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SEMInáRIO
Brasília, 21 de março de 2012

A reunião tem o objetivo de buscar alternativas para as grandes cidades
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Saúde
A Comissão de Seguridade Social 

e Família debate, com o ministro Ale-
xandre Padilha, assuntos relativos à 
área da Saúde. Plenário 7, 10h

Cultura
A Comissão de Educação e Cultu-

ra faz audiência com a ministra Ana de 
Hollanda para debater as diretrizes da 
Cultura em 2012. Plenário 10, 10h

Copa I
A Comissão de Turismo e Des-

porto reúne-se para discutir a orga-
nização da Copa de 2014, a votação 
da Lei Geral da Copa e mudanças na 
Timemania. É convidado o presidente 
da CBF, José Maria Marín. Sala da 
presidência da comissão, 10h 

Rio+20
Reunião da Comissão de Rela-

ções Exteriores e de Defesa nacional 
vai tratar da Conferência das nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sus-
tentável  – Rio+20. É convidado o se-
cretário executivo do Comitê nacional 
da Rio+20,Laudemar Gonçalves de 
Aguiar. Plenário 3, 11h

China
Visita oficial à Câmara do vice-

presidente do Comitê Permanente da 
Assembleia Popular da China, Wang 
Zhaoguo, e delegação. Gabinete da 
Presidência, 11h20

Copa II
A Comissão de Turismo e Des-

porto realiza audiência pública para 
divulgar os resultados da fiscalização 
realizada pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU) nas obras da Copa do 
Mundo. É convidado o ministro do TCU 
Valmir Campelo. Plenário 5, 14h

Reforma Política
A Comissão Especial da Reforma 

Política reúne-se para continuar a 
discussão do parecer do relator, de-
putado Henrique Fontana (PT-RS), 
Plenário 7, 14h

A Câmara realiza de 
hoje a  sexta-feira o Semi-
nário Internacional “Re-
gulação da Comunicação 
Pública”, com o objetivo 
de discutir as experiências 
no setor de países como 
México, Portugal, Argentina e Estados 
Unidos. Os debates deverão subsidiar os 
deputados na elaboração de propostas 
que assegurem a pluralidade de ideias e 
opiniões na área de comunicação e que 
respeitem e valorizem a diversidade da 
cultura nacional.

O evento é promovido pela Frente 
Parlamentar pela Liberdade de Expres-
são, em parceria com a Secretaria de 
Comunicação Social da Câmara, e vai 
contar com a participação de deputa-
dos, representantes do governo federal, 
especialistas e pesquisadores.

Câmara inicia hoje debate sobre 
regulação da comunicação pública

O Conselho de Altos Estudos e 
Avaliação Tecnológica reúne-se hoje 
para analisar alternativas ao crescente 
caos no trânsito das grandes cidades. 
Foi convidado para o debate o profes-
sor Augusto César Mendonça Brasil, 
coordenador acadêmico da Faculda-
de de Engenharia da Universidade de 
Brasília, especialista em soluções de 
mobilidade sustentável.

Mendonça Brasil pesquisa modelos 
para a redução do caos que se instalou 
nas regiões metropolitanas, todos eles 
focados em soluções para o transporte 
urbano. O alcance das medidas está 
associado a um efetivo envolvimento 
da população no processo de mudança 
e na implementação das políticas pú-
blicas concebidas com esse propósito.

Conselho de Altos Estudos analisa 
soluções para o caos urbano

De acordo com o presidente do 
Conselho de Altos Estudos e 3º se-
cretário da Mesa Diretora,  deputado 
Inocêncio Oliveira (PR-PE), os parla-
mentares que integram o Conselho de 
Altos Estudos, “sempre preocupados 
em pautar temas de relevância para a 

agenda nacional, não poderiam dei-
xar de fora assunto tão importante 
como o debate em torno da questão 
do caos urbano”.

O debate será realizado às 14 
horas, na Sala de Reuniões da Mesa 
Diretora.

PAnoRAmio

Integrante da frente 
parlamentar, o deputado 
Jean Wyllys (Psol-RJ) acre-
dita que o seminário servi-
rá para pressionar o gover-
no a apresentar os termos 
de uma proposta de Lei da 

Mídia. Ele ressaltou a necessidade de 
democratizar os meios de comunicação 
no Brasil, hoje concentrados, segundo 
avaliou, nas mãos de poucas famílias. 

“Uma verdadeira democracia tem 
que pluralizar os meios de representa-
ção e de comunicação. É importante 
que a sociedade tenha acesso a um 
número maior de informação, que ela 
possa produzir seus próprios discursos e 
conteúdos”, afirmou Wyllys. “A diversi-
dade brasileira deve estar representada 
na TV. E isso não significa acabar com 
a TV privada. Ela vai estar de acordo 

com certas regras do mercado, mas a 
TV pública,  não”, observou.

Marco legal - A diretora da Secre-
taria de Comunicação da Câmara, Sueli 
Navarro, destacou que falta um marco 
legal para a comunicação pública no 
País. “A TV pública no Brasil não tem 
regulamentação nenhuma. O marco 
regulatório é necessário para definir 
algumas regras. O financiamento é pú-
blico, mas ele sai de onde? Quais são as 
regras para esse financiamento? Pode se 
aceitar apoio, ou não pode? Pode haver 
intervalo comercial, ou não? Até onde 
podem ir as TVs públicas no País?”

As propostas discutidas durante o 
seminário serão consolidadas em um 
documento oficial que servirá de base 
para os parlamentares apresentarem 
projetos sobre o tema. O evento começa 
às 10h, no auditório Nereu Ramos.

TRânSITO
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POLÍTICA
Brasília, 21 de março de 2012

Janary Júnior e Marcello Larcher

Os líderes partidários não chega-
ram a um acordo para votar ontem 
o projeto da Lei Geral da Copa (PL 
2330/11), prioridade do Executivo no 
Plenário. O presidente da Câmara, 
Marco Maia, ressaltou que não há 
mais polêmicas sobre o texto, mas in-
formou que diversos deputados pedi-
ram o adiamento da votação até que 
seja definida uma data para votar o 
novo Código Florestal (PL 1876/99). 

Maia disse que espera construir 
até hoje um acordo sobre o código. 
“Marcar uma data não é problema. 
O que precisamos é fazer com que 
os líderes e o governo cheguem a 
uma posição e permitam a votação 
da proposta”, afirmou. Ele adiantou 
porém que, se não houver um en-
tendimento, vai definir sozinho a 
data de votação.

O DEM e o PSDB prometeram 
obstruir as deliberações do Plenário, 
caso não seja definida a data de in-
clusão do Código Florestal na pauta. 
Segundo o presidente da Frente Par-
lamentar da Agropecuária, deputa-
do Moreira Mendes (RO), o PSD tam-

Partidos cobram votação do Código 
Florestal e adiam Lei Geral da Copa

Eduardo Piovesan 
Marcello Larcher

O Plenário adiou, por duas 
sessões, a votação do projeto que 
estabelece as regras para a eleição 
de representantes do Parlamento 
do Mercosul (Parlasul), em outubro 
de 2014. A votação da proposta 
– PL 5279/09, do deputado Carlos 
Zarattini (PT-SP) – foi adiada após 
acordo entre os partidos.

De acordo com o substitutivo da 
Comissão de Relações Exteriores e 
de Defesa nacional, de autoria do 
deputado Dr. Rosinha (PT-PR), as 
eleições para o Parlasul vão anteci-
par pontos da reforma política, como 
a votação em listas preordenadas e 
o financiamento público de campa-
nha. O adiamento da votação ocor-
reu a pedido do PR e de deputados 
de outros partidos que discordam 
dessa antecipação.

Lista preordenada – Pelo 
substitutivo de Dr. Rosinha, as 
eleições para o Parlasul deverão 

Projeto sobre eleição de representantes do 
Parlasul deve voltar à pauta daqui a duas sessões

ocorrer junto com as eleições gerais de 
outubro de 2014. Serão 74 parlamentares 
eleitos por meio do sistema proporcional, 
com utilização de listas preordenadas de 
candidatos por partido.

A definição das regras para a ordem 
de apresentação dos candidatos caberá 
ao estatuto da legenda ou, se este for 
omisso, ao diretório nacional. Entretanto, 
o projeto já estabelece algumas regras. 
Os dez primeiros lugares deverão ser 
ocupados por candidatos com domicílio 
eleitoral em regiões diferentes do País 
(norte, nordeste, Centro-Oeste, Sudeste 
e Sul), igualmente. 

Financiamento público - no caso 
do financiamento público de campa-
nha, o texto da Comissão de Relações 
Exteriores estabelece que cada partido 
terá direito a 5% da verba recebida por 
meio do Fundo Partidário em 2014. Os 
partidos e os candidatos não poderão 
receber, direta ou indiretamente, re-
cursos em dinheiro ou estimáveis em 
dinheiro além dos previstos no projeto. 
A penalidade para a infringência dessa 
proibição será a cassação do registro da 

lista de candidatos ou dos diplomas de 
todos os eleitos.

O deputado Ronaldo Caiado (DEM-
GO), que foi um dos relatores da reforma 
política, chegou a comemorar as ino-
vações, e disse que a eleição do Par-
lasul serviria para desmistificar essas 
medidas. “Tentamos alterar o sistema 
eleitoral, mas nunca conseguimos fazer 
uma mudança substantiva. E isso iria 
mostrar a muitos que é possível mudar 
as regras”, argumentou. 

Mas o deputado Geraldo Thadeu 
(PSD-MG), que foi o primeiro a pedir o 
adiamento, explicou que essa “semente” 
da reforma política não poderia passar 
de forma tão rápida, e deveria ser mais 

discutida. 
Questões comuns - O líder do 

PT, deputado Jilmar Tatto, ressaltou a 
importância do Parlasul, por dar voz às 
questões comuns entre os países. “Há 
muitos conflitos em que um país pode 
ajudar o outro e o Parlasul pode ser o 
lugar para expressar esses problemas 
e resolver as diferenças”, disse. 

Já o deputado Amauri Teixeira 
(PT-BA) defendeu o cumprimento da 
Constituição brasileira, que propõe a 
integração entre os povos. “Para que o 
Brasil firme sua posição de liderança, 
precisamos nos igualar ao Paraguai, 
que já fez eleições diretas e escolheu 
seus representantes,” disse.

Ontem, o Plenário aprovou, por 307 votos a 18 e 4 abstenções, o regime 
de urgência para o Projeto de Lei 301/07, do deputado Dr. Rosinha, que de-
fine condutas consideradas crimes de violação do direito internacional sobre 
direitos humanos e estabelece normas para a cooperação judiciária com o 
Tribunal Penal Internacional.

Tribunal Penal Internacional

bém vai seguir essa posição, o mesmo 

acontecendo com parlamentares 
ligados à bancada ruralista no 
PR, PP, PTB e PMDB.

“O governo não tem maioria 
para enfrentar a obstrução, por-
que a base está dividida”, disse o 
líder do DEM, deputado Antonio 
Carlos Magalhães Neto (BA). O 
deputado defendeu a votação do 
Código Florestal até 11 de abril. 
Nessa data, vencerá o decreto que 
suspende as multas para produtores 
que descumpriram regras de pre-
servação ambiental.

Acordo na base - Sem acordo 
político, a análise do projeto da 
Lei Geral da Copa acabou adia-
da, mesmo depois que o líder do 
governo na Câmara, deputado 
Arlindo Chinaglia (PT-SP), con-
seguiu chegar a um consenso com 
os líderes das legendas aliadas ao 
Executivo. O entendimento garan-
te que será excluído do texto que 
irá ao Plenário a parte que autoriza 
explicitamente a venda de bebidas 
alcoólicas nos estádios onde haverá 
jogos da Copa das Confederações 
(2013) e da Copa do Mundo. O 

dispositivo havia sido incluído pelo 

relator da proposta, deputado Vicente 
Candido (PT-SP), na comissão especial 
onde o projeto foi debatido.

Pelo acordo fechado, será mantida 
a redação original do projeto do Exe-
cutivo na parte que trata de bebidas 
alcoólicas. A redação não é explícita 
quando à liberação; apenas suspende, 
durante as duas competições, a restri-
ção imposta pelo Estatuto do Torcedor 
(Lei 10.671/03) do porte de “bebidas ou 
substâncias proibidas ou suscetíveis de 
gerar ou possibilitar a prática de atos de 
violência”. Para o governo, isso é sufi-
ciente para a venda de álcool nos jogos. 

O líder do PT, deputado Jilmar 
Tatto (SP), disse que a solução en-
contrada foi a melhor possível para 
garantir o apoio da base ao projeto. 
A manutenção do texto original só 
libera a venda de bebidas nos estádios 
no âmbito federal, mas ela continua 
proibida nos estados que possuem le-
gislação própria vetando o consumo 
de álcool nos jogos. É o caso de São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janei-
ro, Pernambuco, Ceará, Bahia e Rio 
Grande do Sul. Segundo Tatto, a Fifa 
terá que negociar com os governos lo-
cais o fim da restrição.

Rodolfo StuckeRt

dem e PSdB ameaçam obstruir a pauta caso não  
haja definição da data de votação do Código Florestal
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PLAnO nACIOnAL
Brasília, 21 de março de 2012

Rachel Librelon

A destinação de 7,5% do Produto In-
terno Bruto (PIB) para a educação não 
será suficiente para atender a padrões mí-
nimos de qualidade no ensino previstos 
no próprio Plano Nacional de Educação 
(PNE – PL 8035/10), na avaliação de pro-
fessores e coordenadores de movimentos 
ligados ao setor que participaram ontem 
de reunião na comissão especial que dis-
cute o PNE.

Em seu substitutivo, o relator, depu-
tado Angelo Vanhoni (PT-PR), incorpo-
rou entre os indicadores para mensuração 
da qualidade do ensino uma referência 
chamada Custo Aluno-Qualidade inicial 
(CAQi), mas, segundo os especialistas, 
para atender ao padrão, o investimento 
deveria chegar a 10% do PIB.

O CAQi é um indicador de quanto 
deveria ser investido por aluno com base 
no custo de insumos e materiais didáticos 
considerados essenciais para o aprendiza-
do, no número adequado de estudantes 
por turma e na remuneração de profes-
sores, entre outros fatores.

Esse indicador foi elaborado com base 
em estudos da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação e, de acordo com o 
coordenador, Daniel Cara, qualquer estu-
do sério conclui que é necessário investir 
pelo menos 10% do PIB para melhorar a 
qualidade do ensino no País.

Custo por aluno - O CAQi prevê que 
o custo total a ser gasto por aluno na cre-
che é de cerca de R$ 7,5 mil, e os valores 
para estudantes da pré-escola ao ensino 
médio varia de R$ 2,9 a R$ 2,7 mil. 

Rodrigo Bittar

Por um voto, os deputados da base 
governista conseguiram impedir ontem 
a votação, na Comissão de Constituição 
e Justiça e de Cidadania (CCJ), da ad-
missibilidade da Proposta de Emenda 
à Constituição 215/00, que prevê que 
o Congresso dê a palavra final sobre a 
demarcação de terras indígenas e de 
áreas de conservação ambiental.

O deputado Luiz Couto (PT-PB) 
apresentou um requerimento para adia-
mento da votação e pediu verificação 
de quórum. Como só 33 deputados 
votaram em Plenário, o número mínimo 
(34) não foi alcançado e a reunião foi 
cancelada.

A manobra surpreendeu os deputa-
dos que queriam votar a admissibilidade 
da PEC. Muitos contavam com o quórum 
de 31 parlamentares, patamar que valia 

Ao discutir na Câmara o Plano Na-
cional de Educação (PnE), o professor 
da Universidade de São Paulo (USP) 
José Marcelino Pinto disse que o MEC 
errou ao fazer as contas e apontar o 
investimento necessário de 7% do PIB 
para alcançar os indicadores previstos 
no PnE. De acordo com Marcelino, 
esse percentual corresponderia à 
necessidade de investimento apenas 
para 2012. 

O integrante do Conselho do 
Movimento Todos pela Educação 
Mozart neves Ramos sugeriu que os 
parlamentares peçam as contas feitas 
pelo Executivo para chegar à conclusão 
de que 7% do PIB são suficientes para 
financiar a educação até 2020. 

Ramos destacou que o País colocou 
como meta do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb) 
a nota 6 (que era o desempenho da 
Comunidade Europeia em 2005), mas 
aplica apenas cerca de 1/3 do montante 
investido pelos países europeus em 

ensino. na Europa, informou ele, são 
cerca de R$ 9 mil por aluno, enquanto 
no Brasil, em 2010, esse valor ficou por 
volta de R$ 3,5 mil.

O deputado Artur Bruno (PT-CE) 
propôs que o relatório do PnE só seja 
votado na comissão especial após 
a presença do ministro da Fazenda, 
Guido Mantega. O deputado Izalci (PR-
DF) apoiou a sugestão. O deputado 
Ivan Valente (PSol-SP) afirmou que 
pretende levar o PnE para discussão 
em Plenário, para dar visibilidade ao 
tema.

Paulo Rubem Santiago (PDT-PE), 
por sua vez, reforçou o pedido para que 
o ministro da Fazenda seja envolvido na 
discussão e afirmou que outras áreas, 
principalmente as ligadas ao setor finan-
ceiro, são privilegiadas em detrimento 
do Plano nacional de Educação. Fátima 
Bezerra (PT-Rn) também destacou a 
necessidade de envolver o ministro da 
Fazenda, “que tem a chave do cofre”, 
no debate. (RL)

QUESTãO FUnDIáRIA

Base aliada consegue adiar novamente votação de PEC sobre terras indígenas

Especialistas: são necessários 10% do 
PIB para ter qualidade na educação

Segundo o coordenador da Campa-
nha pelo Direito à Educação, os valores 
são muito distantes dos que são aplicados 
pelo Ministério da Educação especial-
mente em creche (cerca de R$ 2,3 mil, 
em 2009). De acordo com o professor da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Nelson Cardoso Amaral, é preciso estar 
consciente de que, quanto menos se in-
vestir, mais longo será o caminho até a 
excelência. 

Se o Brasil aplicar 10% do PIB, a par-
tir desse PNE, atingirá padrões próximos 
aos países da Organização para a Coo-
peração e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), que é de 6 mil dólares por aluno, 
entre 2020 e 2030. Se forem aplicados 8% 
, informou o professor, esse patamar será 
atingido entre 2030 e 2040 e, se forem 
aplicados 7%, só se aproximará dos va-
lores investidos pelas nações ricas entre 
2040 e 2050. 

Para o relator do PNE, deputado 
Angelo Vanhoni, aplicar 7,5% do PIB 
na educação é suficiente para fazer uma 
revolução no setor. 

na legislatura passada, quando o PSD não 
tinha espaço nas comissões. Para atender 
ao novo partido, um ato da Mesa Diretora 
aumentou as vagas de nove comissões, 
entre elas a CCJ, que passou de 61 para 
66 deputados – elevando o quórum das 

deliberações para 34 (metade mais um 
dos parlamentares).

Pauta - O deputado Cândido Vacca-
rezza (PT-SP), ex-líder do governo na 
Câmara, havia fechado um acordo com a 
oposição para que a PEC fosse o primeiro 

item da pauta da CCJ em 2012, mas 
como alguns integrantes da comissão 
mudaram, inclusive o presidente, o 
colegiado preferiu deixar a análise da 
matéria para ontem.

Com o resultado da votação, no 
entanto, deputados do PT consideram 
que o acordo foi cumprido, pois a PEC 
foi pautada. “O compromisso assumido 
pelo líder no ano passado era que a 
PEC seria pautada na primeira sessão 
deliberativa, isso foi atendido. nossa 
luta agora é para que o tema não volte 
à pauta sem uma discussão profunda 
da flagrante inconstitucionalidade. 
Essa proposta não pode sequer ir para 
a comissão de mérito”, argumentou o 
deputado Alessandro Molon (PT-RJ).

Os parlamentares da bancada rura-
lista devem se reunir nos próximos dias 
para definir como vão tratar o assunto 
nas próximas reuniões da CCJ. 

indígenas acompanharam na ccJ a discussão do projeto que dá 
ao Congresso a palavra final sobre a demarcação de terras

Ministério errou ao prever despesa com PNE, diz professor

em audiência na comissão, especialistas voltaram a defender um investimento mais alto no PiB para garantir excelência na educação

 luiz AlveS

GuStAvo limA
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DIREITOS HUMAnOS
Brasília, 21 de março de 2012

Procuradora defende corresponsabilidade 
familiar para garantir “trabalho decente”

Sílvia Mugnatto

A procuradora regional do Minis-
tério Público do Trabalho Adriane de 
Araújo disse ontem, em debate na Câ-
mara, que a corresponsabilidade familiar 
pode ajudar a combater a discriminação 
contra as mulheres no mercado de tra-
balho. Ela participou de audiência na 
Comissão de Trabalho, de Administra-
ção e Serviço Público sobre “trabalho 
decente”, que pode ser definido como o 
trabalho digno, produtivo e remunerado 
de maneira adequada.

Segundo Adriane, muitas vezes o 
empregador paga menos para as mu-
lheres ou deixa de promovê-las porque 
sabe da dupla jornada que elas enfrentas 
e que podem obrigá-las a se afastar para 
cuidar de um filho, por exemplo.

A procuradora propôs medidas que 
busquem dividir a responsabilidade fa-
miliar com os homens. Um exemplo é 
a mudança da lei que determina a dis-
ponibilização de creches pelas empresas 
que têm mais de 30 mulheres. “Se há 
uma corresponsabilidade familiar entre 
homens e mulheres, o empregador de-
veria ter a obrigação de criar creches, 
tendo homens ou mulheres como tra-

balhadores com filhos de até seis anos. 
Essa responsabilidade não tem que estar 
vinculada ao trabalho da mulher.”

Outro exemplo seria o estabeleci-
mento de uma licença dividida entre 
pai e mãe no caso de adoção de uma 
criança.

Multa - Todos os presentes na audiên-
cia ressaltaram a importância da aprova-
ção do Projeto de Lei 6393/09, que prevê 
multa para as empresas que praticarem 
diferenciação salarial entre homens e 
mulheres que ocupam um cargo igual. 
Segundo o deputado Sebastião Bala 
Rocha (PDT-AP), que propôs o deba-
te, o projeto enfrenta a resistência do 

empresariado. “Não é mais admissível, 
no mundo em que vivemos, aceitarmos 
essa prática de que uma mulher que faz o 
mesmo trabalho que um homem ganhe 
menos. Isso tem que ser de fato elimina-
do das relações de trabalho.” Bala Rocha 
ressaltou que a multa só será aplicada se 
houver o desrespeito à igualdade. “En-
tão, quem não quer ser multado, que 
pratique a igualdade salarial.”

Rossana Salsano, da Confederação 
Nacional da Indústria, disse que a dife-
rença salarial entre homens e mulheres 
vem caindo ao longo dos anos e hoje 
está em torno de 17%. Mas destacou 
que algumas empresas têm dificuldades 

para praticar o trabalho decente. “No 
conceito dos empregadores, não pode 
existir trabalho decente se não houver 
trabalho produtivo e empresa economi-
camente sustentável. Porque somente 
uma empresa rentável é capaz de cum-
prir suas obrigações e ser socialmente 
responsável.”

Encontro nacional - A audiência 
de ontem foi a primeira de uma série de 
sete debates sobre o “trabalho decente”. 
No dia 8 de maio, a Câmara sediará um 
encontro nacional sobre o assunto e o 
Executivo está organizando uma confe-
rência nacional a ser realizada entre 8 
e 11 de agosto.

Jaciene Alves

Menos de 10% das cidades brasileiras 
têm delegacias especializadas no combate 
à violência contra a mulher. Dados divul-
gados pela Secretaria de Políticas para as 
Mulheres mostram que o País conta com 
apenas 374 delegacias, o que representa 
7% dos mais de 5,5 mil municípios.

A representante da secretaria, Apa-
recida Gonçalves, participou ontem de 
audiência pública da Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) que investiga 
esse tipo de violência. 

Ela destacou que o Brasil não está 
preparado para enfrentar o problema e 
criticou a falta de investimento, por parte do 
poder público, para aumentar os serviços 
oferecidos às vítimas de agressão. Hoje 
existem, em todo o País, 963 unidades que 
oferecem algum tipo de atendimento, como 
varas especializadas e abrigos.

Disque 180 - Aparecida Gonçalves in-
formou ainda que o Disque 180, que recebe 
denúncias de violência contra a mulher, 
atende mais de 1,8 mil ligações por dia. 
Cerca de 80% das vítimas são agredidas 
todos os dias ou pelo menos uma vez por 

semana. Além disso, 40% das mulheres 
convivem há mais de dez anos com o 
agressor – 61% delas sofrem agressão 
física, e 23%, violência psicológica.

Outro dado que chama a atenção é que 
em 66% dos casos os filhos presenciam as 
cenas de violência. “Um desafio é aumentar 
os recursos para enfrentar esse problema. 
Os municípios, por exemplo, não destinam 
verbas próprias para combater tais crimes”, 
criticou.

Estrutura insuficiente - A relatora da 
CPMI, senadora Ana Rita (PT-ES), disse que 
os dados são importantes para o trabalho 
da comissão. “É preciso fortalecer toda a 
rede de atendimento. A CPI vai investigar 
isso melhor”, ressaltou.

A presidente da comissão, deputada Jô 
Moraes (PCdoB-MG), apontou como um 
dos caminhos para combater esses crimes 
garantir o funcionamento das instituições 
que atuam na área, o que, segundo ela, 
não ocorre na maior parte do País. “Preci-
samos fazer com que os processos não se 
acumulem nas varas especializadas, como 
na 14ª Vara de Minas Gerais, que têm 23 
mil processos para serem analisados por 
uma equipe de nove pessoas”, citou.

Violência contra a mulher: só 7% das 
cidades têm delegacias especializadas

A audiência de ontem foi a primeira de uma série de sete debates sobre trabalho e igualdade de gênero

Beto oliveiRA

Em solenidade que teve a presença de integrantes da bancada feminina, 
a Câmara deu início às ações do programa de Pró-Equidade de Gênero 

e Raça. A iniciativa, coordenada pela Diretoria de Recursos Humanos, 
envolve o trabalho de diversos órgãos da Casa e da Procuradoria Especial 
da Mulher. O evento integra as comemorações do Dia Internacional da 
Mulher ( 8 de março), e também se refere ao Dia Internacional contra a 
Discriminação Racial, 21 de março. 

luiz mARQueS   



O procurador-geral da Câmara, 
deputado Nelson Marquezelli (PTB-
SP), criticou o texto aprovado pelo 
Senado para o novo Código Florestal 
(PL 1876/99). A proposta ainda será 
analisada pelo Plenário da Câmara.

“Não é possível que, depois de 13 
anos de trabalho na Câmara, só agora 
o Senado tenha encontrado a fórmula 
mágica para atender ao desafio de um 

novo Código Florestal moderno e efi-
caz. O texto traz insegurança jurídi-
ca e econômica para o País”, afirmou 
Marquezelli.

Para o deputado, a votação do 
Código Florestal não é uma questão 
de governo, mas de Estado. “A agri-
cultura brasileira não poderá sofrer 
solução de continuidade por força de 
desavisados e desinformados, adeptos 
do atraso econômico e social”, des-
tacou.

Marquezelli avaliou que, da for-
ma como está, o texto poderá pre-
judicar agricultores e consumidores. 
Citando estimativa da Embrapa, ele 
disse que pelo menos 11,6 milhões 
de hectares deixariam de ser área 
produtiva. Com isso, avaliou, “pe-
nalizadas serão as famílias de baixa 
renda, que não terão recursos para 
pagar os alimentos”.

Segundo Marquezelli, a instituição 
do novo marco legal florestal deve ser 
analisada com critérios justos, consi-
derando o equilíbrio entre produção 
agrícola e respeito ao meio ambiente. 
“Devemos esse marco histórico e eco-
nômico ao agricultor brasileiro.”
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PLEnáRIO
Brasília, 21 de março de 2012

O tratamento médico de alta comple-
xidade oferecido pelo Hospital do Câncer 
de Barretos (SP), preferencialmente a 
pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), foi lembrado ontem pela Câmara, 
em sessão solene para comemorar os 50 
anos da instituição.

“O trabalho da família Prata, hoje 
representada pelo diretor do hospital, 
Henrique Duarte Prata, é um dos raros 
exemplos de credibilidade e de solidarieda-
de nos dias de hoje”, afirmou o deputado 
Edinho Araújo (PMDB-SP), que propôs a 
sessão solene.

Para Araújo, o caráter humanizado 
dos serviços prestados e a seriedade da 
direção e dos trabalhadores do hospital 
são o principal diferencial da instituição, 
referência internacional no tratamento 

da doença.
“Esses fatores permitem ao Hospital 

do Câncer de Barretos oferecer serviços 
de saúde a pessoas carentes com um 
nível de qualidade muitas vezes mais 
alto do que o que se observa em em-

preendimentos privados”, disse Araújo. 
O deputado destacou que os cerca de 
3.500 atendimentos em 2011 beneficiaram 
pacientes do SUS.

“Pesquisa sobre a satisfação de usuá-
rios, feita com mais de 200 mil pacientes 

do SUS em São Paulo, apontou o Hospital 
do Câncer de Barretos como um dos três 
melhores no estado e o melhor em proce-
dimentos de alta complexidade”, afirmou 
o 2º secretário da Câmara, deputado 
Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP). “no 
atendimento em saúde, poucos se igualam 
ao oferecido diariamente na instituição 
idealizada pela família Prata.”

Deputados destacaram ainda o fato 
de que o hospital gasta, apenas para se 
manter, cerca de R$ 15 milhões por ano, 
mas recebe do SUS apenas R$ 9 milhões. 
Segundo parlamentares, o restante dos 
recursos chega graças à credibilidade 
conquistada e ao apoio de fazendeiros, 
por meio da doação de animais para lei-
lões beneficentes, e de políticos, artistas 
e ex-pacientes.

Nelson Marquezelli
critica projeto para
o Código Florestal

Para o deputado Zequinha Mari-
nho (PSC-PA), a criação de reservas 
ambientais e indígenas no estado do 
Pará tem prejudicado a população. Se-
gundo ele, o Pará tem sido “vitimado” 
pela Funai com a criação e a expansão 
de áreas indígenas. O procedimento, 
disse, atinge milhares de famílias, que 
ficam numa situação social “delica-
da”.

Marinho citou a região de São Félix 
do Xingu, onde, conforme informou, 
2.600 famílias terão de abandonar, até 
agosto, a expansão da reserva indí-
gena Apyterewa. O deputado citou 
casos de outros municípios, avaliando 
que a política executada pela Funai é 
“desprovida de responsabilidade, de 
inteligência e de solidariedade”.

Na opinião do parlamentar, não 
restam alternativas às famílias pobres, 
que migram para a periferia das ci-
dades. O mesmo acontece, afirmou, 
devido à “criação indiscriminada de 
reservas ambientais em cima de áreas 
consolidadas”.

Marinho ainda chamou atenção 
para o novo Código Florestal, dizen-
do que, se aprovado com a redação 
atual, pode ampliar o problema e pre-
judicar mais de 100 mil habitantes 
no Pará.

Segundo o deputado, o texto, 
quando trata de margens de pequenos 
rios ou de rios com até dez metros de 
largura, não leva em conta que esses 
cursos d’água são vias de transporte 
ou lugar de moradia de muitas fa-
mílias. O Plenário ainda analisará a 
proposta.

Zequinha Marinho
contesta expansão
de reservas no Pará

Agrotóxicos
Dr. Rosinha (PT-PR) criticou 

proposta do Conselho de Sanidade 
Agropecuária do Paraná que preten-
de facilitar a inscrição de agrotóxicos 
considerados riscos para a saúde e a 
preservação ambiental. “O Brasil e o 
mundo buscam alternativas para a pro-
dução sem agrotóxicos, já o Paraná fixa 
regras que apenas beneficiam grandes 
empresas.” O governo do Paraná, disse 
Dr. Rosinha, alega que as regras vão 
permitir aumento da produção e da 
receita com exportações.

Bahia II
Fernando Torres (PSD-BA) ma-

nifestou insatisfação com a saída de 
representantes da Bahia de cargos 
federais importantes – como no caso 
da presidência da Petrobras e dos 
ministérios das Cidades e do Desen-
volvimento Agrário. Torres argumentou 
que o estado deu muitos votos para a 
eleição da presidente Dilma Rousseff. 
“A Bahia precisa de ministérios impor-
tantes, precisa de recursos que pos-
sam ajudar o governador a administrar 
o estado”, disse o deputado.

Aviação
Amauri Teixeira (PT-BA) disse 

que o governo dos Estados Unidos 
deu R$ 4 bilhões à empresa Boeing 
como subsídio. Segundo ele, essa 
atitude é contrária a determinações 
da Organização Mundial do Comércio 
(OMC). O deputado criticou também 
a atitude dos EUA de suspender 
licitação recente para a compra de 
aviões para a Força Aérea do país. 
A empresa brasileira Embraer havia 
vencido a concorrência, lembrou 
Teixeira.

Bahia I
Luiz Alberto (PT-BA) considerou 

“uma falácia” o debate sobre a com-
posição dos ministérios. O deputado 
disse que, em outros momentos 
da história, a Bahia contou com 
representantes no primeiro escalão 
do governo federal, mas isto não 
impediu que o estado tivesse o maior 
número de analfabetos e péssimos 
indicadores sociais. Luiz Alberto 
ressaltou que atualmente há um 
constante investimento para reduzir 
a desigualdade social na Bahia.

SESSãO SOLEnE

o deputado edinho Araújo (c) foi o autor do pedido de realização da sessão solene

Hospital do Câncer de Barretos recebe homenagem

Beto oliveiRA Beto oliveiRA

Beto oliveiRA



o ministro Paulo Bernardo (e) e o presidente 
da comissão, eduardo Azeredo

 luiz AlveS

7

Disque - Câmara 0800 619 619www.camara.gov.br

COMISSõES
Brasília, 21 de março de 2012

Nova lei das comunicações, celular 4G
e Copa são prioridades, diz ministro
Lara Haje

O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, afirmou 
ontem que as prioridades da pas-
ta para este ano incluem o início 
da discussão do novo marco legal 
para o setor das comunicações; 
a licitação para a implementação 
dos celulares de quarta geração 
(4G) no Brasil; e a disponibili-
zação de infraestrutura de tele-
comunicações para a Copa do 
Mundo de 2014. O ministro 
participou de audiência pública 
na Comissão de Ciência e Tec-
nologia, Comunicação e Infor-
mática sobre as ações prioritárias 
do ministério em 2012.

Também está prevista para 
o segundo semestre deste ano 
a licitação da faixa de 450-470 
Mhz, necessária para a expan-
são das telecomunicações em 
áreas rurais do País. Além des-
sas iniciativas, o ministro anunciou que 
planeja enviar neste ano ao Congresso 
Nacional proposta para incluir os smar-
tphones na Lei do Bem (11.196/05).

A ideia é dar aos celulares os mesmos 
incentivos fiscais já recebidos por PCs e 
tablets e baixar o preço dos aparelhos. 
Além disso, o governo deverá enviar ao 
Congresso projeto de lei para permitir 
pagamentos bancários via celular. Se-
gundo Paulo Bernardo, essa iniciativa 
já está sendo discutida pelo ministério 
com alguns bancos.

Nova lei - De acordo com o minis-
tro, o anteprojeto do governo de um 

novo marco legal para as comunica-
ções deverá ser colocado em consulta 
pública em breve pelo ministério. Após 
a consulta, será enviado ao Congresso. 
“Vamos fazer um debate grande sobre 
o texto e, conforme o andamento, en-
viaremos o projeto à Câmara este ano 
ou no ano que vem”, disse.

Questionado pelo deputado Sandro 
Alex (PPS-PR), que solicitou a audiência, 
sobre que tipo de regulação de conteúdo 
a nova lei irá conter, Bernardo afirmou 
que o texto regulará dispositivos consti-
tucionais relativos às comunicações que 
até hoje não foram regulados. O ministro 

Parlamentares criticam 
qualidade dos serviços

Deputados reclamaram, du-
rante a audiência com o ministro 
Paulo Bernardo, da qualidade dos 
serviços de telecomunicações no 
Brasil. O presidente da Comissão 
de Ciência e Tecnologia, deputado 
Eduardo Azeredo, afirmou que o 
número de celulares vem aumen-
tando no País, mas a qualidade dos 
serviços é precária.

“Recentemente houve piora 
clara da qualidade da telefonia 
celular, especialmente no interior”, 
disse. Azeredo acrescentou ainda 
que o principal desafio do setor para 
este ano é atingir todo o País com 
banda larga de qualidade e com 
preço compatível com a realidade 
brasileira.

Segundo o ministro, o principal 
entrave a ser resolvido é a falta de 
investimentos das empresas em 
suas redes. Ele disse que o problema 
também atinge a internet e a telefonia 
fixa. “Há uma certa acomodação das 
empresas”, afirmou Bernardo.

O deputado Silas Câmara (PSD-
AM) manifestou preocupação quanto 
à implementação da banda larga e à 
qualidade dos serviços na Amazônia. 
Já o deputado newton Lima (PT-SP) 
cobrou a utilização dos recursos 
do Fundo de Universalização das 
Telecomunicações (Fust) para a 
massificação da banda larga. Essa 
possibilidade está prevista no Pro-
jeto de Lei 1481/07, que aguarda 
acordo de líderes para votação em 
Plenário. (LH)

TCU pede sugestões sobre relatório das contas de Dilma
Carolina Pompeu 

O ministro do Tribunal de Contas 
da União (TCU) José Múcio Monteiro 
reuniu-se ontem com integrantes da 
Comissão de Minas e Energia para 
debater o relatório de apreciação das 
contas do primeiro ano do governo 
Dilma Rousseff. 

Os deputados deverão agora 
analisar o trabalho feito pelo tribunal 
e propor melhorias, antes da finaliza-
ção do documento, prevista para 23 
de maio. De acordo com o presidente 
do colegiado, deputado Simão Sessim 
(PP-RJ), esta é a primeira vez que um 
ministro do TCU visita uma comissão 
temática para recolher sugestões ao 
relatório antes da votação.

As contas do governo federal são 
apresentadas anualmente ao Con-
gresso nacional por determinação da 

Constituição. Cabe ao TCU a aná-
lise preliminar do documento, que 
é depois votado pelos deputados 
e senadores. no documento, o 
governo analisa os gastos e resul-
tados das políticas implementadas 
em todos os setores.

neste ano, o tema prioritário 
escolhido foi a sustentabilidade do 
crescimento, e o relatório de apre-
ciação será dividido nas seguintes 
áreas: economia, infraestrutura, 
meio ambiente, desenvolvimento 
regional, educação, ciência e tec-
nologia, além de Copa do Mundo 
e Programa de Aceleração do 
Crescimento.

Parceiras - José Múcio Monteiro, 
relator das contas neste ano, disse acre-
ditar que a parceria com o Congresso vai 
aprimorar o relatório de apreciação. “Hoje, 
cerca de cem auditores já estão envolvidos 

nesse trabalho. Precisamos, porém, que 
os parlamentares e a sociedade atuem 
mais diretamente, que ajudem a formular 
questões ao governo, que saibam se os 
recursos dos impostos estão sendo bem 

empregados.”
Segundo Simão Sessim, o 

trabalho em conjunto com as 
comissões temáticas deverá 
facilitar a votação do relatório 
do TCU. “Antes, somente a 
Comissão Mista de Orçamento 
tinha algum papel nessa análise 
prévia. Agora, as comissões 
temáticas também terão, o 
que facilita a formação de uma 
visão comum.”

O ministro, acompanhado 
de sua assessoria técnica, 
visitou também a Comissão de 
Desenvolvimento Econômico, 
Indústria e Comércio, além da 

Comissão Mista de Orçamento. Monteiro 
também se reunirá com os integrantes 
da Comissão de Fiscalização Financeira 
e Controle da Câmara e de outras co-
missões no Senado.

destacou que a Constituição é 
clara ao proibir censura ou con-
trole de conteúdo e que o ante-
projeto seguirá esses preceitos.

O ministro também defen-
deu que a lei inclua o debate 
sobre a propriedade de rádios 
e TVs por políticos. “Pessoal-
mente, acredito que político 
não deve ter rádio e televisão. 
Mas o protagonista nessas 
discussões será o Congresso”. 
Além disso, afirmou que a 
aprovação das licenças de rá-
dios e televisões pelo Congres-
so também deve ser incluída 
nas discussões.

Copa - De acordo com 
Paulo Bernardo, para a Copa 
do Mundo o ministério vai ga-
rantir a disponibilidade de in-
fraestrutura de telecomunica-
ções por meio de investimento 
da empresa pública Telebrás e 
de medidas regulatórias. “Va-

mos cumprir todas as obrigações, mas 
não temos totalmente fechado o que 
é preciso fazer”, disse. “O governo às 
vezes tem um entendimento do que é 
necessário, e a Fifa sinaliza que é pre-
ciso mais coisas. Isso ainda terá que ser 
resolvido”, completou.

O presidente da comissão, depu-
tado Eduardo Azeredo (PSDB-MG), 
disse ter sentido falta, entre as metas 
do governo, de uma solução para o 
problema de uso de celulares em presí-
dios. “É um problema que desaparece 
das notícias, mas até o momento está 
pendente”, defendeu.

Para Simão Sessim (c), parceria pode ajudar 
na discussão do relatório de Monteiro

Beto oliveiRA
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PACTO FEDERATIVO
Brasília, 21 de março de 2012

Grupo paritário começa a negociação
sobre rateio dos royalties do petróleo

Deputados iniciaram ontem 
a negociação em torno da pro-
posta de distribuição equânime 
dos royalties do petróleo (PL 
2565/11), já aprovada pelo Se-
nado. Em reunião do grupo de 
trabalho da Câmara que analisa 
o tema, foram discutidas várias 
alterações no texto, mas segundo 
o relator, deputado Carlos Zarat-
tini (PT-SP), o único consenso 
até agora é a manutenção da atu-
al receita dos estados produtores 
– Rio de Janeiro e Espírito Santo, 
principalmente.

“A ideia é que os estados pro-
dutores não tenham redução na 
receita de royalties. Esta é uma 
questão fundamental para que 
possamos ter um acordo entre 
todos os estados”, disse Zarattini. 
“Restam algumas divergências, 
como o ano-base a ser conside-
rado, para que seja feita uma simulação 
de como ficará a divisão.”

Excedente - Segundo proposta do 
deputado Anthony Garotinho (PR-RJ), a 
distribuição equânime dos royalties para 
todos os estados, prevista no PL 2565/11, 
seria feita apenas a partir do excedente 
que vier a acontecer por conta do au-
mento da produção de petróleo.

Segundo Garotinho, a negociação 
em curso não é o que prevê a Consti-
tuição, que trata de royalties só para os 
produtores, “mas é melhor do que o risco 
de perder tudo, como está no projeto”.

Ele disse que, além de preservada, a 
receita dos estados produtores poderia ser 
corrigida anualmente, por exemplo, por 
meio do Índice Geral de Preços do Mer-
cado (IGP-M) ou outro indexador. “O 

que importa é que não podemos suprimir 
a arrecadação de nenhum estado e de 

Os estados não-produtores insistem que as novas regras dos royalties e da 
participação especial do petróleo devem incidir não só sobre o pré-sal, ainda 
a ser explorado, como também sobre os atuais contratos. “As regras valerão 
para o que é extraído do mar, seja pré, seja pós, seja já contratado, seja a 
contratar”, afirmou o deputado Esperidião Amin (PP-SC).

O deputado Alessandro Molon (PT-RJ) defendeu, por sua vez, que o eventual 
acordo incida apenas sobre o pré-sal, preservando o que já foi contratado e 
licitado. “Mexer no que já foi contratado viola a segurança jurídica e é um erro 
grave para o País”, disse. Ele sugeriu também a criação de um fundo para a 
correção de eventuais efeitos de acidentes na exploração petrolífera.

Molon também afirmou acreditar que o novo vazamento de óleo na bacia 
de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro, ajudará a vencer a resistência 
dos estados não produtores. “Esse acidente mostra a razão de ser dos royal-
ties. Afinal de contas, quando um acidente ocorre, o estado que fica poluído é 
aquele onde se dá a exploração”, disse.

Deputados analisarão dívida dos estados com a União
O presidente da Câmara, Marco 

Maia, instalou ontem um grupo de 
trabalho para analisar a dívida dos 
estados com a União. O coordenador 
será o deputado Cândido Vaccarezza 
(PT-SP), que anunciou para hoje, 
às 15 horas, a primeira reunião de 
trabalho.

Vaccarezza acrescentou que a 
conclusão do grupo poderá ser tanto 
a apresentação de um projeto de lei 
como uma sugestão ao Executivo. 
não há prazo para a conclusão dos 
trabalhos.

Marco Maia observou que go-
vernadores e prefeitos têm debatido 
o tema intensamente, e o governo 

federal acenou com a possibili-
dade de negociação. “A Câmara 
deve propor alternativas que 
levem a repactuar a dívida dos 
estados e municípios. Vamos 
ouvir governadores, entidades 
e especialistas para encontrar 
o caminho mais apropriado e 
chegar aos acordos necessá-
rios”, disse.

O presidente da Câmara 
ainda lembrou a necessidade de 
o grupo estudar as condições 
legais, como o acordo anterior 
de renegociação da dívida e a 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal. “Com isso, a Câmara não 

nenhuma cidade”, disse Garotinho.
O deputado lembrou ainda que o 

senador Vital do Rego (PMDB-PB) 
afirmava que, com a proposta aprova-
da pelo Senado, não haveria perdas. 
“A tabela apresentada por Zarattini 
[na reunião] demonstrou uma perda 
enorme para o conjunto dos estados e 
municípios produtores, algo em torno de 
R$ 2,5 bilhões”, disse Garotinho.

Divergências - Mesmo com os avan-
ços, Zarattini reconheceu que ainda 

existem 
conflitos 
com re-
lação a 
qual se-
ria o va-
lor atual 
das arre-
cadações 
l o c a i s 
o r i u n -
das dos 
royalties 

do petróleo. “Não podemos fazer uma 
previsão exata porque não temos todos 
os elementos”, disse.

Durante o encontro, os deputados 
concordaram que tabelas com números 
divergentes decorrem do uso de variá-
veis instáveis. “Temos várias: qual é a 
produção de petróleo, qual é o valor do 
barril, qual é o valor do dólar. Tudo isso 
influencia”, afirmou Zarattini. 

O grupo de trabalho dos royalties é 
paritário, ou seja, tem o mesmo número 
de deputados de estados produtores e 
não-produtores de petróleo. Eles volta-
rão a se reunir na próxima terça-feira. 
Até lá, tentarão avançar em possível 
acordo que também envolva governa-
dores e prefeitos. O projeto dos royalties 
deve ser votado em Plenário em abril.

Parlamentares discutiram se regras valerão para os atuais contratos

AG.PetRoBRAS

leonARdo PRAdo

Não-produtores querem regra única

o presidente marco maia participou da instalação 
do grupo coordenado por cândido vaccarezza

 J.BAtiStA

pode ficar de fora dessa 
discussão.”

Vão integrar o grupo os 
deputados Carlos Magno 
(PP-RO), Danilo For te 
(PMDB-CE), Edmar Arruda 
(PSC-PR), Guilherme Cam-
pos (PSD-SP), Jorge Corte 
Real (PTB-PE), Lincoln 
Portela (PR-MG), Odair 
Cunha (PT-MG), Sarney 
Filho (PV-MA), Severino 
ninho (PSB-PE), Vaz de 
Lima (PSDB-SP) e Vitor 
Penido (DEM-MG). O PDT 
ainda não havia indicado 
seu representante.
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Projeto sobre crimes 
cibernéticos não tem consenso 

na Câmara; alternativa prevê 
penas menos rigorosas

n Deputados devem analisar também proposta do Executivo, 
que institui o marco civil da internet
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Lara Haje

A proposta que tipifica os crimes 
cometidos por meio da internet (Pro-
jeto de Lei 84/99) vem sendo alvo de 
polêmica no Congresso há 12 anos. O 
artigo mais controverso do texto é o 
que obriga os provedores de acesso a 
guardar, em ambiente controlado e de 
segurança, pelo prazo de três anos, os 
dados de conexão dos usuários. 

Além disso, os críticos à proposta 
acreditam que as penas previstas – re-
clusão de um a seis anos, conforme o 
crime – são muito severas e podem-se 
criar brechas para a criminalização de 
práticas cotidianas de usuários. 

Aprovado pela Câmara em 2003, o 
projeto, do ex-deputado Luiz Piauhyli-
no, sofreu modificações no Senado e 
retornou à Casa em 2008 para análise 
das alterações. O texto tramita em re-
gime de urgência, de forma simultânea, 
em três comissões: Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática; Se-
gurança Pública e Combate ao Crime 
Organizado; e Constituição e Justiça e 
de Cidadania (CCJ). Em seguida, será 
votada pelo Plenário.

Internet livre - Como senador na 
legislatura passada, o atual deputado e 
presidente da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, Eduardo Azeredo (PSDB-
MG), foi o responsável por elaborar o 
substitutivo do Senado ao texto apro-
vado pela Câmara. O substitutivo de 
Azeredo recebeu críticas dos ativistas 
da internet livre, que elaboraram pe-
tição contrária à proposta – o mani-
festo conta hoje com cerca de 165 mil 
assinaturas. 

Além disso, o Instituto Brasileiro 
de Defesa do Consumidor (Idec) en-
tregou a Azeredo um abaixo-assina-
do com 350 mil nomes repudiando o 
projeto, que, segundo as organizações 
sociais signatárias, ameaça direitos e 
liberdades na internet. 

Marco civil - Para o deputado Paulo 
Teixeira (PT-SP), a proposta ameaça a 

Proposta sobre crimes cibernéticos 
tramita há 12 anos no Congresso

O deputado Eduardo Aze-
redo afirma ter disposição em 
negociar pontos polêmicos do 
texto, como o tratamento da 
guarda de dados da conexão 
no âmbito do projeto de lei do 
marco civil. 

Porém, Azeredo considera 
que falta vontade política para 
resolver a questão. “O governo 
está sendo omisso em relação ao 
tema”, opinou.

O parlamentar já apresentou 
parecer favorável ao PL, mas fez 
modificações no substitutivo que 
apresentou no Senado, a fim de 
corrigir os problemas apontados 
pelos ativistas da internet livre 
e outros críticos. 

Ele retirou, por exemplo, a 
previsão de que o provedor de 
acesso à internet informe à au-
toridade competente, de maneira 
sigilosa, denúncia que tenha rece-
bido e que contenha indícios da 
prática de crime em sua rede de 
computadores. (LH)

Azeredo adianta disposição 
de negociar pontos do texto

privacidade, na medida em que manda 
guardar os dados de acesso à internet 
sem dizer como. 

Pelo texto, as condições de armazena-
mento serão definidas apenas em regula-
mento do Poder Executivo. “A questão 
da guarda de dados de conexão tem que 
ser tratada no âmbito do marco civil da 
internet”, complementa o deputado. A 
proposta de marco civil, do Poder Execu-
tivo, chegou à Câmara apenas em agosto 

do ano passado (PL 2126/11) e será ana-
lisada por comissão especial. 

Este é outro ponto de divergências 
em relação à proposta: muitos críticos 
defendem a aprovação do marco civil 
da internet, estabelecendo direitos e 
deveres de usuários e provedores, antes 
de uma lei sobre crimes cibernéticos. A 
ideia é que, antes de serem estabeleci-
das punições, devem ser estabelecidos 
direitos. 

Falta vontade 
política para 
resolver a 

questão do 
marco civil 

da internet. O 
governo está 
sendo omisso

eduardo Azeredo

A questão da 
guarda de dados 
de conexão tem 
que ser tratada 
no âmbito do 
marco civil da 

internet
Paulo teixeira

leonARdo PRAdo Beto oliveiRA

Ativistas do movimento pela internet livre realizaram atos públicos e recolheram 
assinaturas para manifesto contrário ao Pl 84/99, que tramita em regime de urgência
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Mais de 100 propostas em tramitação na Câmara tratam do assunto, que deve ser analisado por comissão especial

Novo projeto aumenta controvérsia sobre 
regulação de normas de conduta na rede

Lara Haje

A controvérsia em torno da regula-
ção dos crimes cibernéticos ganhou novos 
contornos com a tramitação de outra pro-
posta sobre o assunto. Trata-se do Projeto 
de Lei 2793/11, apresentado pelo deputado 
Paulo Teixeira (PT-SP) e outros. Assim 
como o PL 84/99, o novo texto tipifica os 
crimes cometidos por meio da internet, 
mas prevê menos crimes e penas menores. 
Além disso, não obriga os provedores de 
acesso a guardar os dados de conexão do 
usuário. Antes de ser formalmente apre-
sentada, a proposta foi colocada em con-
sulta pública no portal e-Democracia.

 “Como em seu atual estágio de 
tramitação, por conta de questões 
regimentais, o PL 84/99 não pode 
mais ser emendado ou alterado, 
apresentamos proposta alternativa”, 
explicam os autores. De acordo com o 
regimento, ao analisar o substitutivo 
do Senado ao PL 84/99, os deputados 
podem apenas fazer supressões, mas 
não modificações. 

Propostas apensadas -  O PL 2793/11 
foi apensado ao PL 5403/01, do Senado, 
que obriga os provedores de internet a 
manter registradas todas as conexões re-
alizadas por seus usuários pelo prazo de 
um ano. 

Esse projeto tramita com cerca de 
80 outras propostas apensadas, também 
tratando de registro de usuários e de 
transações feitas pela internet e outras 
normas gerais para uso da rede; da prá-
tica de pedofilia, de racismo e do crime 
de falsa identidade pela internet; entre 
outros assuntos. 

Segundo Paulo Teixeira, neste ano co-
missão especial para examinar o assunto 
será efetivamente constituída. A ideia, 
explica, é que duas comissões funcionem 
simultaneamente: uma para discutir a 
regulação dos crimes cibernéticos; outra 
para o PL 2126/10, do Poder Executivo, 
que estabelece o marco civil. 

Punições - Ao todo, mais de 100 
propostas em tramitação na Câmara 
tratam de crimes cibernéticos, direta 
ou indiretamente. Elas tipificam novos 
delitos; ou visam tornar mais rígida a 
punição contra a pornografia infantil na 
internet; ou facilitar a investigação po-
licial desses crimes. Há ainda propostas 
que tratam da guarda de logs (registros 
de conexão) do usuário pelo provedor, e 
algumas sobre o envio de spam (e-mails 
indesejados), entre outros assuntos. 

O deputado Eduardo Azeredo 

(PSDB-MG), que preside a Comissão 
de Ciência e Tecnologia, Comunicação 
e Informática, acredita que os crimes 
cibernéticos devem ser tratados no âm-
bito do PL 84/99, do qual é relator. “É o 

Pornografia infantil
Entre as pro-

postas existen-
tes, além do PL 
5403/01, com seus 
mais de 80 projetos 
apensados, merece destaque o PL 
1070/95, que trata da divulgação 
de material pornográfico infantil 
por meio de computadores. Ao 
projeto, foram apensadas mais 
de 20 proposições. Em 2005, a 
matéria foi aprovada, na forma 
de substitutivo, pela Comissão 
de Ciência e Tecnologia. Desde 
então, aguarda análise da Co-
missão de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 

Porém, o assunto já foi trata-
do na Lei 11.829/08, de autoria 
da Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) da Pedofilia, do 
Senado, que alterou o Estatuto 
da Criança e do Adolescente 
(ECA). 

A lei inseriu no ECA a pre-
visão de punição, com reclusão 
de três a seis anos e multa, para 
quem oferecer, trocar, disponibi-
lizar, transmitir, distribuir, publi-
car, divulgar por qualquer meio, 
inclusive por sistema de infor-
mática ou telemática, fotografia, 
vídeo ou outro registro que con-
tenha cena de sexo explícito ou 
pornográfica envolvendo criança 
ou adolescente.

Além disso, a lei prevê a pu-
nição, com reclusão de um a três 
anos e multa, para quem aliciar, 
assediar, instigar ou constranger, 
por qualquer meio de comunica-
ção, criança, com o fim de com 
ela praticar ato libidinoso.

A Câmara analisa ainda 
outro projeto de autoria da CPI 
da Pedofilia: o PL 1404/11, que 
prevê a infiltração de agentes da 
polícia na internet com o fim de 
investigar crimes contra a liber-
dade sexual de criança ou adoles-
cente. Pela proposta, que está na 
Comissão de Seguridade Social 
e Família, a infiltração se dará 
por autorização judicial, ouvido 
o Ministério Público. (LH)

projeto mais antigo sobre o assunto, já 
foi aprovado pela Câmara e já foi anali-
sado também pelos senadores”, ressalta. 
Azeredo destaca ainda que a proposta 
tramita em regime de urgência. 
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Irregularidades mais cometidas já 
podem ser punidas pela lei atual

Lara Haje

Os principais crimes cometidos por 
meio da internet já podem ser punidos 
pela legislação atual e não demandam 
nova lei. Essa foi uma das conclusões 
da série de audiências públicas promo-
vidas em julho e agosto do ano passado 
pela Comissão de Ciência e Tecnolo-
gia, Comunicação e Informática sobre 
o Projeto de Lei 84/99, que tipifica de-
litos cometidos pela rede.

O coordenador do curso de Direito 
Digital da GVlaw, Renato Opice Blum, 
considera que 95% das condutas já po-
dem ser punidas pela atual legislação. 
“Falta legislação para os 5% restantes”, 
ressalta. Blum afirma que a legislação 

já criminaliza, por exemplo, a violação 
de sigilo funcional (uso de senha infor-
mática de outra pessoa), a pornografia 
infantil e a violação do direito autoral. 

A Ordem dos Advogados do Bra-
sil de São Paulo (OAB-SP) também 
destaca que a legislação vigente pode 
ser aplicada aos crimes eletrônicos na 
maioria dos casos, como nos de pre-
conceito de raça e cor e o cyberbullying 
(humilhação de pessoas por meio de 
postagem na internet.). 

De acordo com a Promotoria Esta-
dual de Combate aos Crimes Cibernéti-
cos, da Procuradoria-Geral de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, as estatísticas 
indicam que as crianças e adolescentes 
são as principais vítimas de delito na 

rede, seja por falta de orientação ade-
quada, seja pelo não acompanhamento, 
por parte dos pais, da navegação de seus 
filhos pela internet. 

Contra o governo - Para Opice 
Blum, uma nova lei é necessária para 
punir, por exemplo, ataques ao gover-
no federal (crime de atentado contra a 
segurança de serviço de utilidade pú-
blica) e a divulgação de informações 
pessoais.

Já Fernando Botelho destacou que 
uma nova lei é necessária para cri-
minalizar a invasão de sistema infor-
matizado; a divulgação ou utilização 
indevida de informações e dados pes-
soais; a destruição ou deterioração de 
dado eletrônico alheio; a inserção ou 

a difusão de código malicioso (vírus); 
o estelionato eletrônico; e o atenta-
do contra a segurança de serviço de 
utilidade pública. “Os crimes de alta 
tecnologia têm recebido muitas vezes 
absolvição por dúvida”, informou o 
desembargador. 

A coordenadora da Promotoria de 
Combate aos Crimes Cibernéticos do 
Ministério Público de Minas Gerais, 
Vanessa Simões, por sua vez, citou 
como exemplos de crimes que hoje 
não podem ser punidos, por falta de 
legislação, a inserção de código mali-
cioso (vírus) e o furto mediante fraude 
aos bancos. “Há a necessidade urgen-
te de aprovação desta lei (PL 84/99)”, 
afirma. 
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Murilo Souza

O aumento do uso profissional e so-
cial da internet vem contribuindo para 
que o meio virtual apresente pratica-
mente todos os tipos de comportamen-
to da vida em sociedade, incluindo os 
criminosos. De acordo com a Central 
Nacional de Denúncias de Crimes Ci-
bernéticos do site SaferNet, entre 1º de 
dezembro de 2011 e 1º de janeiro deste 
ano foram registradas 4.262 denúncias 
sobre delitos cometidos na rede mun-
dial de computadores. 

O crime de pornografia infantil 
ainda lidera o número de denúncias 
(1.181), no entanto, também chama 
atenção o volume de denúncias de 
crimes ligados à honra, como calúnia 
e difamação, e ao preconceito contra 
raça (750), religião (112), opção sexual 
(453), entre outros. A explicação é sim-
ples: muitos dos comentários antes fei-
tos apenas em mesas de bar passaram 
a ter mais visibilidade e abrangência 
quando publicados na internet.

Dados da Delegacia de Repressão 
a Crimes de Informática (DRCI), do 
Rio de Janeiro, mostram que cerca de 
40% dos inquéritos policiais têm rela-
ção com os chamados crimes contra a 
honra. Ocorre que, desde 2004, com 

SaferNet: redes sociais potencializam 
ocorrência de ações criminosas na rede

crescimento do número de pessoas com 
acesso ao mundo digital, em 75% dos 
casos as queixas são relativas a proble-
mas ocorridos nas redes sociais, como 
a divulgação de imagens sem autoriza-
ção, por exemplo.

Novo espaço público - Para o inte-
grante do grupo de pesquisa acadêmica 
e ativismo Cultura Digital e Demo-
cracia (CDD), Paulo Santarém, essa 
nova realidade decorre do fato de que 
hoje é comum as pessoas valerem-se de 
sites como o Facebook, o Orkut ou o 
Twitter para publicar diversos conteú-
dos, tais como agendar uma reunião de 

trabalho, emitir opinião sobre um fato 
ou pessoa ou simplesmente desejar feliz 
aniversário a um amigo. 

“O novo espaço público criado 
pelas redes sociais leva as pessoas a 
terem atitudes criminosas por des-
conhecimento ou por não atentarem 
para as possíveis consequências”, afir-
ma Santarém. 

Segundo ele, muita gente ainda vê 
a internet como um mundo à parte e 
acaba se esquecendo de que muitos cy-
bercrimes têm o computador apenas 
como um instrumento, uma vez que a 
conduta criminosa, na maioria dos ca-

sos, já está prevista no Código Penal.
Conduta criminosa - Santarém 

ressalta que a prática frequente de re-
publicar ou passar adiante opiniões, 
comentários, fotos ou imagens que 
contenham conteúdo impróprio é um 
exemplo típico de conduta criminosa. 
“Apesar de, na maioria dos casos, o 
interessado processar apenas a pessoa 
que deu origem à publicação caluniosa 
ou preconceituosa, o recomendável é 
que os internautas não republiquem 
qualquer coisa”.  Ele cita o exemplo de 
um vídeo produzido por dois menores, 
no qual eles mesmos aparecem fazendo 
sexo. “Neste caso, o Ministério Público 
ajuizou ação contra todos os que repli-
caram o vídeo”, completa Santarém, 
destacando que já é possível identificar 
os autores em mais de 90% dos casos.  

Outras modalidades de crime, 
como o furto de dados e a falsidade 
ideológica, também ganham espaço 
à medida que o número de usuários 
da internet aumenta. Muitos desses 
crimes, entretanto, são facilitados por 
internautas descuidados que deixam 
abertas a conta de e-mail em compu-
tadores públicos, expõem informações 
particulares em redes sociais ou aces-
sam páginas de bancos em computa-
dores coletivos.

Direito digital no dia a dia
Conforme o livro “Tudo o que Você Precisa Saber sobre Direito Digital no Dia a Dia”, 

de Patricia Peck Pinheiro e Cristina Moraes Sleiman, os crimes mais comuns praticados na internet são:

Ofensas virtuais - Uma ofensa ocorre quando alguém pra-
tica um ato que afeta diretamente a honra de outra pessoa, seja 
no âmbito pessoal ou profissional. É claro que há liberdade de 
expressão, mas seu limite é justamente o do crime ou o ilícito 
civil conhecido como abuso de direito. Logo, dizer que não gosta 
de alguém é uma coisa, já dizer que odeia a pessoa, associar a 

mesma a foto de um animal, colocar som, espalhar isso pela internet, gerando 
sua ridicularização, já implica a prática do crime”.

Furto de dados - O crime de furto está previsto no artigo 
155 do Código Penal e a pena é de reclusão, de um a quatro 
anos e multa. A aplicação na internet vai depender de prova 
que confirme que o invasor copiou e colou os dados em outro 
computador. É um crime muito difícil de ser punido. Se os dados 
forem utilizados para subtração de bens materiais o criminoso 

será mais facilmente qualificado.

Falsa identidade - no direito brasileiro, se passar por outra 
pessoa é crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do 
Código Penal. Pegar a senha do colega de trabalho e se passar 
por ele para mandar um e-mail é crime de falsa identidade, por 
exemplo. Criar um perfil falso se passando por outra pessoa 
também. A pena prevista para esse tipo de crime é de detenção 

de três meses a um ano ou multa. 

Falsidade ideológica - Previsto no artigo 299 do código 
Penal, é o crime de omitir, em documento público ou particular, 
declaração que dele devia constar, ou inserir declaração falsa 
ou diversa da que deveria ser escrita. O livro cita o exemplo de 
quem diz ter algo que não tem, como o diploma de um curso. 

Pedofilia - No Código Penal, a pedofilia é enquadrada juridi-
camente como estupro e atentado violento ao pudor. Apresentar, 
produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar, por qualquer meio 
de comunicação, inclusive rede mundial de computadores ou 
internet, fotografias ou imagens com pornografias ou cenas de 
sexo explícito envolvendo crianças ou adolescentes, como está 

previsto no artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente. A punição é 
prevista também para quem assegura os meios ou serviços para armazenamento 
das fotografias, cenas ou imagens produzidas de pedofilia.

Pirataria - Diz o livro que “a pirataria de outros produtos, que 
não software, como filmes, incorrerá no artigo 184 do Código 
Penal, que diz que violar direitos de autor e os que lhe são co-
nexos dá pena de detenção de três meses a um ano ou multa, 
se não houver intenção de lucro”, podendo chegar a quatro anos 
e multa quando o criminoso obtém lucro.
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Presidente da Comissão de Edu-
cação e Cultura, o deputado Newton 
Lima (PT-SP), que foi relator, no ano 
passado, de subcomissão especial 
destinada a acompanhar as ações do 
Programa Nacional de Banda Larga 
(PNBL), vê no projeto SOPA (sigla de 
Stop Online Piracy Act - Lei contra a 
Pirataria Online), apresentado nos Es-
tados Unidos, uma tentativa daquele 
país de exercer controle mundial sobre 
a internet. 

“Os órgãos de inteligência dos 
EUA buscam garantir o maior acesso 
possível a todas as informações estra-
tégicas, o que constitui grave ameaça 
em âmbito mundial, pois os sites, em 
sua maioria, estão hospedados lá. In-
formações confidenciais podem ficar à 
disposição das autoridades norte-ame-
ricanas; isso não é paranoia, é parte 
própria do sistema de inteligência”, 
afirma o deputado.

Para Newton Lima, o mundo pode 
estar ingressando em uma nova eta-
pa, pós guerra-fria, de luta pelo flu-
xo internacional da informação. “A 
SOPA é uma lei que vem a calhar para 
o projeto de hegemonia mundial da 
informação pelos Estados Unidos”. Na 
avaliação do deputado, a tipificação 
dos crimes cometidos pela internet é 
necessária, mas pode ser feita sem fe-
rir dois princípios básicos “irrenunciá-
veis”: o da privacidade e o da liberdade 
de expressão.

Por isso, o deputado defende que, 
no Brasil, primeiro seja aprovado 
o projeto de lei do marco civil (PL 
2126/11), para definir o funcionamento 
da internet, respeitando os direitos do 

cidadão, para depois tipificar os crimes 
e fixar as penalidades. O contrário, 
para Newton Lima, seria “colocar o 
carro à frente dos bois”. 

O combate ao crime cibernético, 
segundo delegados da Polícia Federal, 
pode apoiar-se em algumas mudanças 
e adaptações no Código Penal, sem 

necessidade de lei punitiva específica 
para a internet”, argumenta.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) 
defende a “democratização da gover-
nança mundial da internet”, com a par-
ticipação dos vários países nas decisões. 
Para ele, o Brasil não pode deixar de 
ser protagonista desse debate, tendo em 

vista que, nos últimos anos, foi capaz 
de atingir grau elevado de relevância 
no contexto internacional. Em 2011, 
Pimenta foi um dos responsáveis pelo 
programa Dados Abertos, da Câmara  
dos Deputados, que disponibiliza para 
a sociedade dados legislativos em for-
mato digital aberto e acessível.

O deputado manifesta preocu-
pação com o controle exercido pela 
Corporation for Assigned Names and 
Numbers (Icann), entidade sem fins 
lucrativos sediada nos Estados Unidos, 
que tem o poder de distribuir os proto-
colos de internet (IPs) pelos quais os 
computadores são reconhecidos, além 
de administrar toda a rede, inclusive 
os nomes de domínio. 

A Icann é gerenciada por um con-
selho integrado por representantes de 
empresas e organizações civis de diver-
sos países, mas trabalha sob  contrato 
com o Departamento de Comércio dos 
EUA, que fica com a palavra final sobre 
qualquer mudança nos treze servidores-
raiz da internet, grupo que, em síntese, 
controla toda a rede no mundo. 

O Itamaraty, diz o deputado, não 
pretende ver governos tendo poder de 
interferir na gestão da internet, nem 
avalia haver problemas de má-gestão 
no sistema, “mas quer ver uma repre-
sentação maior nessa gestão”. 

Pimenta denuncia que todas as 
tentativas dos países emergentes nes-
se sentido são logo bombardeadas por 
ONGs. “O incômodo com o poder 
americano na internet, porém, é am-
plo: a União Europeia quer mudanças, 
os países árabes, a China, a Rússia, a 
África do Sul, também”.

Na avaliação do consultor da 
Câmara Fabio Luiz Mendes, o pon-
to crucial para o combate eficaz ao 
crime cibernético é o registro uni-
versal e sistemático dos IPs, com o 
horário de entrada e saída de todo 
navegante da internet, a fim de fa-
cilitar a identificação do internauta 
criminoso. 

A Convenção de Budapeste pre-
vê esse registro. Para Mendes, de 
tudo que a Convenção propõe, esse 
é o ponto que a legislação brasileira 
deveria adotar, com o objetivo de 
permitir a prevenção e a punição de 

crimes praticados pela internet.
O consultor explica que a pre-

ocupação com a identificação do 
internauta está presente tanto no 
PL  2126/11, do Executivo, que es-
tabelece o marco civil da internet, 
como no substitutivo do Senado ao 
PL 84/99, que define e estabelece 
punição contra crimes. 

Segundo Fábio Mendes, o re-
gistro universal dos acessos e seus 
horários é o ponto de intersecção 
entre os projetos, mas o texto do 
Executivo está “ mais bem elabo-
rado”.

Nas últimas duas décadas, grande 
parte da população mundial aprendeu 
a conviver com a internet como um 
novo espaço de liberdade de expressão 
e troca de informação, pleno de pos-
sibilidades para intercâmbio de todo 
tipo de arquivo – texto, imagem, mú-
sica – por meio eletrônico, sem impor-
tar a distância. Dois projetos de regu-
lamentação do setor apresentados nos 
Estados Unidos, entretanto, causaram 
polêmica e acabaram tendo a tramita-
ção suspensa no Congresso. O SOPA 
(Stop Online Piracy Act - Lei contra 
a Pirataria Online) e o PIPA (Pro-
tect Intellectual Property Act - Lei de 
Proteção à Propriedade Intelectual), 

são defendidos por representantes da 
indústria de cinema, TV e música, 
além de provedoras de TV a cabo e 
internet, e contêm medidas radicais, 
como a autorização ao provedor, sem 
necessidade de ordem judicial, para 
tirar do ar o site que infringir novas e 
rigorosas normas de proteção autoral 
(copyright); e a instituição, a cargo do 
procurador-geral dos EUA, de uma 
espécie de “lista negra” destinada a 
suspender o IP (protocolo de internet) 
dos infratores, que assim ficariam im-
pedidos de atuar na rede. O provedor 
de conteúdo seria responsável pelas 
infrações cometidas por seus usuários, 
e obrigado a vigiá-los.

Deputados temem controle da 
privacidade e da liberdade de expressão

O incômodo com o 
poder americano na 
internet é amplo: a 

União Europeia quer 
mudanças, os países 

árabes, a China, a 
Rússia, a áfrica do Sul. 

O Brasil não pode deixar 
de ser protagonista 

desse debate
Paulo Pimenta

leonARdo PRAdo

A tipificação dos 
crimes cometidos 

pela internet é 
necessária, mas pode 
ser feita sem ferir dois 

princípios básicos 
irrenunciáveis: o 
da privacidade e 
o da liberdade de 

expressão
newton lima

 lARiSSA PonteS

Registrar o IP para identificar o criminoso 
é fundamental, diz consultor

O que são os projetos SOPA e PIPA
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Marcello Larcher

Os crimes cometidos por meio da 
internet são semelhantes a quaisquer 
outros, mas, pela natureza das redes de 
computador, a polícia precisa se espe-
cializar para investigá-los. Além da Po-
lícia Federal, que tem um departamento 
especializado, há delegacias da Polícia 
Civil para crimes cibernéticos nos es-
tados de Goiás, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pa-
raná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul, São Paulo e no Distrito 
Federal. 

Basicamente, os crimes mais re-
correntes são:  ataques pessoais, como 
difamação ou racismo; violação de in-
formações, como senhas e informa-
ções bancárias; pedofilia e incitação 
ao ódio. Muitos atos de preconceito 
são cometidos por redes sociais, e po-
dem ser denunciados mais facilmente, 
pois o usuário que cometeu a ofensa, 
como racismo ou ataques à honra das 
pessoas, é conhecido e pode ser iden-
tificado. 

O problema são ações, como roubo 
de senhas ou fraudes feitas pelo compu-
tador, em que o criminoso se esconde e 
tenta evitar a detecção. 

Rede de denúncias - As denúncias 
de racismo e outras violações aos di-
reitos humanos contam com uma rede 
específica. A organização SaferNet 
atua recebendo esses casos e encami-
nhando-os para apuração da polícia e 

do Ministério Público, que em vários 
estados também está se especializando 
em crimes cibernéticos. 

Os sites safernet.org.br e denunciar.
org.br recebem de 300 a 400 denúncias 
por dia. Segundo Gustavo Amaral, ana-
lista de conteúdo da entidade, quando 
os sites não estão hospedados no Brasil, 
as denúncias são encaminhadas para 
entidades semelhantes nos respectivos 
países. 

Redes sociais - No caso de redes 
sociais, as próprias empresas lidam com 
usuários que causam problemas, ainda 
que a denúncia seja levada adiante pela 
Justiça. O Facebook e o Google, que 
controla o Orkut, as duas maiores redes 
no Brasil, recebem denúncias da  Safer-

Net e se responsabilizam por checar os 
fatos. “Essa é uma forma mais rápida 
de resolver denúncias, e tem funciona-
do bem porque as empresas apoiam o 
combate a esses crimes”, diz Gustavo 
Amaral. 

A própria Polícia Federal tem um 
site para denúncias, principalmente 
em casos de crimes mais sérios, como 
os de pedofilia, racismo, e outros que 
violam os direitos humanos.. O ende-
reço é denuncia.pf.gov.br

Também o Comitê Gestor da In-
ternet e a Rede Nacional de Ensino e 
Pesquisa (RNP) possuem um Centro de 
Atendimento a Incidentes de Seguran-
ça. O site rnp.br/cais emite alertas de 
segurança e recebe denúncias. 

A primeira legislação eficaz sobre 
crimes digitais surgiu nos Estados Unidos, 
em 1986. Mas ela limitava seu enfoque 
à proteção da estrutura de governo, da 
segurança nacional, do sistema bancá-
rio e dos cartões de crédito/débito. As 
informações constam de estudo sobre 
a prática de crimes digitais em âmbito 
internacional, realizado pelo consultor 
da Câmara Fabio Luiz Mendes.

A lei de 1986 tipificou seis condutas 
criminosas: acesso não autorizado a 
computador para obter informação de 
segurança nacional, com a intenção de 
ferir os Estados Unidos, ou em proveito 
de nação estrangeira; acesso não auto-
rizado para obter informação financeira; 
acesso não autorizado a computador 
do governo; acesso interestadual ou 
estrangeiro a sistema informatizado com 
intenção fraudulenta; acesso interestadual 
ou estrangeiro que resulte em prejuízo 

superior a mil dólares; e  tráfico fraudu-
lento de senhas de acesso que afetem 
o comércio.

Em 1994, esse estatuto foi alterado 
para incluir dois novos crimes: trans-
missão não autorizada de programas, 
informações, código ou comando que 
causem dano ao computador ou aos 
dados armazenados; negligência em uso 
do computador que possa causar risco 
de danos ou perdas.

Em 2001, após o ataque às torres 
gêmeas em nova York, novos dispositivos 
foram incluídos na legislação penal dos 
Estados Unidos, a fim de facilitar a ação 
policial no combate ao terrorismo. Entre 
eles a implantação, pelo serviço secreto, 
de uma rede eletrônica para detectar, 
impedir e investigar crimes cibernéticos, 
incluindo os referentes a ataques terro-
ristas e sistemas financeiros.

Convenção de Budapeste - O pri-

meiro estatuto de relevância internacional 
para combater o crime cibernético surgiu 
também em 2001. Foi a chamada Con-
venção de Budapeste, que estabelece 
diretrizes para o funcionamento da internet 
em âmbito mundial. 

Elaborada por um comitê de peritos, 
congregados no Conselho da Europa, a 
convenção é um conjunto de recomen-
dações aos países em geral.

Ela inclui diversas tipificações penais, 
inclusive uma relativa ao respeito ao direito 
autoral. Busca coibir condutas inadequa-
das como acesso indevido a informações 
confidenciais; furto de bens corporativos; 
gerenciamento de negócios paralelos 
por meio do computador do emprega-
dor; destruição intencional de software; 
crimes contra o sistema bancário; prática 
de pedofilia, entre outras.

Hoje, a convenção é adotada pelos Es-
tados Unidos e mais 31 países europeus, 

como França, Reino Unido, Alemanha, 
Itália, Espanha, Portugal, Hungria. Quase 
todos, porém, não o fazem em sua totali-
dade: só os Estados Unidos, por exemplo, 
rejeitaram aplicar 14 itens. 

Outros 16 países da Europa – entre os 
quais áustria, Bélgica, Republica Tcheca, 
Polônia, Suécia, Turquia - assinaram 
o documento, mas não o ratificaram 
– portanto, não o adotaram na prática. 
Fora da Europa e EUA, apenas Cana-
dá, Japão e áfrica do Sul assinaram a 
Convenção de Budapeste, mas nenhum 
deles a ratificou.

A convenção não foi assinada por 
nenhum dos países pobres e/ou emer-
gentes. O texto não tem a assinatura dos 
chamados BRICs (Brasil, Rússia, Índia e 
China). Argentina, Austrália, Chile, Costa 
Rica, República Dominicana, México, 
Filipinas e Senegal só participaram dos 
debates.

no distrito federal, uma delegacia da Polícia civil abriga a divisão 
de Repressão aos crimes de Alta tecnologia (dicat) 

Como denunciar crimes cometidos 
nas redes de computador

Práticas recorrentes
Softwares  
mal-intencionados

Conhecido como malware, 
ou software do mal, esse tipo de 
programa se instala no computador 
dos usuários para roubar dados 
ou fazer uso da máquina para ati-
vidades dos criminosos. Deve ser 
denunciado da mesma forma, mas 
pode ser evitado com um programa 
antivírus atualizado. 

Roubo de informações 
bancárias

Conhecido como phishing, o 
roubo de senhas e informações 
bancárias e de cartões de crédito 
é comum na internet. Geralmente o 
criminoso manda uma mensagem 
disfarçada com o nome do banco 
ou cartão que o usuário utiliza. 
Esse tipo de fraude deve ser denun-
ciado, mas também pode ser evi-
tada com a atualização do sistema 
operacional e dos navegadores, e 
a constante checagem da fonte de 
mensagens antes do fornecimento 
de informações, como senhas e 
número de cartão. 

Pedofilia
O combate à distribuição de 

imagens de pedofilia pela internet 
no Brasil avançou muito, e em 
2008 o Congresso adicionou a 
distribuição desse material por 
computadores como crime es-
pecífico no Código de Defesa da 
Criança e do Adolescente. Além de 
denunciar sites, é possível denun-
ciar qualquer um que compartilhe 
arquivos ou forneça links para esse 
tipo de conteúdo.

Primeira legislação sobre a internet surgiu há mais de 25 anos 

PARAnomio
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Além da comissão especial para 
analisar a tipificação de crimes ciber-
néticos (PL 2793/11), ainda não ins-
talada, outra comissão deve apreciar 
neste ano o marco civil da internet (PL 
2126/11), enviado pelo Executivo. Esse 
colegiado aguarda a indicação dos in-
tegrantes pelos partidos para começar 
a funcionar. 

O PL 2126/11 estabelece direitos e 
deveres dos usuários e dos provedores, 
além  de princípios para o uso da rede 
de computadores no Brasil, e determi-
na as diretrizes para atuação da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios em relação ao tema.

Para os autores do PL 2793/11 (tex-
to alternativo ao polêmico PL 84/99), 
a aprovação da tipificação de crimes 
cibernéticos deve ser precedida pela 
aprovação do marco civil. “Não se deve 
admitir que legislações penais prece-
dam o estabelecimento de direitos e 
garantias”, afirmam os deputados Pau-
lo Teixeira (PT-SP), Luiza Erundina 
(PSB-SP), Manuela d’Ávila (PCdoB-
RS), João Arruda (PMDB-PR), Bri-
zola Neto (PDT-RJ) e o ex-deputado 
Emiliano José. “A face repressiva do 
Estado não deve sobressair sobre seu 
papel como fiador máximo dos direitos 
do cidadão”, complementam.

Debate facilitado - De acordo 
com o governo, a discussão sobre o 
marco civil facilitará o debate sobre 
os crimes cibernéticos, entre outros 
temas. “A proposta possibilitará um 
posicionamento futuro mais adequa-
do sobre outros importantes temas 
relacionados à internet que ainda 
carecem de harmonização, como a 
proteção de dados pessoais, o comér-
cio eletrônico, os crimes cibernéticos 
e o direito autoral, a governança da 
internet e a regulação da atividade 
dos centros públicos de acesso à rede 
mundial”, diz a exposição de motivos 
do Poder Executivo, que acompanha 
o projeto.

Divergência - A posição dos cha-
mados “ativistas da internet livre”, 
que elaboraram petição contrária ao 
PL 84/99, também é de que uma lei 
estabelecendo direitos e deveres para 
usuários e provedores deve preceder a 
legislação sobre crimes na internet.

O relator do PL 84/99, deputado 
Eduardo Azeredo (PSDB-MG), criti-
ca essa posição. Para ele, não é pre-
ciso primeiro estabelecer os direitos 
para depois tipificar os crimes. “Na 
área ambiental, por exemplo, foram 
estabelecidos os crimes sem ter sido 
aprovada legislação sobre os direitos 
ambientais”, afirma.

Entre os princípios estabelecidos 
na proposta de marco civil enviada pelo 
Executivo, está a garantia da neutrali-
dade de rede, que posteriormente será 
regulamentada. Isso significa que o pro-
vedor de conexão terá o dever de tratar 
de forma isonômica quaisquer pacotes 
de dados, sem distinção por conteúdo, 
origem e destino, serviço, terminal ou 
aplicativo, sendo vedada discriminação 
ou degradação do tráfego.

Além de garantir a neutralidade de 
rede, o provedor de conexão, também 
conhecido como provedor de acesso, 
terá o dever de manter os registros de 
conexão (informações referentes à data 
e hora de início e término de uma cone-
xão à internet, sua duração e o endereço 
IP), sob sigilo, em ambiente controlado 
e de segurança, pelo prazo de um ano, 
nos termos do regulamento. A autoridade 

policial ou administrativa poderá requerer 
cautelarmente a guarda de registros de 
conexão por prazo superior. 

O provedor de conexão não poderá 
guardar, por outro lado, os registros de 
acesso a aplicações. Já o provedor de 
aplicações (conhecido como provedor 
de conteúdo) poderá guardar os regis-
tros de acesso a aplicações por tempo 
determinado, desde que haja ordem 
judicial com essa solicitação. Conforme 
o texto, juiz poderá ordenar ao respon-
sável pela guarda o fornecimento de 
registros de conexão ou de registros 
de acesso a aplicações, para fins de 
formação de provas em processo judicial 
cível ou penal. 

Direitos - A proposta reconhece o 
acesso à internet como essencial ao 
exercício da cidadania e assegura ao 
usuário os seguintes direitos: 

- inviolabilidade e sigilo de suas 
comunicações pela internet, salvo por 
ordem judicial, para fins de investiga-
ção criminal ou instrução processual 
penal; 

- não suspensão da conexão à in-
ternet, salvo por débito decorrente de 
sua utilização; 

- manutenção da qualidade contra-
tada da conexão; 

- informações claras e completas 
nos contratos de prestação de serviços, 
com previsão expressa sobre o regime 
de proteção aos seus dados pessoais, 
aos registros de conexão e aos registros 
de acesso a aplicações de internet; 

- não fornecimento a terceiros de 
seus registros de conexão e de acesso 
a aplicações, salvo mediante consenti-
mento ou nas hipóteses previstas na 
lei. (LH)

Comissão analisará marco civil da internet

Proposta estabelece neutralidade de rede 
e manutenção dos registros de conexão

Projeto do executivo, em tramitação na câmara, estabelece direitos e deveres dos usuários e dos provedores de internet
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