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SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Bom dia a todos. Sejam 
bem-vindos a mais uma live do Intra Rede, que a gente traz aí as 
principais discussões do mundo de tecnologia e redes para vocês. O 
dia de hoje vai ser um pouquinho diferente. A gente vai sair um 
pouquinho do mundo de exatas e vai entrar um pouquinho no mundo 
de humanas, mas é importante a gente saber tudo o que está 
acontecendo aí com a questão de legislação e regulamentação para a 
gente ficar atento aí no nosso trabalho na área de redes. 

Então, antes de a gente começar e a gente falar dos palestrantes 
e dar permissão para eles apresentarem, eu quero dar alguns avisos. 
O primeiro deles é agradecimento aí aos nossos patrocinadores. Então, 
vamos lá: Juni Link IP e Cloud Network by Giovaneli Consultoria, 
WZTECH Networks, ICANN, Netfinders Brasil, Novatec Editora, 
Eletronet, Globenet Telecom, Mundivox, 4Linux, Solintel, Cisco e 
Logicalis, 4Bios IT Academy, Globo, Netflix, Fiber X e Huawei, e apoio 
de mídia da revista RTI e Infra News Telecom. Então, pessoal, 
percebam aí que a gente já tem aí bastante patrocinador, e tendo 
bastante patrocinador, a gente também tem bastante sorteios, tá? 
Então, o pessoal pede bastante aí para a gente nos formulários de 
avaliação que querem mais sorteios, patrocinadores estão vindo e a 
gente vai ter cinco sorteios no dia de hoje. Então, o pessoal vai colocar 
aí no chat links para vocês se inscreverem. Então, tem ali o sorteio da 
Juni Link IP e Cloud Network by Giovaneli Consultoria, que vai ser uma 
vaga no curso de ISP Training. Teremos, também, o sorteio da 
Netfinders Brasil. Então, é um curso do CCNP Enterprise em modo 
gravado. Então, pessoal, são links distintos. Então, o primeiro link foi 
o da Juni Link IP, agora da Netfinders Brasil. Temos, também, um link 
da Globenet, que vai ser um fone de ouvido Bluetooth. Temos o link da 
4Linux, que vai ser um treinamento EAD à escolha do ganhador, e um 
link da Globo, que vai ser um voucher da Globoplay aí com acesso 
grátis por dois meses. Então, são cinco links, pessoal, está tudo sendo 
colocado no chat, e aí vocês podem se inscrever. Se inscrevam em 
todos aí, participem de todos os sorteios, e aí tem mais chance de 
ganhar. 

Antes de a gente ir para os palestrantes, também preciso falar 
do certificado. Essa live tem certificado de participação. Então, se você 
quiser ganhar o certificado de participação, precisa se inscrever 
também no link que está sendo colocado no chat, e as inscrições vão 
até às 14h. Então, precisa se inscrever. Vai ser enviado um e-mail de 
confirmação, você precisa clicar nesse e-mail de confirmação, e aí você 
vai ganhar um certificado no período da tarde. E lembre: se inscrevam 
e cliquem no link antes das 14h. 

Por fim, quero chamar aí o videozinho do Cidadão na Rede e a 
gente já vai para os palestrantes. Então, pode tocar o vídeo. 
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[exibição de vídeo] 

 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: Muito bom dia, pessoal. 
Sejam muito, muito bem-vindos aqui à nossa live Intra Rede. Hoje, 
realmente o tema foge um pouco ao que a gente está acostumado, ao 
mais técnico, mas é superimportante. A gente está trabalhando com 
Internet no nosso dia a dia, e a Internet está inserida dentro de vários 
contextos, não é? Tem o contexto técnico, tem o contexto social, e tem 
o contexto econômico, e tem o contexto jurídico, de legislação, todo 
esse ambiente aí de leis, normas aos quais a gente está sujeito. Então, 
um tema importantíssimo, eu tenho certeza... A gente convidou, 
assim, pessoas sensacionais para estarem aqui hoje e para falar de 
assuntos diversos dentro desse mesmo contexto. É claro que o tempo 
é exíguo, o tempo é bem curtinho, então só dá para dar uma pincelada, 
mas vai ser aquela pincelada que vai fazer a diferença, assim, nos 
assuntos que vocês... dos provedores, o pessoal que trabalha com 
administração de sistemas, com redes nas empresas, nas 
organizações, em órgãos do governo que assistindo a gente aí vão 
falar: “Nossa, eu não estava ligado nisso e eu preciso prestar atenção 
também nesse ponto aqui”. Eu tenho altas expectativas para a nossa 
live de hoje. Eu acho que a gente está naquele horário agora que a 
gente está começando, assim, o pessoal está acordando. Por isso que 
eu estou perdendo... Apesar de o tempo ser muito curtinho, por isso 
que eu estou perdendo um pouquinho de tempo aqui, mas, ó, é a hora 
de você, que já está aqui acompanhando a gente ao vivo, mandar 
aquela mensagem no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, 
falar: “Pessoal, olha, começou a live. A Kelli já vai falar”, não é, “não 
percam isso daí. 

Antes só de passar a palavra para a Kelli, vocês viram o vídeo do 
Cidadão na Rede. Eu quero enfatizar esse projeto. Por quê? Porque tem 
muita gente que está assistindo essa live que é de provedor Internet, 
ou cuida da rede de uma determinada empresa, ou é de um órgão do 
governo e também cuida da rede ali. Assim, os vídeos do Cidadão na 
Rede nós fizemos pensando nos seus usuários, pensando nos seus 
clientes. Não são vídeos com dicas para vocês que estão assistindo 
essa live, porque para vocês isso, talvez, sejam dicas básicas demais, 
mas são dicas para os seus clientes, para os seus usuários, são dicas 
úteis que vão mostrar para eles como a Internet funciona, vão mostrar 
para eles justamente direitos e deveres na Internet, vão mostrar para 
eles dicas sobre segurança, como eles podem operar a Internet de uma 
forma mais segura, usar a Internet de uma forma mais segura, melhor 
dizendo. São dicas importantíssimas que podem, inclusive, tirar 
pressão do seu call center aí, não é? O pessoal vai lá, aprende como... 
sei lá, as limitações que o Wi-Fi tem na casa dele; aí ele não precisa 
ligar para o call center do provedor para falar que a Internet está ruim, 
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porque aí descobriu que é o Wi-Fi dele que está ruim, que não é o 
provedor que está ruim, e coisas do gênero. E são vídeos que vocês 
têm autorização para exibir no site de vocês, para vocês mandarem no 
WhatsApp de vocês, no Telegram de vocês, na rede social que vocês 
desejarem, e podem ser exibidos também fisicamente, sei lá, você tem 
uma TV no elevador do seu prédio, uma TV no seu ambiente. E para 
isso não precisa nada, é só ir lá no site do Cidadão na Rede, baixar o 
vídeo, o vídeo já está em uma licença Creative Commons, e você pode 
subir esse vídeo na sua rede social, no seu YouTube, no seu Facebook, 
e exibir para os seus clientes. E mais: se você quiser fazer isso 
aparecendo o seu logo no vídeo, aí você se inscreve lá no site do 
Cidadão na Rede, vai aceitar um contrato on-line, um termo de adesão 
on-line, vai fazer upload do seu logo e o sistema já vai gerar um vídeo 
customizado com o seu logotipo como apoiador para você baixar e usar 
nas suas redes sociais. Então não percam isso, gente. Deem uma 
olhada, não é? Eu estou enfatizando, porque eu tenho recebido muitas 
mensagens, o pessoal com dúvida: “Não, mas eu posso divulgar no 
meu site? Mas tem isso?”. Então, sim, pode, e é de graça. A gente não 
está cobrando de vocês, é um conteúdo superlegal para o seu cliente, 
para o seu usuário, que você pode divulgar no site e ainda aparece o 
seu logo lá como apoiador do NIC.br dentro do vídeo nesse projeto, 
tá? 

Bom, vamos aí... 442 pessoas assistindo agora, só 122 likes. 
Vocês já conhecem essa live, vocês já conhecem a qualidade do nosso 
trabalho, então peço voto de confiança de vocês. Deixem o seu like 
para o YouTube ajudar a divulgar, mostrar para todos os inscritos do 
canal NIC.br, se inscrevam no canal também se vocês não forem 
inscritos ainda, deixem já o seu like. Depois, se vocês não gostarem 
da live, vocês vão lá e tiram o like, mas dá o voto de confiança para a 
gente, deixa o like. 

E eu vou chamar agora a Kelli. A Kelli, ela é gerente da área 
jurídica aqui do NIC.br e ela... no trabalho dela, com certeza, ela se 
depara com muitos problemas judiciais, com muitas questões legais 
que envolvem provedores de Internet, que envolvem a Internet, em 
particular a gente tem o sistema de... O Ponto BR, não é, a parte do 
sistema de nomes de domínio aqui, que é responsabilidade do NIC.br, 
e existe um sistema de resolução de conflitos ali, que a gente chama 
de SACI-Adm, e isso tem a ver também com a inimputabilidade da 
rede, com aquele princípio do decálogo do CGI que diz que: Ah, o 
provedor não deveria ser... o meio não deve ser imputado, não deve 
ser culpado, responsabilizado por alguma coisa que o usuário faz lá na 
ponta. 

Então, eu vou chamar a Kelli e vou pedir para a Kelli falar um 
pouquinho sobre esses dois assuntos, falar sobre essa experiência 
jurídica que ela tem, em particular com o SACI-Adm, e sobre esse 
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princípio aí do CGI, se isso aparece nos casos em que ela acaba 
tratando aí como gerente do jurídico aqui do NIC.br. Kelli, muito 
obrigado por ter aceitado o convite, a palavra é sua. 

SRA. KELLI ANGELINI: Moreiras, muito obrigada. Bom dia a 
todos e todas que nos assistem. Quero agradecer aí o convite, não é? 
Sou da casa, mas, mesmo assim, quero agradecer muito ao convite, o 
Eduardo e Moreiras, e também dar os parabéns por essa iniciativa. 
Excelente a gente ter um momento para falar de legislação e 
tecnologia, em especial para o público da área técnica. Eu me sinto 
lisonjeada realmente de estar tendo essa oportunidade. Já vou direto 
à minha apresentação, porque o tempo é curto. Então, vou começar, 
não é? 

A gente começa aí com uma agenda... Temos dois temas, não é? 
O primeiro deles é o... Espera aí. Começo aí com dois temas. O primeiro 
deles é o SACI, Sistema Administrativo de Conflitos de Internet, e o 
segundo inimputabilidade da rede. Mas, antes disso, gostaria só de 
falar um pouquinho sobre o NIC.br. Por quê? Porque tudo isso que 
vocês... todas as entregas que vocês veem, não é, que vocês 
visualizam, que vocês recebem do NIC.br, por exemplo, esse projeto 
tão nobre aí, que é o Cidadão na Rede, ele só é possível porque a gente 
tem a arrecadação dos valores relacionados ao registro de nomes de 
domínios no Ponto BR. Então, toda vez que alguém registra um domínio 
no Ponto BR, esses valores arrecadados são revertidos aí para projetos 
que o NIC.br entrega para a melhoria da Internet no país, tá? Então, é 
importante falar isso. O NIC é uma associação sem fins lucrativos, é o 
braço executivo do CGI.br e devolve aí para a sociedade todo esse 
dinheiro arrecadado através de projetos, dentre eles o Cidadão na Rede 
e tantos outros que vocês conhecem. Então, eu gosto sempre de fazer 
essa observação aí, porque é importante. 

Entrando aí no primeiro tema... Eu vou colocar o tempo aqui, 
porque senão eu me perco se deixar, não é? A gente fala bastante, 
acaba passando. Nós temos aí hoje mais de 4,5 milhões nomes de 
domínios, não é, e até outubro de 2010, para solucionar conflitos 
relacionados à escolha e uso de nome de domínios, as pessoas, as 
empresas tinham que ir para o Poder Judiciário, ou seja, tinham que 
ajuizar uma ação judicial. E aí foi que em outubro de 2010 foi 
implementado o Sistema Administrativo de Conflitos de Internet para 
nomes de domínio do .br para que no procedimento administrativo 
fosse solucionado aí esse conflito relacionado ao nome de domínio. Por 
que isso, não é? Para que você tenha um conflito julgado por um 
especialista, uma pessoa da área, para que isso seja muito mais célere 
e muito menos custoso, tá? Então, esse sistema, ele foi implementado 
para que o conflito relacionado ao nome de domínio fosse efetivamente 
resolvido de uma forma muito mais rápida, muito menos custosa e por 
uma pessoa especializada. 
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E quais são as peculiaridades aí desse procedimento? O que ele 
tem aí de diferente? Primeiro que, assim, ele não é uma arbitragem, 
não é? Muita gente confunde: “Ah, mas é arbitragem”. Segue a lei de 
arbitragem? Não, não segue, não é? Ele é um procedimento 
administrativo em que o NIC.br estabeleceu as regras desse 
procedimento, credenciou três instituições para que elas administrem 
esse procedimento na prática e os especialistas credenciados a essas 
instituições é que vão julgar esse procedimento. No momento do 
procedimento, é indicado um especialista, ou três especialistas, e eles 
julgam esses procedimentos. Ou seja, são pessoas que já atuam nessa 
área e que têm uma vasta experiência. Então, esse procedimento, ele 
tem... assim, apesar de ele ser célere e ter ali realmente o julgamento 
por um especialista, ele tem um escopo limitado, não é? Para que ele 
possa ter essa celeridade, ele necessita de um escopo limitado, ou seja, 
só pode ser pedida a transferência ou cancelamento do nome de 
domínio. Então, ao final, o especialista, quando julga aquele conflito 
relacionado ao nome de domínio, ele vai decidir: o domínio tem que 
ser cancelado, transferido ou ele deve permanecer para aquela pessoa 
que o registrou, para aquela empresa que o registrou? Então, não dá 
para pedir indenização, não dá para pedir outras coisas mais, só esses 
pedidos são possíveis. Ele... Esse procedimento não é sigiloso. No final 
ali, depois de decidido, as decisões são publicadas no site do 
Registro.br e, inclusive, no site da instituição credenciada. Então, se 
vocês estiverem interessados em saber um pouco mais disso, ou até 
conhecer essas decisões, que são muito bem fundamentadas, são 
muito legais de se ler, é só ir lá no site do Registro.br. E, nesse caso, 
as custas, quem paga as custas disso, não é? Esse procedimento, ele 
demanda ali um valor para que ele seja administrado e julgado, não é? 
Quem paga isso é quem pede a abertura do procedimento. Ou seja, 
nós temos algumas partes aí nesse procedimento: o titular de domínio 
e aquele outro que se sente incomodado, ele diz que ele tem um direito 
que está sendo ferido em decorrência do registro daquele domínio. E 
aí, ele pede abertura desse procedimento dizendo: “Olha, eu quero que 
esse domínio seja transferido ou cancelado por essa razão, porque ele 
está sendo utilizado de má-fé, porque ele está ferindo os meus 
direitos”, e aí ele arca aí com essas custas, tá? Então, essas custas são 
arcadas aí pelo reclamante. 

E uma parte muito importante disso tudo é que no final, se a 
decisão for pelo cancelamento ou pela transferência, o próprio NIC.br 
vai lá e executa essa decisão, vai lá e cumpre essa decisão do 
especialista. Porém, esse procedimento, ele não impede apreciação do 
Poder Judiciário. Caso, no final, decidido pelo especialista, as partes 
não concordem, uma das partes não concorde com a decisão do 
especialista, ela pode ir para o Poder Judiciário, pode decidir isso lá. 
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Então, por que esse procedimento se torna muito atrativo e tem 
sido muito utilizado? Porque ele é feito com um especialista, a decisão 
é muito célere. Em média, a gente está tendo uma decisão de 45 dias, 
a gente já tem a solução de um conflito. E ele, efetivamente, desafoga 
o Poder Judiciário. Nós tivemos até agora julgados 465 procedimentos 
do SACI. Então, são 465 conflitos que não viraram ação judicial, que 
foram julgados através desse procedimento de forma rápida, e aí o 
conflito foi solucionado, e, obviamente, tivemos aí oito casos, apenas 
oito casos, desses 465 que viraram uma ação judicial. Então, a gente 
vê aí o quanto isso... a nossa experiência ao longo da tramitação do 
SACI nos mostra o quanto isso é efetivo, o quanto esse tipo de solução 
de conflito é importante. Por que eu trago isso para vocês aqui? Porque 
esse procedimento, ele pode ser adotado em outras esferas, para 
outros conflitos; para caso de provedores de serviço, empresas ou para 
outras questões mais, porque realmente, assim, é uma forma muito 
adequada de você solucionar conflitos que podem existir, seja com os 
seus clientes, seja de outras formas, não é, em relação ao uso da 
Internet. Então, realmente é um procedimento que pode ser 
implementado, inclusive, em outras áreas. Então, eu recomendo que 
vocês, se sentirem interessados, que estudem um pouco mais isso, se 
interessem um pouco mais. Podem me procurar, também, se quiserem 
alguma informação adicional, porque o tempo aqui é curto, para que 
vocês se sintam estimulados aí em até não só usar o SACI caso tenham 
algum conflito relacionado a nome de domínio, mas a implementar isso 
em outras ocasiões, para outros conflitos. 

E aí, o segundo tema da minha fala de hoje é a inimputabilidade 
da rede, não é? Como falou o Moreiras, esse nome parece estranho, 
inimputabilidade, não é? Que nome é esse? O que isso significa? 
Instabilidade da rede, assim, tem uma tradução, vamos dizer assim, 
bem fácil, não é? É a responsabilidade daquele que efetivamente 
cometeu ilícito. Então, quem deve responder pelo ato ilícito praticado 
na Internet. É isso, é essa a essência do princípio da inimputabilidade 
da rede. Por quê? A inimputabilidade da rede, o princípio da 
inimputabilidade da rede diz que quem deve responder é aquele que 
efetivamente praticou a conduta irregular na Internet, e não terceiros, 
tá? Isso é muito importante, mas quando nós estamos diante de um 
conflito relacionado a fatos ligados à Internet, nem sempre esse 
princípio acaba sendo aplicado e tem muita gente que entende que 
esse não seria o melhor caminho, mas para a cadeia saudável de 
responsabilidade na Internet esse princípio é fundamental. E eu vou 
dar alguns exemplos aqui fora do ambiente da Internet para a gente 
ver como em casos fora da Internet a gente vê muito nítido esse 
princípio da responsabilidade daquele que praticou o ilícito, e casos 
ligados à Internet parece que a situação fica titubeando ali: “Ah, devo 
responsabilizar”, “não devo responsabilizar”. Então, eu trago aqui 
alguns exemplos. 
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Por exemplo, o fabricante de armas, ele deve responder pela 
morte de uma pessoa? Alguém foi lá, comprou uma arma, mesmo 
tendo licença, atirou em uma pessoa na rua e matou essa pessoa. O 
fabricante de armas deve responder? É óbvio que não. O fabricante de 
um veículo, no atropelamento, na rua, não é, alguém lá... o motorista 
dirigindo, ele vai lá e atropela alguém. O fabricante do veículo é 
responsabilizado? Não, ele não deve ser responsabilizado, a menos, 
obviamente, que tenha algum problema no carro, não é? Aí... Mas a 
gente não está falando dessa situação, a gente está falando de uma 
má condução do veículo. E até mesmo o fabricante de uma caneta. 
Quando há uma falsificação de uma assinatura em um documento, em 
um contrato, o fabricante de uma caneta responde? Não, ele não 
responde. Então, por que nessas situações a gente vê muito claro que 
a responsabilização deve recair somente contra a pessoa que praticou 
ilícito e em assuntos ligados à Internet a gente, muitas vezes, deixa de 
aplicar esse princípio ou defende isso de outras formas? 

E aí, agora, até usando alguns exemplos de alguns órgãos, não 
é, até para se equiparar um pouco a situação do NIC ou até dos 
provedores, não é, no caso da Junta Comercial, que é o órgão 
responsável pelo registro, pelo arquivamento ali de atos constitutivos 
de uma empresa. Se uma empresa legalmente registrada na Junta 
Comercial, ela vende produtos falsificados, a Junta Comercial vai ser 
responsabilizada? Não, ela não deve ser responsabilizada. O Detran, 
no caso de um atropelamento... Então, o simples fato de ele ter 
registrado um veículo automotor, ele deve ser responsabilizado pelo 
atropelamento? Não. Então, o mesmo acontece, por exemplo, com o 
NIC.br. Ele é o órgão de assentamento de nomes de domínios, não é, 
que disponibiliza os meios para o registro de nomes de domínios no 
Ponto BR. Quando alguém vai lá, compra um produto na Internet e não 
recebe esse produto, o NIC.br deve ser responsabilizado? Parece muito 
nítido, não é, que a resposta é não. Então, por isso a importância da 
gente consagrar, manter aí o princípio da inimputabilidade da rede. 

E esse princípio vem de onde, não é? Primeiro, ele já está aí 
descrito, ele já foi ali incluído no decálogo do CGI.br, decálogo dos 
princípios para a governança da Internet. No decálogo do CGI.br, é 
consagrado ali, é incluída a informação de que o combate a ilícitos na 
rede deve atingir os responsáveis finais, e não os meios de acesso e 
transporte. Então, assim, isso já vem antes mesmo do Marco Civil, já 
estava incluído ali no... já está incluído no princípio, no decálogo de 
princípios do CGI.br. E, por que o CGI.br incluiu isso no seu decálogo, 
não é? Primeiro, porque esse princípio, além de indicar a cadeia 
adequada de responsabilização, ele assegura a liberdade de expressão 
e a privacidade e possibilita aí coibir violações e abusos realizados por 
quem efetivamente praticou o ilícito. E fora isso, não é, você preserva 
a estrutura efetiva da Internet. 
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E isso também está em lei, não é? Não está só no decálogo de 
princípios do CGI.br, porque o decálogo de princípios do CGI.br serviu 
como base ali para muitos ativos do Marco Civil da Internet. A 
inimputabilidade da rede também está prevista em lei, vários artigos 
aí do Marco Civil da Internet. Pelo tempo de hoje, eu não vou ler e nem 
vou esmiuçar um pouco mais esses artigos, mas está no Marco Civil da 
Internet. Então, a gente tem uma lei que traz esse princípio. 

Mas não posso deixar de falar que o Marco Civil, não é, o art. 19 
do Marco Civil, que trata da inimputabilidade da rede, está sendo aí 
objeto de discussão no STF. Por quê? Porque nós temos o julgamento, 
que ainda não está previsto, mas em breve vai ser julgado, um recurso 
extraordinário que vai julgar sobre a constitucionalidade ou não do art. 
19 do Marco Civil. Por quê? Porque foi ajuizada tempos atrás uma ação 
em que o objeto era que uma plataforma de rede social indenizasse 
uma vítima de um perfil falso, tá? Então, uma vítima de um perfil falso 
moveu uma ação contra o Facebook pedindo uma indenização, e as 
partes recorreram, não é, o Facebook acabou tendo uma sentença 
desfavorável, recorreu e isso acabou chegando ao STJ. Então, está 
para ser julgada aí essa questão da inconstitucionalidade ou 
constitucionalidade do art. 19, e nós temos aí grandes empresas, 
players e associações defendendo aí esse princípio e a manutenção 
desse artigo no Código Civil, porque realmente é o que consagra a 
cadeia saudável de responsabilização na Internet, porque se você 
deixar de responsabilizar quem efetivamente praticou ilícito, 
responsabilizando terceiros, você estimula cada vez mais os ilícitos 
cometidos, deixando impunes aqueles que realmente fizeram as suas 
irregularidades. 

Termino aqui deixando o meu contato. Passei três minutinhos, 
peço desculpas, mas tentei ser rápida. Sei que falei bem rápido, mas 
a minha apresentação estará disponível aí para vocês consultarem. O 
meu e-mail também está aqui. Fico à disposição aí de vocês, depois, 
para responder às perguntas e também depois aí, caso vocês se 
interessem um pouquinho pelo SACI ou pelo debate de assuntos para 
que a gente possa aí conversar sobre isso, tá bom? Mais uma vez, 
muito obrigada pela oportunidade. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Obrigado, Kelli. 
Realmente, muito importantes os assuntos que você comentou. Acho 
que o do SACI até está um pouco em evidência, porque teve até o caso 
do Google na Argentina, não é, que foi registrado e tudo. Então, é 
importante o pessoal conhecer. A inimputabilidade da rede é uma coisa 
que a gente menciona nos cursos para os provedores de Internet, 
porque eles são um meio de transporte ali das informações e eles não 
têm culpa dos dados que estão sendo trafegados, não é? Então, se 
aplica aos provedores de Internet também, não só a provedores de 
conteúdo e o NIC.br. E, pessoal, os slides vão estar disponíveis lá no 
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site do Intra Rede. Então, daqui a pouco, a gente já deve subir ali os 
slides. Se vocês quiserem mencionar a lei, verem ali o que está de 
conteúdo lá no slide da Kelli, fiquem atentos que depois a gente vai 
subir lá no site do Intra Rede. 

Bom, vou chamar o próximo palestrante. O próximo palestrante 
é o Danilo Doneda, que é um membro do Conselho Nacional de 
Proteção de Dados e da Privacidade e que é um dos idealizadores da 
lei, não é, que a gente pode falar, da LGPD. Então, Danilo, você pode 
contar para a gente um pouco sobre o que é a LGPD e quais são seus 
impactos para as empresas, os provedores de conteúdo, provedores 
de Internet? Ouvimos falar sobre... que em breve vamos ter punições 
e sanções às empresas que não cuidarem dos dados, não é, os dados 
pessoais. É isso mesmo? Então fica à vontade, Danilo. 

SR. DANILO DONEDA: Obrigado, Eduardo. Queria agradecer ao 
NIC sempre pelo convite, Eduardo, Moreiras. Prazer estar aqui 
falando(F) com os amigos, a Kelli, Karol, Lacier, Daniele, Luciano. E 
indo direto aqui ao ponto, sim, é tudo verdade, Eduardo. Nós temos 
uma nova legislação e que pode trazer, enfim, algumas obrigações que 
se não forem cumpridas geram consequência possível, eventualmente 
também uma multa, não é? Então, vamos... até um pouco de 
perspectiva e também até tranquilidade quanto a isso primeiro, não é? 

Primeiro, eu entendo, claro, que principalmente para empresas 
médias, pequenas e com atividade que não é diretamente 
administrativa, é uma atividade [falha no áudio] provedor, provedor 
de acesso, por exemplo, a carga regulamentar, a necessidade de se 
adequar a vários requisitos de lei é sempre um problema, é sempre 
um óbice, mas aqui, nesse caso da LGPD, eu gostaria de trazer 
algumas coisas em perspectiva. Primeiro: sim, é verdade que a LGPD 
tem uma série de sanções, elas entram em vigor em agosto desse ano. 
A LGPD foi aprovada em 2018, entrou em vigor em setembro do ano 
passado, porém, as sanções ainda demoram um pouco para entrar em 
vigor, mas qual é o objetivo da LGPD? É propriamente... É uma lei que 
surgiu para gerar uma série de obrigações, a partir daí ocasionar 
multas para quem não as obedece? Eu acho que esse é um ponto de 
vista focado para essa legislação. A LGPD, ela tem um recado que é 
muito simples e muito claro e que eu acho que é o recado que pode 
ser muito propriamente aceito por todos nós. O recado dela é que os 
dados pessoais são importantes, são importantes para as pessoas, 
para a gente, não é? A gente, hoje em dia, é avaliado, julgado, muitas 
vezes pode ser até prejudicado por conta de uma utilização errada, não 
autorizada, ilícita dos nossos dados pessoais. Isso daí é um problema 
que é cada vez mais sentido pelo cidadão. E os dados pessoais são 
importantes para as organizações, para as empresas também, ao 
mesmo tempo. A LGPD nada mais faz do que reconhecer que hoje em 
dia a informação pessoal é um elemento que a gente chamaria de 
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juridicamente relevante. Não é mais uma coisa, algo que pode ser 
banalizado, enfim, que é meramente acessório para um contrato, para 
uma prestação de serviços. Não. Sempre que você for, hoje em dia, 
trabalhar juridicamente, tecnicamente, em alguma coisa que envolva 
informação pessoal, a LGPD convida você, “convida”, não é, convida 
você, pede que você faça uma reflexão [ininteligível]: “Veja bem o que 
você está fazendo. Você realmente precisa tratar os dados pessoais? 
Em precisando, você está tomando todas as precauções para que não 
aconteça nenhum problema, está sendo transparente?”. Enfim, a LGPD 
vai dar várias regras, várias obrigações que, no fundo, [ininteligível] 
elas defluem um pouco também de um certo bom senso no sentido de 
reconhecer que os dados pessoais, à medida que são importantes para 
muita gente, eles devem ser tratados com o devido respeito. Muito 
bem. 

Aí a LGPD, lá nos arts. 52 a 54, vai trazer uma série de sanções, 
de penalidades por não cumprimento das suas normas. Veja bem, uma 
lei que não venha acompanhada de sanções, desculpe, não é, mas por 
melhor, mais bem intencionada que seja, ela não vai ser cumprida 
[ininteligível]. Pô, quem trabalha com compliance, quem trabalha com 
adequação de qualquer setor vai saber que, obviamente, um incentivo 
em última análise para adequação, para absorção de uma determinada 
norma é o fato de que há uma condição para o seu não cumprimento. 
E aqui estão as sanções. Agora, a leitura da LGPD que muitas vezes é 
feita, e aqui eu faço uma advertência até, com todo respeito, é de 
que... essa leitura muitas vezes é de que começa pelo art. 52 
diretamente pela multa, mesmo porque é um valor ali, o único valor 
que tem ali é de R$ 50 milhões, um valor bastante alto, extremamente 
alto sobre vários parâmetros, e que, eventualmente, pode causar já de 
início não somente o dissabor, a necessidade de adequação à nova lei, 
mas também fundado temor de que multas desse montante 
inviabilizem ou, eventualmente, tornem ainda mais difícil a 
continuidade do trabalho de um determinado negócio, um determinado 
empreendimento. 

Mas vejamos bem, como eu falei, antes de tudo, nenhuma lei vai 
conseguir se impor sem que tenha um rol de penalidades do seu não 
cumprimento. E o que traz de fato a LGPD? Ela traz uma série de 
sanções. A multa é uma delas, temos outras, inclusive começando pela 
mera advertência, que não implica objetivamente em nenhum 
problema de natureza financeira ou natureza técnica. É uma 
advertência que, imagine, cuja reincidência pode ocasionar de fato 
[ininteligível] das sanções. Temos as multas, então ela chama multa 
simples, multa diária, uma multa cheia, não é, uma multa no valor 
total, com uma certa desconformidade à lei, e uma multa diária, que é 
o valor diário que pode ser imputado àquele que é solicitado que mude 
uma prática. Por exemplo, uma pessoa, uma empresa que está 
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coletando dados que não devia e digamos que a Autoridade Nacional 
de Proteção de Dados multa essa pessoa em, sei lá, mil reais por dia 
enquanto ela continuar fazendo aquela coleta. Todos os valores têm o 
teto máximo de R$ 50 milhões, ou 2% do faturamento do grupo, da 
pessoa no Brasil. Não são só essas as punições, tá? Então, temos a 
publicização da infração; possibilidade de bloqueio, que seria uma 
espécie de [ininteligível] em tratamento de dados; a eliminação dos 
dados pessoais em caso de desconformidade. Temos algumas 
penalidades que, eventualmente, podem ser bastante drásticas, 
dependendo aí da operação, que é suspensão do funcionamento do 
banco de dados, parcial; a suspensão da atividade do tratamento de 
dados; até a proibição parcial e total das atividades de tratamento de 
dados. Penalidades muito fortes. Então, veja bem, a leitura da lei pelo 
art. 52 é uma leitura que pode ser terrificante sob certo ponto de vista. 
O que eu queria trazer para vocês é que certamente há muito espaço 
a ser caminhado, desde uma atividade de tratamento até aplicar essa 
nova sanção. Primeiro: por quê? A finalidade última da LGPD não é 
propriamente gerar uma máquina sancionatória. Isso não... Acho que 
é impossível. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados não 
tem estrutura e tamanho para isso. E ainda se tivesse, não me parece 
que seja essa a visão dominante. Outra coisa, você tem aqui já no art. 
[ininteligível], § 1º, vários critérios que serão utilizados para mensurar 
o tamanho da sanção. Então, temos várias coisas a serem tomadas em 
consideração. Os 50 milhões, um valor alto, não são um dado, um fato 
que obrigatoriamente vai ser o desenho, o resultado da aplicação da 
multa. Você pode ter, provavelmente terá, muitos escopos 
intermediários, até pequenos, de ação sancionatória. Por quê? Para 
verificar o valor da sanção deve-se verificar a gravidade da infração, a 
boa-fé do infrator, a vantagem que obteve o infrator, a condição 
econômica do infrator, isto é, pequenas empresas vão ter, certamente, 
uma condição econômica menor. Estou vendo que tem gente 
reclamando do áudio. Eu vou... Eu não sei se vai melhorar, mas eu não 
posso fazer outra coisa aqui no momento. Espero que melhore. 

Além disso, além dessa série de condicionantes, a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados, ela simplesmente não vai poder aplicar 
nenhuma sanção antes que ela elabore o documento com dosimetria 
para a atividade sancionatória, com estipulação objetiva de critérios e 
procedimentos para o cálculo das sanções. Esse documento ainda vai 
ser redigido. Ele, ao que me consta, até onde eu sei, não começou a 
ser redigido. Uma vez redigindo, vai ser submetido à consulta pública, 
e depois da consulta pública vai ser publicado. Isso é, se alguém está 
preocupado com o dia 1º de agosto, a gente está hoje no dia 28 de 
abril, é, pelo menos, provável imaginar, é pertinente imaginar que já 
o dia 1º de agosto, ainda que chegue o dia 1º de agosto logo, talvez 
nem assim a autoridade vai poder começar a multar, porque ela vai 
precisar ainda ter esse documento, que também vai ter grande 
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vantagem no sentido de tornar claros os critérios e colocar todos os 
setores como convidados a contribuir para ajudar nesses critérios. 

Ainda um outro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte. 
Aqui, a plateia é geralmente pequenos e médios provedores e, 
eventualmente, muitos desses se qualificam como pequenas e médias 
empresas, senão, eventualmente, até a totalidade. A ANPD, que é a 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é quem de fato tem o 
poder de... a única autoridade que tem o poder de aplicar as sanções 
LGPD, a ANPD começou sua atividade regulatória realizando uma 
consulta pública sobre eventuais adaptações e derrogações até da 
aplicação da LGPD para pequenas e médias empresas. Espera-se que 
o resultado dessa consulta resulte no regulamento que seja editado 
imagino que ainda esse ano, não é, porque a consulta terminou em 
março, 1º de março desse ano, e é provável que algumas obrigações, 
alguns prazos, eventualmente, em seu conteúdo, claro, do seu 
regulamento, chegue até mesmo, eventualmente, a amenizar ou a 
criar regimes mais elásticos de adaptação da LGPD para pequenas e 
médias empresas, e que muitos desses [ininteligível] aproveitem 
diretamente os pequenos e médios provedores. Por quê? De fato, a 
LGPD, com a lei geral, ela não fala diretamente com um setor em 
particular, ela nem sequer fala diretamente para empresas pequenas, 
grandes ou médias. Todas as graduações vão ter que feitas na sua 
aplicação, e isso gera, entre outras coisas, um certo temor, que é 
justificado quando uma pequena empresa vê um rol de penalidades 
como esse. Mas o que eu quero dizer é que a sistemática da proteção 
de dados, em nenhum país onde, vamos lá, a legislação do gênero foi 
aprovada seguiu... foi seguida na sua aplicação de um período em que 
pequenas e médias empresas foram levadas a uma situação de 
cobrança extenuante de obrigações. Isso não aconteceu. [ininteligível] 
europeu, que tem mais tradição na matéria, há regras específicas, 
inclusive, para pequenas e médias empresas e... 

Enfim, já terminando aqui, o Eduardo falou que já acabou o meu 
tempo, [ininteligível] tinham me pedido algumas observações sobre o 
que pode ser feito. Primeiro: manter a calma, não é, por todos os 
motivos que eu falei até agora, mas, de toda forma, lembrar em conta 
que o recado da LGPD... É claro, os dados pessoais são importantes, e 
isso tem que ser levado em conta. As multas, certamente, não vão ser 
aplicadas a bel-prazer, mas, se forem necessárias, vão e devem ser 
aplicadas. Então é necessário, sempre importante, fazer uma reflexão 
prévia sobre o uso de dados, imunizar no que seja possível o uso de 
dados, implementar medidas de segurança, aquelas que sejam 
adequadas para o nível de acessibilidade, riscos [ininteligível] são 
tratados, eventualmente ter gente que dialogue com autoridade, 
nomear o chamado encarregado, que a gente não sabe se é uma 
obrigação que vai persistir para todas as empresas, até com essa nova 
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regulamentação do PME sobre as pequenas e médias empresas. Mas, 
enfim, principalmente, agir com boa-fé e seguir atentamente e sem 
preconceitos [ininteligível] autoridade e da regulamentação da 
matéria, porque, de fato, não me parece que a atividade de pequenos 
provedores seja diretamente afetada de uma forma prioritária, mas, 
eventualmente, se houver distorções, elas vão ter que ser abordadas. 
Tem alguns elementos, assim, que eventualmente podem ser ainda 
relevantes, que é a utilização de determinadas tecnologias, a não ser 
que possam ser especialmente críticas ou podem gerar dúvidas em 
relação ao tráfego de dados, adequação LGPD, e, para isso, eu fico à 
disposição. Infelizmente, eu não consigo ficar muito além das 11h hoje, 
mas eu já me comprometi ao Eduardo que em tendo questões, 
perguntas, passo aqui depois, à tarde, ou gravo, não sei muito bem o 
mecanismo, mas eu procuro responder. Obrigado pelo espaço aí, 
gente. 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: Muito, muito obrigado, 
Danilo. A transmissão picotou um pouquinho o áudio, travou um 
pouquinho o vídeo, mas, assim, deu para entender perfeitamente. E 
até explicando isso para todo mundo que está assistindo ao vivo, não 
é? Cada participante aqui da live está na sua casa ou está no seu 
ambiente de trabalho. Então, todo mundo tem as limitações com a 
Internet. O pessoal estava... tinha um pessoal bastante agitado no 
chat, falando: “Puxa, mas eu estou com uma Internet aqui muito, 
muito boa, e está picotando para mim. Não pode ser”. Então, pessoal, 
às vezes é aqui, às vezes o problema é de cada um dos participantes, 
mas deu para entender. A transcrição também... Vocês podem usar a 
transcrição, gente, que está aí sendo feita por profissionais muito 
competentes ao vivo, não é, e a transcrição do áudio também, que foi 
excelente, do Danilo. Bom, o Danilo-- 

SR. DANILO DONEDA: [ininteligível], só para anotar aí, 
Moreiras. 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: É. O Danilo, então, como 
ele próprio já explicou, ele tem umas limitações de horário, ele não vai 
poder estar com a gente até o final da live. Então, a gente não vai 
conseguir fazer as perguntas para ele ao vivo, ele não vai conseguir 
responder, mas a gente vai... vocês podem continuar fazendo as 
perguntas no chat, sim. A gente vai ter oportunidade de discutir essas 
questões. 

E a gente tem outra especialista em LGPD aqui na Mesa, que é 
justamente a Karolyne Utomi, que vai falar agora. Ela já foi nossa 
colega no NIC.br, ela já trabalhou aqui no departamento jurídico aqui 
do NIC.br, e agora ela atua como advogada na Kaosu e Rigopoulos 
Sociedade de Advogados e é uma especialista em LGPD. Então, eu vou 
passar a palavra para a Karol agora e pergunto: Que cuidados um 
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provedor de acesso à Internet e os provedores de conteúdo devem ter 
para se adequar às leis, em particular à LGPD? Como essas empresas 
têm que tratar os dados pessoais dos clientes, e permissões, e dos 
próprios funcionários? Quem pode ter acesso a esses dados? Como é 
que funciona isso? Talvez a Karol possa abordar aí alguns aspectos 
práticos de como isso afeta as empresas. 

Karol, a palavra é tua, e quando você tomar a palavra, tenho 
certeza que o pessoal que está assistindo vai dar vários likes a mais, 
porque temos 560 pessoas assistindo e só 300 likes. Pessoal, deixa 
aquele like aí no vídeo, e depois, no final da transmissão, se vocês não 
gostarem, vocês tiram o like, tá bom? Karol. 

SRA. KAROLYNE UTOMI: Obrigada, Moreiras. Bom, 
primeiramente, eu quero agradecer o convite do NIC.br, Ceptro, 
Moreiras, Eduardo. Realmente é uma honra estar aqui. Não dá para 
ficar enrolando muito, justamente por causa do tempo. Vou tentar ser 
o máximo objetiva, colocar um cronômetro aqui também. Vou 
compartilhar a minha apresentação, só para iniciar de forma mais 
objetiva também, mas é uma honra estar aqui novamente na casa, 
sem dúvida alguma. E ainda falar depois do Danilo, é um megadesafio. 
Danilo foi praticamente meu mentor durante um tempo. 

Bom... Deixa passar aqui, deixa eu ver... Está passando? Não, 
não é? 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: Está sim, Karol. Pode 
continuar que está perfeito. 

SRA. KAROLYNE UTOMI: Tá. Então, ótimo, então. Bom, sou 
Karol Utomi, sócia da Kaosu e Rigopoulos Advogados Associados, atuei 
no NIC durante muito tempo. E aí, para colocar todo mundo na mesma 
página, acho que é bom iniciar também aí complementando um 
pouquinho o que o Danilo disse sobre o que é LGPD e a quem ela se 
aplica. De forma muito objetiva, até por conta do tempo, a LGPD 
basicamente, como o Danilo citou, vem com algumas assistências de 
proteção aos dados pessoais, de formar(F) a importância da proteção 
aos dados pessoais, justamente porque o tratamento de dados 
pessoais é necessário para todos, para diversas atividades, é benéfico 
para o titular dos dados pessoais. E a LGPD, ela não veio para proibir 
esse tratamento de dados pessoais. A LGPD, ela veio justamente para 
ditar as regras específicas de como esses dados pessoais precisam ser 
tratados, e é importante... Eu gosto sempre de comentar que a LGPD, 
ela tem um caráter preventivo, e não reativo, não é? O Danilo 
justamente colocou ali, ponderou a questão das multas, e a LGPD, ela 
vem assim: “Olha, essas são as regras para vocês tratarem os dados 
pessoais de forma prévia. Siga isso de forma prévia”. Ela não vem ali 
com o intuito de... ah, é para penalizar ou para... é justamente depois 
que ocorreu um incidente de segurança ver o que vai ser feito, até 
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porque, quando ocorre um incidente de segurança, o estrago já foi 
feito. É muito complicado a gente diminuir, minimizar certos prejuízos 
aos titulares dos dados pessoais. Às vezes prejuízos, eles não são nem 
mensurados, não são nem vistos a olho nu, não é? Eu sempre gosto 
de falar isso. 

Então, é muito importante que as empresas entendam que a 
partir do momento que existe a LGPD, e se você ainda não colocou as 
suas atividades em adequação com as regras que estão na LGPD, você 
já está descumprindo a lei. Não basta um incidente... não precisa 
esperar um incidente de segurança acontecer. É muito pelo contrário; 
a LGPD veio para colocar ali os pontos principais, não é? E aí, é 
importante citar que aplica-se aí a qualquer empresa ou pessoa física 
que tenha fins econômicos e que trate dados pessoais. A gente tem 
vários clientes que são vários tipos de provedores, inclusive, lá no 
nosso escritório, e às vezes alguns clientes falam: “Ah, mas eu tenho 
a base apenas de pessoa jurídica, então não se aplica LGPD”, não é? E 
aí, é importante a gente citar que os dados de pessoa jurídica não estão 
ali protegidos com relação à LGPD, mas dentro dos dados de pessoas 
jurídicas, existem, sim, dados de pessoas físicas. Então, quem tem a 
base de dados de clientes de pessoa jurídica também precisa estar 
atento ao LGPD. Além disso, se você tem um funcionário, uma 
recepcionista que seja, você já trata dados pessoais. Então, sim, 
precisa estar atento à questão da LGPD. E sem contar também, não é, 
só para finalizar aqui, que não estar atento à LGPD, não estar 
adequado, é uma questão que você impacta não só a sociedade, mas 
impacta a sua própria empresa, os funcionários dela e ao movimento 
também que é mundial; não é só do Brasil. Então, há também a chance 
de perder negócios justamente por não estar adequado à LGPD. É 
muito simples de um especialista verificar que a empresa não está 
adequada à LGPD ou que fez apenas para inglês ver. É muito 
importante a gente entender esses pontos. 

Outra coisa que eu gosto muito de falar é que não tem receita de 
bolo. Então, assim, a LGPD, bem como o Danilo falou, é uma lei geral, 
ela é propositalmente genérica, porque não dá ali para minuciar, 
colocar de forma minuciosa cada uma das atividades que existem, que 
contemplam o tratamento de dados pessoais. A LGPD se aplica a 
qualquer tipo de atividade realizada no Brasil e envolve dados pessoais. 
Então, seria meramente impossível e inviável que ela citasse cada uma 
das suas particularidades. Então, o que acontece? Às vezes a gente vê 
ali um checklist ou apenas um modelo de documento, e é muito 
importante que as empresas sigam isso. Por quê? Se a gente faz a 
adequação da LGPD apenas considerando a lei, com certeza, assim, eu 
digo, sem sombra de dúvidas, a empresa não está adequada à LGPD, 
porque cada uma das empresas tem as suas particularidades que 
precisam ser observadas. O plano de adequação À LGPD, ele é 
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realizado de forma muito minuciosa, porque cada tratamento de dados 
pessoais envolve microtratamentos, e se um ponto ali está fora da 
curva, se tem um fio solto, a chance de punção, a chance de um cinto 
de segurança grave, a chance de um prejuízo, é muito grande. Então... 
E, assim, a gente verifica, inclusive, que empresas do mesmo ramo de 
atividade, cada uma tem a sua particularidade, cada uma usa um tipo 
de sistema, cada uma tem ali o seu padrão dentro da empresa. Então, 
é muito importante que a gente entenda que não tem essa receita do 
bolo. Óbvio, há princípios básicos, fundamentais, há essência, é muito 
legal ter o checklist para você seguir algumas essências com relação à 
LGPD. Então, basicamente, não é, o que eu gosto de citar, que a gente 
tem que levar em consideração quando a gente vai fazer a adequação 
do plano à LGPD como principais pontos, a gente tem que verificar a 
necessidade de uso daquele dado: realmente há necessidade de utilizar 
aquele dado ou não? A finalidade: para que aquele dado vai ser 
utilizado? E também manter a transparência para o titular dos dados 
pessoais. 

Mas não adianta a gente querer aplicar a mesma coisa que aplica 
para uma empresa para outra. Inclusive, às vezes, as empresas, elas... 
A gente vê diversas dúvidas do mesmo ramo de atividade. Então, às 
vezes elas falam com relação aos cookies, por exemplo, não é? Há 
confusões. Então: “Ah, tem que ter ali a obrigatoriedade de solicitar o 
consentimento para os cookies”. Aí todas as empresas colocam aquele 
banner. E assim, não é assim. Tem particularidades, tem questões 
minuciosas que a gente precisa entender, que faz diferença total 
quando a gente está aplicando. E se você não tem o cuidado de levar 
em consideração o negócio... Então, às vezes a pessoa pega a letra da 
lei e aplica ao próprio negócio. Você inviabiliza o negócio. Às vezes, a 
empresa já tem um padrão de tratamento de dados pessoais que às 
vezes não está 100% adequado à LGPD, mas que dá ali para se 
adequar de forma cautelosa, de forma... com pequenos detalhes. Não 
precisa simplesmente você digitalizar tudo ou tornar, assim, o 
tratamento de dados pessoais a atividade da empresa, algo mais 
demorado, mais complexo. Não é para isso que existe a LGPD. Por isso 
que tem um perigo muito grande com relação a essa temática, porque 
as empresas, às vezes elas não têm, principalmente pequenas e 
médias empresas, não é, como o Danilo colocou, de pequeno porte e 
médio porte, elas às vezes não têm ali orçamento para contratar um 
escritório para fazer totalmente a implementação, e às vezes pede para 
um funcionário realizar aquela adequação. Isso é um caminho, porque 
tem que se movimentar, isso vai ser considerado com certeza LPD, 
mas é muito importante contratar o especialista pelo menos para 
verificar, validar o processo, para ver se está ok ou não, para verificar 
se dá para fazer de algum jeito diferente para não prejudicar o negócio. 
É muito importante que a gente considere não só a LGPD, mas o 
empresário também. O empresário construiu aquilo há anos. Então, se 
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você não tem cautela para cada uma das especificações da atividade, 
você acaba inviabilizando o negócio e, muitas vezes, não estando 
adequado à LGPD. Várias vezes a gente chega nas empresas, que elas 
pedem para a gente validar ali o processo que já foi feito pelo 
funcionário, o funcionário entendeu ali com relação à LGPD, mas 
quando a gente vai fazer a adequação à LGPD, por ela ser geral, leva 
em consideração diversas outras leis. Tem o Marco Civil da Internet, 
tem a questão do direito do trabalho, tem o direito civil. Então, às 
vezes, há confusões, por exemplo, com controlador e operador. Às 
vezes, as empresas acham que o operador é considerado funcionário 
da empresa. Isso é um grande equívoco, não é? Então, a gente tem ali 
que tomar cuidado com relação... com a realização, principalmente as 
responsabilizações, não é? Às vezes, a empresa fala: “Ah, ali na lei está 
falando que o controlador e operador respondem solidariamente”, ou 
seja, se acontece algum dano, algum prejuízo, os dois respondem. “Ah, 
então o meu funcionário vai responder junto”. Não é desse jeito, tem 
algumas questões. Então, a gente precisa entender, de forma 
minuciosa, para aplicar de forma adequada a LGPD, senão ou é um 
trabalho para inglês ver ou vai pensar que está adequado e não está. 
Então, vou até ratificar aqui um pouco o que o Danilo falou... Nossa, 
tenho que correr aqui. Vou até ratificar um pouquinho o que o Danilo 
falou, que é justamente: o objetivo da LGPD não é punir. Então, não 
foca na punição, foca em realmente estar adequado, senão lá na frente 
a punição virá de qualquer forma, tá? 

Deixa eu ver aqui o que eu vou passar. Só para vocês terem uma 
ideia de quais são as fases de um plano de adequação. Como eu disse, 
geralmente tem alguns aspectos que são diferentes em cada uma das 
empresas, não dá para aplicar receita de bolo, mas isso aqui é o básico 
que a gente passa para uma fase de um plano de adequação, tá? Então, 
tem a primeira fase, que é avaliação e conscientização. É importante, 
de extrema importância a conscientização dos funcionários, a avaliação 
ali minunciosamente da empresa. Aí passa pelas entrevistas para 
verificar como é realizado cada tipo de tratamento. Às vezes, é um 
trabalho de campo mesmo. É feito um mapeamento para analisar como 
é feito cada um dos tratamentos de dados pessoais O diagnóstico, o 
prognóstico, ou seja, o que é que vai ser feito a partir do diagnóstico 
que a gente viu do que está certo e do que está errado. Implementa, 
depois monitora para ver se aquilo está funcionando, se precisa de 
ajuste ou não, e faz ajustes finais. Às vezes, a gente até deixa a 
questão do encarregado para o final, justamente por conta desse ponto 
que o Danilo falou, algumas coisas podem ser que mudem. Então, 
assim, tem que se iniciar a adequação agora, porque a LGPD já está 
em vigor, é importante dizer isso, mas a gente tem que ter essa cautela 
e tem que ter essa expertise que geralmente quem trabalha no dia a 
dia sabe, que é justamente o momento certo de cumprir cada ponto ali 
da LGPD. 
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Eu vou colocar aqui também rapidamente alguns dos pontos 
principais de atenção. Então, como eu disse, conscientização de todos 
os funcionários é de extrema importância. Às vezes, a segurança da 
informação está ali garantida através de um sistema, mas a falha é 
humana. Então, se não conscientiza todos os funcionários, não adianta 
nada. É uma implementação de uma cultura. A conscientização faz 
parte também do plano de adequação da LGPD. Não adianta 
simplesmente fazer aqui a receita do bolo e pronto. 

Preparação dos documentos exigidos por lei. Então, alguns 
documentos específicos que ela exige precisam estar preparados, 
senão isso acaba também deixando ali a empresa vulnerável. Então, 
tem um relatório de impacto da proteção de dados pessoas, que 
também não é sempre que tem que ser feito. Às vezes, a empresa fala: 
“Ai, eu tive que fazer tudo”. Não, não é sempre que tem que ser feito. 

Também se preparar ali para o atendimento aos direitos dos 
titulares de dados pessoais. Isso é muito importante. O foco da LGPD 
é a proteção dos titulares dos dados pessoais. Então, a gente precisa 
estar preparado ali com esse atendimento. 

Acho que meu tempo acabou, não é? Vou finalizar aqui rapidinho. 
Alguns mitos também sobre a LGPD que eu sempre gosto de falar. 
Então, às vezes a gente chega na empresa: “Ah, eu preciso solicitar 
consentimento para tudo agora”. Não, gente, existem dez bases legais. 
Não... Às vezes, o consentimento não é o ideal para ser utilizado. 
Inclusive, o consentimento é uma das bases mais temerárias, porque 
a qualquer momento o titular de dados pessoais pode simplesmente 
retirar o consentimento. E aí, então, o que você fazer se você precisa 
daqueles dados? E às vezes a empresa fala assim: “Ah, eu vou solicitar 
o consentimento, porque tenho que pedir, mas ele tem que ser 
obrigatório”. Se é obrigatório, isso também já cai pela LGPD, porque o 
consentimento tem que ser livre. Então, não foquem no 
consentimento. Existem outras bases legais que a gente pode adequar 
e tornar, viabilizar ali o tratamento de dados pessoais para a empresa 
algo muito mais tranquilo, não é? Então, assim, nossa, vai onerar a 
empresa pedindo consentimento para todo mundo, colocar um monte 
de informação para o titular dos dados pessoais? Não. A essência é a 
transparência, o cuidado com os dados. O foco não é consentimento. 
Consentimento é uma base, é importante, sim, mas nem sempre é a 
melhor a ser aplicada. Por isso da importância de fazer um trabalho 
efetivamente ali específico e minucioso. 

Outro mito também: aplicação apenas ao ambiente digital. Ainda 
assim, algumas pessoas falam: “Ah, eu não vou digitalizar isso, não, 
porque então vai entrar aqui LGPD”. Não, o papel da gaveta também 
conta. Então, se alguma falha for considerada no ambiente físico, 
também vai ser aplicado LGPD. 
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A questão da punição apenas a partir de agosto de 2021. Danilo 
colocou muitos pontos importantes com relação à sanção 
administrativa que é aplicada especificamente pela ANPD, mas é muito 
importante que a gente saiba que, primeiro, a LGPD está em vigor 
desde setembro. A LGPD, ela é considerada também ao Poder 
Judiciário. Então, essa sanção administrativa com a ANPD vai ser a 
partir de agosto de 2021, mas já acontecem sanções judiciais. Então, 
qualquer pessoa pode ali acionar o Poder Judiciário, considerar LGPD e 
a empresa ser sancionada. Não dá para focar apenas na punição 
administrativa, até porque, bem como o Danilo colocou, a punição com 
relação à pecúnia pela ANPD em agosto de 2021 tem um caminho, tem 
advertência antes. Eles querem conscientizar, então ali... Mas não 
adianta só focar nisso, tem também as sanções judiciais. 

Vou encerrar, vou encerrar aqui, que acho que é o último mesmo. 
Como mensagem final, eu quero deixar que a LGPD é uma bomba-
relógio para quem ainda não estiver adequado devidamente. Por quê? 
A gente precisa entender que ela é algo preventivo, precisa ser aplicada 
a qualquer tipo de tratamento de dados pessoais e as denúncias, as 
solicitações, as sanções podem vir de qualquer um dos lados. Tem 
ALPD, que tem poder de fiscalizar de forma autônoma, mas pode ser 
que um funcionário seu te denuncie, pode ser que um funcionário seu 
entre com uma ação no Poder Judiciário, pode ter uma denúncia de um 
concorrente, não é, porque a gente sabe que uma multa, uma sanção 
judicial, ela pode quebrar uma empresa. Então, assim, vem de todos 
os lados. É muito simples verificar que não está adequada uma 
empresa à LGPD. Então, a gente precisa se atentar, sim, precisa 
conversar. A lei já está em vigor. Precisa entender a importância dessa 
legislação, e aí caminhar, óbvio, sem muito, não é, assim: “Ah, eu vou 
fazer tudo agora, porque está tudo errado”. Não, consulta alguém, 
verifica se um funcionário seu ali está apto para conversar junto com 
uma consultoria também, e aí a gente vai aplicando as coisas aos 
poucos, não é? Existem muitos materiais, e a gente precisa ter esse 
cuidado. Então, deixo essa mensagem, que a LGPD é uma bomba. Às 
vezes, a gente está focado ali: “Ah, a pandemia está acontecendo, eu 
não posso gastar dinheiro com isso”, e daqui a pouco vem, ou da ANPD, 
ou de funcionário, ou do Poder Judiciário, tá? Então, vou resumir aqui 
as minhas palavras. Obrigada pela atenção de todos. Desculpa correr, 
não é, mas vou deixar aqui também o meu contato para quem quiser 
conversar e tirar dúvidas. Sempre estou à disposição mesmo, tá? 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Karol, muito obrigado. 
Realmente, todos os tópicos que você colocou foram muito 
importantes. É interessante você ter citado que não precisa o dado 
estar digitalizado, não é? Está em papel, você tem que cuidar desse 
dado, não é? Então, muitas vezes a empresa fala assim: “Ah, está tudo 
aqui na minha gaveta, é só botar o cadeadinho ali que está tudo 
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tranquilo”, não é? Vaza todos aqueles papéis e você também é 
responsabilizado. 

Pessoal, como eu vi aí no chat, vieram algumas perguntas 
relacionadas ao sorteio. Então, eu vou repetir, também, a questão dos 
sorteios. Temos cinco sorteios hoje. Então, tem p da Juni Link IP e 
Cloud Networks by Giovaneli Consultoria, que é uma vaga no curso de 
ISP Training; temos aí o sorteio da Netfinders Brasil, que é uma vaga 
no curso CCNP Enterprise em modo gravado; e temos também ali da 
Globenet, que é um fone de ouvido Bluetooth; da 4Linux, que é um 
treinamento EAD à escolha do ganhador, então, ali de todo o portfólio 
ali da 4Linux; e temos ali também o sorteio da Globo, que é um voucher 
da Globoplay com acesso grátis por dois meses, não é? Já está 
terminando o BBB, então dá para você ver o finalzinho, não é? Então, 
são piadas aí à parte., mas quem quiser, estamos colocando aí no chat 
os cinco sorteios. Então, se inscrevam, tá? Depois, vai fechar as 
inscrições, e aí não dá para chorar. 

Bom, vamos ali para a nossa próxima apresentação. Eu vou 
chamar agora o Lacier Dias, não é, Lacier? Você, que é uma pessoa 
engajada com os provedores de Internet, conhece também muito 
sobre o universo técnico e regulatório. Que práticas os provedores 
fazem que eles sempre se perguntam se é permitido fazer perante à 
lei ou não? Sabe, aquelas coisas como: Que portas podem ser 
bloqueadas nos clientes? Quanto tempo é necessário guardar os Logs 
de IPs e portas? Pode se redirecionar as requisições de DNS? Sabe, 
aquelas perguntinhas que sempre vêm ali para os professores. Então, 
eu gostaria que você comentasse sobre isso. Fique à vontade. 

SR. LACIER DIAS: Bom dia, meus queridos. Obrigado aí por 
ter... dar sempre essa oportunidade de a gente dividir com os nossos 
alunos, não é, uma extrema saudade, inclusive, dos alunos, para poder 
dividir um pouco aí com vocês sempre essa estratégia para a gente 
poder melhorar aí a Internet. 

Então, sem mais delongas, não é, não adianta a gente falar de 
Internet no Brasil se a gente não entender os principais pivores (sic) 
dessa grande malha que tem aí. Então, direto ao ponto, quem são os 
provedores aí no Brasil? Segundo a Anatel, eles são responsáveis aí 
por operacionalizar 40,78% da banda larga fixa no Brasil. Isso aí são 
dados de fevereiro de 2021, então superatualizados, contra 26,95% da 
segunda colocada. Então, um conglomerado de provedores no Brasil 
tende aí a quase que ultrapassar... dobrar o segundo colocado. Então... 
Mas a gente tem uma particularidade, não é? Que esse percentual aí 
tão pulverizado são 9 mil empresas operando esses 40,78% da 
Internet brasileira. 

Então, quando a gente percebe aí esse universo de 9 mil 
empresas, de todos os portes a gente percebe também uma 
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dissonância no entendimento de vários pontos. Trouxe alguns pontos 
aqui que eu entendo que são, assim, os mais nevrálgicos, não é? Então, 
a gente tem guarda de Log, a gente tem bloqueio de porta, a gente 
tem redirecionamento de DNS, venda casada, o famoso IP confinado, 
que vira uma discussão facilmente, e o nosso querido CGNAT, duplo 
NAT e Log do NAT. 

Então, começando ali pela guarda de Log. No Marco Civil, a gente 
tem ali claro, tá, provedor de conteúdo por seis meses, provedores de 
conexão por um ano. Eu sempre recomendo: guarda por um ano, não 
foge a esse um ano de jeito nenhum. Um outro ponto que para mim é 
sempre muito relevante é: Quem pode pedir esse Log? Existe lá 
autoridade competente. O que é uma autoridade competente? 
Autoridade competente não é o guarda municipal. Autoridade 
competente, ela é a autoridade que pode fazer essa solicitação, tá? 
Então, você também tem que ter esse cuidado. Não é qualquer um que 
vai chegar na sua empresa e pedir essa informação do Log. Eu estou 
falando só do Log quando ainda você consegue entregar IP público. 
Ainda não chegamos no Log do NAT. Vamos chegar lá. 

Bloqueio de porta. Gente, o seu cliente não tem nada na porta 
21 dentro da casa dele, não tem nada na porta 53 dentro da casa dele. 
Então, a grande massa dos clientes você, com finalidade de segurança, 
pode bloquear algumas portas que são conhecidamente portas 
exploradas como vulnerabilidade, portas que o cliente não vai fazer a 
menor falta, aliás, ele vai te agradecer [ininteligível] conhecimento 
técnico, porque a Internet dele não vai ser explorada para ser 
minerador de lixo. Ainda mais agora, com o retorno de PCs para dentro 
de casa, computadores para dentro de casa, um infeliz excesso volume 
de sky(F) gatos dentro de casa. Esse tipo de dispositivo são dispositivos 
altamente visados. Para isso, os provedores, preventivamente, sim, 
com o intuito de segurança, podem bloquear serviços que as pessoas 
não têm dentro de casa o serviço para oferecer. Obviamente, se o 
cliente for uma empresa e quiser hospedar alguma coisa lá dentro, 
você, sem nenhum problema, vai liberar. Agora, o usuário doméstico, 
que é a grande massa, essas portas são altamente nocivas e máquinas 
de lixo na Internet. 

Um outro ponto também, pensando no critério de 
vulnerabilidade, é redirecionamento do DNS. Muitos provedores falam: 
“Pô, Lacier, mas eu tenho um DNS maravilhoso aqui na minha 
empresa, funciona lindamente o DNS aqui na minha empresa, e eu 
queria redirecionar o famoso 888, 1.1.1 para dentro da minha 
estrutura de DNS, porque vai ficar melhor para o cliente, porque o 
cliente vai ter uma menor latência, porque ele vai ter uma situação 
mais confortável de resposta do DNS”. Mas não pode, o cliente tem 
direito de escolher o DNS que ele quer usar. De repente, ele quer usar 
o DNS da empresa dele, você não tem controle sobre isso. Porém, 
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entretanto, se você detectou: “Ah, eu tenho lá 10 mil assinantes, 4 mil 
assinantes tiveram uma ONU ou o seu dispositivo CPE dentro do cliente 
violado, e trocaram o DNS dele por um DNS na Tanzânia, DNS na 
Rússia”, que tem um fake do Banco do Brasil, um fake do Itaú e um 
fake da Receita Federal. Aí, sim, temporariamente, recomendadíssimo 
que você redirecione a porta 53, que é a porta do DNS, para o seu DNS 
enquanto você acessa os equipamentos e resolve esse problema. Mas 
isso é uma manobra temporária. A exceção não pode virar regra, tá? 
Então, isso é uma manobra temporária. Então, para a finalidade de 
você conter um ataque, conter uma violação da infraestrutura, sim, 
você vai lá e redireciona o DNS. Resolvido isso, você volta para a sua 
estrutura de DNS normal. Agora, se você tem um DNS interno, você já 
oferta esse DNS para o cliente. Qual é o percentual de cliente que você 
tem que sabe até que o DNS existe para você ter que fazer um 
direcionamento e regular? É um percentual muito pequeno. A maioria 
dos mortais não sabe nem como a Internet funciona, nem que a gente 
existe por trás da Internet. Nós, do desenho da maioria das empresas, 
somos uma nuvenzinha escrita “Internet” e pronto. Ela não sabe o que 
está lá dentro, tá? Então, é uma situação que você pode se prejudicar 
sem nenhuma necessidade. 

Venda casada. Plano de Internet com roteador, ou Internet com 
linha telefônica ou com TV. Eu não sei que os provedores todos não 
têm telefonia, porque é um negócio maravilhoso, não é mais aquele 
bicho de sete cabeças pôr a telefonia, e o brasileiro tem uma adoração 
por telefone fixo. Eu mesmo tenho telefone fixo em casa, não é? Então, 
assim, não consigo entender porque todo mundo não... os provedores 
não têm telefone fixo. Agora, a Anatel determina que não é venda 
casada o combo, desde que eu tenha a possibilidade de contratar de 
forma individual os serviços, sempre com valor inferior ao valor do 
combo. Então, se eu tenho um combo lá: Internet mais telefone que 
custa, hipoteticamente, R$ 100, eu tenho que poder contratar a mesma 
Internet por um valor inferior aos R$ 100, tá? Porque só a Internet 
sozinha não pode ser mais cara do que a Internet mais o telefone, uma 
vez que é um combo e o combo tende a ter o valor agregado melhor, 
ok? 

Então, IP confinado. Gente, IP confinado é um negócio que vira 
um problema de entendimento clássico. Sucintamente, o que é o IP 
confinado? É o acesso aos conteúdos que estão confinados no 
provedor, e esses conteúdos, para quem tem Data Center, tinha algum 
sentido no passado. Hoje, o próprio provedor de infraestrutura tem, 
sim, conteúdo confinado lá dentro, e esses conteúdos confinados, eles 
estão dentro de um dispositivo chamado CDN. O que é CDN? Eu vou 
falar sem citar nome de empresa aqui para não deixar ninguém 
prejudicado ou chateado. A CDN é o seguinte: esse vídeo que a gente 
está vendo é um vídeo ao vivo, não é? Então, ele não está guardado, 



 
Intra Rede - Live Legislação e tecnologia - Impacto das leis na gestão das 

redes e da Internet - 28.04.2021 

 

23 

armazenado em nenhum lugar. Quando acabar essa transmissão, esse 
vídeo vai ficar guardado e você vai ver uma cópia do vídeo. Então, essa 
cópia, ela pode ser transferida do Data Center principal para vários 
micro Data Centers, ou várias CDNs, que ficam espalhadas aos seus 
centenas pelo Brasil. Isso faz com que a Internet fique mais 
performática, que a entrega do conteúdo fique mais efetiva, mais 
rápida. Por quê? Porque vamos supor que eu estivesse em Manaus 
nesse momento, e em Manaus eu tivesse a necessidade de assistir esse 
vídeo aqui novamente. Eu teria que ir até o Data Center em São Paulo 
e levar esse vídeo até Manaus, que é onde está o meu computador, 
para que eu possa assistir. Então, eu tenho que consumir toda uma 
infraestrutura no nosso querido país continental entre Manaus e São 
Paulo para pegar essa informação e voltar. Se essa informação já 
estiver em Manaus, eu só preciso ir até o local onde essa informação 
está e voltar para o meu computador, que eu chamo carinhosamente 
de “o quilômetro de fibra rodado”, porque você vai passar por uma 
malha óptica gigantesca até chegar em São Paulo e voltar, e vai 
consumir banda de toda a infraestrutura, quase que do país inteiro, 
para ir e voltar. Então, se você tem esse conteúdo mais próximo, 
beleza! Você tem uma entrega mais eficiente e você também prejudica 
menos a infraestrutura. Por que o conteúdo... Por que o IP confinado 
é um problema? Porque os contratos da CDN, uma, primeiro você não 
pode executar CDN e, dois, você não pode vender essa CDN. E a prática 
de IP confinado é a venda ao acesso a essa CDN. “Pô, Lacier, você é 
contra isso?”. Não, estou elucidando o assunto para a gente discutir, 
tá? Porque eu sou super a favor, inclusive. Por que eu sou a favor? 
Porque eu sei que a estrutura ia colapsar se a gente não tivesse isso. 
Mas se isso acontece, por que não tem uma regulamentação que diz: 
Olha, o conteúdo confinado X, Y, Z pode ser vendido, pode ser 
negociado? Tá? Por quê? Porque a gente teria uma clareza nessa pasta, 
uma clareza nesse tema, tá? O que me incomoda é a falta de clareza, 
porque nas entrelinhas não pode. Na prática, acontece, tá? Então, seria 
um colapso se a gente também não tivesse essas CDNs espalhadas 
pelo Brasil, levando em consideração que a gente tem alguns grandes 
Data Centers pelo mundo, aonde esse conteúdo se concentra, nesses 
grandes Data Centers, e isso seria um big problema se a gente não 
tivesse essa infraestrutura para apoiar aí. Só o trabalho do PTT.br não 
seria suficiente, no meu ponto de vista, para conseguir escoar todo 
esse tráfego hoje que a gente tem de conteúdos repetidos, não é? Os 
streamings de vídeo, os conteúdos de vídeo são conteúdos repetidos. 
Beleza. Esse é meu comentário aí sobre... Quando o pessoal me 
pergunta sobre IP confinado, eu falo: Cara, use com moderação, leia 
bem o contrato que você está assinando, porque do dia para noite, de 
repente, essa regra pode mudar, o operador da CDN pode apertar e 
simplesmente você ficar sem esse conteúdo, que torna o provedor mais 
competitivo, tá? Isso é um ponto bastante importante. Por que torna o 
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provedor mais competitivo? Porque eu tenho o consumo da CDN, em 
algumas caixas chega um para dez. O que é esse um para dez? Eu 
tenho dez clientes sugando aqui, mas eu só preciso sugar para um 
cliente, porque eles estão vendo cópia. Então, eu alimento essa caixa, 
essa caixa alimenta esses clientes. Então, eu baixo uma vez esse vídeo 
e fico repetindo esse vídeo várias vezes. Então, diminui o consumo da 
minha infraestrutura e, diminuindo o consumo da minha infraestrutura, 
o que acontece? Diminui o meu custo. Eu me torno mais competitivo 
também. Então, o provedor que não tem acesso à CDN, não tem acesso 
a esse conteúdo confinado, ele é menos competitivo, porque ele tem 
um custo operacional maior, e isso deixa a Internet mais cara para 
todo mundo, porque a gente sabe que, no final das contas, quem paga 
é o usuário, tá? Então, esse é um tema bastante delicado que a gente 
precisava ter uma luz maior em cima dele. 

E para a gente fechar aqui, eu sempre deixo o tópico CGNAT para 
o final, porque há várias discussões com relação ao uso do CGNAT, e 
para quem estiver nos assistindo e não entender direitinho qual é o 
papel do CGNAT nessa nossa querida Internet, no começo da Internet 
a gente tinha um IP para uma família. Eu sempre costumo usar esse 
termo família, porque i operador de banda larga, ele vende Internet 
para a família, não é? Quem vende Internet para a pessoa, uma 
pessoa, é o cara do celular, porque o celular é seu, é pessoal. Mas o 
operador de banda larga, ele vende Internet para a família, ainda mais 
agora, com todo mundo trancado em casa. Então, você tinha um 
endereço IP que apontava para uma família, obviamente tinha um 
responsável no cadastro, que é dono do CPF lá do cliente, mas aquela 
família toda usava a Internet através do NAT simples, que é o 
compartilhamento de um IP para muitos dentro da residência. Dado o 
esgotamento e a morosidade de se implantar o IPv6, houve a 
necessidade de fazer um IP para muitas famílias. Isso é o CGNAT. 
Então, você tem um IP entregue para várias famílias. E aí, eu perguntei 
de forma direta no 8º Fórum da Internet, no 10º Fórum da Internet... 
Inclusive, eu passei o link para o pessoal do NIC aí com um minuto 
certinho aonde uma delegada, que é extremamente importante no 
Brasil, que está ali no Pará, que lida com cibercrime diariamente, é a 
especialidade dela... Então, ela teve oportunidade de estar com a gente 
no Fórum 1 e 2, Fórum 3, Fórum da Internet, se eu não me engano, 
falando sobre esse tema e ela colocou de forma muito clara, ela falou: 
“Olha, o compartilhamento um para 32 para mim é muito satisfatório, 
porque eu estou acostumada a receber um para 256, já recebi um para 
1.024. Então, eu estou falando de um único IP para 1.024 famílias 
utilizando. Um único endereço para 256 famílias utilizando. Isso, para 
uma investigação policial, é caótico mapear isso”. Mas um para 32 ela 
entendeu que um número satisfatório e, tecnicamente, é um número 
satisfatório também, tá, porque consegue fazer com que os provedores 
tenham aí uma janela de utilização do IPv4 ainda enquanto eles 
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implantam o IPv6, os conteúdos também implantam o IPv6, que não é 
só provedor. Na verdade, ao longo da minha carreira, eu descobri que 
implantar o IPv6 no provedor é a parte fácil; o difícil são os conteúdos 
se convencerem que eles precisam fazer IPv6 do lado deles também, 
não é? Implantar no provedor foi a parte mais fácil da história, no meu 
ponto de vista, graças ao trabalho aí encabeçado muito pelo Moreiras, 
que foi meu professor no primeiro encaminhamento(F) de IPv6 que eu 
fiz na minha vida. 

Então, assim, é muito importante que a gente entenda que do 
outro lado também tem o policial querendo trabalhar, mas do lado de 
cá tem um operador do provedor também que é um pai de família, que 
é um empresário, que está gerando emprego e pagando imposto, não 
é um bandido, não é, e que a gente não tem a menor condição de 
saber que o nosso link está sendo mal utilizado. E isso é extremamente 
importante. Por quê? Porque a gente guarda o Log? Guarda, mas o Log 
de portas é muito complexo. Não são todos os provedores, porque 
dentro desses 9 mil, a gente vai ter aí 500 provedores que são 
supergigantes, mas a gente vai ter 8,5 mil provedores que estão 
fazendo um trabalho majestoso em favela, em rincões do Brasil, em 
selva amazônica, no meio do cerrado, no meio da caatinga, que não 
têm condição técnica, que não têm condição financeira de montar uma 
superestrutura de Log. E por isso que eu... A gente fez... duas 
entrevistas do Fórum da Internet são comigo, e eu perguntei para a 
delegada, falei: Mas o que seria razoável, assim? O entendimento dela 
foi: “Um para 32 é razoável”, porque você manda 32 nomes, você evita 
de saber quem é a pessoa, porque essa informação pode vazar, porque 
são cidades pequenas, são provedores menores, quase que todo 
mundo se conhece. Então, você evita também esse desconforto de 
saber e essa informação acabar vazando, porque acontece, tá, e você 
facilita a vida da polícia e você colabora com a polícia, que é a intenção 
de todo mundo, porque todo mundo está trabalhando sério e de forma 
coerente. E, por sua vez, o pequeno provedor consegue ter essa 
informação de maneira mais fácil e consegue contribuir, consegue 
guardar esse Log por mais de um ano se for necessário. 

Então, assim, se o provedor é grande, tem condição de comprar 
um superequipamento, que guarda Log de porta, que faz o 
funcionamento de porta, beleza. Mas o provedor regionalizado, ele não 
tem muitas vezes essa condição. E aí, eu fui em busca de entender 
junto a quem é o interessado, que é a polícia que quer prender o 
bandido, que quer fazer o trabalho dela, do que seria palatável. E tem 
dado bastante resultado, tá? A gente tem enviado aí esse um para 32 
para vários de nossos clientes, para a polícia, a polícia tem falado: 
“Olha, ok. Ajudou muito, beleza, obrigado. É isso que eu precisava”, 
não é? 
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Então, eu gosto sempre de abordar esse tópico do CGNAT por 
conta disso, porque a gente vivencia isso. Eu vivencio essa dor dentro 
dos provedores regionais. São 8,5 mil caras fazendo um trabalho 
excelente, que são muitas vezes pressionados ali e ficam sem saber o 
que fazer, e a gente... eu gosto sempre de tentar levar uma solução, 
uma luz, pensando no gigante, que a gente atende o gigante também, 
mas o gigante, ele acaba sendo mais fácil de ser atendido nesse 
aspecto, mas o pequenininho ali que tem mil, 2 mil, 3 mil, 5 mil 
clientes, o que ele faz? Como é que ele também colabora? Ele também 
não quer ficar ilegal, ele também não quer ficar irregular, tá? 

Então, assim, pessoal, fico aí aberto às perguntas. Segue aqui os 
meus contatos. Muito obrigado ao Moreiras, ao Eduardo e todo mundo 
do NIC aí que sempre contam com a gente, sempre nos convidam. Eu 
fico muito feliz de vir aqui colaborar com vocês. Fico aberto a perguntas 
e... perguntas à tarde, se for necessário, contem comigo. Um abraço. 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: A gente agradece, Lacier. 
Então, o pessoal da live está vendo que não é só de advogadas que é 
feita essa live aqui, mesmo ela tratando temas jurídicos. A gente tem 
implicações que estão justamente na operação, no dia a dia do 
provedor, não é? E o pessoal pode ficar aí com dúvida: “Ah, será que 
o que o Lacier falou realmente está tudo certo, não está tudo certo?”. 
O Comitê Gestor da Internet, ele tem algumas contribuições e algumas 
diretrizes relacionadas ao Marco Civil e à regulação. Então, tem 
documentos que o Comitê Gestor da Internet elaborou quando a 
regulamentação do Marco Civil estava sendo escrita. Teve documentos 
que Comitê Gestor da Internet elaborou depois da regulamentação do 
Marco Civil ter sido já escrita, esclarecendo o entendimento do comitê 
sobre essas questões. Por exemplo, para quando que você pode 
bloquear alguma coisa, quando que não pode e tal. Então, eu vou pedir 
para o pessoal da comunicação... Deixa eu ver se dá certo aqui mostrar 
para vocês. Eu não sei se isso vai aparecer invertido, se vai aparecer 
certo, mas eu acho que está aparecendo tudo invertido para vocês aí, 
não é? Bom, desisti disso daqui. Mas eu vou pedir para o pessoal da 
comunicação colocar no chat do YouTube dois links, um é de uma 
contribuição do Comitê Gestor da Internet à regulamentação da lei e o 
outro é de diretrizes e recomendações sobre a aplicação do Marco Civil, 
e lá fala alguma coisa desses bloqueios, por exemplo, do bloqueio da 
porta de 25 para combater spam, do bloqueio das portas relacionadas 
a ataques DDoS, e todas essas portas usadas aí para amplificação 
estão relacionadas a ataque DDoS. Bom, é interessante vocês darem 
uma olhada. Os links vão ser colocados pela equipe de comunicação do 
NIC.br aí no chat do YouTube. 

E sem mais demoras aqui, comentários, eu gostaria de pedir 
agora a participação do Edmundo Antonio Matarazzo, da Matarazzo & 
Associados. O Matarazzo é um grande especialista em regulamentação 
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para provedores de Internet. Ele entende muito da regulamentação da 
parte de telecomunicações, da Anatel, e de toda a legislação envolvida 
aí com a operação das empresas de telecomunicações e dos 
provedores. E a gente pediu para ele abordar justamente a 
simplificação da regulamentação dos serviços de telecomunicações que 
a Anatel está lá estudando fazer, não é? Quais... Então, Edmundo, eu 
gostaria de perguntar, não é, pedir para você falar um pouco disso e 
perguntar justamente quais os impactos previstos para os provedores 
nessa simplificação da regulamentação da Anatel se isso vier mesmo a 
sair, qual é a sua opinião sobre isso, qual é o status disso, se você 
souber de alguma informação. Isso vai acontecer, não vai acontecer? 
Como é que está tudo isso? Por favor, então, Matarazzo, pode assumir 
o palco aqui da nossa live, tomar a palavra. 

SR. EDMUNDO ANTONIO MATARAZZO: Bom, bom dia a todos 
aí. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelo convite, não 
é? Para mim, é um prazer poder participar e falar de um assunto que 
é, para mim, uma paixão, porque milito com isso há muito tempo, não 
é? Eu participei da criação praticamente da Agência Reguladora., atuei 
na Agência Reguladora, fui superintendente em duas áreas 
importantes da agência, e sempre estive muito envolvido com essa 
questão de serviços de telecomunicações de um lado e a Internet de 
outro, não é? 

Eu vou usar uma pequena apresentação aqui, mais para poder 
orientar a nossa conversa, mas existem vários pontos que eu acho 
que... daquilo que já foi falado que são extremamente importantes 
lembrar, não é? Legislação, seja ela a legislação específica para 
proteção de dados, seja a de defesa do consumidor, seja o Código Civil, 
todas as legislações devem ter um devido compliance pelas empresas 
que atuam no mercado, tá? A minha atuação nos últimos anos tem 
sido muito no sentido de ajudar as empresas a criar uma cultura 
interna para garantir compliance com todas as regras que são 
desenvolvidas ao longo do tempo. Por quê? Porque isso acaba trazendo 
uma série de problemas para a empresa, e no nosso mercado, em 
particular, a gente tem muito problema, porque a gente usa muito 
jargão, a gente usa muito uma terminologia mais simples, uma 
terminologia, digamos, mais do dia a dia, que não é a terminologia que 
a legislação utiliza. E isso gera bastante confusão, bastante problema, 
principalmente para as empresas de menor porte, que têm sempre 
muito mais dificuldade de tratar do assunto. 

Bom, então, antes, deixa eu só dizer uma coisa a vocês. 
Realmente, respondendo à pergunta, a Anatel está fazendo um 
processo de simplificação regulatória, mas ela não está fazendo isso de 
graça, tá? Existe um decreto, já que a gente está falando de legislação, 
existe um decreto, que é o 10.139/2019, que exigiu que todas as 
entidades produzissem uma, de certa forma, atualização do arcabouço 
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legal, eliminando aquelas regulamentações que já não têm mais 
sentido, eliminando aquilo que não é mais aplicado e condensando as 
aplicações no menor número de regras possível, tá? Então, por conta 
desse decreto, existia uma obrigação da Anatel de revogar aquilo que 
já estava tacitamente revogado, mas a norma estava lá listada ainda, 
com aquilo que não tinha mais aplicação mesmo, tá, perdeu sentido ao 
longo do tempo. 

Eu vou olhar aqui só para dar uma ideia dos números para vocês 
da situação atual. A Anatel emitiu até hoje 744 resoluções, tá? Cada 
resolução tem um anexo, que é uma norma. Das 744, tem 119 em 
vigor, não é? Então, todo esse pacote de quase 500 normas deve ser 
extinto, deve ser eliminado. Isso é a chamada simplificação 
regulatória, tá? No período agora até 2020, a Anatel já fez uma enorme 
limpeza, digamos assim, daquilo que já existia, e o número realmente 
caiu para esse patamar de 119 recomendações. O que acontece? A 
estrutura, também, de regulamentar da Anatel mudou. A Anatel 
começou com uma estrutura de regulamentação orientada a serviço. 
Então, existia um grupo de regulamentações para o serviço de 
comunicação multimídia, outro para o serviço de comunicação pessoal, 
não é, o serviço móvel pessoal, outro para o serviço de TV por 
assinatura, o Seac. Isto... Essa estrutura foi abandonada, foi criada 
uma nova orientação dentro da agência, e essa orientação, ela parte 
de que as regras são uniformes para toda e qualquer modalidade de 
serviço. Então, direito dos usuários é um regulamento só, qualidade é 
um regulamento só, não é? Isso está sendo executado pela agência. 
Esse é, talvez, a parte mais importante do lado da simplificação 
regulatória, principalmente para os pequenos. Por quê? Porque quando 
você consolida esse regulamento em um único regulamento para vários 
serviços, você traz uma maior complexidade para dentro do 
regulamento. Então, o regulamento não fica mais simples. Ele é um 
regulamento com muito mais informação, com muito mais exigências, 
com muito mais demandas, tá, para que o prestador de serviço de 
Telecom possa oferecer. Então, obviamente, isso precisaria ser tratado 
na regulamentação. E é nesse aspecto que eu quero falar, mais do que 
propriamente da simplificação regulatória, tá? 

Então, um ponto para mim extremamente importante é a gente 
entender que existem duas figuras, duas atividades que são 
executadas em conjunto para que a Internet possa estar disponível 
para os clientes. Uma é o provimento de conectividade à Internet, que 
é a função do provedor, e a outra é a função de um prestador de serviço 
de telecomunicações, tá? Então, no Brasil particularmente, a gente tem 
uma regra que diz o seguinte: Qualquer tipo de transporte de 
informação para fora ou entre imóveis distintos demanda uma licença 
de serviço de telecomunicações. Você não pode fazer isso sem uma 
licença da Anatel. E as licenças da Anatel hoje disponíveis são a de 
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serviço por TV assinatura, que é o Seac; a do serviço de telefone fixo 
comutado, que é o STFC; a do serviço de comunicação multimídia, que 
é a utilizada pelos provedores; e a serviço móvel pessoal, tá? Eu coloco 
essa figura sempre por que? O serviço de telecomunicações, na 
verdade, são meios para interligar os usuários que querem usar a 
Internet ao provedor de Internet, tá? E se a gente não olhar dessa 
forma, a gente não vai conseguir entender quais são as infraestruturas 
que o provedor pode usar, tá? Ele não usa diretamente a 
infraestrutura, ele usa o serviço provido pelas infraestruturas, mas é 
isso que ele pode fazer. Então, ele poderia usar uma rede sem fio ou 
uma rede móvel, poderia prestar o serviço fixo como um serviço 
cabeado, tá, e essas duas alternativas são muito importantes para você 
entender quais são as ameaças e quais são os perigos da simplificação 
regulatória que Anatel está tratando. 

Então, o primeiro eu comento o seguinte: no serviço móvel 
pessoal, você não tem possibilidade de escolha do provedor. O 
provedor está, digamos, por trás da prestadora do serviço móvel. E a 
prestação de serviço móvel, ela é dependente de uma licitação, porque 
usa um espectro licenciado, tá? Essa licitação é uma licitação que tem 
custos extremamente elevados e, basicamente, somente grandes 
grupos econômicos conseguem participar. Nós temos agora adiante 
uma licitação para a famosa quinta geração de sistemas móveis, e eu 
digo: Isso pode ser, sim, uma ameaça aos provedores que usam redes 
fixas. Por quê? Porque a rede móvel que vai prover um acesso à 
Internet com mais velocidade, com menos latência, pelo menos é o 
discurso que se faz, não vai permitir que os provedores que existem 
participem desse mercado, tá, porque o provedor vai estar vinculado à 
empresa móvel que presta o serviço de telecomunicações móvel. 

Isso não acontece na licença do SCM. O serviço de comunicação 
multimídia é um serviço de transmissão de dados basicamente ponto 
a ponto. Ele não tem vínculo com a Internet, não é? Ele poderia ser 
usado para qualquer aplicação, poderia estar interligando Data 
Centers, poderia estar interligando sedes de empresas com filiais, 
poderia servir de suporte, inclusive, para a prestação de serviços por 
outras modalidades, pelo móvel, pelo STFC. Então, ele não tem 
nenhum vínculo necessariamente com o provedor. Mas da mesma 
forma que acontece no móvel, quem presta o SCM acaba também não 
dando direito de escolha do provedor, principalmente os grandes 
grupos econômicos, tá? Essa já foi uma tentativa da Anatel lá na fase 
do IP discado, e essa situação foi sendo esquecida ao longo do tempo, 
tá? 

Então, o que acontece? A maioria dos provedores encontrou no 
SCM a alternativa para conseguir ser o provedor de Internet. Na 
verdade, a turma quer prover a Internet, a turma não quer fazer 
serviço de Telecom, mas como não tem acesso ao serviço de Telecom, 
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a alternativa foi usar a licença de SCM. Só para vocês terem uma ideia, 
a Anatel computa hoje 14 mil licenças de SCM, tá? Entre as licenças 
formais, outorgadas, e aquelas que são obtidas só pelo registro na 
Anatel. 

Bom, este mercado todo está sujeito a regras. Existe um 
regulamento, como eu disse, para cada item e cada tópico do serviço, 
então, qualidade e direito do consumidor, que os prestadores de SCM 
precisariam atender. 

O que é que a regra mais importante da Anatel trouxe que eu 
acho que é o que vocês devem considerar? Bom, primeiro aqui só 
alguns conceitos. A Internet é uma plataforma mundial, tá, e usa uma 
infraestrutura para interligar os elementos da plataforma, que são os 
serviços de telecomunicações. Quais são as opções do provedor de 
conectividade? É a possibilidade de usar qualquer prestadora de serviço 
de Telecom ou de ser uma prestadora. Ele só tem essas duas 
alternativas, senão ele não consegue levar a Internet que ele quer 
prover para o cliente final. Dentro do mercado de telecomunicações, 
onde você tem boa parte do mercado controlada por grandes grupos 
econômicos, a assimetria regulatória foi a ferramenta que a Anatel 
escolheu para tentar garantir que os menores pudessem participar no 
mercado, tá? Então, ela é mais importante do que aquela simplificação 
regulatória que eu estava mencionando, que é uma definição que vem 
da área de competição da Anatel, na definição de prestadora de 
pequeno porte, tá, que é uma prestadora com até 5% do número de 
usuários que o serviço que ela presta possui em âmbito nacional. Isso 
faz com que ela seja dispensada de várias regras que são aplicáveis ao 
SCM. E valeria também para o SMP, vale também para o STFC, vale 
para os serviços que ela esteja prestando, tá? Isso é muito importante, 
porque esse modelo que está permitindo que as empresas tenham 
fôlego e capacidade de crescer, como vem acontecendo. 

Falando de infraestrutura, como eu mencionei, duas 
infraestruturas possíveis, não é? A de rede cabeada, e aí pode ser 
aérea, subterrânea. Aí a gente entra na discussão da utilização de 
poste, duto e torre, etc., e direito de passagem, que são questões que 
estão sendo resolvidas por que? Para os grandes grupos econômicos, 
isso já estava consolidado. Quando os pequenos prestadores entraram 
nesse mercado, se depararam com enormes barreiras para utilizar 
poste, torre duto e conduto, enormes barreiras para conseguir direito 
de passagem. E aí, graças à Anatel, uma atuação na área de 
competição, isso vem sendo mudado. Devagar, muito mais lentamente 
do que a gente gostaria, mas vem sendo mudado. O outro elemento, 
a outra infraestrutura que pode ser utilizada é a chamada 
infraestrutura de rede sem fio, tá? E aí, vem um drama, que é a tal da 
frequência licenciada e frequência não licenciada, não é, que muitas 
vezes, na cabeça do pessoal, causa bastante confusão. 
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E tem um tópico novo, que está aí acrescentado, que é o uso 
secundário de frequência. Então, vamos lá. Na administração do 
espectro, não é a Anatel, mas no mundo, você separa algumas 
frequências para usos não comerciais, tá? Em que sentido? A ideia seria 
que isso fosse usado para suprir algumas necessidades muito, eu diria, 
na maior parte das vezes, dentro das casas. É o seu controle remoto, 
a sua babá eletrônica, tá? São dispositivos deste tipo, e, inclusive, o 
seu Wi-Fi, tá? O que acontece no caso do Brasil é que esta regra para 
frequências não licenciadas não limitou o uso indoor, não vetou o uso 
de licenças desse tipo, de frequências desse tipo, não licenciadas no 
outdoor. E essa ferramenta foi amplamente utilizada por vários 
provedores pelo mundo afora, tá? O que é uma frequência não 
licenciada? É uma frequência que você pode usar, você não tem que 
pedir outorga para a Anatel, você não pede licença para usar a 
frequência, você não tem garantia também sobre interferências ou 
problemas de interferência na frequência, mas você não depende de 
um leilão, não depende de um pagamento de outorga de frequência 
para usá-lo, tá? As frequências licenciadas, elas são outorgadas a uma 
entidade, a uma prestadora específica. E nesse caso, como isso é um 
recurso escasso, em geral isso é feito através de um leilão, não é, por 
meio de leilão, e o leilão normalmente beneficia as empresas que têm 
maior poder econômico. Então é bastante difícil para os pequenos 
provedores, para as empresas de menor porte em telecomunicações, 
obterem frequências licenciadas. Muito esforço junto da Anatel surgiu 
agora a possibilidade de um uso secundário de frequências licenciadas, 
tá? A ideia é que as frequências que um grande grupo econômico 
detém porque comprou esse direito lá no leilão e que não estejam 
sendo utilizadas poderão ser utilizadas por outras empresas, 
especialmente as empresas de menor porte, tá? Essa regra está sendo 
debatida, porque ela exige alguma proteção, principalmente do 
pequeno prestador, mas ela vai permitir acesso às frequências 
licenciadas, tá, o que vai ser bastante importante para os pequenos 
poderem ampliar e competir não só no SCM, como em outras 
modalidades de serviço, tá? Então esses elementos para mim são 
muito importantes hoje para o provedor. Acesso às frequências, sejam 
elas licenciadas ou não licenciadas, a questão do secundário e a 
questão do compartilhamento de algumas infraestruturas que são 
importantes para a rede cabeada, não é? Elas são vitais. 

Existe um outro trabalho da Anatel feito também, que é uma 
disponibilidade de obrigações que as grandes operadoras têm que 
fazer, e uma delas se refere exatamente à disponibilidade de links, tá, 
os chamados enlaces de dados. Até bem pouco tempo, os enlaces de 
dados eram as chamadas ILDs(F), que eram enlaces usados na época 
da telefonia quase que analógica, em que a velocidade mais alta era 2 
mega, tá? Hoje, não, hoje os enlaces são enlaces de dados de alta 
capacidade. Então, a gente está falando em enlaces de gigabytes, tá? 
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E essas ofertas são obrigatórias., a estrutura da oferta... o valor da 
oferta é acompanhado pela Anatel para que as pequenas empresas 
também possam ter acesso a esse tipo de transporte, principalmente 
para fazer a sua interligação de Data Center à rede Internet, que tem 
custos muito elevados. Então, essas ferramentas são as mais 
importantes, eu diria, as mais relevantes dentro deste processo e 
continuam sendo discutidas pela Anatel. 

Tem uma série de instrumentos que são, vamos dizer, 
importantes considerar, mas basicamente eu listei aí a base para a 
regulamentação, inclusive, da Anatel, tá? E, de novo, eu acho que foi 
colocado anteriormente, não é, a questão da necessidade de 
compliance para a regulamentação. Mesmo com a simplificação 
regulatória, as empresas têm uma série de obrigações a cumprir. 
Algumas delas são regulatórias, são impostas pela Anatel, outras são 
impostas pela Receita Estadual, outras são impostas pela Receita 
Federal, tá, que englobam o funcionamento da empresa. E isso não 
varia, tá? No caso da Anatel, a gente tem a figura de pequeno porte, 
nos outros casos a gente tem as variações dos processos de prestação 
de contas das empresas, se a empresa optar por ser uma participante 
do Simples Nacional, ou se for uma empresa limitada, ou até uma 
empresa atuando no lucro real, vai ter uma estrutura por trás de si 
diferenciada. 

Minha última colocação para vocês é a seguinte, muito 
importante: do ponto de vista técnico, e a minha carreira foi sempre 
na área técnica, é muito difícil separar as atividades econômicas, tá? A 
gente confunde a Internet com Telecom e vice-versa. Essa separação 
é fundamental, porque se você não fizer a separação do ponto de vista 
técnico, além do ponto de vista da atividade econômica, até a 
tributação vai ser um item prejudicial no seu negócio, tá? E a 
fiscalização da própria Anatel também pode se trazer uma série de 
problemas, tá? 

Bom, eu vou encerrando por aqui, tá? Estão aí os meus dados. 
Fico à disposição para as perguntas e espero que eu tenha trazido 
rapidamente aí um flash para vocês da questão regulatória. Muito 
obrigado. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Muito obrigado, 
Matarazzo. Realmente, você explicou tudo bem sobre a questão da 
assimetria, sobre a questão de simplificação, e aí já fez até um gancho 
para o nosso próximo palestrante na questão da tributação, tá? 

Agora, eu vou chamar Luciano, que é um profissional também 
engajado na área de tributação para os provedores. E eu queria que 
ele comentasse um pouquinho sobre essa questão da separação do 
SVA e do SCM e também comentar de uma coisa que está surgindo aí 
nas conversas dos provedores, que é a questão das redes neutras, não 
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é, com o surgimento da InfraCo, da Oi. Seria interessante se você 
pudesse comentar um pouquinho sobre isso também. Então, Luciano, 
fica à vontade. 

SR. LUCIANO VALENTE FRANZ: Legal aí que o Matarazzo 
deixou o gancho aí, e se os dez minutos do Matarazzo forem reais, eu 
vou terminar acho que umas 15h, 15h30 eu devo estar terminando 
aqui a minha apresentação. 

Então, vou falar um pouquinho, deixando o gancho do Eduardo 
para trás aí, sobre as redes neutras, mas bem pouquinho, porque já é 
um tema que o pessoal já está vendo nas notícias aí, o pessoal já está 
vendo diariamente aí com o surgimento desses fundos que estão 
apoiando as empresas. E eu vou começar já a fazer uma montagem de 
um planejamento tributário, não é, mini aqui, porque a gente vai ter 
cinco minutos para falar disso, para os provedores entrarem de uma 
forma legal e, também, com a devida separação dos serviços nesse 
mercado muito forte que vai surgir, acredito, nos próximos dois anos 
aí, 2022, 2023, com muita força, e depois disso eu acho que uma boa 
parte do mercado, obviamente não todo, mas uma boa parte do 
mercado vai ter que ser usuário ou dono de uma rede neutra. Depende 
de qual lado do balcão o provedor vai se encaixar, se do lado do SCM, 
como dono da rede, ou se do lado do SVA, como usuário de uma outra 
rede e vendendo ali o seu serviço. 

Como o próprio nome já diz, não é, o que é uma rede neutra? 
Assim, só para contextualizar, e eu prometi que não ia perder muito 
tempo nisso aqui. Já vou ligar aqui o slide que interessa aí para vocês 
verem aqui... Para não usar os dez minutos do Matarazzo, eu vou pular 
aqui as apresentações, vou pular tudo, não é? Já estou aí há oito anos 
no mercado só trabalhando com tributação, muita gente já me 
conhece, não é? Foram mais de 600 treinamentos de tributação já 
comercializados aí para os provedores de Internet, e sou um dos 
autores aí, junto com a Daniela (sic), que está me assistindo e vai 
participar aqui também, junto com outros aí, nessa área de tributação. 

Então, eu estava falando bem rapidamente aqui do que é a rede 
neutra: Uma estrutura física compartilhada por diversos provedores. 
Então, em última análise, uma rede neutra é esse tipo de abordagem 
que se utiliza. Então, se faz lá uma VLAN para cada usuário da rede, 
para cada cliente. Então, tecnicamente, ela funciona dessa forma. Essa 
rede, ela pode ser de fibra óptica. Muita gente vincula a rede neutra à 
rede de fibra, mas não é verdade. A gente já tem casos aí de redes 
celulares usando o mesmo conceito e tem casos, também, de redes 
satelitais aí utilizando. Então, eu costumo dizer que a infraestrutura 
que está por baixo, a infraestrutura de Telecom, hoje ela pode ser mais 
fibra, amanhã ela pode ser mais outra coisa que vai surgir, ela pode 
ser mais 5G, ela pode ser mais satélite. Isso é pouco importante. O 
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conceito que a gente veio trazer aqui hoje dessa rede neutra é o 
conceito jurídico, o conceito tributário, o conceito legal de como eu me 
encaixo. 

Aqui, eu falei sobre satélites e tal. E um conceito muito 
importante na rede neutra é o conceito de locação. E muitas vezes os 
provedores, por desconhecimento tributário, usam muito mal esse 
conceito lá da Súmula 3.031 do Supremo Tribunal Federal, não é, que 
defende que nas locações, então, não se aplicam os conceitos nem de 
SVA e nem de SCM, não é? Então se paga lá somente os impostos 
federais e a rede está locada, e está garantida, e está tranquila. Agora, 
a empresa que vai explorar o serviço de telecomunicações, essa, sim, 
vai contribuir com o seu estado lá com o ICMS, os impostos federais, 
obviamente, e a empresa SVA vai cumprir lá com as suas obrigações 
perante o município, ou os municípios, e também os impostos federais. 
Estando ela no Simples ou não, isso é muito pouco relevante no que 
tange aos impostos que ela vai pagar. Como eu falei, pode ser virtual 
também, pode ser celular também. 

Então, esse é o conceito, então, de exploração de uma rede 
neutra. Sob o ponto de vista técnico, é a questão das VLANs e do 
compartilhamento dessa rede, ou dessas redes, e também o conceito 
tributário da rede neutra, que envolve aí o conceito, obviamente, do 
SCM, o conceito do SVA, que eu queria entrar agora no SCM e SVA, e 
também o conceito da locação. Então, muitas vezes a empresa não 
precisa nem ser a dona física dos equipamentos, certo? Ela pode alugar 
esses equipamentos. Eu iniciei aqui na Computech uma operação de 
locação de equipamentos para provedores de Internet. Hoje, uma das 
nossas empresas aqui é dona de redes, não é? Não opera, não tem 
SCM, não tem nenhuma ligação física com o provedor, nem lógica, 
apenas uma ligação contratual com o provedor. É isso que tem que 
ficar bem claro para nós. Muitas vezes para operar telecomunicações 
ou para usufruir de uma rede, basta uma relação contratual. Eu não 
preciso ser o dono do chip, eu não preciso ser o dono do aparelho 
celular, eu não preciso ser o dono da estação rádio base, eu não preciso 
ser o dono do satélite, eu não preciso lançar o foguete, eu não preciso 
ser o dono da OLT, da ONU ou do roteador do cliente da mesma forma. 
Eu posso simplesmente amarrar o meu cliente via toda uma 
infraestrutura locada por mim, ou até terceiros, usuários de uma rede 
que alguém construiu, certo, e isso estar bem amarrado e eu atender 
o meu cliente da melhor forma possível utilizando esses negócios. 

Existe uma coisa que... uma pergunta que eu recebo, e todo 
mundo deve estar pensando nessa pergunta agora, não é, e que eu 
não escapo uma única apresentação, um único chat do YouTube, eu 
não escapo da pergunta que o Matarazzo deve ouvir ela também 
diariamente, não é? “Qual o meu percentual de SCM, SVA, que eu 
coloco na minha empresa?”. Ele está rindo aqui. Vocês não estão 
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vendo, mas ele está rindo aqui, mas a gente recebe essa pergunta de 
provedores de Internet todo santo dia, todo santo treinamento, toda 
santa consultoria. A gente não consegue escapar dessa pergunta. E eu 
costumo dizer que vai haver agora, com o surgimento das redes 
neutras, mais uma revolução do SVA. A gente viveu em fevereiro de 
2020 a questão do canal linear na Internet, a gente viveu a questão do 
EAD durante agora, essas questões relativas ao problema sanitário 
brasileiro, não é, mundial, vamos dizer assim. Então, houve uma 
grande revolução, e com a rede neutra vai haver mais uma, porque 
nós vamos ter empresas usuárias da rede que não têm um só cabo 
passado, certo? Uma completa revolução do conceito de SVA. 

Para entender o meu percentual, eu sempre gosto de dar dois 
exemplos aqui. Imagina um Data Center fatura R$ 2 milhões por mês 
e que precisa atender alguns clientes do seu bairro e, para isso, 
comprou uma OLT. Então ele tem lá servidores, colocation, hosting, 
uma série de serviços considerados SVA, faz serviço de autenticação 
também para esses provedores. Então, ele tem um pouquinho de SCI 
também, serviço de conexão à Internet, e ele tem lá um balanço SCM 
e SVA na empresa dele de 95% de SVA e 5% lá de SCM, porque ele 
tem uma OLT e atende lá, tem uma rede, e atende lá seus 500 clientes 
lá com uma rede cabeada que ele passou. Qual p percentual desse 
cara? É 95% SVA e 5% SCM. Isso vai ser apurado lá na contabilidade, 
vai gerar lá o seu plano de contas, vai apurar os dois centros de custo, 
vai gerar um balanço na empresa dele, que eu chamo de balanço SCM-
SVA, e essa empresa vai ser uma empresa basicamente, ou, 95% SVA, 
5% SCM. 

Agora, vamos para o outro extremo. Eu sou um investidor e eu 
quero construir redes, aí eu me associo com algum provedor, eu 
construo redes para ele. Muita, muita, muita rede, muito, muito cabo, 
muita, muita fibra, muita, muita ONU, muita, muita OLT. Mas eu decidi 
lá que no meu bairro ou que na minha cidade eu quero ter alguns 
clientes de Internet no varejo, certo? Qual o meu percentual de SCM e 
SVA? Eu vou fazer o balanço contábil, eu vou fazer a apuração do 
centro de custo e eu vou ter lá 95% de SCM e 5% de SVA, porque eu 
preciso autenticar esses clientes do meu bairro ou da minha cidade que 
querem. Então, o mesmo tipo de negócio, porém, com balanço SCM e 
SVA completamente opostos, certo? 

Bom, “mas, Luciano, tu está falando dos dois exemplos. E no 
provedor de Internet como é que isso funciona?”. É a mesma coisa. Vai 
apurar lá no teu centro de custos o que é que tu gasta de SVA, o que 
tu gasta de SCM, o que tu arrecada de SVA, o que tu arrecada de SCM. 
Isso vai... Cada centro de custos vai ter que se pagar, obviamente, um 
pode dar um pouco mais de lucro, um pode dar um pouco mais 
prejuízo, mas tem que ser uma coisa contabilmente inteligente e 
viável, e tu vai fazer lá o teu SCM e SVA e vai apurar isso via a tua 
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cobrança. O que vai acontecer na rede neutra é que esse percentual 
aqui que está em amarelo, aqui, ó, em laranjinha mais claro, vamos 
dizer assim, vai crescer, porque você... se eu entrar nessa rede como 
usuário, como uma empresa que vai prestar só SVA, vai aumentar o 
meu balanço de SVA e eu vou pagar menos impostos, porque é sabido 
por todo mundo que sobre o SVA não incide ICMS e pode até não incidir 
nem SSQN, dependendo do tipo de SVA que for entregue ao varejo, ao 
cliente final. 

Então, a rede neutra, pessoal, sem dúvida, nos provedores de 
acesso, é um grande negócio. Claro que isso tem as nuances, tem 
detalhes, tem uma série de coisas aí, mas é um grande negócio, porque 
aumenta o percentual de SVA. 

Vamos passar aqui rapidamente, então, já para o que interessa, 
que é a estratégia tributária, e eu vou encerrar com isso aqui. Esse 
CNAE aqui, ó, 7739, vocês podem ter uma empresa, como eu fiz aqui 
na minha empresa, por isso que eu citei o exemplo. Uma empresa que 
só tem esse CNAE, ela não tem nada, ela só compra equipamento e 
aluga. E através de uma estratégia de co-billing, ou de cobrança direta, 
isso não importa, depende do planejamento tributário de cada um, ela 
repassa os recursos. 

E eu divido a estratégia de tributação de uma rede neutra em 
três empresas: a empresa A, que só faz locação, é dona da rede; a 
empresa B, que opera telecomunicações, certo; e a empresa C, que é 
a usuária da rede, que entrega somente SVAs. SVAs, eu coloco no 
plural, porque pode ser SCI, o serviço de conexão à Internet, e pode 
ser outros SVAs, que nem o ensino a distância, que a gente está 
praticando aqui, ou o canal linear ou, enfim, plano de saúde, seguro... 
qualquer coisa que vincule o usuário a algum tipo de serviço que possa 
ser entregue pela Internet. 

Bom, e através de uma estratégia de co-billing, ele faz, então, a 
volta do dinheiro para remunerar cada centro de custos aqui separado. 
Bom, a empresa A é a dona da rede, como eu já falei, ela paga PIS e 
Cofins, até R$ 8 milhões ela pode ficar no lucro presumido, não é? Oito 
milhões de... O lucro presumido também tem um limite, assim como o 
Simples, senão ela vai ter que pular para o lucro real, se for um 
provedor muito grande. A operadora da... R$ 8 milhões por mês, tá? É 
R$ 7,8 milhões, se não me falha a memória. A empresa B, ela é uma 
operadora de Telecom, essa que vai ter outorga, essa que vai ter 
Anatel, essa que vai ser uma empresa do lucro real, porque ela vai ter 
custos com mão de obra, custos elevados com passagem de cabo, 
carro, gasolina, telefone, esse tipo de coisa, e essa paga ICMS sobre a 
parte da rede, a parte que lhe corresponde, uma pequena parte da 
rede. E a empresa C, que é a empresa usuária da rede neutra da 
empresa B, que alugou da empresa A, possui um contrato de repasse 
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de cobranças. Então, a empresa C não tem inscrição estadual, ela só 
atua nas esferas municipais. Ela usa serviço de conexão à Internet, ou 
SSQN, fazendo pagamento de SSQN ou não dependendo do SVA, e ela 
é uma empresa que pode estar no Simples Nacional, para os muitos 
pequenos provedores, o faturamento de até R$ 3,6 milhões por ano, 
não é, R$ 300 mil por mês, ou no lucro presumido, dependendo do 
tamanho da empresa, se a empresa for maior. Ela não usa créditos 
tributários, porque ela está no Simples ou no presumido. Então, ela 
não se credita. A empresa B, ela se credita de todo PIS e Cofins pago 
pela empresa A, porque como ela vai locar a rede, a empresa A paga 
o PIS e Cofins e não repaga na empresa B, paga só uma vez em todo 
o processo. E a empresa C não usa esses créditos, e ela não possui 
licença SCM, pois ela não opera a rede. Então, essa é a estratégia 
tributária para operar na rede neutra. Se as três empresas, por 
exemplo, forem do mesmo dono, obviamente que aí a última não vai 
poder ser no Simples, mas ela pode ser do mesmo provedor, certo? Ou 
pode ser de donos diferentes. Isso não afeta o planejamento tributário. 

O que eu gostaria de encerrar dizendo é o seguinte: a única coisa 
que não pode fazer, pessoal, não pode fazer é não fazer planejamento 
tributário. O resto pode... o resto pode tudo. 

Eu deixo aí o meu contato, aí, o meu muito obrigado a todos aí. 
Já estão pedindo para eu encerrar. Não fiquei até às 15h30, mas eu 
consegui aí fazer. Quem não conseguiu pegar o contato aí, volta um 
pouquinho no vídeo, aí. Só escanear com o celular aí que vai falar com 
a turma aqui. Muito obrigado aí, pessoal, mais uma vez, pela 
oportunidade. Sei que foi muito rápido. Para falar de rede neutra e 
planejamento tributário em dez minutos, olha, é quase um milagre. 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: É. Nós é que 
agradecemos, Luciano. Realmente é muita coisa. Você fez milagre, 
você falou coisas bastante relevantes em dez minutos. Mas eu acho 
que o objetivo da live é esse mesmo, é de pontuar alguns aspectos 
importantes para o pessoal dos provedores, das empresas ficarem 
atentos. Eu imagino que, ah, muita gente não tinha percebido esses 
pontos que você falou, muita gente talvez não soubesse que Anatel 
estava fazendo essa simplificação do regulamento, não está atento a 
essas mudanças, talvez muita gente ainda não tenha estudado a fundo 
o que precisa para implementar a LGPD de forma adequada, ou ainda 
tem muitas dúvidas sobre a implementação do Marco Civil. Então, aqui 
a gente vai pontuando essas questões que são mais relevantes para os 
provedores. E, agora, eu tenho certeza que a próxima apresentação 
vai ser, assim, extremamente útil também nesse aspecto interessante. 

Nós temos aqui a presença da Daniele Frasson. A Daniele 
Frasson, ela hoje é da Costa Frasson Advogados Associados, ela 
advoga para os provedores. Ela já foi também assessora jurídica da 
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Abrint. Então, ela tem uma larga experiência com provedores de 
Internet, com ISPs. E a gente pediu para ela justamente preparar aqui 
uma apresentação sobre os pontos que ela achava mais importantes 
pontuar, uma apresentação mais genérica aqui. Para alguns dos 
painelistas aqui, vocês perceberam que a gente pediu pontos mais 
específicos: “Ah, por favor, fala sobre a LGPD”, “por favor, fala sobre 
regulamentação”, “por favor, fala sobre tributação”, conforme a 
especialidade de cada um. Então, a Daniele, ela... A gente deixou como 
no caso do Lacier, só que o Lacier é um cara mais técnico, não é? A 
gente falou: “Lacier, quais são os aspectos ali na prática que afetam a 
operação do provedor relacionados à tributação?”. E a Daniele, a gente 
pediu para ela pontuar o que ela achava mais importante, os pontos 
de atenção, de preocupação aí dos provedores nos aspectos jurídicos. 
Então, eu quero convidar a Daniele a falar agora. Daniele, o que, então, 
é mais importante? Com o que o provedor tem que se preocupar? É 
com a LGPD, é com o Marco Civil, é com questão trabalhista, é com 
questão tributária? É com tudo, é com nada? Que dicas você daria para 
o pessoal dos provedores que talvez esteja ainda um pouco perdido aí 
na gestão dessa área da Internet aí, desse ambiente jurídico no qual 
ele está envolvido? Daniele, por favor, a palavra é sua. 

SRA. DANIELE FRASSON: Conseguem me ouvir bem? 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: Sim, está ótimo, Daniele. 

SRA. DANIELE FRASSON: Perfeito. Ah, é uma satisfação. Deixa 
eu só agradecer. Moreiras, pessoa, profissional que eu considero 
incrível, fantástico, sem ressalvas. Eduardo, que está aqui garantindo 
sempre, não é, sem esforços, sem medir esforços a segurança desses 
eventos maravilhosos que o NIC.br faz. Que iniciativa maravilhosa! 
Com muita paciência aí comigo, não é, Eduardo?! Obrigada pela 
participação de todos. É um presente uma quarta-feira dessa, aqui na 
minha casa, estar participando e estar aprendendo com tantas pessoas 
renomadas aqui nesse ambiente virtual. Lacier, que eu venho da casa, 
um grande mentor. Luciano, conversamos bastante. Matarazzo, que eu 
acompanho, preciso nem falar a admiração. Todos os outros... posso 
citar todos. Fica difícil falar agora, não é? Me deixa nervosa. Mas eu 
vou falar um pouquinho, gente, porque desde que eu me formei, eu 
trabalho com provedor, eu trabalho com Telecom. Foi a coisa do meu 
dia a dia sempre. Eu fiz aqui uma cola para não esquecer de alguns 
assuntos principais para que você, provedor que está assistindo, você 
que é jurista de provedor e quer entender um pouquinho mais o que a 
gente faz. Essa experiência de quatro anos na Abrint, antes disso na 
Solintel, sempre visualizando a nível nacional. Também estagiei na 
Sercomtel, que é a operadora da minha cidade, no Paraná. Hoje, eu 
fico em Brasília, mas eu sou do Paraná. Filha de uma funcionária de 
operadora telefônica por quase 40 anos. Então, a gente viu um 
pouquinho disso no dia a dia. 
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Qual é a palavra de ordem que eu falo? Contingência. Se eu 
pudesse dar uma dica de ouro hoje seria eliminar contingência da 
empresa. Vamos falar de tributário, seja trabalhista... “Daniele, para 
que isso?”. Primeiro de tudo, para se manter no mercado. Eu acho 
engraçado, às vezes eu converso com os empresários, os provedores, 
e eles falam: “Não, Daniele, eu não preciso de nada. Olha, eu nunca 
tive um processo aqui trabalhista, eu nunca fui autuado”. E isso me 
causa muita preocupação, porque sequer mapearam os riscos, os 
problemas que estão passando, não é? Então não só, gente, para se 
sustentar no mercado. Hoje, olha como está telecomunicações. Muitos 
aqui trouxeram dados, e eu vou fazer uma provocação. Além dos dados 
oficiais que nós temos aí, os 14 mil, seja quantos forem os provedores, 
eu arrisco a dizer que hoje são, aproximadamente, 20 mil empresas 
atuando, oficiais ou não oficiais. Aproximadamente 40%, 42% do 
market share de mercado atuação do provedor regional, primeiro lugar 
nesse ranking de atendimento, não só nos lugares mais remotos do 
país, porque hoje essa conversa não pega mais, mas também trazendo 
competição para os grandes centros, participando de projetos sociais 
do governo, como Wi-Fi aqui no DF, que a gente acompanha também 
tanto. Não tenho dúvidas ao falar que o provedor regional é o herói da 
conectividade nesse momento de pandemia. Nem sei quais seriam os 
efeitos do que a gente está vivendo se não fosse a Internet. Pense, 
passando tudo isso, em pandemias anteriores, onde as pessoas não 
tinham Internet, não só na nossa vida pessoal, mas na nossa 
economia. Então, assim, gente, se manter no mercado é... Muitos 
players... Não tem mais como não fazer a tarefa de casa, não tem mais 
como não observar a regularização. Caso de fusão, caso de venda do 
provedor... Esse ano, cada provedor que eu conversei pelo menos 
umas duas propostas recebeu, não é? Não preciso nem contar isso para 
vocês. Ou quando vou fazer operações com fundo de investimentos... 
Gente, eu posso dar mil motivos para regularização, para fazer a tarefa 
de casa, mas a ordem do dia, tome nota: reduzir a contingência. 

Então vamos falar... A gente pode falar aqui mil coisas. Tributário 
não preciso nem dizer, que é o que eu mais gosto de fazer, é o que a 
gente toma nota, o que o Luciano falou, esse caso de SCM, SVA. 
Matarazzo também explicou aí um pouco, essas empresas de conexão 
à Internet tiraram suas outorgas, construíram sua própria rede, 
vestiram o papel de operador, e agora? “Por onde eu começo, Daniele? 
Você está falando, falando, mas eu quero um passo a passo”. 

Então, vamos entender, primeiro, quem eu sou. Essa é a primeira 
tarefa de casa. Para entender a natureza jurídica do meu serviço, o 
meu... não é? Eu vejo o modelo de negócio da minha empresa, entendo 
a natureza jurídica do serviço para quê? Para entender a incidência 
tributária, o arcabouço legal que eu faço parte. Então, os provedores 
de acesso, quem tem um modelo muito baseado, pautado na SVA... 
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Não vou falar de setor regulado. Não vou, Daniele, mas eu estou 
isento? Claro que não. Eu tenho todo o arcabouço legal, o Marco Civil 
da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Código Civil, que é o 
carro-chefe dos principais assuntos que a gente trata, Código de 
Defesa do Consumidor. Então, não vou nem falar... E, depois, eu 
construo minha rede, eu tiro a minha outorga, eu faço serviços de 
telecomunicações nas suas diversas modalidades, como o Matarazzo 
citou, eu sou SVA, que eu sou STFC, eu sou banda larga, seja por 
satélite, por fibra, por qualquer outra tecnologia, o que é que eu devo? 
Ah, então vamos falar de bê-á-bá regulatório, não é? Primeiro de tudo: 
temos que fazê-lo. Eu poderia destrinchar aqui, citar duas ou três 
resoluções que vocês mais vão usar, todo mundo sabe, vamos nos 
atentar à 614, à 632, que é o RGC, e que a Anatel agora está trazendo 
tanta novidade, não é? Esse texto aí que não está aprovado, mas que 
está todo mundo contribuindo, falando de simplificação regulatória. E 
faço um apontamento aqui: simplificação regulatória a gente está 
caminhando para a desregulamentação do setor? Claro que não, gente. 

Tem um princípio do direito, o princípio da igualdade. O 
Asaias(F), não é, Lacier, eu gosto do jeito que ele fala, é o exemplo do 
caixote. “Tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas 
desigualdades”. Nossa, que difícil isso, não é, Daniele? Eu vou tratar 
igual de forma igual. Mas essa assimetria regulatória que o pessoal 
falou, que a Anatel tem mostrado essa tendência, é justamente isso, 
não é? Eu tenho um muro, pessoas de várias alturas, eu vou dar 
caixotes de vários tamanhos. Se eu der o mesmo caixote, alguns não 
vão enxergar o que está por detrás daquele muro, não é? Então, 
simplificação regulatória, assimetria regulatória, a gente não está 
caminhando para um setor que não vai ser mais regulado. E, fora isso, 
quando eu... Olha, vamos lá. Além disso, a gente tem a definição das 
prestadoras, não é? Eu acho que a Anatel ainda deixou a desejar um 
pouco, mas ela já está com essa visão. Então, eu tenho lá um conceito 
de prestadora de pequeno porte, que foi aí na 694, tenho também 
aquela prestadora com menos de 5 mil assinantes. Ainda eu acho que 
não é uma fatia bem definida, não é, porque fica muito discrepante. 
Então, a gente tem que prestar atenção. 

A própria Anatel tem cartilhas, ela tem lá uma cartilha de 
prestadoras de pequeno porte. Claro, não aborda todos os pontos, mas 
quando eu falo do bê-á-bá regulatório tem lá um passo a passo do que 
eu devo fazer, quais foram as resoluções já revogadas, que eu vou 
falar lá da interrupção do serviço, eu não preciso mais informar par a 
Anatel, mas precisa constar no meu contrato como vai ser essa 
interrupção para o meu assinante, porque a regulamentação excluiu 
algumas obrigações ou simplificou, só que eu tenho outra parte do 
arcabouço legal. Eu tenho lá o meu Procon que está de olho em mim, 
eu tenho o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho precedentes 
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jurídicos, não é? O pessoal da LGPD falou muito bem: “Não está ainda 
aplicando as sanções do LGPD, mas eu já tenho Judiciário tratando do 
tema e falando de danos morais sobre isso”. Veja o caso recente, não 
tão recente, mas o último caso da loja Hering que foi tão famoso, não 
é? Então, a gente precisa acompanhar isso. Então, eu preciso saber 
quem eu sou, que porte eu estou, qual o arcabouço jurídico eu vou 
utilizar e desmembrar isso em ações, passo a passo, fazendo esse 
compliance dentro da empresa para que ela minimize esses riscos. 

Qual seria a dica de ouro, a joia da coroa? Sabe por que, gente? 
Todo mundo me fala: “Daniele, mas é tudo igual, não é? É só fazer um 
modelo. Eu tenho esse modelo de termo, esse modelo de contrato, 
esse modelo de nota. Me faz de um dia para o outro que está tudo 
resolvido”. Gente, tem muita coisa igual nos termos jurídicos, porque 
a própria regulamentação da Anatel fala que deve constar daquela 
forma e tão somente com aquelas palavras, mas eu não posso usar 
isso como regra. Me preocupa as empresas, as instituições que estão 
fazendo isso como regra. Vou dar o exemplo da LGPD, que foi muito 
tratado aqui. Tem gente achando... Chega para mim empresas que 
pegaram um modelo de contrato que está disponível, que pegaram um 
modelo de termo, e achando que isso é Lei Geral de Proteção de Dados. 
Isso me preocupa, tá? Me preocupa quem está caminhando nesse 
sentido. LGPD vai além de termos de cookies, de política de privacidade 
e cláusula contratual. LGPD é uma lei que não é jurídica, ela é 
multidisciplinar. Eu, como advogada, me assustei, porque eu precisei 
de um pessoal de TI, eu precisei de RH, eu precisei de experts em 
processos internos para mapear processos. Eu preciso de informação, 
eu preciso de uma boa prática, boas práticas profissionais, eu preciso 
de transparência com o meu cliente, conscientização da empresa. Você 
entende que a governança é muito maior que contrato? 

Então, assim, se eu puder dar uma dica de ouro, tomem nota, 
onde está a joia da coroa é: acompanhem o movimento do agente 
fiscalizador. As etapas estão descritas nas resoluções, e qualquer bom 
jurista, ou uma pessoa interna, pode fazer um passo a passo. Esse não 
é o problema. A tarefa de casa está em acompanhar o setor. Lá na 
Abrint eu ouvia muito: “O que eu ganho sendo associado da Abrint, 
Daniele?”. Essa pergunta me arrepia até hoje, porque o trabalho mais 
bonito das entidades de representação de classe e outras empresas do 
setor que trazem informação... Eu mesma tenho um projeto, que 
chama Direito Descomplica, informações gratuitas para provedores, 
para a gente falar de direito de forma descomplicada, e cada 
profissional aqui eu sei que dá a sua contribuição, porque a gente está 
falando de grandes operadoras... Hoje, os provedores são grandes, 
mas a gente tem o provedor familiar de 400, 500 assinantes, mil 
assinantes. Chega todo dia. Gente que ainda está com uma estrutura 
muito familiar e que não pode pagar esse orçamento absurdo que as 
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empresas estão dando para fazer um compliance de LGPD. E o que eles 
fazem? Eles vão lá ter uma sanção absurda... Como o Danilo falou, 
trouxe boas novas, que já estão pensando em uma assimetria, mas 
eles não podem pagar toda essa profissionalização. Então, provedor, o 
jurídico do seu provedor, além de destrinchar as resoluções e fazer a 
tarefa de casa desse bê-á-bá regulatório, acompanha o 
comportamento do agente fiscalizador. Até ontem estavam falando 
uma coisa tributária. Hoje, as minhas consultas para o estado, para o 
governo são diferentes de conversas que eu tive há dois anos atrás 
com as Fazendas. Postes, como o Matarazzo falou, vai ter novidade 
esse ano, e Câmara de Conflitos, que retornou, e hoje a interlocução 
está diferente. Eu acho, gente, que filtrar a informação interna da 
empresa, o call center. O que estão reclamando na minha empresa? O 
que está falando... É prazo de suspensão, é central de atendimento, 
está falando mal da minha empresa nas redes? Prestem atenção nas 
informações internas da sua empresa. Tudo isso vira cláusula de 
contrato, tudo isso vira termo, tudo isso faz personalizar aquele jurídico 
tradicional da sua empresa. E aí que está o grande segredo. 

Então, eu gostaria de falar várias... Outra coisa: a Anatel 
desregulamenta toda hora. Tem aqui... Ó, eu estou com o manual da 
PPP aberto, que eu queria falar um monte de assunto para vocês, estou 
com o texto da RGC aqui no outro computador aberto, que eu queria 
trazer essas novidades que estão em discussão. E aqui tem uma parte 
que fala: Itens que não... obrigações que não existem mais. A Anatel 
teve essa preocupação, para todo mundo não perder tempo olhando lá 
nas 700, sei lá, 500, quantas resoluções tem hoje. Mas por que a 
Anatel, que é setor regulado, está falando que não precisa mais? Será 
que eu não tenho que fazer? Será que o Procon ou a... Vamos falar 
uma simples temática, centro de atendimento. Para menos de 5 mil, 
temos a regra. Parece que não precisa, não é, pela Anatel. Mas e a Lei 
do SAC? Será que ela está paralela a isso? Ela conflita? O meu Procon 
vai trazer situações que eu vou precisar manter um centro de 
atendimento, mesmo que a Anatel fale que eu sou pequenininha e não 
preciso ter? O que eu devo seguir? Gente, é esse o raciocínio. Então, 
assim, empresas que recebem muito Procon, que recebem Anatel 
Consumidor, aquelas reclamaçõezinhas, que têm o atendimento 
telefônico, senta do lado da sua atendente aí, você que é dono do 
provedor, vai para a rua. Eu sou jurista no setor, mas também sou 
provedora. É uma novidade... Poucos sabem. Participo de um provedor 
aqui no DF, também sento na cadeira de provedor, e eu vou para a 
rua, eu vou para a rua ouvir o que o meu cliente quer, porque isso se 
transforma em jurídico, em compliance, em documentação, evita 
ações. Hoje, o empresário precisa trabalhar de forma preventiva. Ó, 
estão dizendo que eu tenho mais um minuto, que já tem um oficial de 
justiça, não é, Eduardo, preparado para me tirar à força caso eu não 
pare de falar. 
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Então, gente, eu queria falar muito sobre contratos. Tem cada 
questão que a gente escuta todos os dias, tantos assuntos... Mandem 
as perguntas, e a gente fica à disposição para responder, mas eu acho 
que os meus conselhos-chave principais são esses. Obrigada pela 
atenção. Um grande abraço, e foi uma satisfação participar aqui hoje. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Obrigado, Daniele. É isso 
mesmo, pessoal. Manda as perguntas, não é? A gente está anotando 
todas elas. Não vamos conseguir fazer agora, nesse exato momento, 
mas a gente vai gravar posterior com os palestrantes essas perguntas 
que vocês tiraram aí, escreveram para a gente no chat. Então, fiquem 
tranquilos. Então, Antonio Viana(F), o Sergio Eduardo Antonio, Fabiano 
Mucillo, e todos os outros que escreveram lá no chat, a gente alocou 
as perguntas e vai falar para eles, e vamos gravar à parte. Então, se 
inscrevam no canal, que depois vocês vão receber o aviso. A gente vai 
fazer uma conversa editada com todas essas perguntas e, depois, 
vamos publicar, tá? Infelizmente, agora a gente estourou o tempo, a 
gente tentou falar para cada advogado aí falar assim: “Ó, fala dois 
minutinhos, porque se eu falasse dez, eles falam. 15, falam 20”. 

[risos] 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: A gente falou... Dois deles 
falaram dez e passaram. Então, foi o que deu para falar, tá? Então, a 
gente vai para uma rodada de comentários finais, tá? Eu vou chamar 
um por um aí para fazer um comentário final, mas antes disso, eu 
gostaria de pedir para o pessoal da comunicação colocar o QR Code do 
formulário de avaliação. Então, agora, a gente vai pedir para vocês um 
feedback da live, o que o vocês acharam da live até agora, o que vocês 
gostaram, o que a gente precisa melhorar. Então, veja aí o QR Code, 
veja o link que está sendo colocado no chat, preencham. São duas 
perguntinhas, é bem simples. Dá uma nota para a live e dá um 
comentário, e escreva para a gente o que a gente pode fazer para 
melhorar para as próximas lives. A gente sabe que a gente está 
estourando, nesse ano, o tempo das lives, não é? Então, guardando as 
perguntas para poder gravar depois. Vamos tentar aí melhorar isso. 
Algumas pessoas já escreveram isso para a gente nos formulários de 
avaliação. 

Vou pedir também, agora, para o pessoal da comunicação colocar 
o link do certificado. Então, se você quer um certificado da live, é um 
outro link, tá? Você precisa se inscrever e clicar no e-mail que vai ser 
enviado para você, até às 14h. Clicou, aí você vai ganhar o certificado 
depois disso. 

Bom, sem me atrasar mais, vou começar aí a nossa rodada de 
comentários finais. Eu gostaria de passar a palavra para a Karol 
começar falando aí os seus comentários finais aí para o seu público da 
área de redes. Então, fica à vontade. 
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SRA. KAROLYNE UTOMI: Obrigada, Eduardo. Estão me 
ouvindo bem? Meu fone está acabando a bateria aqui. Está me 
ouvindo? Perfeito. 

Bom, eu quero deixar aqui o meu total agradecimento, pedir 
desculpas também pela rapidez na fala, que realmente são muitas 
informações, o tempo curtíssimo, muitas conclusões aí que precisam 
ser desfeitas para quem está correndo, também, por conta própria. 
Mas deixando aqui total o meu contato à disposição para quem quiser 
esclarecer dúvidas, bater um papo depois. Eu sempre estou... tento 
me fazer bem disponível, mesmo para quem não é cliente do escritório, 
isso não é problema nenhum. 

E deixando um comentário final aqui, apenas para que vocês que 
já estejam ali se preocupando em adequar, não se prendam ao 
consentimento. Existem as outras bases legais, a execução de 
contrato, o legítimo interesse. Atenção, também, às responsabilidades 
perante os serviços terceirizados, e também reforçando um pouco do 
que a Daniele disse, eu sempre coloco, principalmente para os nossos 
clientes, que o empresário precisa estar um passo à frente para ser 
bem sucedido. Então não tem problema correr riscos, todo mundo 
corre riscos, mas a gente precisa saber quais riscos estamos correndo. 
E com relação à LGPD, não dá para fugir. Mais cedo ou mais tarde, ela 
vai bater na porta. Então, se não fizer agora, mais tarde vai ficar ainda 
mais caro, seja por sanção ou seja até pela aplicação do serviço. Aí até 
deixando um ponto de atenção para quem ainda não iniciou, para fazer 
um plano de adequação adequado no mínimo seis meses, não é, ali 
está falando de empresas de pequeno e médio porte. Então, já estão 
atrasados quem ainda não iniciou. 

É isso. Agradeço, mais uma vez, o convite. Passo a palavra para 
o próximo. Não sei quem vai falar depois de mim. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Opa! Muito obrigado. 
Lacier, gostaria de comentar? Lacier Dias? 

SR. LACIER DIAS: Opa! Estava caçando o mouse do microfone. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Gostaria de fazer os 
comentários finais aí? 

SR. LACIER DIAS: Queria agradecer o convite, dizer que, enfim, 
foi muito proveitoso ter essa oportunidade com vários advogados de 
abordar temas que são, algumas vezes, doloridos de a gente discutir, 
mas que eles afetam aí ferrenhamente o dia a dia do provedor, 
principalmente os provedores menores, que acabam sofrendo um 
pouco mais nessa questão do entendimento ou da aplicação, às vezes 
eles entendem muito bem, mas a aplicação da regra não é tão clara ou 
não é tão simples quanto o legislador acha que a caneta dele foi capaz 
de colocar. Então, fico aí sempre à disposição para responder às 
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perguntas, participar dessa live. Contem sempre com a gente. Um 
abraço. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Muito obrigado, Lacier. 
Edmundo Matarazzo. 

SR. EDMUNDO ANTONIO MATARAZZO: Oi. Bom, claro, 
agradecer a oportunidade, a paciência de quem nos ouviu, não é? A 
gente tem muito pouco tempo, às vezes, para passar uma informação 
muito grande, mas eu gostaria de deixar uma mensagem que eu acho 
que quase todos aqui tocaram: o empreendedor precisa se qualificar 
permanentemente. As regras mudam, mudam com muita frequência. 
O nosso país é um exemplo de como a estrutura legal, seja ela em 
qualquer aspecto, pode mudar da noite para o dia, e as obrigações têm 
custo, as obrigações interferem no seu negócio e interferem no seu 
resultado. Então, tem que estar preparado para enfrentar isso, para 
poder tirar o bom proveito da sua ação como empreendedor, tá? E acho 
que são pessoas como essas que estão na live que estão aí no mercado 
dispostas a ajudá-los a fazer isso. Um abraço a todos. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Obrigado, Edmundo. 
Luciano Valente, gostaria de complementar? 

SR. LUCIANO VALENTE FRANZ: Eduardo, agradecendo aí a 
todos que estão nos assistindo, ou que nos assistiram, que passaram 
pela live aqui, ao NIC.br, e aí... e todos os colegas aqui dessa brilhante 
aula que tivemos aqui sobre todos os aspectos legais e jurídicos. 

E eu gostaria de encerrar com o que Sócrates falou, não é? 
“Conhece-te a ti mesmo”, não é? Eu acho que esse é o grande mote aí 
desse momento. “O que a minha empresa vai fazer? O que eu quero 
fazer no mercado? Quem eu sou? Que tipo de serviço eu presto? Em 
que quadradinho fiscal, regulatório, tributário, legal eu me enquadro?". 
Então, esse é o grande recado do final dessa live, que o empresário 
possa investir um pouquinho... Nem falo investir dinheiro. Dinheiro 
também, claro, mas investir um pouco de tempo em se conhecer e qual 
a proposta das suas empresas, ou da sua empresa, dos seus 
colaboradores, dos seus funcionários, em relação ao mercado, em 
relação aos seus clientes. Depois que a gente conhece o nosso negócio, 
o que a gente faz ou o que a gente quer fazer, fica muito mais fácil de 
a gente se enquadrar na LGPD, na parte de tributação, na parte legal. 
Então, fica muito mais fácil de a gente entender que muitas vezes não 
é uma empresa que faz tudo, pode ser várias entidades diferentes. 
Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar: gastem um 
pouquinho de tempo em se conhecer e saber qual a sua proposta para 
a Internet brasileira. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: Obrigado, Luciano. 
Vamos aí para a nossa última apresentadora. Daniele, seus 
comentários. 
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SRA. DANIELE FRASSON: Eu e o áudio, não é, Eduardo? Um 
minuto para deixar esse recado. Bom, não desistam do PSCI e do SVA, 
não desistam dos conceitos que estão previstos na lei, tá? É o recado... 
Por mais difícil que possa parecer, pois não é. Se você observar o 
comportamento do agente fiscalizador, do nosso setor regulado... Veja 
aí a 735 trouxe a IoT como SVA. Pasmem, não é? Boca aberta. Até 
hoje eu não me recuperei dessa novidade. O caso Fox, canal linear pela 
Internet, vamos falar de SVA. Gente, o caminho está positivo. Não 
desistam do SVA nas empresas dos senhores e façam a tarefa de casa. 

Eu vou deixar uma provocação para o NIC.br: toda vez que eu 
tenho uma dúvida, um problema que eu não sei onde encontrar uma 
informação, eu socorro nos vídeos do Moreiras. Eu acho aquelas coisas 
supereducativas, elas esclarecem a minha vida e me ajudam. Então, 
eu espero ser convidada, Moreiras, para uma próxima live prática, para 
a gente debater um assunto e falar mesmo o que tem que fazer, se 
tem que virar para a direita ou para a esquerda. Então, vamos reunir 
aí um pessoal de novo, esse pessoal, que está tão gostoso esse bate-
papo. Não vamos encerrar por aqui. Fica meu pedido para vocês, tá? 

Ah, e quem quiser, siga o meu trabalho lá no Instagram, Daniele 
Frasson ADV. Adoro publicar no Instagram. Mandem as perguntas. 
Adoro responder no Instagram, isso ajuda o direcionamento do nosso 
trabalho. Me segue lá, e deem uma olhada também no projeto Direito 
Descomplica. Um abraço, um beijo. Adorei participar. Até a próxima. 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: Muito bom, Daniele. 
Vamos tocar isso, sim. Vamos fazer mais encontros aí, talvez 
abordando aspectos mais práticos com mais profundidade, não é? E o 
Luciano citou o Sócrates, e eu fiquei com vontade de citar o Aristóteles 
aqui, fazer um comentário. Ele fala lá nas reflexões sobre política dele 
que “o homem civilizado é o melhor de todos os animais, mas aquele 
que não conhece as leis ou a justiça é o pior de todos”. Então, a gente 
tem que ficar muito atento. Mesmo a gente trabalhando com 
tecnologia, a gente está envolto, não é, está envolvido nesse meio. 
Então, é um tema que a gente tem que estar muito atento, muito 
importante para todos os profissionais. 

Eu quero chamar atenção... por favor, atenção. Agora que eu 
fiquei três segundos e todo mundo parou de olhar para o WhatsApp e 
olhou aqui para a tela do YouTube de novo, eu vou repetir o que o 
Eduardo já falou. Nós já tínhamos uma ideia de que a gente ia acabar 
estourando o tempo dessa live, não é, porque os temas são muito 
complexos e a gente convidou esse pessoal sensacional, mas a gente 
não se conteve, a gente convidou muita gente. A gente já tinha uma 
ideia e as lives anteriores atrasaram. Então, com a maioria do pessoal 
que está aqui, a gente já combinou e a gente vai hoje à tarde ainda, 
hoje à tarde ainda, a gente vai gravar com eles, a gente vai bater um 
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papo com eles. A gente tem todas as perguntas anotadas, a gente vai 
bater um papo e gravar esse papo em vídeo, e depois a gente vai 
disponibilizar isso no YouTube para todo mundo. Então, você que está 
assistindo a live, você que fez perguntas no chat e você quer saber o 
que os nossos convidados pensam, quer ouvir comentários nossos e 
dos convidados sobre essas perguntas, fique atento no canal NIC.br 
Vídeos, fique atento na página do NIC no Facebook e nas redes sociais. 
A gente não vai mandar e-mail avisando, a gente não vai... Fica lá. Se 
inscreve no canal, fica atento, porque em breve a gente vai soltar esse 
vídeo com as perguntas, com as respostas, não é, com os comentários, 
respostas das perguntas que foram feitas aqui no chat. Tudo bem, 
gente? Fica muito atento a isso. 

Eu vou pedir para o Pedro soltar o segundo vídeo aí do Cidadão 
na Rede. A gente soltou um lá no começo da live. Vamos soltar aqui 
mais um videozinho de 15 segundos para todo mundo ficar atento a 
esse nosso projeto, o Cidadão na Rede. Pedro, você pode, por favor? 

[exibição de vídeo] 

 

SR. ANTONIO MARCOS MOREIRAS: Perfeito. Então, vocês 
viram que foi um vídeo justamente aí sobre o Wi-Fi, sobre um problema 
técnico, reforçando o que eu falei no começo da live. São vídeos feitos 
para os clientes de vocês, para os usuários das redes, para os usuários 
das redes que vocês administram, sejam provedores, sejam, por 
exemplo, pessoal de universidade, pessoal de empresas que está 
assistindo aí também. Vocês têm redes, vocês têm os usuários, e esses 
vídeos podem ajudar a educar os usuários de vocês sobre como eles 
podem usar melhor a Internet de forma mais plena, não é, serem 
melhores cidadãos digitais. Então, nos ajudem nesse projeto, 
divulguem esses vídeos para os usuários de vocês, para os clientes de 
vocês. Vocês podem se inscrever lá no site do Cidadão na Rede e 
colocar o logo da sua empresa como apoiador do vídeo. A gente... Nós 
mesmos, o projeto cria, o site vai criar automaticamente lá os vídeos 
para vocês fazerem o download com o logo de vocês. Vocês podem 
subir isso no seu canal do YouTube, no seu WhatsApp, no seu 
Telegram, no seu Facebook, onde vocês quiserem, certo? E isso é 
gratuito. Tem um material de alta qualidade. Já temos lá mais do que 
30 vídeos disponíveis, se não me falha a memória aqui. 

Antes de passar de novo a palavra para o Eduardo, para ele falar 
dos resultados dos sorteios e encerrar o evento, eu quero também 
chamar atenção para a Semana de Capacitação. O que é a Semana de 
Capacitação? Semana de Capacitação é um curso on-line de uma 
semana, todas as manhãs, que a gente faz com parceiros externos 
também nos ajudando. Então, a primeira edição de 2021, que é, na 
verdade, a segunda edição desse curso, a primeira edição aqui de 2021 
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vai ser de 21 a 25 de junho de 2021. Eu vou pedir para o pessoal da 
comunicação, o pessoal que está cuidando do chat, colocar o site do 
evento no chat. É o semanacap.bcp.nic.br. E lá nós já temos uma 
programação inicial, os temas que vão ser tratados, não é, os temas 
que vão ser tratados nesse curso, nessa edição. Cada dia um tema 
diferente, cada um voltado para operação de um provedor de Internet, 
não é? Então, a gente começa com o instrumental ótico, depois tem o 
passo a passo de planejamento de uma rede FTTH, depois a gente tem 
um tutorial de boas práticas avançadas para sistemas autônomos 
falando sobre communities, que essa a nossa equipe do NIC.br vai 
preparar. Temos um tutorial de segurança com o pessoal do CERT, e 
na sexta-feira a gente convidou o pessoal das CDNs para falarem sobre 
os Caches, sobre os PNIs e tudo que envolve cada uma das redes, e 
eu vou estar lá também comentando um pouquinho sobre o OpenCDN 
e sobre o funcionamento da CDN de forma geral. Então, vai ser um 
curso imperdível, não é, também com certificado, transmitido pelo 
YouTube gratuitamente. Coloquem na agenda, marquem na agenda, 
porque vai valer a pena. E na sexta-feira, no final desse curso, nós 
vamos ter uma feira, vamos ver uma feira virtual em uma plataforma 
que eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar, que vai ser 
diferente de todas ou, se não de todas, da grande maioria das feiras 
virtuais que vocês já participaram. Vai ser uma plataforma excepcional, 
com muita interatividade, com palestras também, com estandes 
virtuais. Vai ser diferente, gente. Fica atento, porque eu tenho certeza 
absoluta que vocês vão gostar muito e vão gostar muito não só do 
curso inteiro, da semana inteira, como dessa feira, que vai ser na 
sexta-feira de tarde. Então, marquem na agenda, deixem a agenda 
livre, porque vai valer a pena participar, 21 a 25 de junho agora, de 
2021. Eduardo. 

SR. EDUARDO BARASAL MORALES: É, Moreiras., acho que é 
legal de comentar da feira que a gente está querendo trazer um 
networking para as pessoas. Então, elas vão poder conversar entre si, 
vai ser ali com bonequinho, um avatar, vão poder conversar entre si e 
conversar, também, com os professores da semana. E vamos, 
também, já fazer o convite para todos os palestrantes do Intra Rede 
para estarem lá. Então, se você tiver alguma dúvida que não foi 
respondida, tenta ir lá na feira virtual para conversar com o seu 
palestrantes favorito, seja ali da Semana de Capacitação ou seja aí do 
Intra Rede. Já estamos fazendo o convite. 

Bom, vamos para os últimos avisos. O primeiro deles que eu 
quero falar é que a gente vai estar com as inscrições abertas do BCOP, 
tá, que é o BCOP EAD, que é o curso que a gente ministra aí para 
sistemas autônomos, Boas Práticas Operacionais para Sistemas 
Autônomos. As inscrições vão abrir 3 de maio, a turma é de 7 a 11 de 
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junho, tá? Então, as inscrições vão estar abertas, não deixem de se 
inscrever, tá? O curso é gratuito. 

Temos, também, o aviso do Camada 8. Então, a gente lança aí o 
podcast Camada 8, um episódio por mês. Desse mês a gente falou 
sobre DNS, não é, o sistema de DNS com o pessoal da Icann. Então, 
vale a pena aí vocês ouvirem. E, no próximo mês, a gente vai ter uma 
conversa sobre PTTs, só que PTTs internacionais, tá? Então, a gente já 
está gravando aí, e vai lançar. Então, acompanhem o podcast Camada 
8, porque todo mês a gente traz uma conversa diferente. 

Temos, também, o curso IPv6 EAD, tá? Esse é um curso que você 
faz no seu tempo, no momento que você quiser, basta você se 
inscrever lá no site dos cursos e eventos, e você pode ali se organizar 
melhor para ter o certificado em IPv6. 

Lembrar, também, que temos o próximo Intra Rede no dia 26 de 
maio sobre IoT, não é, que já foi até comentado aí pela Daniele, só que 
aí a gente vai tentar trazer uma visão muito mais técnica sobre o 
assunto, tá? Então, fique aí atento, porque vamos ter nossa próxima 
live. Então, a gente está tentando fazer os Intra Redes ali uma vez por 
mês. Acompanhem sempre. A gente sempre faz na quarta-feira, 
sempre ali no período da manhã, sempre no mesmo horário, tá? Então 
não deixe aí de acompanhar as nossas redes sociais. 

Então, sobre essa live aqui, o vídeo vai estar disponível no 
YouTube, as gravações das perguntas vão estar lá no YouTube. Então, 
acompanhem isso daí ao longo dos dias, se ficou alguma dúvida, para 
você assistir de novo. Temos, também, o aviso do formulário de 
avaliação. Então, eu vou pedir para o pessoal colocar o QR Code aí para 
responder duas perguntinhas, tá? São perguntinhas simples sobre o 
que você achou da live, tá? Então, estão botando o QR Code. Depois, 
vão colocar o link lá no chat, e aí vocês vão poder dizer o que vocês 
gostaram. 

E, para terminar, o resultado dos sorteios, porque, afinal, muita 
gente aí está esperando para ver se ganhou alguma coisa dos nossos 
sorteios. Então, da Juni Link IP e Cloud Network by Giovaneli 
Consultoria, que é a vaga lá para o curso de ISP Training, o sorteado 
é o Antonio Ferraz. Então, depois eles vão entrar em contato. Do 
Netfinders Brasil, que é uma vaga no curso de CCNP Enterprise modo 
gravado, o ganhador é o Ricardo Santos Gilioli. Da Globenet, que é o 
fone de ouvido Bluetooth, o sorteado é Wilson Roberto Berber Ananias. 
Da 4Linux, que é um treinamento na modalidade EAD à escolha do 
ganhador do sorteio, o sorteado é o Leonardo Courinos Lima da Silva. 
E o da Globo, que é o voucher da Globoplay com acesso grátis ali para 
dois meses, é a Adriana Langone Ferme Felix Sobral. Então, esses são 
os nossos ganhadores. Parabéns a todos, e, depois, eles vão entrar em 
contato com vocês. 
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Por fim, quero, além de agradecer toda essa Mesa, que foi 
esplêndida aí, a todos os nossos palestrantes, eu quero também 
agradecer aos nossos patrocinadores. Então, temos aí Juni Link IP e 
Cloud Network by Giovaneli Consultoria, WZTECH Networks, ICANN, 
Netfinders Brasil, Novatec Editora, Eletronet, Globenet Telecom, 
Mundivox, 4Linux, Solintel, Cisco e Logicalis, 4Bios IT Academy, Globo, 
Netflix, Fiber X e Huawei, e apoio de mídia da revista RTI e Infra News 
Telecom. Então, muito obrigado a todos e nos vemos no próximo 
evento. 


