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RESUMO 
 
 Desde suas primeiras experiências no Brasil, em 1988, a Internet sempre 
foi tema de ampla e polêmica discussão em todas as vertentes da sociedade 
brasileira. De acordo com Tamara Benakouche, dois fatores estimularam o 
incentivo governamental na implantação do sistema de redes no país: as 
finalidades de “ordem estratégico-militar” e de “ordem financeira”. Com as 
denúncias de espionagem pela agência americana National Security Agency 
(acrônimo em inglês, NSA), realizadas em meados de 2013, a questão da 
soberania e da segurança nacional foram levantadas, resultando no regresso do 
debate global acerca da regulamentação da rede e de seus príncipíos. Este 
estudo visa analisar as medidas regulatórias e os órgãos competentes que 
trabalham com o primeiro fator – estratégico-militar – tendo em vista a relevância 
deste tema neste novo cenário, onde a segurança e soberania nacional transcede 
o espaço físico e passa a atuar no espaço virtual. Espaço este, visto como terras 
ilimitadas, onde a regulamentação e as fronteiras são inexistentes.  
 
INTRODUÇÃO 
 

Desde suas primeiras experiências no Brasil, em 1988, a Internet sempre 
foi tema de ampla e polêmica discussão em todas as vertentes da sociedade 
brasileira. De acordo com Tamara Benakouche, dois fatores estimularam o 
incentivo governamental na implantação do sistema de redes no país. O primeiro 
fator, e talvez seja este o mais relevante neste artigo, refere-se às "finalidades de 
ordem estratégico-militar", dado o contexto de transição política nacional 
anteriormente comandada por uma ditadura civil-militar no âmbito doméstico, 
assim como o contexto da Guerra Fria no cenário internacional. O segundo fator 
descrito é o de ordem financeira, visto a busca de um maior desenvolvimento 
tecnológico das indústrias alocadas no país.   

A partir de setembro de 1994, com o governo Itamar Franco, a Internet 
passou a ter abertura ao mercado comercial, partindo do mercado de 
telecomunicações para a iniciativa privada, o que resultou no incremento do 
debate acerca de sua regulamentação.    

De acordo com um levantamento do Centro de Tecnologia e Sociedade da 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro (FGV-RJ), atualmente há mais de mil 
projetos de lei no Congresso Nacional que possuem como escopo o tema 
"Internet". Os projetos variam entre todas as temáticas de regulamentação da 
rede: comércio eletrônico, proteção à privacidade, liberdade de expressão, acesso 
à banda larga e crimes online - ou como vamos denominar a partir deste projeto, 
cibercrimes.   

Em junho de 2013 fora relatado publicamente, pelo ex-espião da CIA, o Sr. 
Edward Snowden,  denúncias de espionagem ao Brasil - assim como outros 
países, tal como a Alemanha - realizadas pela agência americana National 
Security Agency (NSA). Tal descoberta repercutiu abruptamente tanto no cenário 
internacional, quanto no cenário doméstico, resultando na retomada de dicussões 
e ações acerca da questão de segurança nacional, assim como a soberania e 
integridade dos Estados.    



Dado este contexto, o Brasil retomou a discussão sobre cibersegurança, a 
partir do surgimento e retomada de medidas polêmicas, com o propósito de gerar 
retalhiações e firmar seu posicionamento perante à sociedade internacional.  

A principal medida adotada pelo Estado brasileiro, foi a votação do, até 
então, projeto de lei 2126/2011, mais conhecido como "Marco Civil da Internet". O 
“Marco Civil da Internet” visa estabelecer os direitos, deveres e princípios para a 
utilização e desenvolvimento da Internet no Brasil. O escopo do projeto estabelece 
princípios sobre privacidade, liberdade de expressão, a função social da rede, 
assim como a responsabilidade dos cidadãos e empresas no campo digital. 

O anteprojeto de lei foi elaborado através de um debate colaborativo entre 
governo e sociedade civil em 2009, para que em 2011 o projeto fosse enviado 
pela Presidente Dilma Rousseff à Câmara dos Deputados. Desde a sua criação, o 
projeto foi amplamente discutido pela sociedade civil, governo e entidades 
privadas.  

Devido aos pontos polêmicos, este demorou quase três anos para a sua 
aprovação no Congresso Nacional e sanção presidencial, a qual fora realizada no 
evento NETMundial - evento multissetorial proposto pelo governo brasileiro logo 
após as denúncias - em abril de 2014.   

A partir de sua sanção, a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 é 
considerada a primeira regulamentação da Internet desde a sua criação.  
Adicionalmente, para incrementar ainda mais a discussão e a polêmica deste 
Marco, o governo brasileiro lançou à ONU o desafio de criar uma "regulamentação 
global" do uso da internet, ou seja, criar e regulamentar a sua governança, até 
hoje inexistente.  

Deste modo, este artigo científico buscará informações panorâmicas do 
cenário doméstico e internacional deste tema, de forma a gerar uma análise 
combinatória dos fatores que possam regulamentar a funcionalidade da 
cibersegurança brasileira, dada a complexibilidade deste tema tão recente na 
realidade internacional, e, principalmente, nacional. 
 
OBJETIVO  
 

Este artigo visa contextualizar a questão de cibersegurança, de modo a 
identificar seus principais atores estatais, assim como suas regulamentações no 
cenário nacional. Tal contextualização se dará através de uma análise 
combinatória de acervos literários específicos do assunto em questão, assim como 
de documentos educacionais relevantes, que permitirá uma abordagem e análise 
minuciosa deste período tão importante na história, na politica, economia e, 
principalmente, na sociedade brasileira. 
 
METODOLOGIA 
 

A contextualização do artigo ocorrerá através de uma análise combinatória 
de acervos literários específicos do assunto em questão, assim como de 
documentos educacionais relevantes. Adicionalmente, serão realizadas 
entrevistas com especialistas da área de cibersegurança, assim como o 
comparecimento em seminários e eventos relevantes do tema, possibilitando uma 
abordagem, tal como uma análise minuciosa deste. 
 



DESENVOLVIMENTO 
 
 Iniciada em abril de 2014, o desenvolvimento da pesquisa irá ser realizada 
em 12 meses, obedecendo às seguintes etapas:  
 

1. Análise bibliográfica sobre o tema abordado, com especial atenção as 
deliberações do governo brasileiro sobre cibersegurança;  

2. Levantamento e classificação dos acordos firmados pelo Brasil no âmbito 
da temática investigada; 

3. Participação em eventos relevantes do tema, tais como o NETMundial, 
ocorrida em abril, e o Congresso Internacional sobre o Marco Civil da 
Internet, a ocorrer em setembro deste ano; 

4. Realização de reuniões mensais para discussão da literatura e 
apresentação de resultados parciais; e a  

5. Elaboração de artigos para apresentação em encontros científicos e 
eventual publicação. 

 
RESULTADOS PRELIMINARES  
 

O escopo do projeto irá se fundamentar a partir da instauração da Internet, 
primeiramente em 1988 nos âmbitos acadêmico e militar e em 1994 no âmbito 
comercial, e as políticas públicas adotadas pelo governo Itamar Franco, de modo 
a disseminar o uso da rede.  
 Logo após esta introdução, serão contextualizadas as regulamentações da 
rede desde seu surgimento, através de um levantamento da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV-RJ), e será realizada uma análise minuciosa sobre a pressão das 
partes interessadas acerca destes projetos. Adicionalmente, será relatada a 
atuação do Sistema Nacional de Mobilização (SINAMOB) – “conjunto de órgãos 
que atuam de modo ordenado e integrado, e que tem por objetivo realizar, integrar 
e coordenar as ações de planejamento, preparo e execução das atividades de 
Mobilização Nacional e Desmobilização Nacional” - nas relações da 
regulamentação da rede em casos de segurança nacional – tais como as medidas 
tomadas pelo governo brasileiro após as denúncias de espionagem estadunidense 
de junho de 2013, relatadas pelo ex-espião da CIA, Edward Snowden.   
 A conclusão do projeto se dará através da retratação do Marco Civil da 
Internet – lei que visa estabelecer os direitos, deveres e princípios para a 
utilização e desenvolvimento da Internet no Brasil, fundamentados nos princípios 
sobre privacidade, liberdade de expressão, a função social da rede, assim como a 
responsabilidade dos cidadãos e empresas no campo digital – desde sua criação 
na esfera da sociedade civil, até uma análise minuciosa dos possíveis impactos de 
tal Marco nos âmbitos nacional e internacional 
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