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Proposta de Resolução nº 16 
Tema: Conjuntura
Identificação: O FNDC contra o AI-5 Digital
Autoria: Comitê pela Democratização da Comunicação de Santa Catarina

À XVI Plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação 
(FNDC)

O FNDC contra o AI-5 Digital

Justificativa

A Cultura Digital é a cultura da comunicação. Quando se luta por uma política pública para a 
cultura digital se está lutando por universalização do acesso, transparência e compartilhamento, questões  
caríssimas aos movimentos entorno da Democratização da Comunicação.

A popularização  da  internet  no  mundo afetou  o  modo como as  sociedades  se  organizam, 
permitindo que o cidadão comum possa se expressar em escala global. Muitas corporações e governos 
autoritários estão tomando medidas para que a internet seja controlada.

Uma das iniciativas de controle mais impactantes é o “Acordo Comercial  Anticontrafação” 
(ACTA, em inglês Anti-Counterfeiting Trade Agreement). O ACTA é um tratado comercial internacional 
que está sendo negociado com o objetivo de estabelecer padrões internacionais para o cumprimento da 
legislação de propriedade intelectual.

Este  tipo  de  acordo,  quando  consolidado,  dará  margem  a  inúmeras  restrições  ao 
compartilhamento de arquivos entre os usuários da internet. A criminalização dos cidadãos conectados à 
rede é uma alternativa muito usada pela indústria do entretenimento através da mídia e dos seus lobbies 
nos parlamentos. Outras formas de censura são as ações judiciais aos provedores, forçando-os a bloquear 
o acesso de seus usuários a sites como o Centro de Mídia Independente, por exemplo.

No Brasil, este movimento de vigilantismo na internet é encarnado de forma mais eloquente no 
Projeto de Lei Nº 84/99 do senador Eduardo Azeredo (PSDB). O PL (aprovado em duas comissões na 
Câmara em outubro de 2010) criminalizará várias práticas cotidianas na Internet, além de colocar em 
risco a privacidade dos internautas.

Por conta do seu caráter de censura, a PL Nº 84/99 passou a ser chamada pelos ciberativistas de 
“AI-5 Digital” em referência ao Ato Institucional nº 5, de 1968, quando o regime militar decidiu fechar o  
parlamento e acabar com a liberdade de expressão no país.

Propostas

1 – Que o FNDC oriente seus comitês regionais a participarem do Movimento #MegaNão, 
contra o vigilantismo na internet.

2 –  Que o FNDC defenda explicitamente a liberdade na internet, manifestando-se contra todo 
o ataque à configuração atual da rede.
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