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São Paulo, 4 de março de 2015.
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Excelentíssimo Senhor José Eduardo Cardoso, Ministro da Justiça.

Espanada dos Ministérios, Palácio da Justiça, Bloco T, Edifício sede.

CEP. 70,064-900 - Brasília/DF

C/C:

Mariana Giostri Oliveira Rolim, Diretora Executiva, Brasscom

Sérgio Sgobbi, Diretor de Relações Institucionais, Brasscom

Assunto: Debate Público sobre Marco Civil da Internet

Prezado Ministro José Eduardo Cardoso,

A Brasscom, Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia da Informação e
Comunicação, entidade que congrega seleto grupo de empresas fornecedoras de hardware,
software, soluções e serviços de TIC, tem comó missão trabalhar em prol do desenvolvimento do
setor, potencializando seu alcance sobre a economia e o bem-estar social.

A Brasscom parabeniza V. Exa. pela iniciativa de colocar em debate público a
regulamentação da Lei 12,965/2014, Marco Civil da Internet, e o Anteprojeto de Lei sobre
Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, disponibilizando um espaço público moderno para o
acolhimento de contribuições da sociedade em torno de temas tão relevantes.

Outrossim, agradecemos a presença de Marília de Aguiar Monteiro, Coordenadora de
Consumo e Sociedade da Informação, da Coordenação-Geral de Estudos e Monitoramento de
Mercado, do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (Senacon), Danilo Doneda,
colaborador externo do Senacon, ilustres representantes deste Ministério de histórico relevância,
no Painel organizado pela Brasscom em conjunto com o Centro de Estudos Sociedade e
Tecnologia da USP, sobre Privacidade e Proteção de Dados Pessoais e Marco Civil da Internet,
que muito contribuíram para o aprofundamento das discussões que balizarão as contribuições
da Brasscom em ambos os debates abertos sob a liderança de V.Exa,,

Servimo-nos desta para, a exemplo do que ocorreu com o debate público do
Anteprojeto supra, solicitar a postergação do debate público sobre o Marco Civil da Internet até
o próximo dia 30 de abril. Tal adiamento ser justifica pela imperiosa necessidade de ampliar o
debate entre os diversos atores sociais envolvidos. Neste sentido, além da ampliação interna à
Brasscom, que envolve interações e troca de experiências junto aos especialistas das empresas
multinacionais associadas à Brasscom e respectivo alinhamento com os demais associados,
estamos cogitando promover um evento de maior envergadura, com o envolvimento de outras
associações, especialistas nacionais e estrangeiros, ligados à tecnologia, ao Estado, ao direito, e
aos negócios. Sentir-nos-emos honrados com a sua presença na qualidade de palestrante de
destaque (keynote spea!<er).
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Na expectativa que nosso pleito seja acatado e reiterando nosso compromisso com o
Brasil, colocamo-nos à disposição..

Sérgio Paulo Gailindo
Presidente Executivo

Sobre a Brasscom

A missão da Brasscom,Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação
e Comunicação, é aumentar a competitividade global do setor de TIC do Brasil e disseminar a sua
capacidade transformadora para todos os outros setores econômicos, aumentando a sua
eficiência e produtividade e criando benefícios para toda a sociedade brasileira.

A entidade exerce papel de articulação entre os setores público e privado nas esferas
federal, estadual e municipal, lidera a discussão de temas estratégicos para o setor, como a
desoneração da folha de pagamentos, a promoção internacional com foco no aumento das
exportações e internacionalização das empresas, a geração de empregos, formação de mão de
obra e a inclusão social.

Associados da Brasscom

A Brasscomtem 38 associados dentre as maiores e mais significativasempresas do setor
e conta com 10 associados institucionais.

São associados da Brasscom: Accenture, Algar, Alog, Atos, BRQ, BSI Tecnologia, CA
Technoiogies, Capgemini, CI&T, Cisco, Deli, EMC^ Facebool<, GFT, Globalweb, Googie, Grupo
Contax, HP, Hughes, IBM, Infosys, Intei, Linx, Locaweb, iVlicrosoft, Oracle, Promon Logicalis,
Resource, SAP, Scopus, Spread, Stefanini, T-Systems, Tata, Tech Mahindra Tivit, Totvs, Unisys.

São associados institucionais da Brasscom; B2B Magazine, CDI - Comitê para a
Democratização da Informática, Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, C.E.S.A.R,
Inatel - Instituto Nacional de Telecomunicações, USP - Universidade de São Paulo, UNESP -
Universidade Estadual Paulista, ÜNICAIViP - Universidade Estadual de Campinas, UFPE -
Universidade Federal de Pernambuco.
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