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A CONSTRUÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET E A EDUCAÇÃO
HELOISA LOPES SILVA DE ANDRADE
EIXO: 14. TECNOLOGIA, MÍDIAS E EDUCAÇÃO
Resumo: Este trabalho versa sobre a Construção do Marco Civil da Internet e a Educação. A questão consiste em
saber: Qual é o sentido da Lei nº 9.965/2014? Estabelece-se como objetivos descrever a construção do Marco Civil na
Internet; oferecer analise dos dispositivos do referido diploma legal e o seu alcance na educação. Como resultado,
constatou-se que a construção do Marco Cível da internet caracteriza-se como fenômeno histórico assenta-se na rede
da cultura digital contemporânea. A base do texto legal apoia-se na Constituição Federal, alicerçada em princípios. O
referido diploma legal reconhece o cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos
os níveis de ensino, inclui a capacitação para uso seguro e responsável da internet como ferramenta para o exercício da
cidadania.
Palavras Chave: Marco Civil da Internet, Princípios, Educação.
Abstract:This paper is a lecture about Digital Culture and the Marco Civil da Internet. The central issue is to know the
meaning of the law nº 12.965/2014? It was established as goals describe the construction of civil milestone in internet;
provide analysis of provide analysis of the said statute devices and its scope in education. As a result, it was found that
the characteristic of contemporary culture as a historical phenomenon based on the digital culture network. The basis of
the legal text relies on the Federal Constitution , based on principles. That statute recognizes the fulfillment of the
constitutional duty of the state in the provision of education at all their levels, including training for safe and responsible
use of the internet as a tool for the exercise of citizenship. Key Words: Digital Culture, Marco Civil da Internet, Principles.
Há vinte e um anos o Brasil teve o acesso público à internet. A partir disso, o Direito foi desafiado em decorrência desse
advento. O Direito tem por objeto a experiência social como fato de convivência ordenada. Essa compreensão tem
como aporte a estrutura tridimensional do Direito de Reale (2006), os quais o fato, o valor e a norma atuam como elos
na realidade histórico-cultural.
As redes sociais quebraram as barreiras do isolamento e tornou-se possível superar o medo provocado pelo ato de
compartilhar questões políticas. O compartilhamento político foi denominado como ativismo nas redes. É um fenômeno
sócio cultural genuinamente novo no mundo e no Brasil. Para este estudo escolheu-se um fato que aconteceu com um
ativista no uso do ciberespaço que merece ser problematizado, pois demonstra as consequências da ausência de
regulamentação.
Conforme o portal da Organização não Governamental Artigo 19 (2014), um caso aconteceu em 21 de março de 2012.
A justiça do Pará determinou que a jornalista Maria Franssinete de Souza Florenzano suprimisse todo o texto escrito por
ela em seu blog referente ao vereador da cidade de Belém. A jornalista havia feito considerações críticas à uma suposta
fala do vereador. O político havia afirmado que “não se importar com o operário de edifício que desabou em 2011 na
cidade” (p.71). O vereador ingressou com uma ação contra a referida jornalista, acusando-a de calunia, injuria e
difamação, além de exigir a extinção do seu blog e perfis no Twitter e Facebook para que ela pudesse continuar a
trabalhar.
Tal situação demonstra como a ativista estava sendo cerceada de compartilhar e se manifestar nas redes sociais. O
que ficou registrado foi o excesso cometido pelo Estado e a necessidade da regulamentação da internet para proteger
os usuários e a liberdade de expressão. E não se deve perder de vista que a internet alavancou uma nova possibilidade
de monitorar os agentes públicos, no qual alargou amplamente a participação cidadã na política da gestão pública na
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esfera estatal. Assim, o cidadão ampliou o seu poder de monitorar os pleitos eleitorais.
Observa-se que, este caso, pontuado acima, revela que tudo aconteceu num contexto de desregulamentação da
internet. E com o crescente uso da internet, criou-se um cenário de novos desafios para o Direito, que, por sua vez,
passou a exigir um adequado tratamento jurídico. Isto, porque o Direito não incide sobre o indivíduo isolado mas sobre
as relações que ele estabelece com o mundo em seu entorno.
Um outro fato de repercussão internacional e amplamente divulgado foi o escândalo de espionagem que ocorreu em
junho de 2013. O caso refere-se a um ex- funcionário da agência americana de inteligência, CIA (Central Intelligence
Agency), Edward Snowden. Ele revelou que as agências de inteligência interceptaram mensagens e dados inclusive da
presidente da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Segundo Gomide e Souza(2013), em matéria publicada
na revista Época em julho de 2013, o propósito da espionagem era saber como os membros do Conselho de Segurança
da ONU votariam para aprovar sanções contra o Irã.
Este caso também aponta para uma necessidade de regulamentação do uso da rede em dimensão internacional. Tal
fato, levantou debate em três dimensões: a ausência de lei para privacidade no ciberespaço[i], a necessidade de
revisão dos acordos internacionais, em frente à uma guerra digital, e o que fazer contra a espionagem.
Conforme a NIELSE IBOPE (2014), líder mundial em mensuração do comportamento dos usuários da internet, aponta
que no Brasil, apenas no ambiente residencial, o número de usuários ativos chegou a 51,6 milhões em março de 2014.
E o número de usuários ativos em casa e no trabalho ultrapassou 60 milhões. Esta ampliação de usuários,
quantitativamente e qualitativamente, culminou com a adesão às redes sociais.
A internet é um fenômeno sócio cultural de uma sociedade complexa e global e traz no seu bojo diversas implicações no
âmbito jurídico. É nesse cenário que este estudo busca compreender o sentido da Lei.nº da Lei 12.965/2014,
denominada de Marco Civil da Internet. Diante do exposto, a indagação central consiste em saber: Qual é o sentido da
Lei nº 9.965/2014 e o seu alcance na Educação ? Estabelece-se como objetivos descrever a construção do Marco Civil
na Internet; oferecer analise dos dispositivos do referido diploma legal e o seu alcance na educação.
O trabalho está organizado a partir de dois pontos, o primeiro apresenta a construção do Marco Civil da Internet e o
segundo trata-se do sentido do referido dispositivo legal e seu alcance na educação.
Propõe-se como ponto de partida historicizar o contexto do lançamento do portal de consulta pública para auxiliar na
construção do Marco Cívil da Internet. Lemos (2014) aponta que o Marco Civil foi impulsionado como alternativa ao
Projeto de Lei nº 84/1999, chamada “Lei Azeredo”, do deputado federal Eduardo Azeredo (PSDB-MG), um dos
defensores no Congresso Nacional. Para Furtado(2013), o referido projeto, de natureza penal e de caráter nitidamente
repressor, apontava para a direção de concretizar no Brasil as disposições da Convenção de Budapeste[ii]. Vale
ressaltar que o Brasil não é signatário da referida Convenção.
Caso fosse aprovada, a lei provocaria um retrocesso no ambiente da internet no Brasil. A “Lei Azeredo” foi criticada pelo
seu conteúdo, que privilegiava a punição em detrimento da proteção civil. Diante disso, criou-se um descontentamento
no âmbito governamental, paralisando-a.
Diante de tal contexto, o Ministério da Justiça articulou-se para apresentar uma alternativa legislativa e, para tal, em
2009, mobilizou uma força-tarefa para a construção do Marco Civil, cuja preocupação central consistia em proteger os
direitos civis dos usuários da internet. Furtado (2013) aponta que, a partir desse momento, nasce a parceria entre o
Ministério da Justiça e o Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de
Janeiro, gerando o primeiro anteprojeto de lei do marco civil da internet, na perspectiva civil-constitucionalista, e não
penal.
Esta força tarefa da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, juntamente com o Ministério da justiça e o Ministério
da Cultura, inaugurou a denominada “plataforma colaborativa para debate e redação do Marco Civil. Uma iniciativa
pioneira, em que a chamada pública foi realizada para a construção de um projeto de lei importante e complexo”
(LEMOS,2014, p.5). É preciso ressaltar que tal plataforma, denominada de “cultura digital/ marco civil”, permitiu a
participação direta da sociedade civil, da comunidade empresarial e de representantes de áreas técnicas por meio de
colaboração online direta e aberta.
O debate público foi organizado em dois momentos, com a duração de quarenta e cinco dias cada etapa. Segundo
Lemos (2014), o primeiro gerou um debate sobre os princípios que iriam nortear a regulação da internet. Emergiram da
participação aberta pontos congruentes, como: liberdade de expressão, privacidade, neutralidade da rede, direito de
acesso, dentre outros. Após análise de tais princípios passou-se a sistematização do texto legal que dava concretude às
bases principiológicas.
No segundo momento do debate público, em abril e maio de 2010, todo o arcabouço textual-legal construído com base
nas sugestões recebidas durante a primeira etapa foi posto sob consulta, a fim de serem conferidas, apreciadas, e
mesmo criticadas pela comunidade. Neste aspecto, pode-se dizer que “na teoria política, a noção de espaço público se
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caracteriza pelo fato de que as colocações públicas respondem a critérios específicos que lhe conferem um interesse
geral” (CARDON, 2012, p.31). Nesse sentido, o uso da plataforma digital possibilitou uma nova geografia, em que os
espaços tornam-se visíveis à ação pública.
O Ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, (2014) no prefácio do livro Marco Civil da Internet apresenta um
dado quantitativo desta colaboração online direta. Segundo ele foram registrados mais de “2.300 contribuições, no
debate público” (CARDOZO, 2014, p.xxv). Assim, pode-se dizer que foi a primeira vez no Brasil, que um processo
construtivo de um projeto de Lei ganhou na própria WEB laboratório de experiências coletivas e democráticas.
Lemos(2014) salienta como foi importante a transparência no processo de consulta pública, visto que era permitido, em
tempo real, ver as contribuições dos demais cidadãos participantes.
[...] construiu-se um verdadeiro fórum hibrido de igualdade de vozes. Empresas de telecomunicações contribuíram de
forma aberta e lado a lado com usuários individuais da rede. Os argumentos de um e de outro competiam por sua
fundamentação, não por sua origem ou autoridade. [...] As posições públicas de cada participante serviu para ampliar e
qualificar o debate. (LEMOS, 2014, p.6).
Extraiu-se deste coletivo pensante um bom resultado de ideias qualificadas para a elaboração final do Marco Civil. A
ideia de inclusão cognitiva ficou latente quando os argumentos qualificadores estavam na mesma dimensão horizontal e
não de origem. A redação do texto foi concluída pelo Ministério da Justiça e pelos professores da Fundação Getúlio
Vargas e foi considerada uma lei tecnicamente solida e abrangente. A partir daí, o texto passou para o âmbito
governamental para ser analisado de forma ampla.
Segundo Lemos(2014), os Ministérios da Justiça, do Planejamento, da Ciência e da Tecnologia e Comunicação
apreciaram o texto e o modificaram minimamente, sem alterar a construção coletiva de uma maneira geral. Estes quatro
Ministérios elaboraram um documento com a seguinte designação: EMI Nº 00086-MJ/MP/MCT/MC datado em 25 de
abril 2011, da Subchefia de Assuntos Parlamentares, direcionado a Presidente da República Dilma Russeff.
Tal documento apresentava dezenove propostas para instituir o marco civil da internet no Brasil, afim de estabelecer
princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da rede mundial de computadores no Brasil. O referido documento foi
assinado por José Eduardo Martins Cardozo, Ministro da Justiça, Miriam Aparecida Belchior, Ministra do Planejamento,
Orçamento e Gestão, Aloizio Mercadante Oliva, Ministro da Ciência e Tecnologia, e Paulo Bernardo Silva, Ministro das
Comunicações. Pela pertinência, o histórico do processo de construção do projeto de lei do Marco Civil foi arquivado. A
seguir, trecho do aludido documento:
2-Dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD referente ao ano de 2009 realizada pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam a existência de sessenta e oito milhões de internauta, com
taxas de crescimento de mais de um milhão a cada três meses. [...] e esses números expressam a dimensão dos
diversos desafios para que a Internet realize o seu potencial social. [...] Um desses desafios é harmonizar a interação
entre o Direito e a chamada cultura digital, superando uma série de obstáculos críticos, presentes tanto nas instituições
estatais quanto difusos na sociedade. 3. No âmbito legislativo não existia texto de lei especifico para o ambiente
cibernético, que garanta direitos fundamentais e promova o desenvolvimento econômico e cultural. 4. Para o Poder
Judiciário, a ausência de definição legal especifica, em face da realidade diversificada das relações virtuais, tem gerado
decisões judiciais conflitantes, e mesmo contraditórias.[...] Controvérsias simples sobre responsabilidade civil obtêm
respostas que, embora direcionadas a assegurar a devida reparação de direitos individuais, podem, em razão das
peculiaridades da internet, colocar em risco as garantias constitucionais de privacidade e liberdade de expressão de
toda a sociedade.[...] 6. por fim, acrescente difusão do acesso enseja contratos jurídicos para os quais a definição fica a
cargo dos próprios contratantes sem a existência de balizas legais. (BRASIL, 2011)
Observa-se nos dados quantitativos aduzidos na transcrição acima que o número de usuários da rede é altíssimo e, até
então, não existia nenhum regramento para o uso da internet no Brasil. Finalmente, com a assinatura da Presidente
Dilma Rousseff e os outros quatro Ministros da Cultura, Ciência e Tecnologia, Comunicação e Justiça, o documento foi
encaminhado ao Congresso Nacional no dia 24 de agosto de 2011. No Congresso, foi designado como relator o
deputado Alessandro Molon (PT- RJ), e como é de práxis, abriu novos ciclos de debate sobre o projeto e novas
modalidades de consulta pública e começou a tramitar na Câmara Federal.
Vale abordar o art. 64 da Constituição Federal de 1988, o qual estabelece que “a discussão e votação dos projetos de
lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na
Câmara dos Deputados”. Segundo Furtado (2013) no Congresso Nacional, o Projeto foi numerado como PL
nº2.126/2011. “Durante sua tramitação, foram realizadas sete audiências públicas, [...] com representações de 60
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instituições dos diversos setores, como empreendedores, acadêmicos, operadoras telefônicas, ativistas, órgãos de
governo, artistas e empresas de tecnologia” (CARDOZO, 2014).
Vale ressaltar que o Marco Civil da Internet foi colocado em novo debate público por meio do portal e-Democracia da
Câmara dos Deputados, criado especificamente para possibilitar a participação de internautas representantes dos mais
diversos setores da sociedade. Como resultado registra-se “45 mil visitantes, 2.215 comentários e propostas. Foi a
primeira vez na história da Câmara dos Deputados que um projeto de lei utilizou sugestões enviadas pela internet, até
mesmo twitter” (CARDOZO,2014, p.xxvi).
Diante dos dados quantitativos apresentados acima, torna-se evidente que as novas práticas sociais de participação
online potencializam o ativismo cívico. Isso significa dizer que, por meio de colaboração e da autoria compartilhada, o
Marco Civil foi, até o momento, um projeto de lei amplamente debatido no Brasil na plataforma digital.
Outro aspecto relevante da construção do Marco Civil foi a consulta pública como metodologia de construção legislativa.
Consultas públicas são “formas que o governo tem para anexar a opinião pública ao processo de tomada de decisão”
(STEIBEL,2014, p.18). A consulta pública online proposta pelo Marco Civil consubstanciou-se em iniciativas oriundas do
governo, de cima para baixo, com objetivo de inclusão do cidadão. O ativismo digital do Marco Civil foi forma de
exercício da cidadania e caracterizou-se pelo debate efetivo sobre a matéria em estudo. No portal de consulta pública,
inaugurou-se a escrita digital como modo para qualificar o debate. Soares (2002) afirma que a formalidade da consulta
pública tem previsão legal no Direito Administrativo Federal e fundamenta-se na Lei nº 9.784/1999, que regula o
processo da Administração Pública Federal. Para este estudo é relevante ater-se ao caput do art. 31, no qual preceitua
que: “quando a matéria do processo envolver assunto de interesse geral, o competente poderá, mediante despacho
motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do pedido, se não houver
prejuízo para a parte interessada” (BRASIL, 1999).
Observa-se que no caso do Marco Civil da Internet o interesse geral pela regulamentação foi unanimemente
compartilhado, pois “se não existe representação verdadeira, não há democracia” (CASTELLES,2013 p.98). O parágrafo
1º do Art. 31 da Lei 9.784 /1999 prevê expressamente “a abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos
meios oficiais, a fim de que pessoas físicas ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para o
oferecimento de alegações escritas.” (BRASIL, 1999).
Faz-se oportuno dizer que, apesar de toda força tarefa para construção do Marco Civil da Internet, a partir da
sólida parceria de trabalho, assim como a criação do portal Cultura Digital, da abordagem metodológica de consulta
pública na construção legislativa, do incremento do ativismo cívico, o projeto de lei ficou “paralisado” na Câmara dos
Deputados no período de 2011 à 2013.
No entanto em 05 de junho de 2013, o periódico britânico The Guardian publicou a primeira entrevista exclusiva com
Edward Snowden, denunciante da National Security Agency. Snowden revelou as recentes intromissões e manipulações
de dados localizadas por agências de espionagem norte americanas. Tal entrevista revelou ao mundo que a referida
agência de inteligência interceptou mensagens e dados da Presidente da República Federativa do Brasil Dilma
Ruosseff. Sobre tal fato, Lemos (2014) salienta que, meses anteriores à revelação de Edward Snowdew, a Secretária de
Estado Hillary Clinton do Estados Unidos, em suas viagens pelo mundo, divulgou amplamente que a internet é
fundamental para a democracia e para a liberdade. Tais episódios revelaram as contradições entre princípios
democráticos constitucionais dos Estados Unidos e as suas práticas realizadas no interior da National Secutity Agency.
A resposta a tal fato ocorreu em setembro do ano de 2013, quando a presidente Dilma Rousseff na abertura da
68ª da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) ocorrida em Nova York, em setembro de 2013, fez um discurso no
qual apontou que “a ONU deve desempenhar um papel de liderança no esforço de regular o comportamento dos
Estados frente essa tecnologia [...] a internet é uma rede social fundamental para construção da democracia”. Propôs
ainda a realização do Encontro Multissetorial Global sobre o futuro da Governança da Internet - o NET Mundial.
Nos dias 23 e 24 de abril de 2014, na cidade de São Paulo, foram sediados dois eventos, a “NET mundial” e o Fórum da
Internet no Brasil. Santos (2014) salienta que o Fórum é um evento anual do Comitê Gestor da Internet, cujo objetivo é
debater sobre a governança global da internet. Vale considerar o questionamento que emergiu: “repensar o modelo de
governança da internet centrado nos Estado Unidos, [...] como também, fortalecer o debate sobre [...] “administração e
controle na forma multilateral e multissetorial da governança global da internet” (SANTOS,2014). Após formalização de
grupos de trabalhos e suas respectivas sistematizações, foi produzido um documento nomeado como “Declaração
multissetorial de São Paulo”.
O Projeto do Marco Civil da Internet, que até então estava Câmara, ganhou impulso e foi reconhecido como
“instrumento legislativo mais sofisticado disponíveis como respostas às várias práticas da National Secruty Agency. [...]
era perfeito para respostas política e técnica ao caso Snowden. [...] além [...] do seu compromisso com as liberdades
civis”. (LEMOS,2014, p. 7).
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Diante dos fatos, a presidenta, Dilma Rousseff pediu urgência ao Congresso Nacional para que a tramitação do
projeto de lei do Marco Cívil da Internet. O pedido de urgência apoiou-se na “prerrogativa do artigo 64 da Constituição
de 1988, no qual preceitua-se no caput do referido artigo que “a discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do
Presidente da República, do Supremo Federal dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados”. § 1º O
Presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua autoria” (BRASIL, 1988). Por isso,
Lemos afirma: “todas as atividades legislativas da Câmara foram suspensas até que houvesse aprovação do Marco
Civil.” (LEMOS, 2014, p.8).
Observa-se que uma nova força tarefa foi revigorada para aprovação do Marco Civil da Internet no poder executivo.
Neste contexto, pode-se dizer que, como resultado de toda uma nova movimentação, o corpo normativo jurídico, que
regulamenta o uso da internet no Brasil, materializou-se, culminando na aprovação que foi sancionada pela Presidente
da Republica Dilma Rousseff na Lei nº 12.965 e publicada pelo Diário Oficial da União em 24 abril de 2014. A lei
estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A Lei nº12.965 de 23 de abril de
2014, denominada de Marco Civil da Internet, com seu rol de trinta e dois artigos, “caracteriza-se por ser um
microssistema, por conter, em um único texto, normas de diversos ramos do conhecimento jurídico” (LIMA,2014, p.529)
Assim, estudar as primeiras impressões da Lei constituiu um desafio teórico e prático. O procedimento metodológico de
construção deste estudo desenvolveu-se da seguinte forma: utilizou-se de leituras preparatórias, temáticas e
interpretativas afim conhecer e traçar uma visão panorâmica do corpus da Lei 12.965/2014. Finalmente, centralizou-se
na leitura interpretativa com o propósito de tecer considerações sobre a indagação central deste estudo: Qual é o
sentido da Lei nº 9.965/2014 e a sua implicação na Educação?
Afim de compreender a dimensão de sentido do referido diploma normativo foi necessário ater -se como aporte inicial a
Constituição Federl de 1988, conhecida como Constituição cidadã. Esta apresenta no seu escopo o perfil
jurídico-político do país e caracteriza-se pela organização do Estado Democrático de Direito em uma República
Federativa formada pela União indissolúvel dos Estados, dos municípios e do distrito Federal. A Constituição da
República acolhe, promove e garante a liberdade de expressão, a liberdade de impressa e o direito à informação
(art.5º,IV IX e XIV; art.220 da CF/88), de um lado, e o direito à privacidade (art.5º, X, da CF/1988) do outro. A garantia
constitucional da liberdade de expressão, em todas as suas modalidades, e da privacidade, em todos os seus níveis de
densidades, é uma exigência democrática e um imperativo associado à proteção dos direitos humanos e fundamentais
contidos na Constituição.
Priorizar a Constituição, para compor as primeiras reflexões deste estudo, significa assegurar o seguinte
posicionamento: o Marco Civil da Internet não é a “constituição da internet’, qualquer aproximação com essa ideia é uma
impropriedade interpretativa. Porque, de acordo com a noção de ordenamento jurídico, o Marco Civil da
Internet, é uma legislação, mas, não encontra-se num plano superior, não tem status de supremacia. Isto significa
dizer que “embora reproduza no plano legal diversos direitos fundamentais, o Marco Civil, enquanto lei ordinária[...] deve
ser interpretado à luz da Constituição Federal e nunca o inverso.” (LEITE, 2014, p.243). Constata-se também que o
Marco Civil traz no seu arcabouço “a moldura de direitos e liberdades individuais dos usuários, mas que, [...] precisa ser
complementada por outras leis e regulamentos” (LEITE, 2014, p.243).
Vale ressaltar que a Lei 12.965/2014 procura garantir no plano infraconstitucional as bases de proteção do Direito civil
para orientar o mundo digital em detrimento de apresentar normas de caráter repressoras de índole penal. Neste
sentido, ficou evidente que “não foi objetivo do Marco Civil criar regras que cuidassem de aspectos penais, como os
crimes virtuais” (LEITE, 2014, p.242).
Observou-se que o Marco Civil da Internet apresenta um arcabouço, cujo sentido é “mais principiológico do que
regulamentador, pois, [...] seus dispositivos apenas reconhece direitos fundamentais já previstos na Constituição
Federal/88 ou em documentos internacionais dos quais o Brasil é signatário, tal como o Pacto de São José da Costa
Rica” (MORAIS, 2014, p. 641-642).
É pertinente para este estudo observar a definição fornecida pela doutrina, como a de De Plácito e Silva, que define:
Princípio, no plural, significam as normas elementares ou os requisitos primordiais instituídos como base, como alicerce
de alguma coisa[...] revelam o conjunto de regras ou preceitos, que se fixam para servir de norma a toda espécie e ação
jurídica, traçando, assim, a conduta a ser tida em operação jurídica[...] exprimem sentido mais relevante que o da
própria norma ou regra jurídica[...]mostram-se a própria razão fundamental de ser das coisas jurídicas, convertendo-as
em perfeitos axiomas[...] significam os pontos básicos, que servem de ponto de partida ou de elementos vitais do próprio
Direito (SILVA,2001, p.639).
Assim, os princípios são linhas diretivas que informam o enunciado lógico implícito e explicito, o qual vincula, de modo
inexorável, o entendimento e a aplicação das normas jurídicas. Já os objetivos da lei são as direções, as intenções
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praticamente delimitadas, que visam um fim específico.
Com o firme propósito de abarcar o corpus da referida lei, com prioridade aos princípios, reconhece no primeiro capítulo
do Marco Civil da Internet, as disposições preliminares à uma abertura principiológica. São indicados os fundamentos,
os princípios e os objetivos do Marco, além da definição de conceitos e de regras de interpretação. Entre os
fundamentos, enumeram-se elementos da realidade jurídica do uso da internet que servem de pressupostos para a
proposta. Por sua vez, entre os princípios, figuram pontos norteadores que devem informar a aplicação do direito em
relação à matéria. Já no âmbito dos objetivos, apontam-se as finalidades a serem perseguidas de forma permanente,
não apenas pelo Estado, mas por toda a sociedade.
É pertinente ater-se no seguinte posicionamento:
Considerável consenso da Dogmática Jurídica atual é o reconhecimento do caráter normativo dos princípios jurídicos.
[...] abandonou-se a noção de que preceitos princípiológicos não possuem força normativa, isto é não estabelecem
direitos e obrigações.[...] Daí que aquilo que o Marco Civil chama de fundamentos, princípios e objetivos será objeto de
sucessivas densificações (LEITE,2014, p. 244).
Cabe salientar que, os princípios são referências de forças como autêntica norma jurídica, e seu fio condutor serve de
base para a concretização da futura da justiça e do Direito. Isto é, os princípios não devem ser ignorados pelo interprete
como também não comportam significados arbitrários. Outro aspecto da Lei 12.965/2014 refere-se ao art.3º § único, o
qual estabelece que “Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio
relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que à República Federativa do Brasil seja parte”. Este preceito
legal interliga com o § 2º, do art. 5º da Constituição Federal de 1988, o qual preceitua que: “Os direitos e garantias
expressas nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou tratados
internacionais.
Uma breve descrição de alguns dos dispositivos da Lei 12.965/2014 serão destacados com o propósito de identificar
pontos de confluência com os ramos Constitucional e Direito Fundamental, o art.26, preceitua que:
O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a
capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso seguro, consciente e responsável da internet como
ferramenta para o exercício da cidadania a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico (BRASIL, 2014).
Na perspectiva de Jesus e Milagres(2014), o dispositivo acima garante a obrigatoriedade do oferecimento da disciplina
“Educação Digital” em todos os níveis de ensino, ainda que seja uma obrigação destinada a entes e Poder Público. Isto
significa que, para o Marco Civil, a obrigatoriedade do ensino do uso da internet atinge aos três níveis de escolaridade
fundamental, médio e superior, buscando o uso seguro consciente e responsável da Internet. O conteúdo acima está na
confluência do art. 6º da Constituição Federal que trata dos direitos sociais a educação. Outro dispositivo ainda no ramo
do Direito Constitucional é o art. 27 estabelece que:
As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet como ferramenta social devem: promover a
inclusão digital; buscar reduzir as desigualdades, sobretudo
entre as diferentes regiões do País, no acesso à tecnologia da informação e comunicação e no seu uso, e fornecer a
produção e circulação de conteúdo nacional (BRASIL,2014).
O Marco Civil da Internet aproxima-se das Normas de Interpretação no art.6º, o qual preceitua-se: “na interpretação
desta Lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos previstos, a natureza da internet, seus
usos e costumes particulares e sua importância para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e
cultural” (BRASIL, 2014). Acredita-se que o Marco Civil da Internet, ao estabelecer diálogo com os outros diplomas
legislativos, garante decisões coerentes no âmbito do judiciário.
É pertinente ater-se no seguinte posicionamento:
Considerável consenso da Dogmática Jurídica atual é o reconhecimento do caráter normativo dos princípios jurídicos.
[...] abandonou-se a noção de que preceitos princípiológicos não possuem força normativa, isto é não estabelecem
direitos e obrigações.[...] Daí que aquilo que o Marco Civil chama de fundamentos, princípios e objetivos será objeto de
sucessivas densificações (LEITE,2014, p. 244).
Cabe salientar que, os princípios são referências de forças como autêntica norma jurídica, e seu fio condutor serve de
base para a concretização da futura da justiça e do Direito. Isto é, os princípios não devem ser ignorados pelo interprete
como também não comportam significados arbitrários. Outro aspecto da Lei 12.965/2014 refere-se ao art.3º § único, o
qual estabelece que “Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio
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relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que à República Federativa do Brasil seja parte”. Este preceito
legal interliga com o § 2º, do art. 5º da Constituição Federal de 1988, o qual preceitua que: “Os direitos e garantias
expressas nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou tratados
internacionais.
Todas as iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção da internet devem promover a inclusão digital e
buscar reduzir as desigualdades entre regiões do Brasil, no acesso e uso das tecnologias da informação e
comunicação. Igualmente, tais iniciativas devem fomentar ou priorizar a produção de conteúdo nacional, valorizando
iniciativas brasileira.
Este estudo refletiu sobre a Lei Federal nº 12.965/2014, designada Marco Civil da Internet construída a partir de uma
experiência colaborativa numa plataforma da cultura digital. Identificou que nos seus primeiros artigos estabelece
moldura principiológica, fundamentos, princípios e objetivos. Assegura o cumprimento do dever constitucional do Estado
na prestação da educação, em todos os níveis de ensino inclui a capacitação para o uso seguro, consciente
responsável da internet. Em suma, esse diploma legal reafirma que o acesso à internet é meio de exercício do direito
constitucional fundamental à cidadania. Para finalizar, pode-se dizer que o sentido da internet é uma forma política
completa, constitui um laboratório em escala planetária de experiências democráticas: auto-organização dos cidadãos,
deliberação ampliada a novos públicos, implementação de coletividades transnacionais e socialização do saber.
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[1] [1] Ciberespaço a palavra foi inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica
Neuromante. No livro, esse termo designa o universo das redes digitais, descrito como campo de batalha entre
multinacionais, palco de conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. Ciberespaço como espaço de
comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memorias dos computadores. (LEVY, 1999,
p.92).
[1] A Convenção sobre o cibercrime, também chamada de Convenção de Budapeste, aprovada na cidade do mesmo
nome, em 23 de novembro de 2001, foi construída sob o cenário de medo que fortaleceu uma visão catastrófica de
vigilatismo e controle como base do combate ao terrorismo pós 11 de setembro de 2001.
CONVENÇÃO DE BUDAPESTE quer obrigar provedores de internet a violar a comunicação em tempo real. In Blog do
Sergio Amadeu. Disponível em < http://samadeu.blogspost.com2008/08conveno-debudapeste-transforma.html.> Acesso
18 nov 2014.
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