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Mira, te voy a contar una cosa:

Ya lo se.
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13 June was a turning point. The level of police brutality 
aimed at the protesters—and unrelated bystanders—shocked

Only that same day, Folha de São Paulo had called the 
protesters “marginal and sectarian,” “opportunists,” 
“youths predisposed to violence,” who felt that
a quixotic, “pseudo-revolutionary” cause—free public 
transport—justified terrible acts of vandalism and public 
disorder. Folha suggested, Avenida Paulista, where the 
protesters were supposed to gather, should be “reclaimed” 
through the “force of law”.



  

Junio de 2013

Debates sobre el poder de la midia en el país



  

Protests against traditional media groups took
place, due to both a perception that their coverage of the protests

was biased, and a general dissatisfaction regarding the role of media 
in Brazil’s social and political life.

In an attempt of rebranding, Globo went as far as apologizing 
in an O Globo editorial (31 August 2013), for having supported 

the 1964 military coup—an act. 



  

Brazil’s media landscape:
historically oligopolistic control

Viable by:
 flaws in the broadcast licensing system, with 
licenses used as political currency, regulatory 
voids, lax enforcement of existing rules, and an 
absence of adequate checks on cross-media 
ownership, which all ultimately impact on the 
diversity of news sources.



  

Around 40 percent of households had access to the 
internet in 2012.

Mobile broadband access has increased from 1.7 
percent of active SIM cards in 2008 to
52.5 percent in 2012



  

While television news ratings are in decline, the 
internet has become the second main source of 
news, and the number of people reading newspapers 
online has nearly tripled over four years. 
 



  

Brazilians are heavy users of social media and 
user-generated content platforms, with Facebook 
and YouTube being the second and fourth most 
accessed URLs in September 2013. 

In December 2012, Brazilians averaged 579 minutes 
a week on social networks, considerably above the 
global average of 383.3 minutes, according to 
comScore data.

Facebook has also become, as of mid-2011, an 
expressive online locus for the organization of 
public gatherings.



  

At the same time, Brazilians witnessed the emergence of organized, 
on-the-spot, independent coverage of the protests

The internet and social media
played an essential role in the organization of the protests,
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Septiembre 2013...



  

Precisamos criar mecanismos multilaterais para a rede que 
respeitem os principios:

a) Da liberdade de expressão, privacidade do indivíduo e 
respeito aos direitos humanos.

b) Da Governança democrática, multilateral e aberta, 
exercida com transparência, estimulando a criação coletiva 
e a participação da sociedade, dos governos e do setor 
privado.

c) Da universalidade que assegura o desenvolvimento social 
e humano e a construção de sociedades inclusivas e não 
discriminatórias.

d) Da diversidade cultural, sem imposição de crenças, 
costumes e valores.

e) Da neutralidade da rede, ao respeitar apenas critérios 
técnicos e éticos, tornando inadmissível restrições por 
motivos políticos, comerciais, religiosos ou de qualquer 
outra natureza.”

Septiembre, 2013...



  

Octubre, 2013...



  



  



  



  

Assembléia Geral da ONU.... NETMUNDIAL...  
UNESCO...  ITU...

netgovmap.org



  



  

Nacionalización de base 
de datos!!!!



  



  



  



  



  



  

Privacy:

The right to privacy must be protected. This includes not being 
subject to arbitrary or unlawful surveillance, collection, treatment 
and use of personal data. The right to the protection of the law 
against such interference should be ensured.

Procedures, practices and legislation regarding the surveillance of 
communications, their interception and collection of personal 
data, including mass surveillance, interception and collection, 
should be reviewed, with a view to upholding the right to privacy 
by ensuring the full and effective implementation of all 
obligations under international human rights law.



  

III. Issues dealing with specific Internet Governance 
topics

1.
Security and Stability
Mass and arbitrary surveillance undermines trust in the 

Internet and trust in the Internet governance 
ecosystem. Collection and processing of personal data 
by state and non-state actors should be conducted in 
accordance with international human rights law. More 
dialogue is needed on this topic at the international 
level using forums like the Human Rights Council and 
IGF aiming to develop a common understanding on all 
the related aspects.



  



  



  



  

Abril 2014...
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LEI Nº 12.965, DE 23 ABRIL DE 2014.

Privacidade como princípio, consentimento 
livre, expresso, informado, aplicacão das 
normas de consumidor, necessidade de 
ordem judicial

Mas trata apenas de: 

● Logs: registro de conexão e registros de 
acesso a aplicações de internet

● Inviolabilidade e sigilo do fluxo e 
armazenamento de comunicações

● Dados pessoais na internet coletados por 
intermediários especificos

Tipos de dados pessoais: ?
Tratamento: ?
Prazo; ?
Principios: ?
Direitos do titular?
Exceções: ?
Formas de Consentimento: ?
Responsável: ? Setor privado ou 
público?
Operador: ?
Comunicação destes dados?
Transferencia internacional?
Fiscalização: ?
Sanção: ?



  



  

Legislación 

y

Jurisprudencia
      
       BRASIL

Practicas
Cotidianas

Legislación 

y

Jurisprudencia

         EUAEvolución de las 
Tecnologias

Legislación 
            y
Jurisprudência
           UE

Legislación 

y

Jurisprudencia

         

Conflictos de Jurisdición 



  

https://antivigilancia.wiki.br



  

Obrigada!!!

@joana_varon

http://antivigilancia.tk



  

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS

Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e 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.



  

Art. 8o  A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é 
condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no 
caput, tais como aquelas que:

I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou

II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro 
brasileiro para solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.t.



  

Seção II
Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas

Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações 
de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de 
comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, 
da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1o O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar 
os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados 
pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação 
do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na 
Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7o.

§ 2o O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado 
mediante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado 
o disposto nos incisos II e III do art. 7o.

§ 3o O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem 
qualificação pessoal, filiação e endereço, na forma da lei, pelas autoridades 
administrativas que detenham competência legal para a sua requisição.

§ 4o As medidas e os procedimentos de segurança e de sigilo devem ser 
informados pelo responsável pela provisão de serviços de forma clara e atender a 
padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de confidencialidade quanto 
a segredos empresariais.



  

Seção II
Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas

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.



  

Seção II
Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas

Art. 12.  Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as 
infrações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às 
seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

I - advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II - multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no 
seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do 
infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade 
da sanção;

III - suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou

IV - proibição de exercício  das  atividades  que  envolvam os atos previstos no art. 11.

Parágrafo único.  Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo 
pagamento da multa de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou 
estabelecimento situado no País.



  

Subseção I
Da Guarda de Registros de Conexão

Art. 13.  Na provisão de conexão à internet, cabe ao administrador de sistema autônomo 
respectivo o dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado 
e de segurança, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do regulamento.

§ 1o A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a 
terceiros.

§ 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer 
cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao 
previsto no caput.

§ 3o Na hipótese do § 2o, a autoridade requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados a partir do requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial 
de acesso aos registros previstos no caput.

§ 4o O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao 
requerimento previsto no § 2o, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial 
seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo previsto no § 3o.

§ 5o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este 
artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste 
Capítulo.

§ 6o Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados 
a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida 
pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.



  

Subseção II
Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de 

Conexão

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



  

Subseção III
Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Aplicações

Art. 15.  O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que 
exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos 
deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, 
em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do 
regulamento.

§ 1o Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de 
internet que não estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a 
aplicações de internet, desde que se trate de registros relativos a fatos específicos em 
período determinado.

§ 2o A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer 
cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de internet que os registros de 
acesso a aplicações de internet sejam guardados, inclusive por prazo superior ao previsto 
no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13.

§ 3o Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este 
artigo deverá ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste 
Capítulo.

§ 4o Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados 
a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual vantagem auferida 
pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.



  

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.

Art. 17.  Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei, a opção por não guardar os 
registros de acesso a aplicações de internet não implica responsabilidade sobre 
danos decorrentes do uso desses serviços por terceiros.



  

Seção IV
Da Requisição Judicial de Registros

Art. 22.  A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto 
probatório em processo judicial cível ou penal, em caráter incidental ou 
autônomo, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o 
fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a 
aplicações de internet.

Parágrafo único.  Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento 
deverá conter, sob pena de inadmissibilidade:

I - fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II - justificativa motivada da utilidade dos registros solicitados para fins de 
investigação ou instrução probatória; e

III - período ao qual se referem os registros.

Art. 23.  Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das 
informações recebidas e à preservação da intimidade, da vida privada, da 
honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de justiça, 
inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.
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