
Com o objetivo de promover e assegurar uma internet livre e aberta, assim como a diversidade, o 

pluralismo e a mais ampla liberdade de expressão e acesso à informação, bem como preocupados 

pelos riscos do crescente papel de poucas e concentradas corporações tecnológicas intervindo 

nos conteúdos na Internet (por exemplo, com relação a desinformação, os processos eleitorais ou 

a violação de direitos) e a existência de muitas e perigosas iniciativas de regulação que se debatem 

em todo o mundo, os assinantes propõe: 

 a.   Promover um Pronunciamento Latinoamericano da Sociedade Civil para participar do 

debate global sobre responsabilidade dos intermediários e a regulação privada de conteúdos com 

uma perspectiva própria, independente e democrática. 

  b.  Elaborar uma Proposta de Regulação inteligente, adequada ao contexto digital e 

democrática para proteger os usuários das grandes plataformas perante seu crescente poder na 

internet, com o objetivo de garantir a liberdade de expressão e a internet livre e aberta, bem como 

para expor alternativas às tentativas de regulação autoritárias ou que violam direitos humanos 

fundamentais.

Nós, abaixo assinados, elaboramos este documento de seis pontos, os quais esperamos que sejam 

compartilhados por outros atores e que sejam insumos fundamentais para alcançar estes dois 

objetivos propostos.   

Uma perspectiva 
latinoamericana para 

construir uma 
regulação 

democrática que 
limite o poder das 

grandes plataformas e 
garanta a liberdade de 
expressão na Internet



Compartilhamos uma preocupação pela 
crescente intervenção privada das grandes 
tecnológicas no livre fluxo de informação na 
internet (em particular em plataformas de 
redes sociais, serviços de mensagem, troca 
de conteúdos e mecanismos de busca), com 
impactos diversos, inclusive negativos na 
liberdade de expressão mediante restrições 
diretas (censura por remoção ou bloqueio de 
conteúdo de usuários, incluindo filtro 
automático e prévio) ou indiretas 
(priorização ou redução de alcance) de 
conteúdos legítimos. 

Estas formas de moderação ou regulação 
privada se produzem sem a devida 
transparência, prestação de contas, devido 
processo ou possibilidades adequadas para 
recorrer, e partem, com a força que têm, da 
imposição de termos e condições de uso com 
critérios vagos, ambíguos ou que em vários 
casos são contrários aos estándares 
internacionais de direitos humanos. 
A necessidade de atuar sobre o papel dos 
gatekeepers transformou-se em uma tarefa 
urgente nas atuais democracias 
considerando que algumas plataformas se 
converteram em novos espaços públicos de 
informação e deliberação democrática, 
aumentando as exigências que qualquer 
empresa privada já deve obedecer quanto ao 
respeito dos direitos humanos. 

REGULAÇÃO PRIVADA DE 
CONTEÚDOS NA INTERNET
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Compartilhamos que os intermediários na 
internet não devem ter responsabilidade 
objetiva sobre conteúdos gerados por 
terceiros, na medida em que apenas ofereça 
serviços técnicos (como acesso, busca ou 
outros) e não intervenha de nenhuma forma 
nestes conteúdos nem se negue a executar 
ordens judiciais sobre os mesmos.

Por esta razão, vemos com preocupação 
iniciativas legais que - de maneira ilegítima 
e/ou desproporcional - tratam de impor às 
plataformas responsabilidades e obrigações 
que as convertam em juízes ou policiais 
privados sobre os conteúdos de terceiros 
que possam circular na internet, sem 
mandado judicial nem devido processo, com 
ameaça de imposição de sanções. 

Da mesma maneira, vemos com 
preocupação decisões próprias das 
plataformas - ou iniciativas legais que as 
confirmem - que as transformam em juízes 
ou policiais privados do que é falso ou 
verdadeiro, ou do que é “inapropriado”, 
“indecente” ou “violento”, decidindo pela 
invisibilização, bloqueio ou remoção destes 
conteúdos, violando princípios 
fundamentais de direitos humanos. 

       RESPONSABILIDADE 
SOBRE CONTEÚDOS DE 

TERCEIROS
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Compartilhamos que a 
autorregulação deve ser parte da 
solução adequada a estes 
problemas, mas não pode ser o 

único caminho traçado no atual 
desenvolvimento da internet, onde 

poucas corporações centralizaram e 
concentraram a circulação, troca ou busca de 
informações e opiniões, desvirtuando a ideia 
de uma internet descentralizada, livre e 
aberta pela qual lutamos. .

O poder de gatekeepers que tem os gigantes 
tecnológicas exigem que as sociedades 
democráticas sejam capazes de estabelecer 
limitações a esses poderes (sejam estatais
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AUTORREGULAÇÃO VS. 
REGULAÇÃO ABUSIVA

ou privados) para garantir a efetividade dos 
direitos e liberdades reconhecidos, assim 
como o predomínio do interesse geral e 
público. 
De nenhuma maneira estas razões podem 
ser utilizadas para justificar ou encorajar a 
aprovação de legislações autoritárias ou 
abusivas que violentem os princípios e 
direitos que se pretendem proteger e 
garantir e que devemos seguir recusando em 
toda a região.

 

Compartilhamos que esta situação se produz 
e se agrava, ademais, por um contexto de 
forte concentração de poder em poucas 
corporações internacionais que manejam 
infraestruturas ou plataformas chaves para o 
acesso à internet, o acesso à informação e o 
debate e intercâmbio plural e diverso de 
ideias e outros conteúdos de terceiros.

A situação de concentração se produz na 
camada da conectividade (empresas de 
telecomunicações) e na camada de 
plataformas ou aplicativos (empresas de 
internet) e representam um sério risco para 
uma internet livre, neutra e aberta, erodindo 
tanto o exercício pleno do direito à liberdade 
de expressão como o direito à competição. 

CONCENTRAÇÃO NA 
INTERNET
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Pelo anteriormente levantado, 
compartilhamos a necessidade de construir 
uma proposta de regulação democrática, 
adequada e inteligente que seja capaz de 
assegurar desenhos regulatórios adequados 
para proteger os direitos humanos perante 
as ações dos gigantes tecnológicos, em 
particular, para garantir o pleno exercício da 
liberdade de expressão e informação e uma 
internet livre e aberta. Se trata de uma 
regulação da atuação dos donos destas 
plataformas com o objetivo de proteger seus 
usuários perante seu crescente poder na 
internet.

Compartilhamos, ademais, que essa 
regulação deverá ser respeitosa e compatível 
com a Convenção Americana de Direitos 
Humanos e levar em conta as assimetrias 
existentes, alcançando as grandes 
plataformas da internet sem frear ou colocar 
obstáculos para a inovação, a competição ou 
o desenvolvimento das startups, pequenas 
empresas ou iniciativas comunitárias,
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  REGULAÇÃO INTELIGENTE 



ducativas ou sem finalidade de lucro que 
devem seguir surgindo e existindo na 
internet em um contexto regulatório 
favorável. 
A proposta de regulação democrática deverá 
ser nutrida dos princípios e recomendações 
surgidas em espaços multi setoriais e 
aprovadas por organismos internacionais de 
liberdade de expressão e direitos humanos 
(como UNESCO e as Relatorias de Liberdade 
de Expressão da CIDH e Nações Unidas). 

organizações ou em eventos nacionais e 
internacionais que se realizem na região e a 
nível global, para apresentar uma 
perspectiva latinoamericana nestes 
assuntos. também compartilhamos o 
compromisso de desenvolver estratégias 
ativas de incidência em organismos 
internacionais e perante reguladores, policy 
makers e Congressos dos países da América 
Latina para alcançar os objetivos expostos. 

ADC
Asociación por los Derechos Civiles 

(Argentina)
Colectivo Intervozes

(Brasil)
OBSERVACOM

Observatorio Latinoamericano de 
Regulación, Medios y Convergencia

(América Latina)

Buenos Aires, 26 de fevereiro de 2019

Por último, compartilhamos a 
necessidade de impulsionar estes 
temas, propostas e perspectivas 
na agenda de liberdade de 

expressão da América Latina e seus 
países, promovendo e realizando 

ações de monitoramento, identificação de 
violações e pesquisas, abrindo espaço de 
diálogo e debate em
eventos organizados por nossas próprias 
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AGENDA REGIONAL 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
NA INTERNET


