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1. INTRODUÇÃO
No Brasil, o Comitê Gestor da Internet (CGI.br) é o órgão responsável por estabelecer
diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no país. No dia 8 de
agosto de 2017, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) iniciou
uma consulta pública para rediscutir a composição, as competências, o funcionamento e o
processo de eleição do Comitê.

1.1. A consulta pública
A consulta pública foi lançada pelo MCTIC com a intenção de revisar o desenho
institucional, as funções, e as competências do CGI.br. O Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações apresentou como argumento para a realização da consulta a
necessidade de harmonizar a estrutura de governança da Internet aos novos processos de
transformação digital. No documento-base da consulta, destacou a importância das instâncias
multissetoriais, do aprofundamento da transparência e participação, da adoção de medidas de
transição entre a atual estrutura para eventuais novas regras e, por fim, da preservação do caráter
multiparticipativo e democrático, com equilíbrio constante entre os setores representados.

1.2. Reações à consulta: polêmicas e receios
Essa proposta de rediscussão do CGI.br vinda do MCTIC surpreendeu os membros do
Comitê e da comunidade que acompanha os temas de políticas de Internet. Em um momento
político turbulento e pautado por uma ousada e controversa agenda de reformas do governo em
diversas frentes, as intenções do Governo Federal com a consulta foram imediatamente
questionadas por uma série de atores de diferentes setores.
A Coalizão de Direitos na Rede, que congrega uma série de organizações da sociedade civil,
e a Internet Society Brasil (ISOC), capítulo brasileiro de associação internacional para promoção
da rede, defenderam publicamente que a consulta deveria ser cancelada imediatamente.1 Esses
críticos afirmam que o processo foi conduzido de maneira unilateral pelo governo, uma vez que
não houve diálogo prévio no interior do próprio Comitê sobre o assunto. O deputado Orlando
Silva (PCdoB/SP) também criticou, no plenário da Câmara, a abertura da consulta pública, e
enviou pedidos de esclarecimento ao MCTIC no dia 15 de agosto de 2017. Ao mesmo tempo,
houve manifestações favoráveis à ação do governo: Samuel Possebon, jornalista especializado no

Coalizão Direitos na Rede. “Contra os ataques do governo Temer ao Comitê Gestor da Internet no Brasil”, disponível
em: https://direitosnarede.org.br/c/governo-temer-ataca-CGI/ (Acesso em 22.12.2017) e
1
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mercado de telecomunicações, publicou editoriais antes e depois do lançamento da consulta
pública argumentando que “é hora de mexer” no CGI.br.2

1.3. Manifestações do MCTIC e do CGI.br
Em meio a tantas manifestações críticas, o Ministério publicou um texto, no dia 14 de
agosto de 2017, no qual buscava explicar o porquê do processo de revisão, afirmando que a
consulta foi lançada com intuito de “angariar insumos” para avaliar a necessidade de
modernização do Comitê. No texto, indicou que não tinha a intenção de alterar a participação
minoritária de representantes do governo em relação a outros setores.3
Nesse contexto ainda, segundo a nota publicada pelo CGI.br, no dia 18 de agosto de 2017,
foi acordado entre o MCTIC e o CGI.br a elaboração de um documento pelo Comitê com
“informações, diretrizes e recomendações para o aperfeiçoamento da estrutura de governança da
Internet no Brasil”,4 entregue ao Ministério no dia 15 de dezembro de 2017.5 Para tanto, o CGI.br
optou por dar sequência à consulta pública realizada pelo MCTIC, abrindo uma nova rodada de
coleta de contribuições, estruturada em torno dos mesmos eixos. Essa nova fase, hospedada no
site do próprio CGI.br, ficou disponível entre os dias 2 de outubro e 19 de novembro de 2017.
Além da consulta online, o CGI.br também realizou uma audiência pública sobre o assunto,
durante o VII Fórum da Internet no Brasil, que ocorreu entre os dias 14 e 17 de novembro, no Rio
de Janeiro, gravada e disponível online.6
No documento entregue no dia 15 de dezembro ao governo,7 o CGI.br identificou
consensos sobre “a permanência do multissetorialismo, a ampliação dos espaços de participação
nos processos de governança da Internet, o compromisso e fortalecimento dos processos de
transparência e responsabilização, a construção de consenso como regra de operação em todas as

Possebon, Samuel. “O papel (e o futuro) do Comitê Gestor da Internet”, disponível em:
http://teletime.com.br/06/07/2017/o-papel-e-o-futuro-do-comite-gestor-da-internet/?noticiario=TT (Acesso em
22.12.2017) e Possebon, Samuel. “Consulta do CGI abre debate necessário”, disponível em:
http://teletime.com.br/14/08/2017/consulta-do-cgi-abre-debatenecessario/?noticiario=TT&__akacao=4409321&__akcnt=9fd012b8&__akvkey=e314&utm_source=akna&utm_medium=
email&utm_campaign=TELETIME+News+-+14%2F08%2F2017+23%3A10 (Acesso em 22.12.2017).
3
Teletime.
“Após
críticas,
MCTIC
defende
consulta
para
alterar
CGI.br”,
disponível
em:
http://teletime.com.br/14/08/2017/apos-criticas-mctic-defende-consulta-para-alterar-governanca-dainternet/?noticiario=TT (Acesso em 22.12.2017).
4 CGI.br. “Nota pública sobre a consulta MCTIC a respeito da estrutura de governança da Internet no Brasil”. Disponível
em: https://cgi.br/esclarecimento/nota-publica-sobre-a-consulta-do-mctic-a-respeito-da-estrutura-de-governanca-dainternet-no-brasil/ (Acesso em 22.12.2017).
5 do Amaral, Bruno. “CGI.br envia ao MCTIC propostas para aprimoramento da governança da Internet”, disponível em:
http://teletime.com.br/20/12/2017/cgi-br-envia-ao-mctic-propostas-para-aprimoramento-da-governanca-dainternet/ (Acesso em 22.12.2017).
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tUayYvE2JH0&t=2014s (Acesso em 22.12.2017).
7 CGI.br. “CGI.br divulga diretrizes para o aperfeiçoamento da estrutura de governança da Internet no Brasil”, disponível
em: http://www.cgi.br/noticia/releases/cgi-br-divulga-diretrizes-para-o-aperfeicoamento-da-estrutura-degovernanca-da-internet-no-brasil/ (Acesso em 22.12.2017).
2
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instâncias decisórias, o total respeito aos mandatos atuais vigentes no CGI.br, assim como as
competências do CGI.br e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br).”

1.4. Resposta do MCTIC ao Deputado Orlando Silva
No dia 30 de outubro de 2017, o MCTIC respondeu aos pedidos de esclarecimentos do
Deputado Orlando Silva (PCdoB/SP), afirmando novamente a necessidade de harmonizar e
modernizar a estrutura de governança da Internet aos novos processos de transformação digital.
Comentou ainda que “busca, com base na consulta pública, angariar insumos para avaliar a
possibilidade de modernização do atual modelo de Governança, identificando, inclusive, eventual
necessidade de ampliação da base representativa de diversos setores da sociedade, inclusive, e
especialmente, daqueles que não encontram espaço hoje dentro do Comitê”. O Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações também reafirmou que pretende manter a posição
minoritária do governo e preservar o caráter multissetorial do órgão. Defendeu também que uma
modernização na representação governamental é necessária, já que pastas estratégicas para a
Internet brasileira, como o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Justiça, que foram
fundamentais no processo de elaboração do Marco Civil da Internet, estão de fora. Perguntado
sobre qual a posição do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações em relação
às alterações necessárias no formato das eleições do CGI.br, o MCTIC respondeu que não há
propostas de mudanças e sim “um processo de diálogo com a sociedade para avaliar a necessidade
de modernização da atual estrutura”.8

1.5. O papel do InternetLab: analisar o contexto e mapear as posições do
debate
Ocupando o papel de uma entidade acadêmica, o InternetLab utilizou uma metodologia de
acompanhamento e sistematização das contribuições enviadas para ambas consultas públicas e
durante a audiência pública, desenvolvida durante a análise de outros processos participativos
(como relatório sobre a Regulamentação do Marco Civil da Internet e o relatório sobre o
Anteprojeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais).9 O objetivo foi dar visibilidade a esse
momento importante para o aperfeiçoamento da estrutura de governança da Internet no Brasil. A
falta de consenso em relação à forma e ao momento de proposição da consulta e preocupações
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nota Técnica nº 19121/2017/SEI-MCTIC (28.09.2017)
Brito Cruz, Francisco et al. (2015). “O que está em jogo na regulamentação do Marco Civil da Internet?”, disponível em
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2015/08/Report-MCI-v2-ptbr.pdf (Acesso em 22.12.2017) e Brito
Cruz, Francisco et al (2016). “O que está em jogo no debate sobre dados pessoais no Brasil?”, disponível em:
http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2016/05/reporta_apl_dados_pessoais_final.pdf
(Acesso
em
22.12.2017).
8
9
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quanto aos eventuais desdobramentos do processo fazem com que seja essencial acompanhá-lo
de perto.
Este relatório apresenta o resultado final de nossa análise e acompanhamento das
plataformas e da audiência pública, sistematizando as contribuições, mapeando os pontos em
debate, os principais argumentos levantados e os agentes engajados.

2. METODOLOGIA
Foram analisadas todas as contribuições enviadas ao Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) por meio da plataforma online “Participa.br”, durante todo o
período da consulta, que aconteceu entre os dias 08 de agosto de 2017 e o dia 08 de setembro de
2017, e todas as contribuições enviadas ao site do CGI.br, entre os dias 3 de outubro de 2017 e 19
de novembro de 2017. Também constam na análise as contribuições expostas durante a audiência
pública realizada no dia 17 de novembro, durante o VII Fórum da Internet no Brasil.
Os debates giraram em torno dos 5 eixos propostos pelo MCTIC, que por sua vez se
referiam a pontos chave no funcionamento e composição do Comitê: “competência” (possíveis
mudanças e melhorias em relação às funções do Comitê); “composição” (discussão sobre setores
atuais e eventual necessidade de inclusão de outros atores); “eleição e mandato” (contribuições
para aprimorar o processo de escolha dos membros eleitos); “transparência” (aperfeiçoamento
dos mecanismos de transparência); e “outros temas ou considerações” (para assuntos
residuais). Os participantes eram livres para fazer comentários em cada eixo da consulta ou enviar
contribuições por meio de documentos em PDF.

2.1.

Como foi feita a análise?
Da totalidade das contribuições, foram suprimidas do relatório aquelas que possuíam

críticas ou elogios vagos ao Comitê ou à consulta, ou quando a temática da contribuição não se
relacionava ao aperfeiçoamento da estrutura da governança da Internet. Em todas as outras,
buscamos identificar as teses e argumentos defendidos, assim como relacioná-los com os
agentes que se manifestaram na plataforma.
Comentários sobre um eixo específico realizado em outro foram realocados no relatório,
com o objetivo de facilitar a compreensão. O item “outros temas” reúne tanto contribuições
enviadas ao eixo “outros temas ou considerações” como aquelas que não possuíam consonância
temática com nenhum dos eixos propostos, e que foram realocadas e agrupadas na análise. Nos
casos em que atores participaram nos três momentos (na plataforma do MCTIC, na plataforma
11

do CGI.br e durante a audiência pública), quando houve divergências no conteúdo dos
posicionamentos, foram consideradas as últimas contribuições realizadas.
As contribuições foram divididas em três categorias:
1) Questões controversas
Essa categoria diz respeito àquelas contribuições que foram efetivamente debatidas,
apresentando posições conflitantes. É importante ressaltar que, nesses casos, não
necessariamente essas contribuições foram feitas no mesmo eixo. O critério para organizá-las
dessa forma foi que guardassem forte relação temática.

2) Propostas avulsas
Essa categoria diz respeito àquelas contribuições que não encontraram contraposição direta
no debate. Cabe observar que nem todas as propostas esparsas analisadas integram este
relatório, tanto em função da aplicação dos critérios de exclusão já mencionados, quanto por
algumas terem sido resumidas para melhor compor o resultado.

3) Sugestões de redação
Essa categoria elencou sugestões de redação feitas pelos participantes. Na maioria das vezes,
essas sugestões tiveram correspondência com alguma das respostas de questão controversa
ou proposta avulsa elencada. Em alguns casos, entretanto, foram sugestões de redação
isoladas, sem maiores considerações temáticas.

2.2. Comentários da equipe do InternetLab
Este relatório também conta com comentários feitos pela equipe do InternetLab para
aprofundamento contextual de discussões travadas na plataforma.

2.3. O que esperar do presente relatório?
O relatório busca realizar uma descrição do processo participativo, mapeando os pontos
em debate, os principais argumentos levantados e os agentes engajados, para que, a partir desse
trabalho analítico, fique mais fácil avaliar as propostas realizadas e as opções de revisão do
modelo atual que forem feitas. Não há aqui a pretensão de apresentar exaustivamente todos os
posicionamentos do debate, mas espera-se que o relatório sirva de guia para estudos
aprofundados sobre cada um dos temas expostos. Destarte, espera-se oferecer subsídios à
atualização do Decreto n. 4.829, de 3 de setembro de 2003.
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2.4. Licença de uso de conteúdo
A integralidade do conteúdo publicado na plataforma Participa.br é de titularidade da
Secretária-Geral da Presidência da República e está sujeito à licença Creative Commons –
Atribuição – Compartilhamento 3.0 Brasil (CC BY 3.0), como determinado nos Termos de Uso da
plataforma. O conteúdo publicado no site do CGI.br está sujeito à licença Creative Commons –
Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0), como determinado no site do Comitê. Este relatório em si
está licenciado sob uma licença Creative Commons CC BY 3.0 BR, que permite que outros remixem,
adaptem e criem obras derivadas sobre a obra original, inclusive para fins comerciais, contanto
que atribuam crédito aos autores corretamente.
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3. MAPA DE ARGUMENTOS E PROPOSTAS GERAIS
3.1. Primeiro eixo: competência
O CGI.br desempenha funções técnicas essenciais para o funcionamento da rede e é
responsável por estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da
Internet no Brasil. Uma das funções técnicas, por exemplo, é a de coordenar a atribuição de
endereços IP (Internet Protocol) para provedores de conexão, protocolo necessário para oferecer
a alguém uma conexão à Internet. O registro de nomes de domínios de páginas da Internet “.br”
também ficou a cargo do CGI.br. Domínios são os nomes que identificam facilmente um endereço
ou um serviço na web, sem que seja necessária a memorização de uma sequência de números
para encontrar os sites. No caso do Brasil, esses nomes de domínio terminam em “.br” e, ao longo
do tempo, essa atividade de registro se tornou paga, configurando hoje a maior fonte de receita do
Comitê.
O CGI.br também emite recomendações técnicas sobre quais os padrões e procedimentos
que deveriam ser adotados nos serviços de Internet no país, além de promover estudos e
recomendações sobre a segurança da Internet, propondo programas de pesquisa e
desenvolvimento relacionados à rede. Suas competências se encontram previstas no Art. 1º do
Decreto nº 4.829/2003.
Tal decreto também confere ao Comitê a competência para aprovar seu regimento interno.
Esse regimento cria instituições subordinadas ao Comitê, como é o caso do Núcleo de Informação
e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), órgão encarregado das funções administrativas e
operacionais do CGI.br. Na atual estrutura, o NIC.br é o responsável por garantir e conservar a
qualidade dos registros de domínios do “.br” e por realizar a cobrança referente aos mais de 3,4
milhões de domínios já registrados.
Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que terá as seguintes atribuições:
I - estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil;
II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na
execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na
administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain),
".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;
III - propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a
manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso, bem como estimular a sua
disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades constantes de agregação de
valor aos bens e serviços a ela vinculados;
IV - promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais,
para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada
utilização pela sociedade;
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V - articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação
das atividades inerentes à Internet;
VI - ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet;
VII - adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a gestão da
Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da
Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere;
VIII - deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente aos serviços de
Internet no País; e
IX - aprovar o seu regimento interno.

O Comitê participou ativamente do processo de elaboração do Marco Civil da Internet (Lei
nº 12.965, de 2014), oferecendo as primeiras diretrizes para a criação da lei e estando presente
em todo o seu processo de tramitação. Quando aprovada, a lei fortaleceu seu papel, definindo que
o CGI.br deve ser ouvido em assuntos relacionados à neutralidade de rede e sobre requisitos
técnicos à prestação adequada dos serviços e aplicações, no inciso II do artigo 24:
Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no desenvolvimento da Internet no Brasil:
“(...) II - promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da Internet, com participação do
Comitê Gestor da Internet no Brasil;”

Além dessas atribuições, no Decreto regulamentador do Marco Civil, o Decreto nº 8771, de
2016, o Comitê recebeu novas atribuições, ficando responsável por elaborar as diretrizes para
aplicação e fiscalização da neutralidade de rede no país e por elaborar as diretrizes para o
trabalho dos órgãos e entidades da administração pública federal em temas relacionados à
governança da Internet:
Art. 5º, § 2º. A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel atuará na fiscalização e na apuração
de infrações quanto aos requisitos técnicos elencados neste artigo, consideradas as diretrizes
estabelecidas pelo Comitê Gestor da Internet - CGI.br.
(...)
Art. 20. Os órgãos e as entidades da administração pública federal com competências específicas
quanto aos assuntos relacionados a este Decreto atuarão de forma colaborativa, consideradas as
diretrizes do CGI.br, e deverão zelar pelo cumprimento da legislação brasileira, inclusive quanto à
aplicação das sanções cabíveis, mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica
sediada no exterior, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.965, de 2014.

Em cada um dos eixos da consulta pública, o MCTIC elencou algumas questões para guiar
as discussões na plataforma. No caso do eixo sobre competências e atribuições do Comitê, o
Ministério propôs as seguintes perguntas na plataforma Participa.br:
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Quais tipos de mecanismos podem ser estabelecidos de modo a aprimorar a concatenação de
esforços entre as competências estratégicas e as atividades operacionais vinculadas ao
exercício de governança da Internet brasileira?



Tendo em vista o contexto atual de transformação digital, que atualizações devem ser
promovidas quanto às competências do CGI.br?
As discussões nesse eixo debruçaram-se sobre as atribuições acima expostas do CGI.br,

envolvendo debates sobre expansão, manutenção ou alteração destas competências. Uma análise
abrangente dos comentários dos participantes revela certa coesão quanto à necessidade de
manutenção das atribuições atuais do Comitê, previstas tanto no Decreto de 4.829/2003, como no
Marco Civil da Internet e seu Decreto regulamentador. Segundo a maioria dos participantes, as
atribuições para a elaboração das diretrizes estratégicas para o desenvolvimento e uso da Internet
no Brasil não devem sofrer nenhum tipo de alteração.
Foi apontada também, por alguns outros participantes, a necessidade de uma possível
expansão dessas atribuições, ou seja, da inclusão de novas responsabilidades, como a elaboração
de recomendações que devam ser incorporadas pelo poder público no desenvolvimento de
políticas públicas relacionadas à Internet (UBM e Barão de Itararé), ou, ainda, que a descrição de
competências do CGI.br faça menção ao NIC.br e ao Fórum de Governança da Internet (Internet
Governance Forum – IGF) das Nações Unidas (IDEC), entre outras propostas de ampliação.
Outro grupo de participantes, apesar de salientar a importância de diversas das
competências já atribuídas ao Comitê, se posicionou contra qualquer tipo de ampliação de suas
competências, inclusive de formulação ou fiscalização de políticas públicas. O grupo reforçou o
caráter consultivo e de assessoramento do CGI.br. Houve ainda contribuições defendendo uma
reorientação das atribuições do Comitê, argumentando que o órgão deveria ser responsável
principalmente por atividades relacionadas a questões técnicas (Claro S. A.).
Abaixo foram compilados os diferentes posicionamentos dos participantes do debate
relacionado às competências.
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3.1.1. Quais devem ser as atribuições e competências do Comitê?
Propostas avulsas
(A) O Comitê deve manter as atribuições e competências atualmente previstas na
legislação.
As competências do Comitê expressas pelo Decreto de 2003 e as novas atribuições reconhecidas
no Marco Civil e em seu decreto regulamentador devem ser mantidas integralmente. Além das
atribuições do Decreto de 2003, o CGI.br editou o Decálogo de Princípios para a Governança da
Internet, por meio da Resolução 2009/0032, que foi orientou a elaboração do Marco Civil. As
normas em vigor já conferem ao CGI.br atribuições suficientes e atualizadas com as demandas da
sociedade e mercado para atender a forte dinâmica dos serviços e temas relacionados à Internet
(PROTESTE, ABRANET e Intervozes). Além disso, o Comitê tem um papel bastante claro para
assuntos como neutralidade da rede e definição de padrões técnicos para a segurança da guarda e
tratamento de dados pessoais (Instituto Digital e Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina). A
composição multissetorial do CGI.br o coloca em posição privilegiada para proposição de
diretrizes a serem seguidas tanto do ponto de vista técnico, como não técnico (SBC).
Com estas atribuições o Comitê contribuiu significativamente ao longo dos seus anos de existência
para o desenvolvimento da Internet no Brasil de forma segura e sustentada (PROTESTE e
Instituto Nupef). Esta estrutura é fundamental para a gestão democrática da Internet (Gustavo
Mascarenhas Lacerda Pedrina) e para lidar com as oportunidades e desafios relacionados ao
desenvolvimento e expansão da Internet no país (GEPI-FGV).
Quem defende isso? SBC, Lucidio Souza, Brasscom, Instituto Educadigital, Gustavo Mascarenhas
Lacerda Pedrina, Instituto Nupef, Coding Rights; Intervozes, RNP, GEPI-FGV, Youth@ForumBR;
Marcos Dantas, UPX, Kimberly Anastacio, ABRANET, Rede de Pesquisa em Governança da Internet e
PROTESTE.
(B) O novo decreto deve incluir atividades que o Comitê já realiza, mas que não estão
previstas na legislação atual.
Sergio Amadeu sugeriu incluir nas competências algumas atividades que o Comitê já realiza, tais
como “acompanhar e participar de comitês, grupos, coletivos técnicos, forças-tarefas de definições
de padrões, protocolos e definições relativas à formatos da Internet”. O IDEC sugeriu menção
expressa às atividades do NIC.br, que não existia à época da elaboração do Decreto de 2003, e
também que o fomento à “participação social nos fóruns internacionais e na colaboração da
formação de novas gerações interessadas em temas de governança da Internet” passassem a ser
previstos formalmente.
A Safernet sugeriu a inclusão da elaboração de “diretrizes para a organização das relações entre
governo e sociedade na execução do registro de nomes de domínio e na alocação dos números IPs, no
melhor interesse do desenvolvimento da Internet no país”.
Quem defende isso? Sérgio Amadeu, IDEC e Safernet.
(C) As atribuições e competências devem se limitar a atividades de caráter técnico.
As atribuições e a atuação do Comitê devem ser “voltadas aos aspectos técnicos, com a finalidade de
promover e contribuir para o desenvolvimento da Internet e transformação Digital no Brasil. Sua
competência não deve se confundir com de outros órgãos e/ou agência reguladora. Se abster de
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posicionamentos políticos e ideológicos. Sua atuação e recomendação deve ser pautada em
pareceres e relatórios técnicos, aprovados internamente por seus representantes, titulares ou
suplentes. O conhecimento técnico do GCI deve ser sua principal característica e instrumento de
cooperação com o desenvolvimento da Internet” .(Claro S.A.)
Quem defende isso? Claro S.A.

3.1.2. O Comitê deve assumir responsabilidades ligadas à formulação de políticas
públicas?
Ainda nesse eixo, foi discutido, de forma geral, o papel do Comitê na elaboração de
políticas públicas, e mais especificamente a atuação do CGI.br em relação à Estratégia Digital
Brasileira, iniciativa do Governo Federal, apresentada em 01 de agosto de 2017, com propostas e
diretrizes para guiar a digitalização da economia brasileira nos próximos anos.
Respostas controversas
(A) Não.
As atribuições e competências devem ser de caráter consultivo e de recomendações. O Comitê
deve se limitar a orientar e opinar sobre o uso e governança da Internet no Brasil, mantendo sua
natureza instrutória (BFA e ABO20) e de recomendações. Não caberia ao órgão a efetiva
formulação de políticas, de iniciativas regulatórias, ou de fiscalização. O Comitê deveria ter caráter
de assessoramento do Estado (OI S.A. em Recuperação Judicial, Febratel e Sinditelebrasil).
Mais especificamente, concerne ao Comitê a emissão de recomendações, instruções e diretrizes
sobre assuntos relacionados à governança da Internet, não cabendo a ele formular, fiscalizar ou
regulamentar políticas públicas. “Portanto, não parece apropriado que seja trazido para o escopo
de atribuições do CGI.br a função de elaboração implementação e/ou acompanhamento da
Estratégia Digital Brasileira. O CGI.br deve, não se questiona, oferecer subsídios ao Governo Federal
para que esse adote as medidas viabilizadoras de uma maior adoção da Internet no País, uma
ampliação da cobertura de infraestrutura de conectividade dentre outros temas afetos ao uso da
Internet nesse processo transformacional”. (OI S.A. em Recuperação Judicial, Febratel e
Sinditelebrasil)
Quem defende isso? Andressa Papas, BFA, OI S.A. em Recuperação Judicial, Febratel,
Sinditelebrasil e ABO20.
(B) Sim.
A UBM e Barão de Itararé sugeriram que os itens I e II do Decreto de 2003 não deveriam se
resumir a elaboração de diretrizes, mas avançar para recomendações que devam ser incorporadas
pelo poder público na elaboração de políticas públicas.
Nesse sentido, caberia ao Comitê auxiliar na formulação, implementação e acompanhamento da
Estratégia Digital Brasileira. “Entende-se que seria interessante que o Direito posto trouxesse
expressamente o que implica a atribuição de que trata o inciso I do artigo 1° do Decreto 4.829/2003,
no sentido de discriminar, não exaustivamente, ou seja, não de forma taxativa, que essa competência
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diz respeito há funções de: Funcionamento irrevogável como instância consultiva na definição de
políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento da Internet e das tecnologias digitais; Auxílio à
formulação, implementação e acompanhamento da Estratégia Digital Brasileira” . (UBM e Barão de
Itararé)
Quem defende isso? SOLINTEL, UBM, Internet Sem Fronteiras e Barão de Itararé.

3.1.3. Sugestões de redação do eixo sobre competências:
Sugestões de redação
Autor da sugestão: Sinditelebrasil
(MODIFICAÇÃO)
I- estabelecer propor diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no
Brasil;
II- estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na
execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na
administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain),
".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;
III- propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a
manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso dentro de suas competências, bem
como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades
constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados;
IV- promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais,
para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada
utilização pela sociedade;
V- articular as ações relativas à proposição propor a adoção de normas e procedimentos relativos
à regulamentação das atividades inerentes à Internet;
VI- ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet; ser
representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet;
VII- adotar estabelecer os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a
gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de
cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento
congênere;
VIII- deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente às suas atribuições
aos serviços de Internet no País; e
(INCLUSÃO)
IX- aprovar o seu regimento interno, que deverá observar os pontos abaixo relacionados:
I. Em relação às definições para a Governança da Internet brasileira:
- O conceito e a prática de governança:
- Identificação da origem dos problemas de governança e ações para sua mitigação;
- Definição e delimitação da Governança exercida pelo CGI.br;
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- Implementação de Projeto de Governança no CGI.br;
II. Processo eleitoral;
III. Gestão Executiva;
IV. Atuação e responsabilidades;
V. Código de conduta e padrões éticos entre outros.
Autor da sugestão: Algar
(MODIFICAÇÃO)
I- estabelecer propor diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no
Brasil;
II- estabelecer propor diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na
execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na
administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain),
" .br ", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;
III- propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a
manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso dentro de suas competências, bem
como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades
constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados;
IV- promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais,
para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada
utilização pela sociedade;
V- articular as ações relativas à proposição propor a adoção de normas e procedimentos relativos
à regulamentação das atividades inerentes à Internet;
VI- ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet; ser
representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet;
VII- adotar propor os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a
gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de
cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento
congênere;
VIII- deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente às suas atribuições
aos serviços de Internet no País; e
(INCLUSÃO)
IX - aprovar o seu regimento interno, que deverá observar os pontos abaixo relacionados:
I. Em relação às definições para a Governança da Internet brasileira:
- O conceito e a prática de governança:
-Identificação da origem dos problemas de governança e ações para sua mitigação;
- Definição e delimitação da Governança exercida pelo CGI.br:
- Implementação do Projeto Governança no CGI.br com as seguintes etapas:
Etapa 1. Referencial consolidado do Projeto de Governança;
Etapa 2. Definição e divulgação;
Etapa 3. Participação e representatividade;
- Definição das regras de governança do CGI.br
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II. Assembleias Gerais;
III. Processo eleitoral;
IV. Gestão Executiva;
V. Atuação e responsabilidades;
VI. Código de conduta e padrões éticos entre outros.
Autor da sugestão: OI S.A. em Recuperação Judicial
(MODIFICAÇÃO)
I- estabelecer propor diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no
Brasil;
II- estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na
execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na
administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain),
".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;
III- propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados à Internet, que permitam a
manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso dentro de suas competências, bem
como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando oportunidades
constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados;
IV- promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais,
para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada
utilização pela sociedade;
V- articular as ações relativas à proposição propor a adoção de normas e procedimentos relativos
à regulamentação das atividades inerentes à Internet;
VI- ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet; ser
representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet;
VII- adotar estabelecer os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a
gestão da Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de
cúpula da Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento
congênere;
VIII- deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, relativamente às suas atribuições,
observando suas competências, inclusive originadas em órgão(s) vinculado(s), que não deve(m)
ter autonomia para deliberar aos serviços de Internet no País; e
(INCLUSÃO)
IX - aprovar o seu regimento interno, que deverá incluir e detalhar os pontos abaixo:
a) Em relação às definições para a Governança da Internet brasileira:
- O conceito e o exercício da governança para fins de recomendações e manifestações públicas,
sempre por decisão por consenso ou por maioria absoluta e levando em consideração a
participação dos segmentos afetados pelas propostas;
- Definição e delimitação da Governança exercida pelo CGI.br compatível com seu papel de
assessoramento;
- Implementação e controle do processo de governança no CGI.br com o estabelecimento de
critérios que evitem o controle de determinados setores representados no Comitê sobre os grupos
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de trabalho, as câmaras de assessoramento, a representação nacional e internacional do Comitê,
promovendo obrigatoriamente um rodízio entre os membros do referido colegiado;
b) Detalhamento do Processo eleitoral;
c) Gestão Executiva;
d) Critérios a serem obedecidos pelos conselheiros para falarem em nome do Comitê;
e) Código de conduta e padrões éticos entre outros.
Autor da sugestão: Claro S.A.
(MODIFICAÇÃO)
I- estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil;
I- II-estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e a sociedade, na
execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e na
administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain),
".br", no interesse do desenvolvimento da Internet no País;
II- III propor programas de pesquisa e desenvolvimento relacionados ao objeto de sua
competência à Internet, que permitam a manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no
uso, bem como estimular a sua disseminação em todo o território nacional, buscando
oportunidades constantes de agregação de valor aos bens e serviços a ela vinculados;
III- IV-promover estudos e recomendar procedimentos, normas e padrões técnicos e operacionais,
para a segurança das redes e serviços de Internet, bem assim para a sua crescente e adequada
utilização pela sociedade;
V-articular as ações relativas à proposição de normas e procedimentos relativos à regulamentação
das atividades inerentes à Internet;
IV- VI- ser representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet; ser
representado nos fóruns técnicos nacionais e internacionais relativos à Internet;
V- VII adotar os procedimentos administrativos e operacionais necessários para que a gestão da
Internet no Brasil se dê segundo os padrões internacionais aceitos pelos órgãos de cúpula da
Internet, podendo, para tanto, celebrar acordo, convênio, ajuste ou instrumento congênere;
VI- VIII deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, observando suas competências,
inclusive originadas em órgão(s) vinculado(s), que não deve(m) ter autonomia para deliberar
relativamente aos serviços de Internet no País;
VII- X aprovar o seu regimento interno.
Autora da sugestão: Vanda Scartezini
(INCLUSÃO)
V - articular, juntamente com a comunidade técnica interessada, as ações relativas à proposição de
normas e procedimentos relativos à regulamentação das atividades inerentes à Internet;
X – As atividades do CGI.br devem primar pela transparência em sua gestão, com publicação de
seus balanços, chamadas para projetos e/ou desenvolvimentos através de editais públicos, dando
total publicidade à sua gestão dentro dos princípios de ética e eficiência.
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Autor da sugestão: Bruno Schimitt Morassutti
(INCLUSÃO)
X – produzir relatório anual a respeito da implementação da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014,
analisando aspectos jurídicos, técnicos e econômicos sobre o tema e apresentado, quando
necessário, propostas de atualização normativa.
Autor da sugestão: Telefônica Brasil
(MODIFICAÇÃO)
VIII - deliberar sobre quaisquer questões a ele encaminhadas, no limite de suas atribuições
relativamente aos serviços de Internet no País; e

3.2. Segundo Eixo: Composição
O Comitê, entre 1995 e 2003, era formado apenas por nove representantes apontados pelo
governo. Em 2003, o Comitê passou por alterações, por meio do Decreto nº 4.829/2003, que deu
origem ao atual formato institucional multissetorial do CGI.br, estabelecendo um novo quadro de
conselheiros/as, formado por:


9 representantes do setor governamental, sendo
o

1 representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e da Informação; da
Defesa; das Comunicações;

o

1 representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior;

o

1 representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

o

1 representante da Casa Civil;

o

1 representante da Anatel;

o

1 representante do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico; e

o

1 representante do Conselho Nacional de Secretários para assuntos de
Ciência, Tecnologia e Inovação;





4 representantes do setor empresarial, sendo
o

1 representante de provedores de acesso e conteúdo;

o

1 representante de empresas infraestrutura;

o

1 representante da indústria;

o

1 representante das empresas usuárias de Internet;

4 representantes do terceiro setor;
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3 representantes da comunidade científica e tecnológica (acadêmicos, técnicos e
estudiosos da área);



1 representante de notório saber em assuntos de Internet (um especialista com
amplo conhecimento de questões complexas da área).

Gráfico com a distribuição do Comitê prevista no Decreto nº 4.829/2003 (Fonte: CGI.br)

Ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, o CGI.br tornou-se referência,
principalmente em virtude de seus processos de decisão sobre a Internet no formato
multissetorial. Com diferentes posições em jogo, o multissetorialismo está no centro de discussões
sobre governança da Internet travadas em fóruns internacionais. A chave estaria na consideração
permanente dos pontos de vista de cada um dos setores, o que diferencia tal modelo de formatos
clássicos de instituições e organizações nacionais e internacionais. Em modelos mais tradicionais,
por exemplo, o setor governamental concentraria o poder sobre o que poderia ser discutido e
sobre as decisões e estratégias: não haveria espaço para pontos de vista que fugissem à lógica
estatal. Na opinião de defensores do multissetorialismo, tal formato não seria adequado para lidar
com a complexidade de temas e atores próprios da arquitetura da Internet.
Críticos deste modelo, por outro lado, sinalizam que grupos mais fortes (governos
autoritários ou um forte setor privado, por exemplo) podem utilizar tais espaços apenas como
forma de legitimar processos pouco abertos ou transparentes. Para tais críticos, a maior abertura
à participação não significaria necessariamente que grupos consigam transformar os debates em
influências efetivas nas decisões ou nas leis. A manutenção do multissetorialismo, porém, foi
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defendida de forma unânime nas contribuições apresentadas nas consultas públicas e na
audiência.
A discussão neste eixo tratou principalmente das propostas de alteração da composição do
Comitê, definida no Decreto, o que envolveu debater quantos representantes cada setor terá e
quais segmentos estarão representados por cada um deles. As perguntas propostas pelo MCTIC
para guiar as contribuições foram:


Dentre as cinco categorias existentes, há necessidade de incluir novos segmentos ou melhor
especificar os segmentos a serem representados?



É conveniente redefinir as categorias/segmentos existentes, considerando as diferentes
atividades que compõem a cadeia de valor da Internet?



No setor governamental, é importante incluir pastas atualmente não representadas?



É interessante buscar equilíbrio, no Comitê, entre membros oriundos de diferentes áreas do
conhecimento (e.g. ciências exatas, ciências humanas e sociais)?
As contribuições sugeriram modificações na estrutura geral do Comitê, nos aspectos

particulares da composição do pleno e na composição desenhada dentro de cada segmento
(empresarial, terceiro setor, comunidade científica e tecnológica, e governamental).
Alguns comentários feitos em relação à reestruturação do desenho institucional do CGI.br
sugeriram a constituição de uma estrutura em camadas, revelando uma certa coesão das
propostas em relação à necessidade de ampliar os espaços de participação. As propostas
sinalizaram alguns elementos primordiais das novas camadas da estrutura, mas sem detalhar
todos os processos decisórios ou modalidades de participação dentro e entre elas.
Foram feitas ainda contribuições em relação à modificação da composição das 21 cadeiras
do pleno do Comitê. A maioria das contribuições sinalizou a necessidade de tornar a
representação entre os setores paritária (hoje o setor governamental tem 9 cadeiras; setor
empresarial, terceiro setor e comunidade científica e tecnológica tem 4 cadeiras cada, e uma
cadeira é do notório saber da Internet).
Além dos comentários em relação à composição das cadeiras, foram feitas sugestões sobre
como deveria ser a distribuição entre os segmentos de cada setor. No setor empresarial, muitas
contribuições defenderam o desmembramento da cadeira “provedores de conteúdo e acesso”,
garantindo um representante de cada atividade na composição do Comitê. Para além de apenas a
separação, outros comentários mencionaram a importância de se aumentar a representatividade
do setor empresarial. Para o setor governamental, foi mencionado a necessidade de reduzir e
alterar a atual composição.
Os participantes do debate apresentaram diferentes contribuições acerca da composição.
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3.2.1. O Comitê deve ter camadas hierarquizadas de decisão?
Algumas propostas sugeriram a reformulação total da composição do Comitê, por meio da
introdução de um modelo decisório estratificado em camadas. Dois principais modelos foram
propostos: (i) criação de 3 camadas estruturantes (base, intermediária e pleno), e (ii) criação de 4
camadas estruturantes (base, intermediária, transversal e pleno).
A camada de base proposta funcionaria como uma Camada Setorial, na qual todas as
entidades ou pessoas interessadas nas discussões de governança da Internet poderiam participar,
inclusive dos processos decisórios. Cada setor seria composto por membros associados,
habilitados segundo regras específicas definidas no âmbito dos processos de cada setor. Tais
membros seriam responsáveis, por exemplo, por “identificar assuntos de interesse setorial, pautar
a atuação das respectivas instâncias superiores e esboçar propostas de encaminhamento para a
apreciação das mesmas” (ABRANET).
A camada intermediária funcionaria como um Conselho Setorial, composto por um
representante de cada setor envolvido, responsável por supervisionar e coordenar o trabalho das
respectivas camadas de base. Este nível funcionaria como uma instância deliberativa, na qual
seriam discutidas e aprovadas as posições dos setores em relação às decisões e políticas a serem
estabelecidas pelo CGI.br. A quantidade de membros dessa camada e as regras de representação,
participação e elegibilidade seriam definidas ao longo do processo de implementação do novo
modelo pelos seus membros, considerando as peculiaridades de cada comunidade e respeitando
as regras e diretrizes gerais estabelecidas para todos os setores. A quantidade de membros que
essa camada deveria ter não foi consenso entre as propostas.
A camada superior funcionaria de forma similar ao atual Conselho Diretor do CGI.br (ou
Pleno do CGI.br), responsável por supervisionar e coordenar o funcionamento de todo a estrutura
do Comitê.

O Conselho seria a instância decisória responsável, por exemplo, por “adotar,

referendar e validar as políticas e encaminhamentos definidos individual e/ou coletivamente pelas
instâncias setoriais mencionadas acima” (ABRANET). As propostas variaram em relação à
quantidade de membros que essa camada deveria ter, algumas afirmaram que o Conselho deveria
contar com cinco representantes por setor, em um total de 20, com uma cadeira reservada para o
diretor-presidente do NIC.br (ABRANET), enquanto outras propuseram até 25 membros, sendo
seis para cada setor, e mais uma cadeira para o presidente do Conselho (ITS Rio).
Por fim, algumas propostas sugeriram ainda a criação de uma quarta camada
transversal, a Camada Multissetorial Transversal, na qual seriam organizados os temas e pautas
de diálogo, e que funcionaria como canal de diálogo e troca de informações (PROTESTE e
Intervozes). Tal instância reuniria membros das três camadas, com representantes dos quatro
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setores e teria como atribuição, por exemplo, fomentar “o debate de algum tema específico ou a
produção de uma pesquisa ou resultado que possa ser levado à aprovação do Órgão Pleno” (ITS Rio).
Respostas controversas
(A) Divisão da composição em três camadas com...
A.1. ... eleição direta dos representantes da camada superior pelos membros associados da
camada de base (ABRANET, Safernet, SBC, RNP, ABES, Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina
e ABRINT):
Todos os representantes do Conselho serão eleitos por meio da Camada da Base, de
acordo com “regras definidas pelas comunidades constituintes respectivas, respeitadas as
regras e diretrizes gerais estabelecidas para todos os setores”. (ABRANET)
A.2. ... eleição direta dos representantes da camada superior pelos representantes da camada
intermediária (Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina):
Nessa proposta, mantem-se a camada de base e a camada superior e são sugeridas
alterações na camada intermediária. A camada intermediária teria o número máximo de
20 representantes eleitos pelos membros associados na camada de base. Esses 20
membros serão os responsáveis por indicar os representantes para, “por mandato, sem
direito a recondução, comporem os assentos destinados àquele setor no Pleno do Comitê”
(Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina). Além disso, os membros da camada
intermediária devem possuir ligação notória “com o setor que representam e comprovado
conhecimento da gestão da Internet, sendo vedada a condução de membros do Fórum
Setorial com mandato efetivo ou que tenham renunciado ao seu mandato depois da última
eleição”. (Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina)
Quem defende isso? ABRANET, Safernet, SBC, RNP, ABES, Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina
e ABRINT.
(B) Divisão da composição em quatro camadas com...
B.1. ... adição de uma camada transversal (CTS-FGV, Instituto Nupef, UBM, Barão de Itararé,
PROSTESTE, IDEC e Intervozes):
Além das três camadas descritas acima pela proposta da ABRANET, foi sugerida a criação
de uma quarta camada. Todas as camadas contariam com o apoio da assessoria técnica e
teriam custos previstos no orçamento do CGI.br.
B.2. ... adição de uma camada transversal, modificando a Camada Superior (ITS Rio e Instituto
Cidade Democrática):
Propõem a mesma estrutura para a camada de base, mas sugerem modificações para as
outras três camadas. A diferença sugerida em relação à camada setorial diz respeito à
quantidade de membros desta, que segundo essa proposta, deveria ser de no mínimo 15
de cada setor.
Na camada superior, a diferença também está na quantidade de membros, que deveria ser
“composta por até 24 membros (seis para cada setor, mantendo assim a necessária
paridade). Algo entre quatro e seis representantes de cada setor seria o ideal para garantir
pluralidade de vozes no órgão e dentro de cada setor ali representado. A presidência do
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órgão pleno consistiria em assento adicional, cabendo ao mesmo presidir as sessões do
órgão, propor pauta para deliberações e representar o Comitê”. (ITS Rio)
Quem defende isso? CTS-FGV, Instituto Nupef, UBM, Barão de Itararé, PROSTESTE, ITS Rio,
Instituto Cidade Democrática, IDEC e Intervozes.

3.2.2. Quais outras mudanças estruturais devem ocorrer na composição geral do
Comitê?
Outras sugestões de alteração da composição do Comitê que não diziam respeito a uma
reestruturação completa do formato atual também foram citadas nas contribuições. Um conjunto
de comentários destacou a importância do fortalecimento das já existentes Câmaras de
Consultoria permanentes, aprovadas pelo CGI.br para recolher subsídios técnicos e especializados
em caráter consultivo. Atualmente, há quatro Câmaras em funcionamento: Câmara de Segurança e
Direitos na Internet; Câmara de Inovação e Capacitação Tecnológica; Câmara de Conteúdos e Bens
Culturais; e Câmara de Universalização e Inclusão Digital.
Propostas avulsas
(A) Ampliar e fortalecer o papel das Câmaras de Consultoria.
O CGI.br deve ampliar o funcionamento das Câmaras de Consultoria, realizando um balanço do
modelo atual e da experiência atual delas, e considerando outros mecanismos de incidência para
pessoas interessadas que não as compõem (IDEC). Elas são a oportunidade de participação de
todos os setores não diretamente representados pelos conselheiros (SBC) e um espaço de
articulação para os setores do CGI.br (GEPI-FGV).
As Câmaras deverão se “reunir obrigatoriamente, ao menos uma vez a cada seis meses e suas
proposições, necessariamente discutidas e deliberadas no Conselho” (Marcos Dantas; ANPED;
SOCICOM) e produzir relatórios de avaliação periódicos, com publicação em formato aberto
(IDEC). Além disso, deverão implementar termos de referência estipulando seus objetivos,
medidas de transparência e suporte financeiro do CGI.br (Youth@ForumBR).
Autores da proposta: Marcos Dantas, SOCICOM, ANPED, SBC, GEPI-FGV, IDEC, Youth@ForumBR e
Brasscom.
(B) Criação de um Comitê Executivo rotativo composto por cinco membros.
Criação de um Comitê Executivo que auxilie as atividades e decisões do Conselho. “Este Comitê
será formado por conselheiros eleitos pelo Conselho que, por um período relativamente curto (6
meses), não renovável para o mandato imediatamente seguinte, assumam a responsabilidade de
atuar mais diretamente onde for necessário, dentro ou fora do CGI.br, e, também, mobilizar o
conjunto do seu Plenário, entre uma reunião e outra, se a situação assim exigir”. (Marcos Dantas,
SOCICOM e ANPED)
Autores da Proposta: Marcos Dantas, SOCICOM e ANPED.
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(C) Possibilidade de associação ao Comitê (“entidade filiada”).
“Para garantir maior interação do CGI.br com todos os segmentos, ampliar o envolvimento
deliberativo das diversas instituições interessadas nas redes digitais e fortalecer a legitimidade das
suas decisões, propomos a criação de uma nova possibilidade de participação no Comitê: a da
categoria "Entidade/Instituição Filiada". A possibilidade de associação ao CGI.br, por segmento de
origem ou interesse, deverá ser aberta e permanente a toda entidade legalmente constituída no país.
Além da filiação de organizações, também proponho a abertura da filiação ao Comitê Gestor de
pesquisadores, desenvolvedores, especialistas e técnicos. Desse modo, os filiados individuais podem
participar das atividades do CGI.br de modo direto. Enquanto as entidades filiadas podem eleger os
conselheiros de seu setor, é fundamental abrir espaço para que os associados individuais possam
eleger pelo menos um conselheiro”.
Autores da Proposta: Sérgio Amadeu da Silveira.

3.2.3. Como deve ser a composição do pleno do Comitê?
As propostas anteriores sugeriram uma mudança substancial, no sentido de ampliar os
espaços do CGI.br para além do pleno, possibilitando maior participação dos setores e da
sociedade. Para além dos comentários gerais da necessidade de ampliação e restruturação do
Comitê, foram feitas sugestões que se referem especificamente a como dever ser a composição do
Pleno do CGI.br, considerando o formato atual.
Propostas avulsas
(A) A representação dos setores deve ser paritária.
É fundamental para melhorar e aprimorar o caráter multissetorial que haja uma paridade entre
todos os setores (Fabrício Solagna). A representação no Comitê deve contemplar a participação
equitativa de cada segmento, sem um desequilíbrio em relação ao número de representantes do
governo, de forma “compartida igualitariamente entre o setor público, o setor empresarial, a
comunidade científica e tecnológica e a sociedade civil organizada”. (Gustavo Mascarenhas Lacerda
Pedrina, ANPEd, ABCiber, ANPAE, ABPEducom, Monica Fantin, ANCIB, Andrea Brandão Lapa,
Daniel de Queiroz Lopes e Edmea Oliveira dos Santos)
O número de representantes do governo não deve ser ampliado, pois seria “ineficaz apenas incluir
novas pastas atualmente não representadas na composição do Comitê. Esta é uma categoria muito
ampla e abre precedentes para uma institucionalização do CGI.br muito atrelada à estrutura
governamental, o que o Comitê, por essência, não é”. (GEPI-FGV)
Sugere-se a manutenção das 21 cadeiras com participação paritária com cinco cadeiras para cada
setor e uma cadeira para o notório saber. Dessa forma, a nova composição do CGI.BR deverá contar
com cinco membros, de cada setor, no caso comunidade científica e tecnológica, terceiro setor,
governamental, empresarial e mais um representante de notório saber (Youth@ForumBR).
Autores da proposta: Telefônica Brasil, Fabrício Solagna, ANPEd, ABCiber, ANPAE, ABPEducom,
Monica Fantin, ANCIB, Andrea Brandão Lapa, Daniel de Queiroz Lopes, Edmea Oliveira dos Santos
Marcelo Almeida, ANPEd, ABCiber, ANPA, ABPEducom, Monica Fantin, ANCIB, Andrea Brandão
Lapa, Daniel de Queiroz Lopes, Edmea Oliveira dos Santos, GEPI-FGV, SBC, Marco Dantas, SOCICOM,
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SOLINTEL, UBM, Barão de Itararé, Safernet, PROTESTE, Coding Rights, Intervozes, IP.rec, Rede de
Pesquisa em Governança da Internet e Youth@ForumBR.
(B) A diversidade na participação dos setores deve ser fomentada.
Foi sugerido o fomento à “diversidade na participação dos setores: balanço de gênero, raça e classe,
assim como de representatividade regional deveriam ser fomentadas não apenas no conselho do
CGI.br, mas também no quadro de funcionários do NIC.br e nos eventos promovidos pela entidade”.
(Coding Rights)
“É preciso enfrentar o desafio de trazer critérios de gênero, idade, cor para dentro do Comitê com
vistas a discutir o espectro semântico das políticas da Internet brasileira sob a perspectiva das
pessoas para as quais a Internet se abre”. (IP.rec)
“Defesa da institucionalização de cota de 30% para mulheres, ou pessoas identificadas como
mulheres, na constituição do Comitê (incluindo os membros nomeados pelo governo), gêneros
historicamente sub-representado no CGI.br, de forma a reconhecer e estimular a participação das
mulheres nas iniciativas e discussões relativas às TICs e à governança da Internet”. (Coalizão de
Direitos na Rede e IDEC)
Autor da proposta: Coding Rights, Intervozes, IP.rec, Coalizão de Direitos na Rede e IDEC e Larissa
Carreira.

3.2.4. Quais segmentos devem ser representados em cada setor do Comitê?
Outro assunto debatido foi a distribuição das cadeiras entre os segmentos de cada setor:
empresarial, governamental, comunidade científica e tecnológica e o terceiro setor.

3.2.4.1. Setor empresarial
O setor empresarial, segundo o decreto de 2003, é representado pelos seguintes
segmentos:
Art. 5º
I - provedores de acesso e conteúdo da Internet;
II - provedores de infra-estrutura de telecomunicações;
III - indústria de bens de informática, de bens de telecomunicações e de software; e
IV - setor empresarial usuário.

Propostas avulsas
(A) Deve ser garantida uma cadeira para provedores de conteúdo e uma para provedores
de acesso.
A.1. É preciso dar mais espaço aos provedores, que assumiram um protagonismo
significativo.
Ambos provedores em uma só cadeira reflete uma realidade da década de 90, dessa
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maneira, é necessária uma ampliação do setor empresarial, garantindo que quem produz o
conteúdo também tenha uma cadeira. (Andressa Papas)
Mudanças significativas aconteceram entre o ano do Decreto (2003) e 2017. O
crescimento da Internet evidenciou a necessidade de consideração da representação de
segmentos que atualmente são vitais para o funcionamento da rede e que não estão
representados no CGI.br. (Sinditelebrasil, Febratel e OI S.A. em Recuperação Judicial)
Autores da proposta: Andressa Papas, Sinditelebrasil, Febratel e OI S.A. em Recuperação Judicial.
A.2. É necessário adotar a mesma nomenclatura que o Marco Civil da Internet.
“Em termos de nomenclatura e organização, é essencial que a nova estrutura do CGI.BR siga
a legislação brasileira, que tem como principal balizador de princípios o Marco Civil da
Internet. Nesse aspecto, a lei divide a estrutura da Internet em dois grandes grupos: o dos
“provedores de conexão” e o dos “provedores de aplicação””. (BFA)
Autores da proposta: BFA e AB020.
A.3. Os provedores de conexão e acesso são responsáveis por investimentos de infraestrutura
da rede.
Alguns setores importantes da cadeia de Internet são desprestigiados com a atual
composição. Os provedores de acesso e conexão são os responsáveis pela maioria dos
investimentos em infraestrutura de rede e, portanto, precisam ter sua representação
garantida em uma cadeira.
Autores da proposta: Claro S.A.
A.4. Deve-se aumentar o setor empresarial para equilibrar os setores e a nova vaga deve ser
garantida aos provedores de aplicações e conteúdos.
“5 cadeiras para o setor empresarial, sendo que a cadeira adicional às 4 hoje existentes seria
reservada para os provedores de aplicações e conteúdos” (PROTESTE)
Autores da proposta: PROTESTE, IP.rec, IDEC e ABRINT.
(B) Deve haver uma cadeira exclusiva para provedor de conteúdo nacional.
Deve acontecer a separação dos representantes dos provedores de acesso e conteúdo, garantindo
uma cadeira para cada e uma cadeira exclusiva para provedor de conteúdo nacional. “Recomendase incluir e garantir ao menos uma cadeira aos produtores de conteúdo brasileiro, de forma
individual e em segmento próprio. Necessariamente, o assento deverá ser assegurado a
representante que produza conteúdo nacional”.
Autor da proposta: Associação Brasileira de Rádio e TV.
(C) 50% da representação do setor empresarial do Comitê deve ser destinada às
plataformas de aplicação.
Sugere-se que 50% da representação do setor empresarial seja destinada aos provedores de
aplicação. “Isto porque, observando a segmentação feita pelo Marco Civil, no sentido de dividir o
ecossistema da Internet em serviços de conexão e serviços de aplicação, tem-se que o setor de
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Internet engloba plataforma multisserviços, marketplaces, empresas da economia colaborativa,
publicidade online, entre outras, o que por si só justifica e demonstra a necessidade de ampla
representação”. (BFA)
“Parece natural que o segmento das plataformas digitais, agrupado em torno do conceito legal de
´provedores de aplicação´ tenha, ao menos, a representação de cinquenta por cento dos assentos
representativos do setor empresarial, de modo a refletir a estrutura já definida pelo ordenamento
jurídico pátrio. Ao mesmo tempo, diante da nova realidade da Internet, mais sofisticada e dinâmica,
é essencial que a composição do setor empresarial reflita os diferentes segmentos de mercado,
resultando, assim, em aumento do número de cadeiras para a representação do que, no atual
modelo, é denominada de ´provedores de acesso e conteúdo da Internet´, que passaria a representar
os provedores de aplicação”. (Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico)
Autores da proposta: BFA, ABES e Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico.
(D) Deve-se aumentar de 4 para 5 as cadeiras do setor empresarial.
A representação dos setores deve ser paritária, portanto, deve-se aumentar de 4 para 5 as
cadeiras do setor empresarial.
Autores da proposta: Marco Dantas, SOCICOM, SOLINTEL, UBM, Barão de Itararé, Safernet,
PROTESTE, Coding Rights, Intervozes, IP.rec e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.

3.2.4.2. Setor governamental
O setor governamental, segundo o Decreto de 2003, é composto pelos seguintes membros:
Art.2º:
I - um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Ministério da Ciência e Tecnologia, que o coordenará;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Ministério das Comunicações;
d) Ministério da Defesa;
e) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
g) Agência Nacional de Telecomunicações; e
h) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Propostas avulsas
(A) A representação governamental deve ser reduzida.
A.1. Por conta da nova configuração das pastas dos Ministérios.
Não há necessidade de incluir todos os órgãos citados no Decreto, pois houve junção de
ministérios. Dessa maneira, é recomendável repensar o número e diminuir a participação
dos órgãos à mínima parcela representativa. (ABRINT)
“Vale registrar a necessidade de diminuição da participação do Governo, sobretudo depois
que o Ministério das Telecomunicações e o Ministério de Ciência e Tecnologia passaram a ser
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um único Ministério (atualmente Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações)”. (Andressa Papas)
“Em relação às cadeiras ocupadas pelo governo, existe atualmente uma superposição de
representantes. Considerando que o CNPq é um órgão ligado ao Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovação e Comunicação, não há a necessidade de haver uma cadeira para o
Ministério e outra para o CNPq. Da mesma forma, quando o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação foi fundido com o Ministério das Comunicações, houve mais uma
duplicidade de representantes. Dessa forma, o referido ministério conta com três
representantes”. (IP.rec)
Autores da proposta: ABRINT, IP.rec e Andressa Papas.
A.2. Deve-se reduzir de 9 para 5 as cadeiras do setor governamental.
A representação dos setores deve ser paritária, portanto, deve-se reduzir de 9 para 5 as
cadeiras do setor governamental.
Autores da proposta: Marco Dantas, SOCICOM, SOLINTEL, UBM, Barão de Itararé, Safernet,
PROTESTE, Coding Rights, Intervozes, IP.rec e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.
(B) Os órgãos representantes do setor governamental devem ser alterados.
B.1. Deve-se incluir o Ministério da Cultura.
O Ministério da Cultura deve ser incluído por conta da atuação na contribuição e execução
de ações voltadas à agenda digital brasileira.
Autor da proposta: Andressa Papas.
B.2. Deve-se incluir o Ministério da Educação.
“Considerando os aspectos de formação dos cidadãos para o perfeito exercício da cidadania,
no sentido do desenvolvimento e adequação das habilidades de utilização da Internet,
acreditamos que seria importante a inclusão do Ministério da Educação”.
Autor da proposta: Márcio Patusco Lana Lobo.
B.3. Deve-se incluir o Ministério das Relações Exteriores.
“Tendo em vista a dimensão internacional da governança da Internet, também deve ter
assento nas vagas do governo o Ministério das Relações Exteriores”. (PROTESTE)
Autores da proposta: PROTESTE, Safernet e IDEC
B.4. Deve-se incluir o Ministério da Justiça.
Inclusão do Ministério da Justiça se faz necessária devido ao artigo 17 e seguintes do
Decreto 8771/2016, que tratam da Fiscalização e Transparência dos direitos e obrigações
estabelecidos no Marco Civil da Internet. A proposta seria de cinco cadeiras destinadas ao
governo, “sendo que 3 seriam destinadas obrigatoriamente ao MCTIC, ANATEL e Ministério
da Justiça (MJ)”. (PROTESTE e Intervozes)
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Autores da proposta: PROTESTE, Safernet, Intervozes e IDEC.
B.5. Deve-se incluir Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República.
Inclusão de um representante do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República, considerando a relevância de uma visão governamental sobre “a segurança da
informação e cibernética para a apreciação do Comitê”. (Arthur Pereira Sabbat)
Autor da proposta: Arthur Pereira Sabbat
B.6. Deve-se incluir órgãos dos demais poderes (Legislativo e Judiciário).
“Compreende‐se argumentos a favor da participação direta no plenário do CGI.br de
diferentes órgãos do Poder Executivo Federal atualmente não representados, como diversos
Ministérios (Educação, Cultura, Justiça, Relações Exteriores etc.), além dos demais Poderes
(Legislativo e Judiciário) e até do Ministério Público Federal”. (SBC)
Autor da proposta: SBC.

3.2.4.3. Terceiro setor
O terceiro setor, segundo o Decreto de 2003, é composto por 4 membros.
Propostas avulsas
(A) As entidades devem atuar com temas de Internet relacionados à educação, direitos
fundamentais, direitos do consumidor e telecomunicação.
O terceiro setor deve ser formado por entidades que atuem em temas de Internet relacionados à
proteção do usuário, direitos civis, educação e telecomunicação. (Telefônica Brasil)
Em relação ao grupo que representa a sociedade civil “recomenda-se ser representado por
entidades do terceiro setor que atuam em temas relacionados à Internet, Proteção dos Direitos
Fundamentais e dos Direitos do Consumidor, e Interesses em Educação no Brasil. Essas entidades e
órgãos devem ter atuação notória e no âmbito nacional, garantindo a representatividade, seriedade
e bom senso necessários aos seus representantes”. (Claro S.A.)
Autores da proposta: Claro S.A. e Telefônica Brasil.
(B) Deve-se aumentar de 4 para 5 as cadeiras do terceiro setor.
A representação dos setores deve ser paritária, portanto, deve-se aumentar de 4 para 5 as
cadeiras do terceiro setor.
Autores da proposta: Marco Dantas, SOCICOM, SOLINTEL, UBM, Barão de Itararé, Safernet,
PROTESTE, Coding Rights, Intervozes, IP.rec e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.
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3.2.4.4. Comunidade científica e tecnológica
A comunidade científica e tecnológica, segundo o Decreto de 2003, é composta por 4
membros.
Propostas avulsas
(A) A comunidade científica e tecnológica deve abarcar representantes das ciências
humanas e exatas.
Autor da proposta: PROTESTE.
(B) A comunidade científica e tecnológica deve exercer atividade apenas consultiva, sem
direito a voto.
Sugere-se que o terceiro setor, o setor empresarial e a comunidade científica e tecnológica tenham
4 membros cada e que o setor governamental tenha 5 representantes. Dentro dessa divisão, a
comunidade científica e tecnológica tem caráter apenas consultivo. “Esse grupo, no CGI.br, terá a
função de prover os argumentos técnicos e científicos necessários para as decisões dos
representantes do governo, o terceiro setor e as empresas. Dessa forma asseguramos que as decisões
do CGI.br sejam tomadas pelos representantes da Sociedade Civil e Governo, sem um excessivo viés
técnico, ao mesmo tempo que garantindo que sejam levados em conta esses aspectos nas decisões”.
(Sinditelebrasil, Febratel, OI S.A. em Recuperação Judicial e Algar)
Autores da proposta: SinditelebrasiL, Febratel, OI S.A. em Recuperação Judicial e Algar.
(C) Deve-se aumentar de 4 para 5 as cadeiras da comunidade científica e tecnológica.
A representação dos setores deve ser paritária, portanto, deve-se aumentar de 4 para 5 as
cadeiras do terceiro setor.
Autores da proposta: Marco Dantas, SOCICOM, SOLINTEL, UBM, Barão de Itararé, Safernet,
PROTESTE, Coding Rights, Intervozes, IP.rec e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.

3.2.5. Representante de notório saber
Uma das 21 cadeiras atuais do pleno do Comitê é designada para o representante do
notório saber da Internet indicado pelo governo. Surgiram algumas controversas nas
contribuições em relação a quem deveria ocupar essa cadeira ou de qual setor ela deveria
pertencer. Além disso, surgiram discussões relacionadas a como o representante dessa vaga
deveria ser escolhido.
Propostas avulsas
(A) O representante de notório saber deve integrar os representantes da comunidade
científica e tecnológica.
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Sugere-se que o representante do notório saber da Internet integre o setor da comunidade
científica e tecnológica, considerando a semelhante expertise necessária para integrar o setor.
Autor da proposta: Claro S.A.
(B) O representante de notório saber deve ser o presidente do NIC.br.
Devido à importância do NIC.br para o Comitê, este deveria possuir uma cadeira no Pleno.
Autores da proposta: PROTESTE, Marcos Dantas, Intervozes, SBC, UBM, IRIS, ABRANET, RNP,
Safernet, Barão de Itararé, SOCICOM, CTS-FGV, Instituto Nupef, Coding Rights e Rede de Pesquisa em
Governança da Internet.
(C) O representante de notório saber deveria ser uma pessoa física.
O representante de notório saber deveria ser indicado pela sociedade e não por ministérios,
podendo pessoas físicas votar e se candidatar. “O Cargo de Notório Saber em Assuntos de Internet,
nunca representou com legitimidade a sociedade. Tal cargo dentro do CGI.br, se diz representação da
sociedade, mas quem indica é o Governo. Isto sem contar as inúmeras vezes que uma única pessoa foi
indicada por mais de 13 anos, e o fato desta mesma pessoa trabalhar no NIC.br como presidente”.
Autor da proposta: Anônimo.10
(D) Deve-se extinguir o cargo.
Deve se extinguir o cargo, porque “acesso ao ensino superior, bem como o conhecimento cresceu
nos últimos 12 anos, fazendo com que outras pessoas tenham o mesmo nível ou um nível maior de
conhecimento”.
Autor da proposta: Marco Civil da Internet.11

3.2.6. Sugestões de redação para composição do pleno e distribuição das cadeiras:
Sugestões de redação
Autores da sugestão: Algar
(MODIFICAÇÃO)
Grupo 01 – 4 membros
• Setor empresarial: 4 cadeiras ocupadas por representantes do setor empresarial, divididos
entre:
1) o Provedores de Infraestrutura de telecomunicações: deve ser ocupada por representantes de
empresas provedoras de acesso fixo, provedoras de acesso móvel ou de exploração de segmento
espacial;
2) o Provedores de conteúdo: deve ser ocupada por ser representante de empresas que produzem
e proveem conteúdo na Internet;
3) o Setores tradicionais pela Internet: deve ser ocupada por representante de empresas que
pertencem originalmente à setores tradicionais da economia que estão em processo de inclusão
10
11

Nome utilizado por participante na plataforma.
Nome utilizado por participante na plataforma.
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de partes de seus negócios na Internet, seja pela evolução da mesma seja por novas tecnologias
como IoT;
4) o Prestadores de serviços na Internet: deve ser ocupada por representante de empresas que
prestem ou desenvolvam serviços suportados primariamente pela Internet.
Grupo 02 – 5 membros
• Setor Governamental: Representantes do Governo relacionados a temas da Internet, tal como
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (STE e SEPIN), MJ, MRE, ANATEL.
Grupo 03 – 4 membros
• Terceiro setor: Este grupo deve ser representado por representantes de entidades do terceiro
setor que atuem principalmente com temas relacionados à Internet, divididos entre:
1) Usuários: Um representante de entidade do terceiro setor que representa os interesses dos
usuários de serviços da Internet;
2) Direitos Civis: Um representante de entidades representantes dos interesses dos grupos de
proteção dos direitos fundamentais e dos direitos do consumidor;
Grupo 04 – 4 membros
• Comunidade acadêmica, técnica e científica: Grupo com atividade consultiva, sem direito a voto,
representado por 4 cadeiras que representam a comunidade de técnicos e cientistas envolvidos
com a Internet:
1) Notório saber: Pessoa, designada pelo Governo Federal, com notório saber técnico sobre a
Internet;
2) Roteamento e endereçamento IP: Um representante com publicações científicas sobre
roteamento e endereçamento IP;
3) Segurança de redes na Internet: Um representante com publicações científicas sobre segurança
de redes na Internet;
a) Sistemas de DNS: Um representante com publicações científicas sobre o sistemas de DNS.
b) Educação: Um representante de uma entidade que represente os interesses da educação no
Brasil;
c) Telecomunicações: um representante de entidade do terceiro setor que atue diretamente em
relação a temas que envolvam telecomunicações.
Autora da sugestão: Claro S.A.
(MODIFICAÇÃO)
Art. 2o O CGI.br será integrado de forma multissetorial pelos seguintes grupos pelos seguintes
membros titulares e pelos respectivos suplentes::
I – Setor Governamental, representado por: um representante de cada órgão e entidade a
seguir indicados:
a) Ministério da Ciência, e Tecnologia, Inovação e Comunicação, que o coordenará;
b) representante da Casa Civil da Presidência da República;
c) representante do Ministério da Justiça Comunicações;
d) representante do Ministério da Defesa;
e) representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) representante do Ministério das Relações Exteriores Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão;
g) representantes Agência Nacional de Telecomunicações; e
h)
Conselho
Nacional
de
Desenvolvimento
Científico
e
Tecnológico;
II – três representantes do Setor de Infraestrutura e Acesso, representados por provedores de
infraestrutura e acesso em rede fixa e/ou móvel II - um representante do Fórum Nacional de
Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia;
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III – três representantes do Setor Empresarial Usuário, representado por Prestadores de Serviços
e representantes da Indústria usuária;
III - um representante de notório saber em assuntos
de Internet;
IV – três representantes da Sociedade Civil, representada por entidades do terceiro setor que
atuam em temas relacionados à Internet, Proteção dos Direitos Fundamentais e dos Direitos do
Consumidor e Interesses em Educação no Brasil. IV - quatro representantes do setor empresarial;
V - três representantes da comunidade científica e tecnológica, com notório saber em Internet.
V - quatro representantes do terceiro setor;
VI - três representantes da comunidade científica e tecnológica.
Art. 3o O Fórum Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia será
representado por um membro titular e um suplente, a serem indicados por sua diretoria, com
mandato de três anos, permitida a recondução.
Art. 3o O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação indicará um representante e
suplente de notório saber em assuntos da Internet para integrar o Setor Comunidade Científica e
Tecnológica, com mandato de três anos, vedada a recondução. Art. 4o O Ministério da Ciência e
Tecnologia indicará o representante de notório saber em assuntos da Internet de que trata o
inciso III do art. 2o, com mandato de três anos, permitida a recondução e vedada a indicação de
suplente.
Art.
5o O
setor
empresarial
será
representado
pelos
seguintes
segmentos:
I – três representantes do Setor de Infraestrutura e Acesso, representados por provedores de
infraestrutura e acesso em rede fixa e/ou móvel;
I - provedores de acesso e conteúdo da
Internet;
II – três representantes do Setor Empresarial Usuário, representado por Prestadores de Serviços e
representantes da Indústria usuária; II - provedores de infra-estrutura de telecomunicações;
III - indústria de bens de informática, de bens de telecomunicações e de software; e
IV - setor empresarial usuário.
Autora da sugestão: Vanda Scartezini
(MODIFICAÇÃO)
O Art. 2º itens IV e V passam a ter as seguintes redações:
IV - quatro seis representantes do setor empresarial relacionados às Tecnologias de Informação e
Comunicação com comprovado conhecimento de assuntos relacionados à Internet, conhecimento
em seus respectivos campos e de gestão.
V - quatro dois representantes do terceiro setor que comprovem conhecimento dos assuntos
relacionados à Internet e de gestão em organizações sem fins lucrativos de porte similar;
O artigo 4º passa a ter a seguinte redação:
Art. 4o O Ministério da Ciência, e Tecnologia, Inovação e Comunicação (ou o órgão responsável
pela coordenação do CGI.BR) indicará o representante de notório saber em assuntos da Internet
de que trata o inciso III do art. 2o, com mandato de três anos, permitida a recondução. e vedada a
indicação de suplente.
O artigo 5º passa a ter a seguinte redação:
Art. 5o O setor empresarial será representado pelos seguintes segmentos:
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I - provedores de registros de domínios, acesso e conteúdo da Internet; provedores de acesso e
conteúdo da Internet;
II - provedores de infraestrutura de telecomunicações;
III - indústria de bens de informática, de bens de telecomunicações e de software
IV – Indústria de software; e
V - Setor empresarial usuário.
Autor da sugestão: OI S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil12
(MODIFICAÇÃO)
Grupo 01 – 4 membros
• Setor empresarial de Infraestrutura e equipamentos: 4 cadeiras ocupadas por representantes do
setor empresarial, divididos entre:
1) Provedores de grande porte de acesso à Internet Fixa ou Móvel;
2) Provedores de Acesso à Internet via Satélite;
3) Provedores de pequeno porte (até 50.000 acessos) de acesso à Internet Fixa ou Móvel;
4) Provedores de Equipamentos da Indústria de Eletro Eletrônica.
Grupo 02 – 4 membros
• Setor empresarial de conteúdo e serviço na Internet:
1) 1 cadeira que deve ser ocupada por representantes de empresas que produzem e proveem
conteúdo na Internet;
2) 1 cadeira que deve ser ocupada por representante de empresas que prestem ou desenvolvam
serviços suportados primariamente pela Internet;
3)1 cadeira que deve ser ocupada por representante de empresas que pertencem originalmente à
setores tradicionais da economia que estão em processo de inclusão de partes de seus negócios na
Internet, seja pela evolução da mesma seja por novas tecnologias como IoT;
4)1 cadeira que deve ser ocupada por provedores de bens de informática e software.
Grupo 03 – 4 membros
• Usuários e Cidadãos: Este grupo deve ser representado por representantes dos usuários e
cidadãos em geral, divididos entre:
1) Usuários: Um representante de entidade do terceiro setor que representa os interesses dos
usuários de serviços da Internet;
2) Direitos Civis: Um representante de entidades representantes dos interesses dos grupos de
proteção dos direitos fundamentais e dos direitos do consumidor;
3) Educação: Um representante de entidade que represente os interesses da educação no Brasil;
4) Telecomunicações: um representante de entidade do terceiro setor que atue diretamente em
relação a temas que envolvam telecomunicações.
Grupo 04 – 4 membros
1) Notório saber: Pessoa, designada pelo Governo Federal, com notório saber técnico sobre a
Internet;
2) Roteamento e endereçamento IP: Um representante com publicações científicas sobre
roteamento e endereçamento IP;
A OI S.A. em Recuperação Judicial e a Sinditelebrasil contribuíram nesse eixo de formas diferentes, apesar de
semelhante, na plataforma do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e na plataforma do CGI.br.
Foi considerada a contribuição da plataforma do CGI.br, que foi feita posteriormente.
12
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3) Segurança de redes na Internet: Um representante com publicações científicas sobre segurança
de redes na Internet;
a) Sistemas de DNS: Um representante com publicações científicas sobre o sistemas de DNS.
Grupo 05 – 5 membros
• Setor Governamental: Representantes do Governo relacionados a temas da Internet, tal como
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (STE e SEPIN), MJ, MRE, ANATEL.
Autora da sugestão: PROTESTE e Intervozes
(MODIFICAÇÃO)
- 5 cadeiras para o governo, sendo que 3 seriam destinadas obrigatoriamente ao MCTIC, ANATEL
e Ministério da Justiça (MJ), tendo em vista o que dispõem os arts. 17 e seguintes do Decreto
8.771/2016, que tratam da Fiscalização e Transparência dos direitos e obrigações estabelecidos
com o MCI.
De acordo com estes dispositivos, estão envolvidos na estrutura de governança da Internet, no
limite de suas atribuições, a ANATEL, a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e o Conselho
Administrativo de Direito Econômico.
Além disso, e tendo em vista a dimensão internacional da governança da Internet, também deve
ter assento nas vagas do governo o Ministério das Relações Exteriores.
- 5 cadeiras para o setor empresarial, sendo que a cadeira adicional às 4 hoje existentes seria
reservada para os provedores de aplicações e conteúdos;
- 5 cadeiras para a academia, destinando-se a representantes tanto das ciências humanas, quanto
das ciências exatas;
- 5 cadeiras para o 3º Setor.
Autor da sugestão: Marcos Dantas e SOCICOM
(MODIFICAÇÃO)
i)
cinco (5) membros do Governo, necessariamente um, e somente um representante por
Ministério. Dentre esses Ministérios, um deles será o MCTIC.
ii)
cinco (5) representantes da sociedade civil não empresarial;
iii)
cinco (5) representantes da sociedade civil empresarial;
iv)
cinco (5) representantes de sociedades ou associações de pesquisa científica e
acadêmica;
v)
o NIC.br, pelo seu diretor-presidente.
Autor da sugestão: Safernet
(MODIFICAÇÃO)
a) 5 membros do setor público, sendo:
- 01 vaga para o MCTIC
- 01 vaga para o MRE/Itamaraty
- 01 vaga para a Anatel
- 01 vaga para o Ministério da Justiça
- 01 vaga para o Conselho Nacional do Ministério Público
b) 5 membros do setor empresarial
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c) 5 membros do setor acadêmico/técnico/científico
d) 5 membros do terceiro setor
e) 1 cadeira para o presidente do NIC.br
Autor da sugestão: Bruno Schimitt Morassutti
(MODIFICAÇÃO)
a) Ministério da Ciência e Tecnologia Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e
Comunicações, que o coordenará;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Ministério das Comunicações; Ministério das Relações Exteriores.
(INCLUSÃO)
Parágrafo Único: aplica-se aos representantes de órgãos ou entidades do governo federal o
disposto no Parágrafo Único do art. 2º da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013.
Art. 2º-A O coordenador do CGI.br, cujo mandato será de dois anos, será eleito pelo colegiado
dentre os membros titulares na primeira reunião ordinária subsequente ao termo final do
mandato.
Parágrafo Único: será eleito coordenador do CGI.br aquele que obtiver, em escrutínio aberto, a
maioria absoluta dos votos dos membros titulares e suplentes. Caso em primeiro turno nenhum
candidato obtenha os votos necessários, será realizado turno sucessivo com os dois candidatos
que tenham recibos mais votos em primeiro turno.
Art. 2º-B Não poderá integrar o CGI.br qualquer pessoa que:
I – Incida em alguma das hipóteses descritas no rol do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de
Maio de 1990;
II – Tenha atuado, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, como participante de estrutura decisória
de partido político ou em trabalho vinculado a organização, estruturação e realização de
campanha eleitoral;
III – Exerça cargo em organização sindical;
IV – Seja dirigente estatutário de partido político ou titular de mandato no Poder Legislativo de
qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo.
Parágrafo único: a vedação a vedação prevista nos incisos II, III e IV deste artigo estende-se
também aos parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau das pessoas nele mencionadas.

3.2.7. A composição do NIC.br deve ser alterada?
Como discutido acima, o NIC.br, braço executivo do CGI.br, foi criado para implementar as
decisões e projetos do Comitê Gestor. Sua estrutura atualmente é composta por:
1) Uma Assembleia Geral com membros e ex-membros do CGI.br (no qual, somente os atuais
tem direito a voto);
2) Um Conselho de Administração (composto por 7 membros eleitos pela Assembleia Geral);
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3) Um Conselho fiscal;
4) Uma diretoria executiva (diretor presidente; diretor administrativo e financeiro; diretor
de serviços e tecnologia; diretor de projetos especiais e de desenvolvimento; diretor de
assessoria às atividades do CGI.br).
A estrutura administrativa do NIC.br coordena os sete departamentos de sua estrutura:
1) Registro.br - Registro de domínios ".br"
2) CERT.br - Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidente de Segurança no Brasil
3) Cetic.br - Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação
4) Ceptro.br - Centro de Estudos e e Pesquisas em Tecnologia de Redes e Operações
5) Ceweb.br - Centro de Estudos sobre Tecnologias Web
6) IX.br - Brasil Internet Exchange (PTT.br)
7) W3C Brasil - Escritório brasileiro do W3C (World Wide Web Consortium)
Respostas controversas
(A) Sim, de modo a evitar sobreposição de cargos.
Deve ser vedada a participação de qualquer integrante do CGI.br, titular ou suplente, no NIC.br, e
vice-versa. “A sobreposição da gestão do CGI.br e do NIC.br, pelos mesmos integrantes ou por parte
deles, pode confundir suas atribuições e o assessoramento das questões de governança da Internet
Brasileira, assim como a função de executor de funções associadas à sua governança”. (OI S.A. em
Recuperação Judicial e Sinditelebrasil)
Quem defende isso? OI S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil.
(B) Não, a composição do NIC.br deve ser mantida.
A composição deve ser mantida na mesma configuração atual. “A estrutura legal do NIC.br deve ser
mantida na configuração estabelecida em seu atual estatuto (consistindo de Assembleia, Conselho
Administrativo, Conselho Fiscal e Diretoria), que demonstrou sua plena adequação à missão e à
natureza da entidade, o que é comprovado pela excelência dos resultados obtidos”. (SBC)
Quem defende isso? SBC.

3.3. Terceiro Eixo: Transparência
A discussão nesse eixo tratou de diversos temas relacionados ao aperfeiçoamento dos
mecanismos de transparência e prestação de contas do Comitê, do NIC.br e de seus membros. Os
participantes trouxeram contribuições sobre medidas que poderiam ser adotadas nesse sentido,
como a exigência da publicação de alguns documentos, a criação de mecanismos de participação
popular, e alguns procedimentos a serem adotados antes, durante e depois das reuniões do
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Conselho, visando dar publicidade às decisões tomadas. Além disso, houve contribuições sobre
quais as obrigações e responsabilidades dos conselheiros e do coordenador do CGI.br.
O MCTIC propôs algumas perguntas para guiar este eixo:


Há possibilidade de aperfeiçoamento dos mecanismos previstos pelo atual Decreto no que
tange à transparência e accountability nas atribuições exercidas pelo CGI.br?



Devem

ser

estabelecidas

medidas

para

ampliação

da

participação

social

e

representatividade multissetorial no CGI.br, tais como consultas e audiências públicas, ampla
divulgação de relatórios de atividades, participação aberta ao público nas Câmaras de
Consultoria, entre outras medidas?


Que obrigações e responsabilidades devem ser previstas aos conselheiros e ao coordenador
do Comitê a fim de fortalecer a atuação do CGI.br?



Em que medida tais exigências de transparência e accountability devem incidir também
sobre o exercício das atividades operacionais resultantes da governança da Internet
brasileira, tais como registro de nomes de domínio, projetos técnicos e de infraestrutura para
a Internet, medidas e políticas de segurança, realização de estudos, aferição de recursos,
entre outros?

Abaixo foram compiladas as diferentes contribuições dos participantes do debate acerca do
tema transparência:

3.3.1. Quais medidas o Comitê deve tomar para aperfeiçoar sua transparência e
controle pela sociedade?
A discussão a seguir traz sugestões em relação a quais documentos e processos decisórios
devem ser tornados públicos pelo Comitê, para possibilitar que a sociedade acompanhe os temas
da governança da Internet, e para fortalecer a prestação de contas relacionadas a atividades e
gastos do Comitê e do NIC.br.
Uma análise abrangente dos comentários dos participantes revela certa coesão quanto à
necessidade de publicações online e periódicas mais detalhadas, tanto referentes às atividades e
decisões do Comitê, como de seus gastos – principalmente os gastos individuais relacionados a
viagens de seus membros e convidados. Foi sugerido também que fosse estipulado um prazo para
a publicação prévia dos assuntos que serão discutidos nas reuniões, e de suas atas, que costumam
levar em média um mês para serem publicadas. Outras contribuições comentaram sobre a
necessidade de elaboração de um planejamento anual para o Comitê e para o NIC.br, com
previsões tanto sobre atividades mínimas, como sobre planos orçamentários. Foram feitas
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contribuições também sobre a necessidade de elaboração de editais para apoios financeiros a
eventos realizados pelo CGI.br.
Propostas avulsas
(A) Disponibilização na Internet, de forma periódica e detalhada, dos documentos sobre as
atividades e decisões tomadas pelo Comitê.
Para ampliar as possibilidades de a sociedade acompanhar os temas da governança da Internet e
para fortalecimento do Comitê, todos os documentos do CGI.br e do NIC.br devem ser públicos,
acessíveis, detalhados e disponíveis nas diversas mídias e formatos (texto, áudio, vídeo, fotos). As
atividades, deliberações, estudos, processos decisórios e eleições protagonizados pelo CGI.br
devem estar disponíveis online.
Autores da proposta: kANNON Sanson, ABRINT, Marcio Patusco Lana Lobo, Algar, Claro S.A., OI
S.A. em Recuperação Judicial, Sinditelebrasil, BFA, ANPEd, ABCiber, ANPAE, ABPEducom, Felipe
Loan, Monica Fantin, ANCIB, Andrea Brandão Lapa, Daniel de Queiroz Lopes, Edmea Oliveira dos
Santos, Safernet, Instituto Nupef, Coding Rights, Bruno Schimitt Morassutti e Rede de Pesquisa em
Governança da Internet.
(B) Elaboração e publicação de relatórios de prestação de contas, especificando todos os
gastos e a utilização de recursos.
B.1. Publicação de relatório anual de prestação de contas.
Além de publicação das atividades previstas, também foi sugerido à publicação detalhada
e por departamento de um relatório anual com prestação de contas. Foi sugerido ainda a
exigência de relatórios anuais sobre a participação dos conselheiros. (IRIS)
Autor da proposta: PROTESTE, Intervozes, UBM, Barão de Itararé, Brasscom; IRIS, kANNON
Sanson, Marcio Patusco Lana Lobo, Telefônica Brasil, Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação
Judicial, Sinditelebrasil, Felipe Loan, Saymon Andrade e IP.rec.
B.2. E, mais especificamente, publicação de todos os gastos relacionados às viagens.
Visando o fortalecimento da prestação de contas do Comitê, foi sugerido a divulgação
online de relatórios públicos de viagens e atividades dos conselheiros, consultores e
convidados externos em reuniões e eventos nacionais e internacionais com custos arcados
pelo CGI.br. No relatório deve ser detalhado gastos totais e individuais (Bruno Schimitt
Morassutti) e deve apresentar as justificativas para a necessidade de tal aporte e objetivos
alcançados. (Coding Rights)
Autor da proposta: ABRINT, Marcio Patusco Lana Lobo, BFA, Kannon Sanson, Felipe Loan, Algar,
Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial, IP.rec, Coding Rights e Sinditelebrasil.
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(C) Elaboração e publicação de planejamento anual das atividades do Comitê e dos
departamentos do NIC.br.
Foi sugerida a elaboração, ao final de cada ano, de um planejamento das propostas de atividades
mínimas previstas para os diversos departamentos do NIC.br (Registro.br, Cert.br, Cetic.br,
Ceptro.br, Ceweb.br, ix.br, W3C) para o ano seguinte. Sugere-se, ainda, que esse planejamento seja
público e participativo, de modo que interessados possam enviar contribuições e contribuir para
sua elaboração (PROTESTE). “Isso de modo algum impede que novas iniciativas sejam desenvolvidas
ao longo do ano seguinte e nem significa que tais propostas devam passar por uma espécie de
"aprovação". Trata-se somente de dar publicidade a um plano preliminar de atividades de modo a
estimular o envolvimento dos setores às atividades do NIC”. (Intervozes)
Autor da proposta: PROTESTE e Intervozes.
(D) Elaboração e publicação de planejamento orçamentário anual.
Foi sugerido que sejam pontuados os critérios para a aprovação dos planos anuais orçamentários
do CGI.br. Nesse instrumento, também devem ser estabelecidas as condições “para gastos com
pessoal, de passagem, de representatividade do Comitê em eventos nacionais e internacionais”. (OI
S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil)
Autor da proposta: OI S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil.
(E) Publicação de editais e padronização dos critérios para apoio financeiro a eventos e
projetos do Comitê.
Elaboração de processos de editais para apoio financeiro a eventos, iniciativas e projetos do
CGI.br, com o detalhamento dos requisitos a serem observados e critérios para julgamento, e que
considerem todas as formas de diversidade. Sugere-se também a publicação dos dados sobre
esses patrocínios e eventos.
Autores da proposta: BFA, Brasscom, Instituto Educadigital, Safernet, Rede de Pesquisa em
Governança da Internet, Coalizão de Direitos na Rede, IDEC, Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação
Judicial e Sinditelebrasil.
(F) Divulgação regular de relatório de assiduidade e participação dos conselheiros nas
atividades do Comitê.
“Definição e divulgação regular de indicadores de gestão, tais como assiduidade e participação dos
conselheiros em Grupos de Trabalho (GTs), comissões temáticas (internas e externas), reuniões
plenárias, eventos, cursos e demais atividades realizadas ou apoiadas pelo CGI.br” (Safernet).
Necessário também a divulgação dos modos de votação (IDEC) e as deliberações realizadas
durante as reuniões pelos conselheiros. (Youth@ForumBR)
Autor da proposta: Safernet, IDEC, Rede de Pesquisa em Governança da Internet e
Youth@ForumBR.
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3.3.2. O que pode ser feito para aumentar a transparência em relação às reuniões do
Conselho?
Segundo a maioria dos participantes, para aumentar o grau de transparência do Comitê,
suas reuniões devem ser transmitidas online e ao vivo. Foi sinalizado ainda, durante a audiência
pública, por representantes da sociedade civil que o streaming, além de aumentar a transparência,
poderia garantir um maior engajamento daqueles que tenham interesse em acompanhar o tema.

3.3.3. As reuniões do Conselho devem ser transmitidas online e ao vivo?
Respostas controversas
(A) Sim...
A.1. ... sem exceções (kANNON Sanson, ABERT, BFA, ANPEd, ABCiber, ANPAE, ABPEducom, Monica
Fantin, ANCIB, Saymon Andrade, Andrea Brandão Lapa, Sergio Amadeu da Silveira, Daniel de
Queiroz Lopes, Edmea Oliveira dos Santos, Marcelo Almeida Bairral, ABO2O, Adriana Rocha Bruno,
UBM, Barão de Itararé, IRIS, Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina, Bruno Schimitt Morassutti,
Intervozes, GEPI-FGV, UPX, IDEC e Rede de Pesquisa em Governança da Internet):
“Entendemos que as reuniões do Pleno do Comitê Gestor da Internet devem ser transmitidas
por streaming como forma de aumento da transparência e engajamento dos usuários de
internet no Brasil. As exibições por streaming devem ser realizadas em formato aberto ou
por meio de plataformas acessíveis online (YouTube), tal como realizado pelo Conselho
Nacional de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, de modo a efetivar uma política de
participação democrática, que inclusive está no Marco Civil da Internet como um dos
objetivos do uso da governança da Internet”. (IDEC)
“O streaming não é necessário só pela transparência, é necessário também para o
engajamento da sociedade, os pesquisadores, estudantes, jornalistas, podem ter interesse em
acompanhar os temas cruciais da governança da Internet, isso é fundamental e gera
participação que todos nós queremos”. (Sérgio Amadeu)
A.2. ...com exceções (Instituto Nupef):
“Salvaguardando o direito do pleno do CGI.br de não transmitir em tempo real reuniões
envolvendo decisões estratégicas de segurança nacional, de segurança de software e
desenvolvimento ou que sejam de caráter estratégico-nacional cuja divulgação só possa
ocorrer a posteriori”. (Instituto Nupef)
Quem defende isso? kANNON Sanson, ABERT, BFA, ANPEd, ABCiber, ANPAE, ABPEducom, Monica
Fantin, ANCIB, Saymon Andrade, Andrea Brandão Lapa, Sergio Amadeu da Silveira, Daniel de
Queiroz Lopes, Edmea Oliveira dos Santos, Marcelo Almeida Bairral, ABO2O, Adriana Rocha Bruno,
UBM, Barão de Itararé, IRIS, Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina, Bruno Schimitt Morassutti,
Intervozes, GEPI-FGV, UPX, IDEC, Rede de Pesquisa em Governança da Internet e Instituto Nupef.
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(B) Não, mas devem ser gravadas.
“Pensamos que as reuniões do conselho do CGI.br devem ser gravadas em vídeo e disponibilizadas na
semana seguinte à sua realização em plataforma própria do Comitê Gestor, pois assim os
interessados podem ter acesso às discussões em curto espaço de tempo, ao contrário do que ocorre
atualmente. Não recomendamos aqui a transmissão das reuniões ordinárias por streaming de vídeo
porque pode haver interferência externa nas votações, o que não é desejado”.
Quem defende isso? IP.rec.

3.3.4. Outras sugestões para aumentar a transparência em relação às reuniões do
Conselho:
Propostas avulsas
(A) O convite e participação de outras entidades ou personalidades em reuniões do
Conselho para discussão de temas específicos.
Autores da proposta: SBC.
(B) O planejamento e a publicação prévia dos assuntos e pauta das reuniões e publicação
das atas.
B.1. Pautas e atas das reuniões devem ser publicadas dentro de prazo estipulado.
Divulgação mais ágil das pautas e atas (transcritas), acessíveis a leitura de máquinas. Foi
sugerido que a publicação das atas ocorra em até 15 dias da data de realização das
reuniões e a publicação das pautas com pelo menos 5 dias de antecedência à data da
reunião. (Safernet)
Autores da proposta: ABERT, Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial, Sergio Amadeu da
Silveira;UBM, Barão de Itararé, Safernet, Bruno Schimitt Morassutti, Bruno Schimitt Morassutti,
IP.rec, Saymon Andrade, Sergio Amadeu da Silveira e IRIS.
B.2. Devem ser divulgadas também as atas completas das reuniões e resoluções anteriores a
2014.
“Divulgação de todas as atas completas das reuniões e reclassificação de todas as resoluções
reservadas anteriores a 2014, que deverão ser publicadas na íntegra no site do CGI.br”.
(Safernet)
Autor da proposta: Safernet.
(C) Ampliação do tempo das reuniões do Conselho.
“Hoje em dia, normalmente, as reuniões do CGI.br duram um dia inteiro, das 9 horas da manhã até
cerca de 17 horas, uma vez por mês. A agenda é pesada e pode acontecer de os últimos pontos não
serem discutidos, ou o serem insuficientemente. As reuniões poderiam passar a ser de dia e meio,
com meio dia sem transmissão aberta”. (Marcos Dantas, SOCICOM e ANPED)
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Autor da proposta: Marcos Dantas, SOCICOM e ANPED.

3.3.5. Quais medidas podem contribuir com o aumento da participação social no
Comitê?
Propostas avulsas
(A) Ampliação dos espaços participativos do Comitê.
Visando a ampliar a participação social no Comitê, é necessária a realização de consultas públicas,
audiências públicas e reuniões abertas, para coleta de contribuições sobre os temas de grande
relevância em pauta (SBC) e que demandem a atuação e posicionamento do Comitê (IDEC). Devem
ser submetidos à consulta pública, por exemplo, estudos, a exemplo do que já é adotado pelas
agências reguladoras (Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil), gastos e
investimentos (Saymon Andrade) e alterações em regras técnicas, como execução do registro de
nomes de domínio, alocação de endereço IP, administração do domínio de primeiro nível e
gerenciamento dos pontos de troca de tráfego (Bruno Schimitt Morassutti).
Autores da proposta: kANNON Sanson, Carlos Dias, Marcio Patusco Lana Lobo, Algar, Claro S.A., OI
S.A. em Recuperação Judicial, Sinditelebrasil, SBC, Saymon Andrade, Bruno Schimitt Morassutti,
Hegle Machado Zalewska, Youth@ForumBR e IDEC.
(B) Formação de um fórum permanente de discussão formado pelas entidades
participantes do processo eleitoral.
Elaboração desse fórum com o intuito de acompanhar o engajamento das entidades nos debates
do Comitê Gestor da Internet.
Autores da proposta: Youth@ForumBR.
(C) Disponibilização de um canal de interação direta e digital sobre qualquer decisão ou
deliberação a ser tomada pelo CGI.br.
Um canal aberto para comunicação entre a sociedade e o CGI.br para consulta e envio de
sugestões sobre as atividades e ações desenvolvidas.
Autores da proposta: kANNON Sanson e Carlos Dias

3.3.6. O Comitê está sujeito a alguma lei de transparência?
A controvérsia em relação à aplicação da Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº
12.527/2011) para o Comitê e o NIC.br apareceu em um conjunto de contribuições. A LAI
“regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas, criando mecanismos que
possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o
recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades” e se subordinam à ela todos os
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“órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo,
incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público”13 e “as autarquias, as fundações
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios”.
Algumas das contribuições afirmaram que o CGI.br e o NIC.br estariam sujeitos à lei,
enquanto outras identificaram que estes não eram obrigados a seguir suas determinações, mas
que poderiam adotá-las de forma voluntária. A despeito da controvérsia, esse conjunto de
contribuições sugeriu que fossem adotados mecanismos de transparências semelhantes aos
criados pela LAI para o Comitê e para o NIC.br.
Propostas avulsas
(A) Estabelecimento de procedimentos para respostas a pedidos de informação feitos ao
Comitê.
A despeito da controvérsia acerca do Comitê estar ou não sujeito à Lei de Acesso à Informação
(LAI), foi proposta a adoção institucional e de forma voluntária dos princípios e das práticas
previstas na lei. Ao tornar todos os documentos públicos e acessíveis pela Internet, estabelecendo
também procedimentos para pedidos de informação (BFA), ou seja, mecanismos de transparência
ativa e passiva, o CGI.br se aproximaria da sociedade civil e fortaleceria sua legitimidade enquanto
instância representativa (Bruno Schimitt Morassutti). Isso se justificaria pela relevância que o
Comitê tem para sociedade e para a Internet no país. (Artigo 19)
Autor da proposta: BFA, Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial, Sinditebrasil, UBM, CTSFGV; Barão de Itararé, Bruno Schimitt Morassutti, Intervozes, Artigo 19, IDEC e Rede de Pesquisa em
Governança da Internet.

3.3.7. Quem deve ser responsável por supervisionar os mecanismos de transparência
e participação do Comitê?
Propostas avulsas
(A) Deve ser criado um cargo profissional para endereçar críticas e sugestões e zelar pela
aplicação das políticas de transparência (Ombudsman).
A Safernet sugere a criação de um cargo profissional (Ombudsman) “para receber críticas,
sugestões e reclamações de usuários e consumidores e para zelar pela transparência, ética e
compliance”.
Autor da proposta: Safernet.

Artigos da lei disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm (Acesso em
20.12.2017).
13
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(B) Deve ser criada uma Secretária de Transparência.
“A
criação
de
uma
Secretaria
de
Transparência
teria
como
finalidade
institucionalizar/procedimentalizar os elementos necessários para produção responsiva de
relatórios – aos moldes do sistema de funcionamento da Lei de Acesso à Informação – e buscar a
transparência ativa, por meio de formas inovadoras de comunicação e engajamento com as partes
interessadas na governança da Internet no Brasil”.
Autor da proposta: IDEC.
(C) Deve ser criada uma Ouvidoria.
Considera-se relevante que o CGI.br estabeleça formalmente uma ouvidoria, que possa cumprir as
exigências em relação à transparência, receber críticas, sugestões, denúncias, reclamações e
elogios ao Comitê e seus processos, e servir como mecanismo de aproximação da sociedade.
(Bruno Schimitt Morassutti)
O IDEC considera importante “que o CGI.br coloque na discussão, no âmbito de sua reforma, a
possibilidade de uma ouvidoria que preste contas de modo independente, que faça uma autocrítica
aos processos e falhas que eventualmente podem decorrer na sua nova formatação, essa ouvidoria
pode ser extremamente importante no momento de experimentação e de testes de novos modelos
institucionais no âmbito do CGI.br. Aos moldes de Ouvidores de outras organizações públicas e
privadas, a Ouvidoria funcionaria como uma espécie de ombudsman, produzindo relatórios anuais
de caráter autocrítico – capacidade de “olhar para dentro” e “reconhecer os próprios erros” –,
apontando elementos de melhoria para o Comitê. Importante destacar que os relatórios da
Ouvidoria não devem possuir qualquer caráter normativo ou vinculativo. Eles devem ser
estruturados como relatórios de informação e fomento de discussões construtivas para os
Conselheiros do CGI.br”. (IDEC)
Autores da proposta: Marco Civil da Internet, Bruno Schimitt Morassutti, IDEC e Saymon Andrade.

3.3.8. A quais obrigações e responsabilidades os conselheiros e o coordenador do
CGI.br estão sujeitos?
Segundo o Regimento Interno do Comitê, as atribuições funcionais dos conselheiros e
coordenadores são:
“(...) DAS ATRIBUIÇÕES FUNCIONAIS
Art. 5 São atribuições do Coordenador do CGI.br:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

convocar as reuniões do CGI.br e coordenar a elaboração das respectivas pautas;
presidir as reuniões e coordenar os processos deliberativos;
conceder a palavra nas reuniões;
designar Secretário responsável pela elaboração da ata das reuniões;
assinar e tomar as providências necessárias para a divulgação e publicação das resoluções
e dos atos do CGI.br;
tomar as providências necessárias para a implementação das decisões do CGI.br;
estabelecer forma, critérios e prazos para deliberação sobre assuntos urgentes;
representar institucionalmente o CGI.br ou designar outro membro do CGI.br para tal
efeito.
Designar os coordenadores de Comissões, dentre os membros do CGI.br;
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X.
XI.
XII.

atender ou designar membro do CGI.br, para atender a imprensa em todas as solicitações
para esclarecimentos das ações, estudos ou deliberações do CGIbr;
designar os integrantes de Comissões, dentre os membros do CGI.br que se ofereceram
para participação de Comissões;
O coordenador, em assuntos urgentes poderá tomar decisões independentes do voto dos
conselheiros, devendo nas reuniões ordinárias dar conhecimento das decisões tomadas de
forma que as mesmas sejam referendadas pela maioria dos membros do CGI.br.
Art. 6 São atribuições dos membros titulares do CGI.br:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

votar nas questões levadas à deliberação do CGI.br;
participar de Comissões;
indicar assuntos para a Pauta de reunião;
propor forma, critérios e prazos para deliberação sobre assuntos urgentes;
convocar reuniões extraordinárias do CGI.br, em conjunto com a maioria simples dos
membros do CGI.br;
propor a criação de Comissões;
coordenar Comissões quando for escolhido e após ser aprovado pelo Coordenador do
CGI.br;
indicar ou sugerir especialistas não membros do CGI.br para participar das Comissões;
indicar ou sugerir nome de convidados para participar de apresentações durante Reuniões
do CGI.br, com finalidades específicas definidas previamente;
propor, sugerir correções ou alterações das Atas de Reunião”.

Propostas avulsas
(A) Conselheiros e coordenador estão sujeitos às mesmas obrigações e responsabilidades
atribuídas aos dirigentes de agências reguladoras e diretores e conselheiros de empresas
estatais.
Os conselheiros e coordenador do CGI.br devem “ter as mesmas obrigações e responsabilidades
atribuídas aos dirigentes de agências reguladoras e diretores e conselheiros de empresas estatais,
para citar dois exemplos, mas essa previsão deve ser precedida de um estudo mais aprofundado que
deve partir de um grupo inicialmente formado pelo MCTIC, Anatel, CGI.br e ampla representação do
Setor das Telecomunicações no Brasil”.
Autor da proposta: ABRINT.
(B) Conselheiros e coordenador do Comitê do CGI.br devem respeitar um código de ética.
Devem responder a um código de ética, a uma ouvidoria e a uma comissão corregedora de
conduta.
Autores da proposta: Marco Civil da Internet.
(C) Os posicionamentos públicos institucionais dos conselheiros e do coordenador do
Comitê dependem da aprovação do Pleno.
As atividades de representação do CGI.br podem ser desempenhadas por quaisquer dos membros,
após definição do pleno ou da assessoria do CGI.br – levando-se em consideração a familiaridade
com o tema e a atuação do membro (Intervozes) –, ou quando a posição defendida já esteja
formalmente divulgada. O conselheiro ou conselheira deve, ainda, deixar claro quando a posição é
do Comitê, do setor ou que não representam a visão institucional do CGI.br (Rede de Pesquisa em
Governança da Internet).
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Autores da proposta: Telefônica Brasil, Algar, OI S.A. em Recuperação Judicial, Intervozes, Rede de
Pesquisa em Governança da Internet.
(D) Elaboração de políticas adequadas para evitar conflitos de interesses.
“Elaboração de política adequada para identificar e endereçar situações que possam ensejar
conflitos de interesse de conselheiros e funcionários nas diversas instâncias de participação e nos
processos decisórios que envolvam o CGI.br”.
Autor da proposta: Safernet.
(E) Manutenção da não remuneração dos conselheiros pela participação no CGI.br.
Deve ser mantido que a participação no CGI.br não ensejará qualquer espécie de remuneração, até
mesmo indireta, como já previsto no Decreto, mantendo, porém, o pagamento das custas para
participação dos conselheiros e conselheiras nas reuniões, restringindo a ajuda aos setores sem
fins lucrativos. (IRIS)
Autores da proposta: Claro S.A., Sinditelebrasil SBC e IRIS.
(F) O coordenador não deve ter função decisória.
A Coding Rights e o Intervozes ressaltam “que o coordenador não pode ter função decisória, as
decisões e resoluções do CGI.br devem seguir sendo tomadas pelo pleno durante suas reuniões por
consenso sempre que possível, ou excepcionalmente por maioria de votos dos conselheiros e
conselheiras que estejam no efetivo exercício desse direito. Eventualmente, as deliberações poderão
ser realizadas por meio eletrônico com a manifestação de todos os interessados”. (Coding Rights)
Autor da proposta: Coding Rights e Intervozes.
(G) O Comitê deve seguir a Lei de Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013).
Autores da proposta: Carlos Dias.

3.3.9. Como devem ser a contratação de serviços e aquisição de bens pelo Comitê e
pelo NIC.br?
Propostas avulsas
(A) A contratação de serviços e a aquisição de bens deve ser submetida previamente a um
processo de concorrência, disponibilizado no site do Comitê.
As atividades de contratação e compra de equipamentos do NIC.br, devem passar por processos
de conhecimento público, publicado na página da instituição, com prazo e escopo determinado,
estando as iniciativas sujeitas a auditorias externas e às leis de transparência.
Autores da proposta: Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial, Sinditelebrasil e Telefônica
Brasil.
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(B) Critérios de uso de verbas em projetos de infraestrutura, pessoal e pesquisa, devem ser
submetidos ao Conselho do CGI.br.
Os critérios para alocação, destinação e liberação de verbas em projetos de infraestrutura, pessoal
e pesquisa devem ser submetidos ao Conselho do Comitê.
Autores da proposta: Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil.
(C) Publicação de chamadas públicas para doação de bens e equipamentos do NIC.br.
“Publicação de chamadas públicas e regulares para selecionar entidades sem fins lucrativos
interessadas em receber doações de bens móveis e equipamentos de informática, redes e TICs que
não estejam em uso ou que, a critério do NIC.br, devam ser descartados”.
Autor da proposta: Safernet.
(D) Publicação das informações relativas aos contratos firmados para prestação de
serviços para o NIC.br ou CGI.br.
“Publicação, em sessão própria no site do CGI.br, do extrato dos contratos de consultoria que venham
a ser firmados pelo NIC.br ou pelo CGI.br, contendo o prazo de vigência, valor global do contrato e
nome das partes contratantes”.
Autor da proposta: Safernet.

3.3.10. Sugestões de redação do eixo sobre transparência:
Sugestões de redação
Autora da Proposta: Vanda Scartezini
(INCLUSÃO)
Art. 1º Fica criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br, que terá as seguintes atribuições:
X – As atividades do CGI.br devem primar pela transparência em sua gestão, com publicação de
seus balanços, chamadas para projetos e/ou desenvolvimentos através de editais públicos, dando
total publicidade à sua gestão dentro dos princípios de ética e eficiência.
Autor da Proposta: Bruno Schimitt Morassutti
(INCLUSÃO)
Capítulo IV
Do Ouvidor do Comitê Gestor da Internet
Art. 9º-A. O CGI.br terá um Ouvidor, cujo cargo será exercido pelo representante do terceiro setor
que receber mais votos do colégio eleitoral.
Parágrafo Único: O Ouvidor será responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 13.460, de
26 de junho de 2017
Art. 10. São princípios do Comitê Gestor da Internet:
I- o respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, transparência
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e eficiência no desenvolvimento de suas atividades;
II – o controle, a participação e a colaboração social, de forma a preservar a natureza participativa
da governança da Internet no Brasil;
III – a promoção dos direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da
cidadania em meios digitais;
IV – a promoção da livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa dos direitos dos usuários da
Internet;
V– a promoção da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e
acesso;
VI – a defesa da neutralidade, inimputabilidade, funcionalidade, segurança, estabilidade,
padronização e interoperabilidade da rede.
Seção II
Dos Órgãos do Comitê Gestor da Internet
Art. 10-A. São órgãos do Comitê Gestor da Internet:
I – O Plenário;
II – As Câmaras de Consultoria permanentes;
III – As Comissões de Trabalho.
§1º - O Plenário, composto pelos membros titulares e suplentes, é órgão máximo do CGI.br,
possuindo competência plena para tratar de quaisquer assuntos atribuídos ao CGI.br por este
Decreto ou pela legislação vigente.
§2º - As Câmaras de Consultoria permanentes, criadas por resolução do Plenário para assessorálo em áreas específica, serão presididas por um membro titular do CGI.br e serão compostas por
membros titulares, suplentes e representantes da sociedade civil.
§3º - As Comissões de Trabalho, criadas por resolução do Plenário para propósitos específicos e
tempo determinado, serão presididas por um membro titular do CGI.br e compostas por membros
titulares, suplentes ou especialistas no assunto que motivar a sua criação.
Art. 10-B. Salvo se disposto de forma distinta no Regimento Interno do CGI.br, todas as decisões
dos órgãos do CGI.br serão tomadas por maioria simples.
Parágrafo Único: o Regimento Interno do CGI.br apenas poderá ser alterado pelo voto da maioria
absoluta dos membros titulares.
Seção III
Das Atividades do Comitê Gestor da Internet
Art. 10-C. A execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereço IP (Internet
Protocol), a administração relativa ao Domínio de Primeiro Nível e o gerenciamento de pontos de
troca de tráfego poderão ser atribuídas a entidade pública ou a entidade privada, sem fins
lucrativos, nos termos da legislação pertinente.
§1º - Todas as decisões do CGI.br relacionadas ao planejamento, organização, administração e
execução das atividades descritas no caput serão previamente submetidas a consulta pública,
motivadas e publicadas no sítio eletrônico do colegiado.
§2º - As decisões mencionadas no parágrafo anterior serão acompanhadas de análise de impacto
regulatório, o qual será submetido à consulta pública em conjunto com a proposta de decisão.
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§3º - Aplica-se o disposto nos parágrafos anteriores a qualquer entidade pública ou privada para a
qual o CGI.br atribua alguma das atividades descritas neste artigo.
Seção IV
Da Publicidade, Transparência e Controle das Atividades do Comitê Gestor da Internet
Art. 10-D. O CGI.br deverá assegurar a publicidade e transparência de suas atividades, da seguinte
maneira:
I – Todas as reuniões, ordinárias e extraordinárias, do Plenário, das Câmaras de Consultoria e das
Comissões de Trabalho serão públicas, devendo suas pautas serem disponibilizadas com
antecedência e suas atas publicadas em até 15 (quinze) dias corridos no sítio eletrônico do CGI.br.
II – As reuniões ordinárias e extraordinárias do Plenário serão transmitidas ao vivo pela Internet
e permanentemente disponibilizadas no sítio eletrônico do CGI.br.
III – Será disponibilizado na Internet, em formato padronizado, o currículo profissional e
acadêmico de todo aquele que compor órgãos permanentes ou temporários do CGI.br.
IV – Será disponibilizado relatório mensal informando os gastos com passagens, diárias e
indenizações afins, no qual constarão os valores totais e individuais pagos a cada membro do
CGI.br.
Art. 10-E. O CGI.br se subordina ao Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, devendo o
Plenário, mediante resolução e obedecidas as normas gerais daquela Lei, regulamentar:
I – O cumprimento do disposto no art. 9º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
II – O cumprimento do disposto na Seção II do Capítulo III da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de
2011.
Parágrafo Único: aplica-se o disposto no caput a qualquer entidade pública ou privada a qual o
CGI.br atribua alguma das atividades descritas no art. 10, a qual deverá obedecer o disposto na
resolução editada pelo Plenário.
Art. 10-F. Os membros titulares e suplentes do CGI.br, bem como todos aqueles que compuserem
Câmaras Consultivas e Comissões Temporárias deverão observar Código de Ética e Conduta, a ser
elaborado e aprovado pelo Plenário.
Parágrafo Único: considera-se requisito para a atribuição das atividades descritas no caput do art.
10-C a anuência e aplicação do Código de Ética e Conduta aprovado pelo Plenário do CGI.br pela
entidade que tiver interesse em assumir aquelas atividades.
Capítulo VI
Disposições Finais
Art. 11. Até que sejam efetuadas as indicações dos representantes do setor empresarial, terceiro
setor e comunidade científica nas condições previstas nos arts. 5o, 6o e 7o, respectivamente, serão
eles designados em caráter provisório mediante portaria interministerial do Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República e dos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia
e das Comunicações.
Art. 12. O Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República e o Ministro de
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações baixarão as normas complementares
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necessárias à fiel execução deste Decreto, observado o art. 4º da Lei Complementar 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
§1º Antes de promulgarem as normas mencionadas neste artigo, os Ministérios deverão submeter
suas minutas para consulta pública na Internet, a qual terá a duração mínima de 30 (trinta) dias.
§2º Antes da abertura das consultas públicas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias,
deverá ser disponibilizado o inteiro teor da minuta dos atos normativos, bem como de todos os
documentos que instruírem o processo administrativo relacionado à edição dos atos referidos.
§3º Encerrado o período de consulta pública, os Ministérios consolidarão as contribuições da
população num único documento, analisarão seu conteúdo e disponibilizarão o posicionamento
oficial a seu respeito

3.4. Quarto Eixo: Eleições e Mandatos
Conforme estabelecido pelos artigos 5º, 6º e 7º do Decreto, os membros do setor
empresarial, do terceiro setor, e da comunidade científica são eleitos para mandatos com duração
de três anos, permitida a recondução, e escolhidos a partir dos votos de um colégio eleitoral
composto por entidades habilitadas de cada segmento. Somente entidades do terceiro setor
previamente credenciadas podem votar em representantes do terceiro setor, por exemplo. Os
representantes de governo e o representante de notório saber, por sua vez, são diretamente
nomeados pelo Governo Federal.
Art. 5º O setor empresarial será representado pelos seguintes segmentos: (...)
§ 1º A indicação dos representantes de cada segmento empresarial será efetivada por meio da
constituição de um colégio eleitoral, que elegerá, por votação não-secreta, os representantes do
respectivo segmento.
§ 2º O colégio eleitoral de cada segmento será formado por entidades de representação pertinentes
ao segmento, cabendo um voto a cada entidade inscrita no colégio e devendo o voto ser exercido
pelo representante legal da entidade.
§ 3º Cada entidade poderá inscrever-se somente em um segmento e deve atender aos seguintes
requisitos:
I - ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início da inscrição de
candidatos; e
II - expressar em seu documento de constituição o propósito de defender os interesses do
segmento no qual pretende inscrever-se.
§ 4º Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candidatos indicados por
entidades inscritas poderão participar da eleição.
§ 5º Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das entidades inscritas.
§ 6º O candidato mais votado em cada segmento será o representante titular do segmento e o
candidato que obtiver a segunda maior votação será o representante suplente do segmento.
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§ 7º Caso não haja vencedor na primeira eleição, deverá ser realizada nova votação em segundo
turno.
§ 8º Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso e, se houver novo
empate, decidir-se-á por sorteio.
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida a reeleição.

Art. 6º A indicação dos representantes do terceiro setor será efetivada por meio da constituição de
um colégio eleitoral que elegerá, por votação não-secreta, os respectivos representantes.
§ 1º O colégio eleitoral será formado por entidades de representação pertinentes ao terceiro setor.
§ 2º Cada entidade deve atender aos seguintes requisitos para inscrição no colégio eleitoral do
terceiro setor:
I - ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início da inscrição de
candidatos; e
II - não representar quaisquer dos setores de que tratam os incisos I, II, IV e VI do art. 2o.
§ 3º Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candidatos indicados por
entidades inscritas poderão participar da eleição.
§ 4º Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das entidades inscritas.
§ 5º O voto será efetivado pelo representante legal da entidade inscrita, que poderá votar em até
quatro candidatos.
§ 6º Os quatro candidatos mais votados serão os representantes titulares, seus suplentes serão os
que obtiverem o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo lugares.
§ 7º Na ocorrência de empate na eleição de titulares e suplentes, deverá ser realizada nova votação
em segundo turno.
§ 8º Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso e, se houver novo
empate, decidir-se-á por sorteio.
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida a reeleição.

Art. 7º A indicação dos representantes da comunidade científica e tecnológica será efetivada por
meio da constituição de um colégio eleitoral que elegerá, por votação não-secreta, os respectivos
representantes.
§ 1º O colégio eleitoral será formado por entidades de representação pertinentes à comunidade
científica e tecnológica.
§ 2º Cada entidade deve atender aos seguintes requisitos para inscrição no colégio eleitoral da
comunidade científica e tecnológica:
I - ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início da inscrição de
candidatos; e
II - ser entidade de cunho científico ou tecnológico, representativa de entidades ou
cientistas e pesquisadores integrantes das correspondentes categorias.
§ 3º Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candidatos indicados por
entidades inscritas poderão participar da eleição.
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§ 4º Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das entidades inscritas.
§ 5º O voto será efetivado pelo representante legal da entidade inscrita, que poderá votar em até
três candidatos.
§ 6º Os três candidatos mais votados serão os representantes titulares, seus suplentes serão os que
obtiverem o quarto, o quinto e o sexto lugares.
§ 7º Na ocorrência de empate na eleição de titulares e suplentes deverá ser realizada nova votação
em segundo turno.
§ 8º Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso e, se houver novo
empate, decidir-se-á por sorteio.
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida a reeleição.

Nesse eixo, surgiram algumas controversas em relação à possibilidade de reeleição dos
representantes e também em relação ao tempo de seus mandatos, com alguns participantes
defendendo a redução do mandato de três para dois anos, como forma de estímulo à renovação
dos quadros representativos do CGI.br. Para além disso, foram discutidos aspectos sobre os
critérios de inscrição das entidades para os colégios eleitorais, o tempo necessário de existência
legal para se inscrever, e âmbito de atuação (municipal, estadual ou federal) da entidade.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações sugeriu a seguinte
pergunta para guiar o debate:


Que medidas podem ser adotadas para aprimorar os processos de definição dos
representantes eleitos para a composição do CGI.br?

3.4.1. Os membros já eleitos para o CGI.br poderão se reeleger para o mandato
seguinte?
Respostas controversas
(A) Não.
“Em linha com a reestruturação e renovação necessária ao processo de eleição, é preciso abrir o
espaço para pessoas com muitos e novos conhecimentos sobre os temas a serem tratados”. (Claro
S.A.)
“Entende-se imperioso o fim da possibilidade de reeleição, para que seja proporcionada uma maior
rotatividade entre os representantes e a consequente renovação de ideias e promoção de debates
construtivos”. (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV)
Quem defende isso? Álvaro Florêncio de Almeida Neto, Omar Kaminski, Marco Civil da Internet,
Vladimir Araujo Cavalcante, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV e Claro S.A.
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(B) Sim...
B.1. ... sem limites para reeleição (Lucidio Souza):
Não é necessário limitar os mandatos, favorecendo a estabilidade.
B.2. ... mas deve haver o limite de apenas um mandato consecutivo (Andressa Pappas,
Sinditelebrasil, Omar Kaminski, OI S.A. em Recuperação Judicial, Telefônica Brasil, Marcos Dantas,
SOCICOM, ANPED, Monica Fantin, ANCIB, Saymon Andrade, Andrea Brandão Lapa, Daniel de Queiroz
Lopes, Edmea Oliveira dos Santos, Marcelo Almeida Bairral, Brasscom, PROTESTE, Safernet, Instituto
Nupef, Coding Rights, Bruno Schimitt Morassutti, Intervozes, RNP, GEPI-FGV, ABES, Febratel,
Youth@ForumBR e Rede de Pesquisa em Governança da Internet):
“Propomos também que os representantes não possam participar de mais de dois processos
eleitorais consecutivos, restringindo-se a representação a dois mandatos no máximo, com o
objetivo de ampliar o envolvimento, a contribuição e a capacitação de múltiplos atores com a
governança da Internet”. (PROTESTE)
“Essa medida permitirá a efetiva renovação do Conselho a cada processo eleitoral”. (OI S.A.
em Recuperação Judicial)
Importante apenas um mandato para “refletir o dinamismo do ecossistema da Internet e
garantir a constante renovação do Conselho do CGI.br”. (Brasscom)
“Para que se evite a reeleição sucessiva e ilimitada, favorecendo novos ares e a renovação dos
quadros do CGI.br, a sugestão é que cada membro da sociedade civil possa ser eleito uma vez
e reconduzido apenas uma vez”. (Omar Kaminski)
O limite deve ser de apenas dois mandatos, consecutivos ou não, mesmo que a pessoa
represente setores diferentes. (IRIS)
Quem defende isso? Lucidio Souza; Andressa Pappas, Sinditelebrasil, Omar Kaminski, OI S.A. em
Recuperação Judicial, Telefônica Brasil, Marcos Dantas, SOCICOM, ANPED, Monica Fantin, ANCIB,
Saymon Andrade, Andrea Brandão Lapa, Daniel de Queiroz Lopes, Edmea Oliveira dos Santos,
Marcelo Almeida Bairral, Brasscom, PROTESTE, Safernet, Instituto Nupef, Coding Rights, Bruno
Schimitt Morassutti, Intervozes, RNP, GEPI-FGV, ABES, Febratel, Youth@ForumBR. IRIS e Rede de
Pesquisa em Governança da Internet.

3.4.2. Qual deve ser o número de suplentes?
Propostas avulsas
(A) O número de suplentes deve ser reduzido.
“Também o número de suplentes parece excessivo diante da vacância praticamente inexistente.
Existiu, ou existe uma norma/resolução que previa a participação do suplente na ausência do titular
(e diante da anuência deste) nas reuniões, mas nunca foi colocada em prática, tornando a função dos
suplentes praticamente inócua”. (Omar Kaminski)
Autores da proposta: Omar Kaminski, Alvaro Florencio de Almeida Neto e Lucidio Souza.
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3.4.3. Quais devem ser os critérios exigidos para a inscrição das entidades de
representação no colégio eleitoral?
Os critérios de inscrição para participação no colégio eleitoral do setor empresarial,
terceiro setor, e da comunidade científica exigem a existência legal de, no mínimo, dois anos em
relação à data de início da inscrição de candidatos. Além disso, em relação ao setor empresarial, a
entidade não deve “representar quaisquer dos setores de que tratam os incisos I, II, IV e VI do art.
2º”:
“(...) I - um representante de cada órgão e entidade a seguir indicados:
a) Ministério da Ciência e Tecnologia, que o coordenará;
b) Casa Civil da Presidência da República;
c) Ministério das Comunicações;
d) Ministério da Defesa;
e) Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
f) Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;
g) Agência Nacional de Telecomunicações; e
h) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
II - um representante do Fórum Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e
Tecnologia;
IV - quatro representantes do setor empresarial;
VI - três representantes da comunidade científica e tecnológica. (...)”

Para o terceiro setor, é exigido que a organização expresse “em seu documento de
constituição o propósito de defender os interesses do segmento no qual pretende se inscrever” e
para comunidade científica “ser entidade de cunho científico ou tecnológico, representativa de
entidades, ou cientistas e pesquisadores integrantes das correspondentes categorias”.
Propostas avulsas
(A) A participação no colégio eleitoral deve privilegiar as entidades mais antigas de cada
segmento.
Deve-se restringir a participação das entidades participantes no colégio eleitoral e o tempo de
existência legal exigido de dois anos deve ser maior, para privilegiar as entidades mais antigas.
Autor da proposta: ABRINT.
(B) É necessário que as entidades comprovem a efetiva atuação dentro do segmento
escolhido de cadastro.
Para evitar distorções no processo eleitoral, é necessário revisar os critérios de cadastro das
entidades no colégio eleitoral, com mecanismos que comprovem a efetiva atuação da entidade
dentro do segmento escolhido de cadastro.
Autores da proposta: OI S.A. em Recuperação Judicial, Sinditelebrasil, Telefônica Brasil e
Brasscom.
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(C) Não é necessário que a entidade tenha finalidade diretamente relacionada à Internet.
A Internet é essencial para qualquer atividade ou entidade. A Internet enquanto meio de
comunicação tem interesse público e irrestrito (Rede de Pesquisa em Governança da Internet).
Assim, ter finalidade estritamente relacionada à Internet não pode ser um critério para inscrição
no colégio eleitoral.
Autor da proposta: Instituto Educadigital, PROTESTE, UBM, Barão de Itararé, Intervozes e Rede de
Pesquisa em Governança da Internet.
(D) Entidade deve apresentar comprovante de pagamento regular de contribuição
associativa.
Autor da proposta: Brasscom.
(E) Membros que não necessariamente participam das entidades inscritas no colégio
eleitoral deveriam poder se candidatar.
Para o GEPI-FGV, maior flexibilidade poderia garantir um real pluralismo de candidatos nas
eleições.
Autor da proposta: GEPI-FGV.
(F) É necessário um prazo mais longo e contínuo para cadastramento das entidades no
colégio eleitoral.
Autor da proposta: Instituto Educadigital e Coding Rights.
(G) É necessário esclarecer que o setor científico e tecnológico não é restrito a entidades
voltadas às ciências exatas.
Necessário repensar as exigências para votar no âmbito da comunidade científica e tecnológica
visando maior diversidade representativa, tanto em relação às entidades habilitadas, bem como
de representantes eleitos. “Aceitar associações, institutos, centros de pesquisa, entre outros,
entidades que extrapolem o sentido da palavra “tecnológico”. A área das humanas, além das exatas,
merece ser contemplada nas discussões atuais”. (Omar Kaminski)
“Em pleitos eleitorais passados, houve confusão em relação ao enquadramento de entidades que se
dedicam à pesquisa sobre Internet, mas que podem ter, pela formação de seus pesquisadores ou por
seu estatuto social, um direcionamento ao estudo da rede através das lentes das ciências sociais
aplicadas. Seria importante nesse momento de construção de um novo modelo do CGI.BR deixar
claro que pesquisadores que investigam temas sobre Internet, dão aulas e publicam sobre o tema,
quando reunidos em associações ou institutos de pesquisa para tal finalidade, são pertencentes ao
setor ‘comunidade técnica e científica’, evitando assim os questionamentos existentes no passado”.
(ITS Rio)
“No que tange especificamente a composição dos representantes da comunidade científica e
tecnológica, dado o caráter interdisciplinar da Internet, é importante que se mantenha a
possibilidade de candidatura de entidades das diversas áreas do conhecimento, sem que haja a
obrigatoriedade de reservar cadeiras a disciplinas técnicas, cabendo somente ao colégio eleitoral
definir a origem de seus representantes”. (Rede de Pesquisa em Governança da Internet)
Autor da proposta: Omar Kaminski, Instituto Educadigital, PROTEST, UBM, Barão de Itararé, ITS
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Rio e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.

3.4.4. Qual deve ser o âmbito de atuação e representação da entidade para que ela
possa fazer parte do colégio eleitoral?
Respostas controversas
(A) Deve ser federal.
Para cadastro no colégio eleitoral só devem ser aceitas “entidades que não tenham suas atividades
restritas a nível municipal ou estadual (com exceção para as Universidades)” (OI S.A. em
Recuperação Judicial, Febratel e Sinditelebrasil).
Quem defende isso? OI S.A. em Recuperação Judicial, Febratel e Sinditelebrasil.
(B) Pode ser federal ou estadual.
Apenas entidades de atuação federal e estadual poderiam se inscrever no Colégio Eleitoral.
Quem defende isso? Instituto Educadigital14
(C) Pode ser municipal, desde que a entidade atue em mais de um município.
Qualquer entidade que atue em mais de um município brasileiro poderia se candidatar para o
processo eleitoral.
Quem defende isso? Safernet.
(D) Qualquer âmbito.
D.1. Qualquer âmbito (federal, estadual ou municipal) (Instituto Educadigital15):
Difícil mensurar ou comprovar qual o âmbito de atuação da entidade, por conta disso, a
participação seria aberta a entidades de todos os âmbitos, com a obrigatoriedade de
apresentação de elementos que comprovem a efetiva atuação.
Quem defende isso? Instituto Educadigital16
D.2. Qualquer âmbito, mas com diferenças no peso do voto (Instituto Educadigital17 e ABES):
Qualquer âmbito, mas os votos das entidades da esfera municipal teriam um peso menor.
Quem defende isso? Instituto Educadigital18 e ABES

Na contribuição do Instituto Educadigital, a escolha do âmbito de atuação da entidade de representação no colégio
eleitoral não obteve consenso, sendo apresentado três opções contraditórias sobre o assunto. Itens 3.4.4.(B); (D.1.) e
(D.2.).
15 Idem a nota 14.
16 Idem a nota 14.
17 Idem a nota 14.
18 Idem a nota 14.
14
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3.4.5. Qual deve ser o tempo mínimo de existência da entidade para que ela possa
fazer parte do colégio eleitoral?
Respostas controversas
(A) Ao menos dois anos de existência legal, como consta atualmente no Decreto.
Para inscrição no colégio eleitoral “é necessário que se verifique a existência de ao menos dois anos
da entidade e que naquele momento ela está em efetiva atividade, requerendo-se relatório de
atividades ou outros documentos que comprovem seu funcionamento e atuação”. (Intervozes).
Quem defende isso? Brasscom e Intervozes.
(B) Ao menos três anos de existência legal.
Quem defende isso? OI S.A. em Recuperação Judicial, Safernet, Febratel e Sinditelebrasil.
(C) Ao menos cinco anos de existência legal.
Deve ser aplicada uma regra geral de que as entidades que queiram participar do processo
eleitoral do Comitê, que devem ser legalmente constituídas há pelo menos cinco anos antes da
publicação do edital convocatório.
Quem defende isso? Marcos Dantas, SOCICOM, ANPED, Monica Fantin, ANCIB, Andrea Brandão
Lapa e Daniel de Queiroz Lopes.
(D) Não deve existir um limite mínimo.
Não deve existir um limite mínimo, mas entidades de existência legal de pelo menos dois anos
devem ter peso maior.
Quem defende isso? PROTESTE.

3.4.6. Como deve ser a formação dos colégios eleitorais, nos novos modelos de
composição propostos?
As contribuições a seguir fazem referência às propostas de reestruturação do Comitê,
discutidas no ponto 3.2.2., especificamente em relação a como deveriam ser as eleições nos
formatos de composição apresentados.
Propostas avulsas
(A) A formação dos colégios eleitorais deve ser relacionada à Camada de Base.
As entidades setoriais da base da estrutura sugerida terão a função de indicar de forma direta os
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representantes de seu respectivo setor para as instâncias intermediárias e eleger seus respectivos
representantes para o Pleno do CGI.BR. Como forma de minimizar as distorções do mecanismo
atual, sugere-se que a formação dos Colégios Eleitorais esteja relacionada com a instância de base
da estrutura. Assim, não haveria um prazo específico para inscrição para fazer parte do Colégio
Eleitoral, na medida em que as entidades dos grupos de base já comporiam automaticamente os
respectivos Colégios. As inscrições poderiam acontecer até três meses antes da abertura das
eleições. Ainda que a base possa ser composta por membros individuais, apenas as entidades
teriam direito a voto.
Autores da proposta: PROTESTE, UBM, Barão de Itararé, Instituto Nupef, Intervozes, Rede de
Pesquisa em Governança da Internet e Sérgio Amadeu.
(B) Cada setor deveria estabelecer seus termos de qualificação e peso do voto no processo
eleitoral.
Cada setor seria independente para conduzir o processo eleitoral, discutindo regulamentos,
regimentos e formas de participação. Dessa maneira, a discussão poderia ser aprofundada e
abarcar as especificidades de cada setor. Desde que esses critérios estabelecidos por cada setor
primem pela diversidade e representatividade do colégio eleitoral. (Coding Rights)
Autores da proposta: Coding Rights, ABRANET e Safernet
B.1 Mas também são necessárias regras gerais a serem adotadas por todos os setores.
“É importante que os termos de qualificação e peso do voto no processo eleitoral não ocorra
apenas para cada setor. Apesar da relevância em abarcar as peculiaridades de cada setor na
delimitação das regras para o processo eleitoral, deve-se atentar para a criação de
mecanismos que levem a manutenção de determinados poderes e que possam criar
mecanismo de entrave à efetiva participação. Dessa maneira, é importante que as
peculiaridades sejam consideradas, mas deve existir também regras gerais a serem adotadas
por todos os setores nesse processo. Para eleger representantes no Pleno é necessário que
todos se submetam a uma regra geral”. (Intervozes)
Autores da proposta: Intervozes e PROTESTE.

3.4.7. Quais os critérios de elegibilidade do coordenador do CGI.br?
Atualmente a coordenação do CGI.br é exercida pelo representante do Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações ou, no seu impedimento, por outro membro do
CGI.br por ele designado, como consta no Regimento Interno do Comitê Gestor da Internet no
Brasil. Suas atribuições são:
Art. 5 São atribuições do Coordenador do CGI.br:
I.
convocar as reuniões do CGI.br e coordenar a elaboração das respectivas pautas;
II.
presidir as reuniões e coordenar os processos deliberativos;
III.
conceder a palavra nas reuniões;
IV.
designar Secretário responsável pela elaboração da ata das reuniões;
V.
assinar e tomar as providências necessárias para a divulgação e publicação das
resoluções e dos atos do CGI.br;
VI.
tomar as providências necessárias para a implementação das decisões do CGI.br;
VII.
estabelecer forma, critérios e prazos para deliberação sobre assuntos urgentes;

64

VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

representar institucionalmente o CGI.br ou designar outro membro do CGI.br para tal
efeito.
Designar os coordenadores de Comissões, dentre os membros do CGI.br;
atender ou designar membro do CGI.br, para atender a imprensa em todas as
solicitações para esclarecimentos das ações, estudos ou deliberações do CGI.br;
designar os integrantes de Comissões, dentre os membros do CGI.br que se ofereceram
para participação de Comissões;
O coordenador, em assuntos urgentes poderá tomar decisões independentes do voto
dos conselheiros, devendo nas reuniões ordinárias dar conhecimento das decisões
tomadas de forma que as mesmas sejam referendadas pela maioria dos membros do
CGI.br.

Propostas avulsas
(A) Todos os setores devem poder exercer a coordenação do CGI.br.
A coordenação do CGI.br deve deixar de ser função exercida apenas pelo setor governamental.
“Não haveria a possibilidade de reeleição, devendo haver um rodízio entre os setores representados,
para que não se concentre na mão de um só setor, assim como o mesmo setor não poderia ser reeleito
sucessivamente. Ou seja, a rotatividade não seria apenas quanto a membros, mas quanto a setores”.
(IP.rec)
O coordenador deve ser “eleito pelos pares, ou seja, pelo próprio Conselho pleno e não de forma
potencialmente autoritária vindo de uma decisão governamental também colocando em um espaço
de poder novamente o setor de governo em contrapartida com os demais”. (Kimberly Anástacio)
“A coordenação passará a ser definida de forma alternada entre os quatro setores”. (UBM e Barão de
Itararé)
Autores da proposta: PROTESTE, Coding Rights, UBM e Barão de Itararé, GEPI-FGV, Kimberly
Anástacio, IP.rec e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.

3.4.8. Como deve ser eleito o coordenador do CGI.br?
Respostas controversas
(A) A eleição da coordenação do CGI.br deve acontecer por meio de um processo eletivo
interno...
A.1 ... a ser definido pelo próprio órgão (PROTESTE, Intervozes e GEPI-FGV):
Foi proposto que a “coordenação do comitê seja decorrência de um processo eletivo interno
ao próprio órgão, Para se levar à consequências práticas a governança multissetorial e
democrática, como está estabelecida no MCI (art. 24, inc. I)(1) ao tratar da atuação dos
Poderes Públicos, é necessário que a coordenação do comitê se alterne entre os diversos
setores, a fim de evitar a predominância de posições governamentais”. (PROTESTE e
Intervozes).
A.2. ... no qual só os conselheiros do setor que ocupará a coordenação no período escolherão o
coordenador (UBM e Barão de Itararé):
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“A coordenação passará a ser definida de forma alternada entre os quatro setores. A escolha
do coordenador será feita entre os conselheiros do setor que ocupará a coordenação no
período”. Por exemplo, caso a coordenação seja do setor empresarial, os conselheiros
representantes do setor empresarial no Pleno votariam para eleger um coordenador.
(UBM e Barão de Itararé)
A.3 ... no qual todos os membros do Pleno poderiam votar (Coding Rights, Kimberly Anastácio,
IP.rec e Bruno Schimitt Morassutti):
O coordenador deve ser “eleito pelos pares, ou seja, pelo próprio Conselho pleno e não de
forma potencialmente autoritária vindo de uma decisão governamental também colocando
em um espaço de poder novamente o setor de governo em contrapartida com os demais.”
(Kimberly Anástacio)
“O coordenador do conselho deveria ser eleito pelos seus pares, na primeira reunião do
conselho após a eleição, e teria o mandato pelo mesmo período que o mandato dos
conselheiros. Não haveria a possibilidade de reeleição, devendo haver um rodízio entre os
setores representados, para que não se concentre na mão de um só setor, assim como o
mesmo setor não poderia ser reeleito sucessivamente. Ou seja, a rotatividade não seria
apenas quanto a membros, mas quanto a setores”. (IP.rec)
Quem defende isso? PROTESTE, Coding Rights, UBM e Barão de Itararé, GEPI-FGV, Kimberly
Anástacio, IP.rec e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.
(B) O coordenador do CGI.br será escolhido por meio de votação aberta a toda sociedade.
“É necessário que todos possam ser ouvidos de forma diversificada e renovada”.
Quem defende isso? Saymon Andrade.
(C) O governo submeterá o nome do coordenador para aprovação por maioria simples de
votos no Conselho.
A função de coordenação será exercida por qualquer Ministério com assento no Conselho, mas
terá que ser aprovada por maioria simples no Conselho.
Quem defende isso? ANPEd, ABCiber, ANPAE, ABPEducom, Marcos Dantas, SBC, SOCICOM, Monica
Fantin, ANCIB e Andrea Brandão Lapa.
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3.4.9. Como deve ser a Comissão Eleitoral formada para reger o processo eleitoral do
Comitê?
Propostas avulsas
(A) As normas eleitorais devem ser estabelecidas por uma Comissão Eleitoral designada
pelo Conselho.
A “independência em relação ao governo deveria ser inclusive reforçada na prática do processo
eleitoral do CGI.br, evitando‐se qualquer interferência do governo na composição da comissão
eleitoral, na formação dos colégios eleitorais dos diversos setores e na homologação do resultado das
eleições”. (SBC)
Autores da proposta: ANPEd, ABCiber, ANPAE, ABPEducom, Marcos Dantas, SBC, SOCICOM,
ANCIB, Monica Fantin, Andrea Brandão Lapa e Daniel de Queiroz Lopes.
(B) A comissão eleitoral deve ter entre seus representantes mais membros da sociedade
civil.
“Considerando que apenas os membros da sociedade civil são eleitos, tendo em vista que os
representantes do governo são indicados, defendemos que da comissão eleitoral constem na maioria
representantes da sociedade civil”. (PROTESTE)
Autor da proposta: PROTESTE, Instituto Nupef e Coding Rights.

3.4.10. Quais outras medidas podem ser tomadas para melhorar o processo eleitoral
do Comitê?
Propostas avulsas
(A) Maior divulgação das eleições para população votante.
“Com a divulgação adequada, a população votante em cada setor virá aumentar significativamente
com o tempo, conferindo legitimidade acentuada ao Comitê e fornecendo pluralidade de sufrágio de
acordo com as carências ocasionais”.
Autor da proposta: Marcio Patusco Lana Lobo.
(B) Possibilidade de qualquer cidadão se candidatar ou votar para o CGI.br.
“Atualmente, apenas pessoas jurídicas podem votar e se eleger, fazendo com que os consumidores
não tenham vaga dentro do CGI.br. É extremamente importante que o CONSUMIDOR tenha o direito
de votar e se candidatar ao CGI.br, bem como participar e compor o mesmo, já que a Internet não é
apenas utilizada pelo terceiro setor, governo, instituições de pesquisa e educação e empresas”
.

Autor da proposta: Marco Civil da Internet.
(C) Não seja mais necessário o ato do Poder Executivo para que os eleitos possam começar a
atuar depois de homologado o processo eleitoral.
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Autor da proposta: PROTESTE.

3.4.11. Sugestões de redação do eixo sobre eleições:
Sugestões de redação
Autor da sugestão: Claro S.A.
(MODIFICAÇÃO)
Art. 5º. O setor empresarial será representado pelos seguintes segmentos:
§ 1º A indicação dos representantes de cada segmento empresarial será efetivada por meio da
constituição de um colégio eleitoral, que elegerá, por votação não-secreta, os representantes do
respectivo segmento.
§ 2º O colégio eleitoral de cada segmento será formado por entidades de representação
pertinentes ao segmento, cabendo um voto a cada entidade inscrita no colégio e devendo o voto
ser exercido pelo representante legal da entidade.
§ 3º Cada entidade poderá inscrever-se somente em um segmento e deve atender aos seguintes
requisitos:
I - ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início da inscrição de
candidatos;
II - expressar em seu documento de constituição o propósito de defender os interesses do
segmento no qual pretende inscrever-se.
§ 4º Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candidatos indicados por
entidades inscritas poderão participar da eleição.
§ 5º Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das entidades inscritas.
§ 6º O candidato mais votado em cada segmento será o representante titular do segmento e o
candidato que obtiver a segunda maior votação será o representante suplente do segmento.
§ 7º Caso não haja vencedor na primeira eleição, deverá ser realizada nova votação em segundo
turno.
§ 8º Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso e, se houver novo
empate, decidir-se-á por sorteio.
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida vedada a
reeleição.
Art. 6º A indicação dos representantes da Sociedade Civil terceiro setor será efetivada por meio da
constituição de um colégio eleitoral que elegerá, por votação não-secreta, os respectivos
representantes.
§ 1º O colégio eleitoral será formado por entidades federais de notória representação pertinentes
a Sociedade Civil terceiro setor.
§ 2º Cada entidade deve atender aos seguintes requisitos para inscrição no colégio eleitoral da
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Sociedade Civil terceiro setor:
I - ter existência legal de, no mínimo, quatro dois anos em relação à data de início da inscrição de
candidatos;
e
II – ter atuação nacional; não representar quaisquer dos setores de que tratam os incisos I, II, IV e
VI do art. 2o.
§ 3º Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candidatos indicados por
entidades inscritas poderão participar da eleição.
§ 4º Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das entidades inscritas.
§ 5º O voto será efetivado pelo representante legal da entidade inscrita, que poderá votar em até
três quatro candidatos.
§ 6º Os três quatro candidatos mais votados serão os representantes titulares, seus suplentes
serão os que obtiverem o quarto, o quinto e o sexto lugares. o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo
lugares.
§ 7º Na ocorrência de empate na eleição de titulares e suplentes, deverá ser realizada nova
votação em segundo turno.
§ 8º Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso e, se houver novo
empate, decidir-se-á por sorteio.
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida vedada a
reeleição.
Art. 7º A indicação dos representantes da comunidade científica e tecnológica será efetivada por
meio da constituição de um colégio eleitoral que elegerá, por votação não-secreta, os respectivos
representantes.
§ 1º O colégio eleitoral será formado por Universidades entidades de representação pertinentes à
comunidade científica e tecnológica.
§ 2º Cada entidade deve atender aos seguintes requisitos para inscrição no colégio eleitoral da
comunidade científica e tecnológica:
I - ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início da inscrição de
candidatos;
II - ser Universidades entidades com cunho científico ou tecnológico, representativa de entidades
ou cientistas e pesquisadores integrantes das correspondentes categorias.
§ 3º Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candidatos indicados por
entidades inscritas poderão participar da eleição.
§ 4º Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das entidades inscritas.
§ 5º O voto será efetivado pelo representante legal da entidade inscrita, que poderá votar em até
três candidatos.
§ 6º Os três candidatos mais votados serão os representantes titulares, seus suplentes serão os
69

que obtiverem o quarto, o quinto e o sexto lugares.
§ 7º Na ocorrência de empate na eleição de titulares e suplentes deverá ser realizada nova votação
em segundo turno.
§ 8º Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso e, se houver novo
empate, decidir-se-á por sorteio.
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida vedada a
reeleição.
Art.8º É vedada a participação de qualquer integrante do CGI.BR, titular ou suplente, no NIC.br, e
vice-versa.
Art. 9º Art. 8o Realizada a eleição e efetuada a indicação dos representantes, estes serão
designados mediante portaria interministerial do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República e dos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia e das Comunicações.
Art. 10º Art. 9o A participação no CGI.br é considerada como de relevante interesse público e não
ensejará qualquer espécie de remuneração.
Art. 11º Art. 10. A execução do registro de Nomes de Domínio, a alocação de Endereço IP (Internet
Protocol) e a administração relativas ao Domínio de Primeiro Nível poderão ser atribuídas a
entidade pública ou a entidade privada, sem fins lucrativos, nos termos da legislação pertinente.
Art. 11. Até que sejam efetuadas as indicações dos representantes do setor empresarial, terceiro
setor e comunidade científica nas condições previstas nos arts. 5o, 6o e 7o, respectivamente, serão
eles designados em caráter provisório mediante portaria interministerial do Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República e dos Ministros de Estado da Ciência e Tecnologia
e das Comunicações.
Art. 12º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Autora da sugestão: Vanda Scartezini
(MODIFICAÇÃO)
Art. 5º O setor empresarial será representado pelos seguintes segmentos:
§ 1º A indicação dos representantes de cada segmento empresarial será feita através da indicação
de cada Associação de Classe de seu candidato, submetendo à análise curricular e/ou entrevista
pelo CGI.BR, para posterior definição, pelo próprio CGI.BR, em votação aberta, para a escolha do
membro e seu suplente. Caso o setor seja representado por apenas uma Associação de classe, esta
oferecerá lista tríplice ao CGI.BR que prosseguirá com similar procedimento para a seleção do
candidato mais capacitado para a função. A indicação dos representantes de cada segmento
empresarial será efetivada por meio da constituição de um colégio eleitoral, que elegerá, por
votação não-secreta, os representantes do respectivo segmento.
§ 2º O colégio eleitoral de cada segmento será formado por entidades de representação
pertinentes ao segmento, cabendo um voto a cada entidade inscrita no colégio e devendo o voto
ser exercido pelo representante legal da entidade.
§ 2º Cada entidade de um mesmo segmento deverá atender aos seguintes requisitos para fins de
sua inscrição e indicação de candidato. A entidade indicará apenas um (1) candidato, respeitando
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o disposto no § 1º deste Artigo: § 3o Cada entidade poderá inscrever-se somente em um
segmento e deve atender aos seguintes requisitos:
I - Ter existência legal de, no mínimo, dois anos em relação à data de início da inscrição de
candidatos; e
II - Expressar em seu documento de constituição o propósito de defender os interesses do
segmento no qual pretende inscrever-se.
§ 4o Cada entidade poderá indicar somente um candidato e apenas candidatos indicados por
entidades inscritas poderão participar da eleição.
§ 5º § 3º Os candidatos deverão ser indicados pelos representantes legais das entidades inscritas.
§ 6o O candidato mais votado em cada segmento será o representante titular do segmento e o
candidato que obtiver a segunda maior votação será o representante suplente do segmento.
§ 7o § 4º Caso não haja vencedor na primeira eleição, deverá ser realizada nova votação em
segundo turno.
§ 8o § 5º Persistindo o empate, será declarado vencedor o candidato mais idoso e, se houver
novo empate, decidir-se-á por sorteio.
§ 9o § 6º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida a
reeleição.
Autor da sugestão: Saymon Andrade
(INCLUSÃO)
a) Não poderá se reeleger, o conselheiro que exerceu dois mandatos consecutivos;
b) Não poderá se reeleger o conselheiro que exerceu dois mandatos em períodos não
consecutivos, mesmo que haja um intervalo de tempo;
c) Não poderá se reeleger o conselheiro que tiver exercido dois mandatos, representando uma
única entidade ou mais de uma entidade.
Também pode-se aplicar como uma alternativa para a pluralidade e democracia, as sugestões:
a) Conselheiros indicados e/ou representantes do governo, não poderão permanecer no cargo por
mais de seis anos;
b) O coordenador do CGI.br será escolhido por meio de votação entre os membros do CGI.br e/ou
por meio de votação aberta a toda sociedade;
c) Os conselheiros não poderão exercer funções de comando e/ou direção dentro do NIC.br, por
mais de 5 anos. Ultrapassando tal prazo, configurar-se abuso de poder e alienação de cargo;
d) A cada seis anos, analisarem as atividades do NIC.br, revisando suas ações, gastos,
investimentos, retornos positivos e negativos. No caso de uma conclusão ruim sobre o exercício da
associação, abrir um novo processo de escolha de um operador.
Autor da sugestão: Brasscom
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(INCLUSÃO)
(i)
a obrigatoriedades das entidades candidatas apresentarem objeto ou atuação que
guarde conexão com os temas tratados pelo CGI.br ou sejam reconhecidas como
representantes de interesses difusos;
(ii)
que comprovem deter representatividade substancial em relação à sociedade civil; e
(iii)
requeiram pagamento regular de contribuição associativa.
Autor da sugestão: Bruno Schimitt Morassutti
(MODIFICAÇÃO e INCLUSÃO)
Art. 3º O Fórum Nacional de Secretários Estaduais para Assuntos de Ciência e Tecnologia será
representado por um membro titular e um suplente, a serem indicados por sua diretoria, com
mandato de três anos, permitida a uma recondução.
Art. 4º O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação e Tecnologia indicará o
representante de notório saber em assuntos da Internet de que trata o inciso III do art. 2o, com
mandato de quatro três anos, permitida a uma recondução e vedada a indicação de suplente.
Parágrafo único: para os fins do disposto neste artigo, considera-se “notório saber em assuntos da
Internet”, a formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado, bem como o
preenchimento dos seguintes requisitos, alternativamente:
I – mínimo de dez anos de exercício profissional, contínuo ou cumulativo, em algum dos setores
representados no CGI.br;
II – mínimo de dez anos no exercício de docência universitária.
Art. 5º O setor empresarial será representado pelos seguintes segmentos:
(...)
III – apresentar certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante a Agência
Nacional de Telecomunicações.
IV – apresentar certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante a
seguridade social, nos termos do art. 195, §3º da Constituição Federal.
Art. 6º A indicação dos representantes do terceiro setor será efetivada por meio da constituição de
um colégio eleitoral que elegerá, por votação não-secreta, os respectivos representantes.
(...)
III – apresentar certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos perante a
seguridade social, nos termos do art. 195, §3º da Constituição Federal.
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de três anos, permitida uma
reeleição.
Art. 7º A indicação dos representantes da comunidade científica e tecnológica será efetivada por
meio da constituição de um colégio eleitoral que elegerá, por votação não-secreta, os respectivos
representantes.
(...)
§ 9º O mandato dos representantes titulares e suplentes será de quatro anos, permitida uma
reeleição
Art. 8º Realizada a eleição e efetuada a indicação dos representantes, estes serão designados
mediante portaria interministerial do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da
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República e do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a ser editada
e publicada no Diário Oficial da União no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias. dos Ministros de
Estado da Ciência e Tecnologia e das Comunicações.
§1º - Caso se encerre o prazo descrito no caput sem a publicação da portaria interministerial,
compete ao coordenador do CGI.br designar o candidato eleito pelo colégio eleitoral mediante
edital a ser publicado na Internet, em jornais circulação nacional e registrado perante o registro
de títulos e documentos no qual se localizar sua sede.
§2º - Todos os documentos produzidos no curso do processo de eleição e indicação dos
representantes do Comitê Gestor da Internet serão arquivados permanentemente pela Secretaria
Executiva do CGI.br, devendo ser integralmente digitalizados, organizados e disponibilizados
eletronicamente para consulta pública permanente na Internet.

3.5. Outros temas
3.5.1. Quando devem começar a vigorar as alterações propostas?
Diversos comentários discutiram qual deveria ser o período para que as alterações no
Comitê começassem a vigorar. A maioria das contribuições sinalizou a necessidade de um período
de transição entre a estrutura atual e a estrutura pretendida, sugerindo que a nova estrutura só
passe a vigorar depois do fim do mandato atual (2017-2020). Contribuições também foram feitas
pensando no processo de transição para nova composição de três camadas estruturantes
(discutida no ponto 3.2.2.).
Respostas controversas
(A) Em 2020, ao fim do atual mandato do Conselho.
Foi sugerido que a nova composição do CGI.br deva ser implementada apenas após o fim do
mandato da atual formação do Conselho.
Quem defende isso? Sinditelebrasil, Intervozes e OI S.A. em Recuperação Judicial
(B) Em 2019...
B.1. ...todas as modificações entrariam em vigor antes do fim do mandato do Conselho
(Brasscom):
Levando em consideração que o mandato dos atuais conselheiros termina em maio de 2020,
propomos que esta possível reestruturação passe a vigorar a partir de 2019, de forma que os
setores organizados tenham tempo para se prepararem para o novo processo eleitoral que
iniciaria em 2019.
Quem defende isso? Brasscom
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B.2. ... implementação iniciada em 2019, mas dividida em fases de transição (Instituto Nupef,
ABRANET, Safernet, SBC, RNP, ABES):
A proposta de nova estrutura institucional deve ser desenvolvida por um Grupo de
Trabalho durante o ano de 2018 e sua implementação iniciada em 2019, dividida em
quatro fases.
Autores da proposta: Instituto Nupe,; ABRANET, Safernet, SBC, RNP e ABES.

3.5.2. Qual deve ser a classificação dos serviços de acesso à Internet?
Nos comentários, apareceram também controvérsias em relação à classificação do acesso
à Internet como serviço de telecomunicação, ou como serviço de valor adicionado, segundo a
terminologia adotada pela Lei Geral de Telecomunicações (LGT) – Lei 9.472/1997. Essa discussão
é relevante, pois está intimamente relacionada à definição de quais órgãos e entidades seriam
responsáveis pela regulamentação e fiscalização dos serviços de conexão à Internet. Caso haja a
mudança em relação à classificação e o acesso à Internet passe a ser considerado como serviço de
telecomunicação, o órgão responsável pela fiscalização e regulação seria a Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), que tem competência para regular e fiscalizar as telecomunicações no
Brasil.
Em 1995, a Norma nº 4, elaborada pelo Ministério das Comunicações, durante o período
do monopólio estatal das telecomunicações e antes da fundação da Anatel, criou a categoria
Serviço de Valor Adicionado (SVA), que caracteriza o serviço que “acrescenta a uma rede
preexistente de um serviço de telecomunicações, meios ou recursos que criam novas utilidades
específicas, ou novas atividades produtivas, relacionadas com o acesso, armazenamento,
movimentação e recuperação de informações”. À época, o “Serviço de Conexão à Internet (SCI)”,
definido como aquele que “possibilita o acesso à Internet a usuários e provedores de serviços de
informações”, foi enquadrado nessa categoria.19
Com a entrada em vigor da LGT, em 1997, “Serviço de Valor Adicionado (SVA)” passou a
ser definido como “atividade que acrescenta novas utilidades a um serviço de telecomunicações
que lhe dá suporte”. A lei também explicitou que SVA não constitui serviço de telecomunicações,
classificando o provedor como usuário do serviço de telecomunicações que lhe dá suporte. Assim,
pelo regime estabelecido na LGT, o provimento do serviço de conexão à Internet não dependeria
de concessão, permissão ou autorização da Anatel.
Norma
do
Ministério
das
Comunicações
n.º
004,
de
31/05/1995.
Disponível
em
http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=10283&assuntoPublicacao=
null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=biblioteca/Normas/Normas_MC/norma_004_95.htm (Acesso em
20.12.2017).
19
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Com base nas previsões da Norma 4 e na legislação atual, muitos atores, principalmente
representantes da sociedade civil, defendem que o acesso à Internet é serviço de valor adicionado
e, por isso, a competência da Anatel para regular o serviço seria restrita a questões relacionadas à
infraestrutura. Por outro lado, operadoras de telecomunicação, e também representantes da
própria agência, sustentam que a Anatel deve regular também os chamados serviços OTTs (sigla
em inglês para Over the Top),20 de modo a gerar melhores condições de concorrência entre
empresas provedoras de acesso e empresas provedoras de conteúdo. Em declaração oficial, a
Anatel sinalizou que uma possível solução para essa controversa seria uma maior flexibilização da
regulamentação das empresas de telecomunicação.21 Tal disputa acerca do enquadramento legal
dos serviços de acesso à Internet também apareceu nas contribuições de participantes tanto da
consulta como da audiência pública.

Respostas controversas
(A) A separação legal entre serviços de telecomunicação e serviços de acesso à Internet
deve ser mantida.
É fundamental reafirmar a classificação do Serviço de Conexão à Internet (SCI) como um serviço
de valor adicionado e não um serviço de telecomunicação, previsto na Norma 04/1995 e no artigo
60 e 61 da Lei Geral de Telecomunicação. Essa classificação garante que o serviço não estará
apenas sob a regulamentação da Anatel.
Os “arts. 60 e 61 da LGT constituem-se como obstáculos definitivos para que se inclua as atividades
de conexão a Internet como serviço de telecomunicações. O protocolo IP, o provisionamento e o
fornecimento de endereçamento IP, servidor de DNS recursivo e serviço de encaminhamento de
pacotes são atividades próprias do serviço de conexão à Internet que podem ser desenvolvidas por
uma empresa que, mesmo não sendo detentora de infraestrutura de telecomunicações, contrate
capacidade de rede para atuar como provedor de serviço de conexão à Internet”. (PROTESTE e
Intervozes)
Além disso, a decisão do “Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 127978, reafirmando que
o SCI é serviço de valor adicionado, não sendo necessária licença ou autorização da ANATEL para
explorar este serviço” respalda esse entendimento. (PROTESTE e Intervozes)
Dessa maneira, “entendemos que o SCI está regulado não só pela Norma 04/1995, mas também pelo
Marco Civil da Internet e pelo Decreto 8.771/2016, estando sujeito à estrutura regulatória
configurada nos termos dos arts. 17 e seguintes. Ou seja, ANATEL, SENACON e CADE, nos limites de
suas atribuições legais, de forma colaborativa e considerando as diretrizes definidas pelo CGI.br, é
que integram a estrutura regulatória da Internet, garantindo-se que sua governança se dê de forma
multiparticipativa, nos moldes do art. 24, do Marco Civil da Internet”. O SCI também “deve se
sujeitar também ao Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de relação jurídica que se
enquadra nos termos dos arts. 2º e 3º, desta lei”. (PROTESTE e Intervozes)

Serviços chamados "Over the top" (OTT) são aqueles distribuídos por provedores de aplicação para a disseminação de
conteúdo audiovisual diretamente ao consumidor via internet (comumente por streaming, mas não exclusivamente),
sem a anuência ou mediação de provedores de conexão.
21Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tUayYvE2JH0&t=2014s (Acesso em 22.12.2017).
20
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“Além das razões apresentadas acima, entendemos que a separação entre serviços de
telecomunicações e serviço de conexão a Internet tem efeitos importantes e positivos para evitar a
concentração e a verticalização da prestação de serviços essenciais nas mãos de poucos e poderosos
agentes econômicos transnacionais. (PROTESTE e Intervozes)
Outro argumento é “o fato de que o acesso a Internet implica fortemente direitos fundamentais tais
como liberdade de expressão, direito ao livre fluxo de informações, privacidade entre outros, que,
para serem devidamente protegidos, demandam ambiente regulatório multissetorial, garantindo-se
ampla participação da sociedade, a fim de se viabilizar o controle social de forma efetiva e dar
consequência a um processo democrático de edição de normas para o setor”. (PROTESTE e
Intervozes)
Quem defende isso? Internet sem Fronteiras, RNP, Intervozes, PROTESTE, Instituto Educadigital,
SBC, UBM e Barão de Itararé.
(B) Serviços de telecomunicação e serviços de acesso à Internet devem ser fiscalizados por
um só órgão.
“A Oi entende que a responsabilidade pelas atividades de definição das diretrizes estratégicas
relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet, regulamentação (quando aplicável ou
necessária) e fiscalização do ecossistema da Internet fique com o Estado Brasileiro, em um órgão
único que também execute estas mesmas atividades para o setor de telecomunicações, e o motivo
para isto é muito simples.
Primeiramente, tem-se que há uma forte relação entre os setores de telecomunicações e a utilização
da Internet, para o acesso aos diversos aplicativos OTT [Over The Top], onde qualquer decisão
regulatória em um deste setor poderá provocar um efeito negativo no outro setor, o que é os
economistas chamam de “externalidade negativa”. Na literatura econômica, a melhor forma de
trazer eficiência para a decisão é “internalizar” este efeito, ou seja, é considerar, no momento da
decisão regulatória do setor, o impacto que esta decisão gera em outro setor, assim, nada mais óbvio
que ter um único agente que seja responsável pela regulamentação dos dois setores (...).
A regulamentação das prestadoras de telecomunicações, das prestadoras de serviços OTT e das
aplicações de IoT deve ocorrer sob o guarda-chuva de uma única Agência Reguladora, para que a
política pública seja efetiva para o desenvolvimento destes setores”. (OI S.A. em Recuperação
Judicial)
Quem defende isso? OI S.A. em Recuperação Judicial

3.5.3. O que pode ser feito para melhorar a execução das atribuições do CGI.br?
Propostas avulsas
(A) Maior articulação entre o Comitê e a Anatel.
Deve-se fortalecer a relação entre o Comitê e a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)
para além de apenas a cadeira reservada ao órgão regulador, uma vez que possuem papéis
próximos e complementares.
Autor da proposta: SBC.
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3.5.4. O governo deve submeter a minuta do decreto à nova consulta pública?
Outra discussão levantada nos comentários foi sobre a publicação pelo governo da minuta
do novo Decreto que será elaborado. A maioria das contribuições que comentaram sobre o
assunto destacou a importância da publicação desse documento e da abertura de uma nova
rodada de consulta pública para contribuições e discussões com base no texto proposto.
Propostas avulsas
(A) Publicação da minuta do texto do Decreto e abertura de consulta pública.
O governo, depois de analisar as sugestões da consulta pública e do CGI.br, deve disponibilizar a
minuta do Decreto para contribuições da sociedade, em tempo razoável. Feito isso, o governo
estará seguindo o “exemplo de processos exitosos como o de elaboração do Marco Civil da Internet e
de seu decreto regulamentador” (Intervozes e Marco Dantas). Isso deve acontecer devido à
“relevância do modelo de governança para o conjunto da sociedade brasileira” (Adriana Rocha
Bruno) e ampliará a qualidade e legitimidade das mudanças.
“Em conformidade com o disposto nos incisos I e II do artigo 24 da Lei Federal 12.965/20146 (Marco
Civil da Internet), como também nos princípios constitucionais e normas infraconstitucionais
vigentes, sugerimos que a minuta do novo decreto que venha a alterar o CGI.br seja colocada em
consulta pública, juntamente com os estudos técnicos que o embasam, pelo prazo mínimo de 30 dias,
antes de ser editado pela Presidência da República”. (Safernet)
Autor da proposta: Adriana Rocha Bruno, Instituto Nupef, ABCiber, ANPED, ANPAE, ABPEducom,,
ANCIB, IRIS, Intervozes, Marco Dantas, Anid, Internet Society, UBM, Barão de Itararé, PROTESTE,
Marcelo Almeida Bairral, Safernet e Rede de Pesquisa em Governança da Internet.

3.5.5. O Comitê deve ter personalidade jurídica?
A discussão sobre a personalidade jurídica do CGI.br foi outro tema levantado nas
contribuições. Enquanto o NIC.br é “pessoa jurídica de direito privado, da modalidade associação,
sem fins lucrativos ou de fins não econômicos”, o Comitê não possui uma personalidade jurídica.
Dessa maneira, alguns defendem que ele deve constituir uma pessoa jurídica, enquanto outros
argumentam que deve se manter sem ela.
Respostas controversas
(A) Sim.
“Sugere que o CGI.br receba personalidade jurídica, assim como o CFM - Conselho Federal de
Medicina, OAB - Ordem dos Advogados do Brasil e entre outras, para que o próprio comitê possa
operar os recursos financeiros e patrimoniais diretamente, e para que o próprio possa deter
autonomia sob tais recursos, sem ter que depender da associação NIC.br”.
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Quem defende isso? Saymon Andrade
(B) Não.
O CGI.br deve continuar a ser um comitê sem personalidade jurídica própria e “não ser
diretamente responsável pelas operações diárias dos recursos críticos da Internet, nem pela
condução direta das demais atividades técnicas que são decorrentes de seu mandato legal” (SBC).
Além disso, “o CGI.br deve continuar a ser um comitê não vinculado à estrutura do Estado, apesar de
sua criação e regulamentação através de Decreto. Esta condição é essencial para a manutenção de
sua autonomia em relação ao Poder Público, o que é base fundamental para a viabilidade e o sucesso
do modelo multissetorial, segundo o qual a estrutura de governança da Internet não deve estar
formalmente vinculada ao governo". (SBC)
“Preservar o CGI.br como comitê não vinculado à estrutura do Estado e sem personalidade jurídica,
tendo assim, como função precípua, a discussão e a aprovação de diretrizes estratégicas. Assim
apoiamos o entendimento da SBC, conforme sua contribuição nesta consulta”. (IRIS)
Quem defende isso? SBC e IRIS.

3.5.6. O NIC.br deve manter sua autonomia em relação ao CGI.br?
A relação entre o NIC.br e o CGI.br também apareceu de maneira controversa nos
comentários. Algumas das contribuições sinalizavam para a necessidade de aumentar a
dependência do NIC.br em relação ao CGI.br, enquanto outras defendiam a manutenção de sua
autonomia, que é garantida em seu estatuto “(...) O NIC.br é dotado de autonomia administrativa,
patrimonial e financeira e é regido por este Estatuto, por seu Regimento Interno e pelas leis que
lhe sejam aplicáveis”.22
Respostas controversas
(A) Não.
A.1. ... o NIC.br não deve ter autonomia em relação ao CGI.br para tomadas de decisões
estratégicas que impactem outros atores da Internet (Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação
Judicial e Sinditelebrasil):
Os representantes do NIC.br não devem ter autonomia para tomada de decisões que
impacte outros atores da Internet, sem a aprovação do Conselho do CGI.br. “Decisões
estratégicas como, por exemplo, a localização dos PTT.br, deve considerar apenas critérios
técnicos, custo e acessibilidade, expressos em políticas aprovadas pelo CGI.BR e conhecidas
por todos os interessados, não ficando apenas sob decisão do NIC e a ele restrito”. (Algar,
Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil)
A.2. ... o NIC.br não deve ter autonomia em relação ao CGI.br para contratar bens e serviços
(Claro S.A. e Sinditelebrasil):

22

Disponível em: http://www.nic.br/estatuto-nic-br/ (Acesso em 06.12.2017).
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Os representantes do NIC.br não devem ter a possibilidade de contratar bens e serviços
sem a aprovação do CGI.br. (Claro S.A. e Sinditelebrasil).
Quem defende isso? Algar, Claro S.A., OI S.A. em Recuperação Judicial e Sinditelebrasil.
(B) Sim.
O NIC.br deve manter sua autonomia administrativa e de atividades técnicas estabelecida em seu
atual estatuto.
“O NIC.br deve continuar a existir como entidade privada, sem fins lucrativos, que atua como braço
operacional do CGI.br, seguindo as diretrizes deste para a realização de suas atividades. O
relacionamento entre o CGI.br e o NIC.br está claramente estabelecido no Estatuto do NIC.br e deve
continuar a operar segundo o modelo atual, mantendo‐se os papéis e a forma de composição
multissetorial da Assembleia Geral, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da entidade.
Esse modelo tem trazido resultados técnicos extremamente bem-sucedidos e reconhecidos
internacionalmente, claramente alinhados com a missão e com as atribuições do CGI.br. Não cabe ao
plenário do CGI.br a discussão e deliberação sobre todos os aspectos das atividades técnicas
desenvolvidas pelo NIC.br. O NIC.br, por outro lado, depende de uma independência administrativa
para poder executar, com a agilidade necessária, as suas múltiplas atividades técnicas. Um controle
direto excessivo da atividade técnica do NIC.br por parte de um corpo político como o CGI.br poderia
comprometer seriamente a função daquele”. (SBC)
“No tocante a execução, administração e cobrança do registro de Nomes de Domínio de Primeiro
Nível sob o “.br” (ccTLD - country code Top Level Domain) e alocação de Endereço IP (Internet
Protocol), defendemos enfaticamente a manutenção da atual delegação dada ao Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto Br (NIC.br), pois essa entidade sem fins lucrativos tem
executado com excelência técnica, operacional e administrativa todas as decisões do CGI.br, e tem
gerido os recursos e projetos no melhor interesse do desenvolvimento da Internet no País, com
resultados amplamente reconhecidos pela comunidade nacional e internacional”. (Safernet)
Quem defende isso? SBC, Safernet e IRIS.

3.5.7. Qual a natureza jurídica dos valores cobrados pelo NIC.br relativos aos
registros de domínios?
O NIC.br é o responsável pela arrecadação financeira da anuidade paga pelos usuários pelo
registro de sites no domínio “.br”, que já ultrapassam 3,4 milhões. Essa arrecadação é a principal
fonte de renda do NIC.br e do CGI.br. Nas contribuições da consulta pública, foram apresentados
argumentos contraditórios em relação à natureza jurídica dessa cobrança. De um lado, alguns
participantes defenderam que a arrecadação realizada pelo NIC.br é de caráter público, enquanto
outros argumentaram ser de natureza privada.
Respostas controversas
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(A) É de natureza pública.
O financiamento do CGI.br ocorre com verbas oriundas de serviço de caráter público, com
exclusividade do NIC.br. Assim, “é fundamental que seja dada transparência a utilização dos
recursos com o exercício das atividades operacionais, com publicação de informações como balanços
financeiros, folha de pagamento, políticas e gastos em viagem, benefícios, entre outras despesas”.
(Claro S.A. e Sinditelebrasil)
A receita provém de um serviço de interesse público que deve ser gerenciado com rigidez e
cautela pelo CGI.br. (Marco Civil da Internet)
As receitas do Comitê são públicas e deveriam estar previstas na Lei Orçamentária Anual, serem
controladas pelo Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e
fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. (ASCON Rio)
Quem defende isso? Marco Civil da Internet, Sinditelebrasil, Claro S.A. e ASCON RIO.
(B) É de natureza privada.
“É essencial que os recursos arrecadados pelo NIC.br, provindos principalmente do registro de nomes
de domínio e da alocação de endereços IP, continuem a serem reconhecidos como de natureza
privada, como já reconhecido pelo TCU”.
Quem defende isso? SBC
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4. LISTA DE PARTICIPANTES
Onde
contribuiu?

Participante
MCTIC

ABCiber
ABCID
ABERT
ABES
ABO2O
ABPEducom
ABRADIG
ABRANET
ABRINT
Adriana Paulino
Menezes
Adriana Rocha
Bruno
Algar
Alvaro Florencio
de Almeida Neto
ANCIB
Andrea Brandão
Lapa
Andressa Pappas
Anonimo
ANID
Anonymous
Participa
ANPAE
ANPEd
Arthur Pereira
Sabbat
Artigo 19
ASCON RIO
Barão de Itararé
BFA
Brasscom

Associação Brasileira de Pesquisadores de
Cibercultura
Associação Brasileira de Centros de
Inclusão Digital
Associação Brasileira de Emissoras Rádio e
TV
Associação Brasileira das Empresas de
Software
Associação Brasileira de Online to Offline
Associação Brasileira de Pesquisadores e
Profissionais em Educomunicação
Associação Brasileira do Rádio Digital
Associação Brasileira de Internet
Associação Brasileira de Provedores de
Internet e Telecomunicações.

CGI.br

Audiência
Pública

X
X

X

X
X
X
X

X

X

X
X

X

Asteca Tecnologia

X
X

Algar TELECOM

X
X

Associação Nacional de Pesquisa e PósGraduação em Ciência da Informação

X

X

X
X
X
Associação Nacional para a Inclusão Digital

X

X
Associação Nacional de Política e
Administração da Educação
Associação Nacional de Pós graduação e
Pesquisa em Educação
Assessor Militar respondendo pela direção
do DSIC/SCS/GSI/PR
Artigo 19
Associação dos Servidores do CNPq Rio
Centro de Estudos da Mídia Alternativa
Barão de Itararé
Empresas Representativas do Setor de
Internet
Associação Brasileira das Empresas de
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X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

Tecnologia da Informação e Comunicação
Bruna Santos
Bruno Schimitt
Morassutti
Caio Saldanha
Câmara
Brasileira de
Comércio
Eletrônico
Carlos Dias
Claro S.A.
Coalizão Direitos
na Rede
Cristiane J.
CTS-FGV
Daniel de
Queiroz Lopes
Doriedson Alves
de Almeida
Edmea Oliveira
dos Santos
Eduardo Parajo
Ellen Ortiz
Fabrício Solagna
FEBRATEL
Felipe Loan
Francisco Helio
Ferreira dos
Santos
GEPI-FGV

X
X
X
X
X
X
X
X
Centro de Tecnologia e Sociedade

X
X
X
X

Conselheiro CGI.br

X
X
X
X

Federação Brasileira de Telecomunicações
X
X
Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação
FGV DIREITO

Gustavo
Mascarenhas
Lacerda Pedrina
Kaunert &
Zalewska
Sociedade de
Advogados
Henrique
Faulhaber
IDEC

X

X
X

X

X
Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor

X

X

Instituto Cidade
Democrática

X

X

Instituto
EducaDigital

X

X

Instituto Nupef

X

X
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Internet Sem
Fronteiras

X

Internet Society

X

Intervozes

X

IP.rec

Instituto de Pesquisa em Direito e
Tecnologia do Recife

X

IRIS

Instituto de referência em Internet &
Sociedade

X

ITS Rio

Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio

X

José Luiz Ribeiro
Filho
kANNON Sanson
Kimberly
Anastácio
Larissa Carreira
Lia Segre
Lucidio Souza
Luiz Fernando M.
Castro
Marcelo Almeida
Bairral
Marcio Patusco
Lana Lobo
Marcos Dantas
Marco Civil da
Internet
Mark Datysgeld
Maurília Gomes
MCTIC
Monica Fantin
Nelson Pretto
OI S.A. em
Recuperação
Judicial
Omar Kaminski
Paulo Siqueira
Paulo Todeschini
Pedro Gomes da
Silva
Priscylla Silva
PROTESTE
Rede de Pesquisa
em Governança
da Internet
RNP
Roberto Clamer

Conselheiro do CGI.br

X

X
X
X
X
X
X

Conselheiro do CGI.br

X
X
X

X
X

X

X
X
X
Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações.

X

X
X
OI SA em Recuperação Judicial

X

X

X
X
X
X
Associação de Consumidores

X

Rede de Pesquisa em Governança da
Internet

X

Rede Nacional de Ensino e Pesquisa

83

X
X

X
X

X

Safernet
SBC
SindiTelebrasil
Saymon Andrade
Sergio Amadeu
da Silveira
SOCICOM
SOLINTEL
Tanara
Lauschner
Telefônica Brasil
Thiago da Lima
Silva
UBM

Sociedade Brasileira de Computação
Sindicato Nacional das Empresas de
Telefonia e de Serviço Móvel Celular e
Pessoal

X
X

X

X
X

X

X

X
X
Federação Brasileira das Associações
Acadêmicas e Científicas de Comunicação
Soluções Inteligentes em
Telecomunicações

X
X

Conselheira CGI.br
Telefônica SA

X

X
X

X
X

União Brasileira de Mulheres

X

UPX Tecnologys

X
X

Vanda Scartezini

X

Vladimir Araujo
Cavalcante
Youth@ForumBR

X
X
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