições deverão estar destacadas das demais cláusulas contratuais; 

 
 Dados pessoais poderão ser tranferidos para terceiros apenas mediante prévia e expressa 

autorização do titular dos dados; 
 

 O titular dos dados deverá expressamente optar pela coleta e armazenamento dos seus 
dados, bem como pela divulgação e transferência dos seus dados para terceiros.  



ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE 
REGISTROS DE ACESSO E DE CONEXÃO - Lei 
12.965/2014 

 Provedor de Conexão = pessoa jurídica 
responsável pela habilitação de um terminal 
para envio e recebimento de pacotes de dados 
pela Internet. 

 Registros de Conexão: informações relacionadas 
à data, hora, início e fim da conexão com a 
Internet, duração e endereço de IP.  

 Retenção de Dados: o provedor deverá reter 
confidencialmente os registros de conexão do 
usuário, em um ambiente controlado e seguro, 
por 1 ano. 

 A responsabilidade pela retenção dos datos não 
deverá ser transferida do provedor de conexão 
para terceiros. 

 
 

Registros de Conexão de Internet  Registros de Acesso a Aplicações de 
Internet 

 Provedor de Aplicações = pessoas físicas ou jurídicas 
que disponibilizam um conjunto de funcionalidades 
que podem ser acessadas por um terminal conectado 
à internet. 

 Aplicações de Internet são o conjunto de 
funcionalidades que podem ser acessadas por meio de 
um terminal conectado à internet. 

 Registros de Acesso: informações referentes à data e 
hora de uso de determinada aplicação de internet 
(website) a partir de um endereço. 

 Retenção de Dados: o provedor deverá reter os 
registros de acesso, de maneira confidencial, em 
ambiente controlado e seguro, por 6 meses. 

 O provedor poderá terceirizar o armazenamento de 
dados, sujeito a prévio e expresso consentimento do 
usuário. Entretanto, o provedor continua responsável 
perante os usuários. 

Localização dos Bancos de Dados – O Congresso Nacional excluiu do texto da lei aprovada 
qualquer requisito envolvendo a obrigatoriedade de instalação ou uso de estruturas para 
armazenamento, administração ou disseminação de dados no país. 



RETENÇÃO DE DADOS 

 Além da obrigação estabelecida na Lei 12.965 relacionada à retenção de registros de 
acesso (período de retenção de 6 meses), determinados períodos de retenção estão 
presentes na legislação esparsa e devem ser determinados caso-a-caso (apenas no grau 
aplicável) 
 

 De acordo com a Lei nº 9.296/96 (Lei de Interceptação de Comunicações), o período de 
retenção deve ser especificado em requerimento específico pelas autoridades 
competentes.  
 

 Registros com repercussões civis: o artigo 205 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) 
estabelece regra geral para procedimentos civis a prescrição de 10 (dez) anos. 
Paralelamente, o Código Civil e outras leis fornecem diferentes prazos prescricionais 
aplicáveis a situações específicas. Sendo assim, a regra geral de 10 anos apenas será 
aplicada para os casos não regulados por uma previsão legal específica.  

 
 Registros com repercussões em ações de consumo: o artigo 27 do Código de Defesa 

do Consumidor (Lei nº 8.078/90) estabelece o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para 
os casos baseados em responsabilidade civil objetiva.  

 
 



NEUTRALIDADE DA REDE 

 É o princípio que obriga os responsáveis pela transmissão, comutação ou 
roteamento a conferir tratamento isonômico aos pacotes de dados que 
trafegam em suas redes, sem distinção por conteúdo, aplicação, serviço, 
dispositivo, origem e seu destino. 
 

 Para o Comitê Gestor da Internet no Brasil, ou CGI.br, a Neutralidade da 
Rede significa que “a filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar 
critérios técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, 
comerciais, religiosos, culturais ou qualquer outra forma de discriminação ou 
favorecimento”. 

 



NEUTRALIDADE DA REDE 

 
Art. 9º O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar 
de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e 
destino, serviço, terminal ou aplicação. 
 
Exceções: 
§ 1º A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das 
atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da 
Constituição Federal, para a fiel execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet 
e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de: 
 
I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações (VoIP, 
por exemplo); e 
II - priorização de serviços de emergência. 
 
§ 3º Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem como na transmissão, 
comutação ou roteamento, é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo 
dos pacotes de dados, respeitado o disposto neste artigo. 
 

 



NEUTRALIDADE DA REDE NO MUNDO 



NEUTRALIDADE DA REDE NO MUNDO 

http://www.hindustantimes.com/technology-topstories/the-battle-for-an-open-internet-a-look-at-the-net-
neutrality-debate/article1-1334081.aspx  
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http://www.hindustantimes.com/technology-topstories/the-battle-for-an-open-internet-a-look-at-the-net-neutrality-debate/article1-1334081.aspx


NEUTRALIDADE DA REDE 

 Consulta Pública da ANATEL 
 

— A Anatel colocou à disposição da sociedade consulta pública 
com questionamentos a fim de auxiliar a formulação do posicionamento 
da Agência acerca da regulamentação da neutralidade de rede prevista 
no §1º do artigo 9º da Lei nº 12.965/2014. 
 

— As manifestações podem ser encaminhadas por meio da Consulta Pública 
nº 08/2015 na página da Anatel na internet (http://www.anatel.gov.br) 
ou por meio da página http://www.anatel.gov.br/dialogo, até as 24h do 
dia 4 de maio de 2015.  
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SANÇÕES – Lei 12.965/2014 

 As penalidades pela violação das disposições legais incluem, sem prejuízo das demais 
sanções cíveis, criminais ou administrativas:  
 
— Advertência, com indicação de prazo para que o provedor adote as medidas 

corretivas cabíveis; 
 

— multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no 
seu último exercício, excluindo os tributos, considerados a condição econômica do 
infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a 
intensidade da sanção (empresas estrangeiras são responsáveis solidariamente com 
a brasileira pelo pagamento desta multa); 
 

— suspensão temporária das atividades do provedor (de coleta, armazenamento, 
guarda e tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por 
provedores de conexão e de aplicações de internet); e 
 

— proibição das atividades do provedor (de coleta, armazenamento, guarda e 
tratamento de registros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de 
conexão e de aplicações de internet). 
 

Espera-se que o procedimento para apuração de infrações seja regulamentado.  



PERGUNTAS? 
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