Claudiane Alexandre de Carvalho
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

MJ-ChefiadeGabinete
sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016 15:22
Didoc GM
ENC: Contribuição do CGI.br à Regulamentação do Marco Civil da Internet

Prezados,
Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Senhoria para inclusão no SEI.

Atenciosamente,

-----Mensagem original----De: assessoria@cgi.br [mailto:assessoria@cgi.br]
Enviada em: sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016 12:53
Para: MJ-ChefiadeGabinete; Marcio Lopes de Freitas Filho; Gabriel de Carvalho Sampaio;
sabrina.durigon@mj.gov.br
Assunto: Contribuição do CGI.br à Regulamentação do Marco Civil da Internet

Excelentíssimo Sr. José Eduardo Martins Cardozo
Ministro da Justiça
O Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br saúda o Ministro da Justiça e especialmente
a Secretaria de Assuntos Legislativos pelo empenho em reunir a visão das múltiplas
entidades e pessoas na definição de parâmetros para a regulação da Internet no Brasil. O
papel exercido pelo Ministério da Justiça tem sido fundamental na realização de debates e
consultas públicas e na formulação de propostas de legislação que atendam aos anseios da
sociedade, desde os primeiros debates que gestaram o Marco Civil da Internet, até o
momento atual de regulamentação da lei.
Após tomar conhecimento da Minuta de Decreto proposta e disponibilizada para consulta
pública, o pleno do CGI.br expressa o reconhecimento pelo trabalho que tem sido conduzido
pelo Ministério e pela proposição ora apresentada. No ensejo também informa que este
CGO.br está analisando com atenção a Minuta de Decreto para a regulamentação do Marco
Civil da Internet, expressando sua intenção de contribuir tecendosuas considerações acerca
dessa Minuta.
O Comitê ressalta a importância do momento de debates e estabelecimento de consensos
multissetoriais acerca da melhor redação para a matéria e lembra que contribuiu
previamente em novembro de 2015, com sugestões sobre a regulamentação. O conjunto dos
membros considera que aquela contribuição de consenso, bastante equilibrada, tratou de
conceitos fundamentais para o bom funcionamento da Internet no país. Reenfatizamos, assim,
a importância de se considerar os subsídios ali fornecidos.
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Na maior brevidade possível e tendo em vista o processo de formação de consenso que é
próprio do modelo multissetorial do CGI.br, este Comitê irá se pronunciar e oferecer ao
Ministério novos subsídios à consolidação de uma redação final para o Decreto, bem como
sugestões específicas de adequação/aprimoramento ao texto apresentado.
Reiteramos nossos cumprimentos por toda a competência e profissionalismo com que o
processo de debates públicos vem sendo conduzido e esperamos colaborar com os
encaminhamentos a serem dados por este Ministério.

Cordialmente,
Prof.
Virgilio Almeida
Coordenador
CGI.br

Prof.
Hartmut Richard Glaser
Secretário Executivo
CGI.br
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