RELATÓRIO DO WORKSHOP
1. Informações básicas sobre o workshop


Título e tema do workshop:

“O Papel do Pequeno Provedor na Universalização de Acesso e Segurança
da Rede frente à tecnologia 5G”;


Formato (painel, mesa redonda ou debate; outro formato)
Mesa redonda;



Proponentes e coproponentes: nome; gênero; estado; cidade; e-mail; organização;
setor (empresarial, governamental, terceiro setor, comunidade científica e
tecnológica).

Leonardo
Galli
Reis,
masculino;
leonardo.reis@solintel.com.br; Solintel; setor empresarial;

Londrina/PR;

Mariana Palma Vidotti, feminino, Londrina/PR; mariana.vidotti@gev.adv.br;
Gardemann & Vidotti Advogados Associados; setor empresarial.


Palestrantes ou debatedores(as): nome; gênero; cidade-UF; organização; setor
(empresarial, governamental, terceiro setor, comunidade científica e tecnológica) e
minibiografia.

Nome do palestrante do Setor Empresarial
ANNA CLAUDIA DE BRITO GARDEMANN - Empresária e Advogada na área de
Direito de Telecomunicações. Formada em Direito, especialista em Direito
Processual Civil e Filosofia Jurídica e Política. Consultora em Direito Tributário
para provedores de internet. Professora de Direito para Provedores na escola
VLSM. Disseminação de conhecimento através de painéis e palestras. Sócia do
escritório de advocacia Gardemann & Vidotti Advogados Associados.
Nome da palestrante do Terceiro Setor
FLAVIA LEFEVRE GUIMARAES - feminino, São Paulo/SP, Conselheira da
PROTESTE (Associação de Consumidores), membro do conselho consultivo da
ANATEL, representando consumidor (2006-2009), membro do conselho diretor
do ILUMINA (Instituto de Desenvolvimento Estratégico do Setor Energético SP)
e membro da Diretoria de Infraestrutura em Telecomunicações da FIESP. Mestre
em Processo Civil pela PUC-SP. Publicou “Desconsideração da Personalidade
Jurídica no Código do Consumidor – Aspectos Processuais”, Editora Max
Limonad, 1998; “A Proteção ao Consumidor de Serviços Públicos”, Editora Max
Limonad, 2001 e “Direito e Regulação no Brasil e nos EUA”, organizado por
Marcelo Figueiredo, Editora Malheiros, 2004.
Nome do palestrante da Comunidade Técnica e Científica
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RICARDO VIEIRA DE SOUZA - masculino, São Paulo, Graduado, Pós Graduado
Latu Sensu e Mestre pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP); membro do Grupo de Pesquisa Dignidade Humana Estado Democrático de
Direito PUC-SP e CNPq; Membro das Comissões de Ciência e Tecnologia, Direito
Digital e Compliance, Direito do Consumidor da OAB/SP; Palestrante do
Departamento de Cultura e Eventos da OAB/SP; Egresso do Curso de Curta
Duração da Escola de Governança da Internet no Brasil - EGI promovida pelo
CGI.br e NIC.br; Autor de artigos jurídicos relacionados à direito digital.
Nome da palestrante do Governo
KARINA CORREIA FIGUEIREDO - Mestranda do Programa de Pós Graduação em
Segurança Pública pela Universidade Federal do Pará (2018). Possui graduação
em Direito pela Universidade da Amazônia (2010). Atualmente é Delegada de
Polícia Civil lotada na Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos
- DPRCT, coordenando diversas operações policiais de repercussão nacional.
Instrutora da Academia de Policia Civil do Pará, no Instituto de Ensino de
Segurança Pública do Pará. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. Palestrante e colaboradora de diversas
escolas de Belém em projetos de educação digital e em prevenção de crimes.
Nome do moderador
LACIER DA COSTA DIAS JUNIOR - masculino, Londrina/PR - Professor e Diretor
Técnico, Regulatório e Acadêmico com foco em melhorias dos processos nos
provedores de internet, no âmbito técnico e regulatório. Como acadêmico
desenvolvo trabalhos que focam na difusão do conhecimento e padronização
técnica, seguindo o modelo das boas práticas operacionais, focado em
Roteamento para Provedores de Acesso à internet, Redes Corporativas e
Operadoras.
Nome do Proponente
LEONARDO GALLI REIS - masculino, Londrina/PR, Advogado, especialista em
Direito Civil e Processo Civil pelo Instituto Damásio de Jesus, pós-graduado pela
Escola da Magistratura do Paraná lato sensu, atuando como Supervisor Jurídico
na empresa Solintel - Soluções Inteligentes em Telecomunicações Ltda. Egresso
dos Cursos Ministrados pela Escola de Governança da Internet - NIC.br, sendo
eles: 2º e 3º Cursos Jurídicos da EGI e IV Curso Intensivo da EGI 2017; Egresso
da Nona e Décima Escola do Sul de Governança de Internet - SSIG 2017 e SSIG
2018. Participante DiGiLAT 2019.
Nome do Relator e Co-proponente
MARIANA PALMA VIDOTTI - Advogada atuante no setor de telecomunicações há
5 anos, especialista em Direito Tributário pelo IBET. Egressa da V Turma da
Escola de Governança de Internet do Brasil. Sócia do Escritório Gardemann &
Vidotti
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2. Estruturação do workshop


Objetivos e resultados (propostos e atingidos);
◦ Buscar consenso em relação ao Papel do Pequeno Provedor na
Universalização de Acesso e Segurança da Rede frente à tecnologia 5G



Justificativa em relação à governança da Internet;
◦ Este tema norteia as relações entre Provedores de Conteúdo, Acesso e os
órgãos reguladores, buscando um equilíbrio entre todos os entes
envolvidos neste ecossistema de governança da internet.



Metodologia e formas de participação desenvolvidas durante o workshop
◦ O Workshop foi desenvolvido para apresentação em uma mesa redonda
onde todos os participantes e o público em geral pudessem levantar
preocupações e provocações acerca do tema, sempre visando a ideia
principal de se buscar a elaboração de um Termo de Compromisso
Multissetorial.

3. Síntese dos debates
A síntese dos debates deverá apresentar:


Síntese
dos
posicionamentos
e
propostas
apresentadas
palestrantes/debatedores e participantes (incluindo as perguntas);



Identificação de consensos, pontos a aprofundar e dissensos.

Tipo de
manifestação
(posicionamento
ou proposta)

Anna
Gardemann
Empresarial

-

Conteúdo

Consenso ou
Dissenso

Ressaltou que a minuta do edital de
Leilão da Anatel referente ao 5G não
faz diferenciação entre grandes e
pequenos provedores, de modo que
todos deveriam seguir as mesmas
regras. Acontece que, se a
exploração do 5G se der por outorga
SMP,
os
PPPs
terão
uma
desvantagem
competitiva
em
relação aos grandes, por não

- Consenso: levar
proposta para Anatel
para
regulamentar
uma
diferenciação
entre os grandes e
pequenos provedores
no tocante ao seu
papel
de
Universalização
da
Internet

pelos(as)

Pontos a aprofundar
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estarem familiarizados com a
regulação do SMP e por esta ser
uma relação densa, que merecia
uma assimetria regulatória para
proporcionar maior possibilidade de
participação
dos
PPPs,
com
obrigações menos penosas do que
para grandes prestadoras.

levar
Karina Campelo Trouxe informações de como a Consenso:
policia
civil
está
se
preparando
para
proposta
para
Anatel
- Governo
vinda dessa nova tecnologia e as
implicações desses ataques na
rotina investigativa, as dificuldades
enfrentadas, dentre outros aspectos.

para
regulamentar
uma
diferenciação
entre os grandes e
pequenos provedores
no tocante ao seu
Na sequencia se posicionou sobre a
papel
de
dificuldade de identificação dos
Universalização
da
autores de crimes cibernéticos em
Internet
virtude dos elevados índices de
CGNAT que os Provedores tem se
utilizado em virtude do esgotamento
do IPv4

Flavia Lefevre - - Citou algumas
direcionadas aos
Terceiro Setor

preocupações
usuários da
tecnologia 5G em relação a
segurança da rede e de dados.
- Comentou sobre a interpretação
diversa do correto sobre o Marco
Civil da Internet
- Abordou a questão da fragilidade
da tecnologia 5g e o que isso implica
no caso de ataques, pois seria
extremamente danoso e prejudicial
para os direitos dos usuários,
principalmente aqueles trazidos pelo
Marco Civil e agora pela LGPD.

Consenso:
levar
proposta para Anatel
para
regulamentar
uma
diferenciação
entre os grandes e
pequenos provedores
no tocante ao seu
papel
de
Universalização
da
Internet

levar
Ricardo Vieira - - Comentou sobre a falta de Consenso:
granularidade
dos
blocos
para
os
proposta
para
Anatel
Academia
PPP’s, assim como a Dra. Anna
falou da questão da desvantagem
competitiva o Dr. Ricardo trouxe uma
visão de como o setor técnico
acadêmico enxerga a tecnologia 5G

para
regulamentar
uma
diferenciação
entre os grandes e
pequenos provedores
no tocante ao seu
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e levantou algumas sugestões para papel
melhorar
a
participação
dos Universalização
pequenos provedores neste Pleito Internet
Licitatório.

de
da

- Abordou a questão de tratar os
desiguais de maneira desigual
ressaltando o posicionamento do
empresarial,
no
sentido
da
importância de uma regulação mais
branda para pequenos provedores,
como é o caso de outras regulações
da ANATEL.
- Falou da proteção de dados e
finalizar com os impactos na
identificação dos sujeitos em caso
de crime cibernético.

Lacier Dias
Moderador

- - Informou que os PPPs juntos Consenso:
formam a maior prestadora de
Telecom do Brasil, alcançando na
fibra ótica 6,133mi contratos, ou
seja, 59% de toda a base da
tecnologia no País. A ANATEL
realizou consulta pública de minuta
do
processo
licitatório
para
implementação da tecnologia 5G, e,
embora
os
PPPs
estejam
contemplados
como
empresas
hábeis a operar esta tecnologia no
edital, alguns pontos dessa consulta
deixam
o
setor
um
pouco
apreensivo.

Leonardo Reis- - Como proponentes apenas
Relator
e estiveram de acordo com as
propostas e sugestões levantadas
Mariana Vidotti

levar
proposta para Anatel
para
regulamentar
uma
diferenciação
entre os grandes e
pequenos provedores
no tocante ao seu
papel
de
Universalização
da
Internet

Consenso:
levar
proposta para Anatel
para
regulamentar
uma
diferenciação
entre os grandes e
pequenos provedores
no tocante ao seu
papel
de
Universalização
da
Internet

4. Perguntas do Público:
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4.1 Perguntas do público presencial:
Em virtude da pandemia do Novo Coronavírus todo o público acompanhou
remotamente o FIB.
4.2 Perguntas do público remoto:
1) Remetente: Paulo Lopes
Destinatário: 3º Setor - Flávia Lefevre
Pergunta:
É importante que toda a sociedade se prepare para cada nova escala. Na saúde, por
exemplo, há um atraso em relação às outras áreas de TIC e os fabricantes de
equipamentos ainda não se adequaram aos riscos. Como o 3º Setor olha para esse défict
sendo que pode haver vazamento de dados sensíveis dos pacientes?
Respondido que estamos defasados em relação à LGPD, principalmente se nos
compararmos a outros países, pois nem temos ainda o Conselho Multisetorial e
muito menos a ANPD formatada. Na área de saúde isto é ainda mais importante,
ainda mais se tratarmos estes dados com menos rigor do que o adequado. Pediu
celeridade para criação da ANPD, principalmente pelos órgãos competentes do
Governo. Reiterou que as Políticas Públicas vem sendo mal aplicadas para que a
infraestrutura chegue aos locais mais remotos, o que gerou com que os PPP’s
investissem mais do que as grandes teles. Sugeriu a aplicação do FUST para de
fato cumprir a Universalização da Internet. Citou os recursos do PERT no tocante à
adaptação dos regimes de concessão para autorização.
2) Remetente: Bruno - UFPA
Destinatário: Governo - Karina
Pergunta:
Falou sobre a tecnologia 5G no Pará.
Respondido que existe um site com todas as informações necessárias para
ele saber sobre os investimentos nesta área. Dra. Karina ficou de enviar pelo chat.

Link para vídeo completo do Painel no YouTube: [clique aqui]
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