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ACRÓNIMOS 

DC= Diretivas Comunitárias 

IA= Inteligência Artificial 

TDS= Termos de Serviço 

NIS= Network Information System 

INTERNET= Infrastrutura de Rede 

WEB= Plataforma de Prestação de Serviços 

DRI= Digital Rights Ireland 

CDT= Center for Democracy & Technology 

GDPR e/ou RGPD= Regulamento Geral de Proteção de Dados 

TJUE= Tribunal de Justiça da União Europeia 

RSC= Responsabilidade Social Corporativa 

RCG= Responsabilidade Corporativa Global 

ICCPR= International Covenant on Civil and Political Rights 

CCPR= Covenant on Civil and Political Rights 

EFF= Electronic Frontier Foundation  

ICT= Information and communications technology 

CDA= Communications Decency Act 

CDT= Center for Democracy & Technology 

DMCA= Digital Millennium Copyright Act 

MLAT= Mutual Legal Assistance Treaty  

TADI= The Age of Digital Interdependence 

IDU= Items de Dupla Utilização 

PSV= Padrão do Silicon Valley (RightsCon) 

IOCTA= Internet Organised Crime Threat Assessment 

IGF= Internet Governance Forum 

CIDP= Coligação Internacional de Direitos e Princípios 

GNI= Global Network Initiative 

ISO= Organização Internacional de Padronização 

UNCTAD= United Nations Conference Trade and Development 

CTS= Crown Prosecution Service 

CSIRTs= Computer Security Incident Response Team 

CERT= Computer Emergency Response Team 

ISP= Internet Services Provider 

CMS= Conselho de Mídia Social 

PMS= Plataformas de Mídia Social 

DUDH= Declaração Universal dos Direitos Humanos 

PIDCP= Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos 

PICERD= Pacto Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

IGC= Índice Global de Cibersegurança 

ECHR= European Court of Human Rights 
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Apresentação 
 

A Internet está cada vez mais subjacente às interações políticas, económicas e sociais. No entanto, à 

medida que a penetração da Internet aumenta, o mesmo ocorre com os problemas jurídicos 

transfronteiriços. A natureza transnacional da rede desafia a fundação territorial dos sistemas jurídicos 

nacionais.  
 

Histórias sombrias de ‘cibercrime’ ‘ciberterrorismo’ e ‘cibercriminosos’ são abundantes nos mídia. 

'Ciberbullying' e 'Ciberassédio' são amplamente reconhecidos como problemas sociais. Antecipando 

'ameaças cibernéticas' ou 'ciberterrorismo', os estados realizam 'exercícios cibernéticos' e assinam 

'acordos cibernéticos' de elevado perfil ou 'acordos cibernéticos' com outros estados. O curioso sobre 

o termo, 'cyber' é que, quanto mais ele é usado, menos significado ele parece ter. O ‘Cyber’ pode 

encapsular tudo e nada. Para localizar os motivos dessa elasticidade, teremos de identificar primeiro, o 

histórico da palavra. 
 

A história começa com a palavra grega antiga ‘κυβερνήτης - kubernetes‘, que significa direção, 

controle ou governança. Vários milhares de anos depois, em 1940, um matemático americano, Norbert 

Wiener, cunhou a palavra ‘Cybernetics‘ para descrever o campo emergente da robótica. 

Em 1982, ocorre uma mutação significativa. O escritor de ficção científica William Gibson inventou 

uma nova palavra, ‘cyberspace‘, para descrever um domínio abstrato e ingovernável. Aqui, 

crucialmente, a conotação é com anarquia - não controle. A palavra rápidamente se tornou sinónimo 

do ambiente digital emergente; o seu prefixo é um meio de trazer fenómenos offline para um contexto 

online. 

Hoje, o ‘Cyber’ tem em alguns aspectos, um círculo completo. O espaço ingovernável evocado por 
Gibson desapareceu. O ciberespaço é agora indiscutivelmente uma zona de contenção para os 
estados, sujeita a maior controle e governança e novas palavras como guerra cibernética, crime 
cibernético, ciber terrorismo e segurança cibernética carregam consigo a noção de categorizar e 
governar a massa de atores, espaços e práticas que existem no universo digital. 
 
 

Rui Simão 
Executive Director  

CEO of Business Go Digital UK 
Policy Formulator / Health & Wellbeing - West Sussex-UK 

 

 
 

 

« Lei cibernética, um domínio em rápida expansão que tenta acompanhar o ritmo de tudo. » 

  

 

           Rui Simão____________________ 

https://en.wiktionary.org/wiki/Kubernetes
https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener
https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics:_Or_Control_and_Communication_in_the_Animal_and_the_Machine
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Gibson
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace
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O presente documento foi desenvolvido para ilustrar um espectro, não exaustivo, de 

abordagens possíveis e não se destina a endossar ações específicas. 

  

 

 

Responsabilidade Corporativa Global para Internet / Web 

  

Desafios para definir o cybercrime 

 
O que é o cibercrime? 

No momento, não há uma definição clara e precisa, quer a nível local ou internacional, de ‘cibercrime’. 

A área de cibercrime é ampla e a natureza técnica do assunto tornou-se extremamente difícil para as 

autoridades elaborar uma definição precisa de ‘cibercrime’. Por exemplo, a policia britânica definiu o 

cibercrime como, 'uso de qualquer rede de computadores por crime' e o conselho da Europa definiu o 

cibercrime como, 'qualquer ofensa criminal contra ou com a ajuda de uma rede de computadores'. 

As definições são muito amplas e oferecem pouca percepção da natureza da conduta que se enquadra 

no termo definido. A maioria dos cidadãos tem uma vaga ideia do significado do cibercrime, mas é 

muito difícil identificar a conduta exata que pode ser considerada cybercrime em todas as jurisdições 

que fazem parte da Convenção de Budapeste e, em particular, todas aquelas que não detêm qualquer 

legislação sobre a matéria, consulte a página 78. 

  
Definição do Cibercrime 

The Crown Prosecution Service Comissão Europeia, Migração e Assuntos Internos 

Os crimes ciberdependentes enquadram-se 

amplamente em duas categorias principais: 

▪ Intrusões ilícitas nas redes de computadores, como 

hackers; e 

▪ a interrupção ou degradação da funcionalidade do 

computador e do espaço de rede, como malware e 

ataques de negação de serviço (DOS) ou negação de 

serviço distribuída (DDOS). 

Os crimes ciberdependentes são cometidos por 

muitas razões diferentes por indivíduos, grupos e 

até estados soberanos. Por exemplo: 

▪ Indivíduos ou grupos altamente qualificados que 

podem codificar e disseminar software para atacar 

redes e sistemas de computadores, para cometer 

um crime ou facilitar outros a fazê-lo. 

▪ Indivíduos ou grupos com altos níveis de 

habilidade, mas com baixa intenção criminosa, por 

exemplo, protestam contra hacktivistas(1). 

O cibercrime consiste em atos criminosos 

cometidos on-line utilizando redes de 

comunicações eletrónicas e sistemas de 

informação. É um problema sem fronteiras que 

pode ser classificado em quatro definições amplas: 

▪ Crimes específicos à Internet, como ataques a 

sistemas de informação ou phishing (por exemplo, 

sites bancários falsos para solicitar ID's que 

permitem o acesso às contas bancárias das 

vítimas). 

▪ Fraude e falsificação online. Fraudes em larga 

escala podem ser cometidas on-line por meio de 

instrumentos como roubo de identidade, phishing, 

spam e código malicioso. 

▪ Conteúdo on-line ilegal, incluindo material sobre 

abuso sexual infantil, incitação ao ódio racial, 

incitação a atos terroristas e glorificação da 

violência, terrorismo, racismo e xenofobia. 

https://www.republicadireito.com/blog/jurisdicao-web#Lista
https://www.republicadireito.com/blog/jurisdicao-web#Lista
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▪ Indivíduos ou grupos com baixos níveis de 

habilidade mas, com capacidade de usar 

ferramentas cibernéticas desenvolvidas por outros. 

▪ Grupos criminosos organizados; 

▪ Ciberterroristas que pretendem causar 

interrupções e impactos máximos; 

▪ Outros estados e grupos patrocinados pelo estado 

lançando ataques cibernéticos com o objetivo de 

coletar informações ou comprometer ativos 

governamentais, de defesa, económicos e industriais 

do Reino Unido; e 

▪ Funcionários (caracter geral) ou, funcionários com 

acesso privilegiado a computadores e redes. 

  

www.cps.gov.uk/legal-guidance/cybercrime-

prosecution-guidance 

 

▪ Exploração sexual de crianças on-line e 

pornografia infantil. 

  

www.ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/cybercrime_en 

  

  
(1) Hacktivistas: Cunhado por Omega, um membro do grupo de retro hacker’s ‘Cult of the Dead Cow’, em 

meados dos anos 90, o 'hacktivismo' foi definido como ‘o uso de hacker’s para expressar opiniões políticas ou 

sociológicas’. O significado do termo, na altura, era solto e poderia abranger ações passivas, como apenas 

expressar uma ideia, a ataques maliciosos contra oponentes ideológicos. Mais recentemente, os hacktivistas 

baseiam-se no furto de dados para expor públicamente arquivos ou registos confidenciais pertencentes a um 

alvo pela Internet (Web) - um método normalmente implantado para expor alvos com algo a esconder, como 

grandes empresas ou governos. Alvos proeminentes também incluem doadores para campanhas políticas ou 

indivíduos que alegadamente evadiram-se aos impostos. 
_______________________________________________________________________ 

  

 

 
No centro da questão, encontra-se o termo ‘cibersegurança’ que se tornou mais dominante.  

É um objetivo incansávelmente invocado e perseguido pelos governos por meio de políticas.  

É usado para se referir a qualquer coisa, desde programas de alfabetização digital a leis com amplos e 

novos poderes de vigilância. 

Mas o que é exatamente a segurança cibernética e por que a elaboração de políticas de segurança 

cibernética é importante para os defensores dos direitos humanos? 

 

Os defensores dos direitos humanos desempenham um papel crítico para garantir que a política do 

governo adere às normas estabelecidas de direitos humanos. Quando defensores dos direitos 

humanos estão ausentes na formulação de políticas, há um risco importante na decisão política que 

será conduzida por políticas de curto prazo, mais do que a promoção e proteção dos direitos humanos. 

A capacidade dos defensores dos direitos humanos de contribuir e examinar a política pública depende 

do nível básico de conhecimento das instituições relevantes, partes interessadas e questões em causa. 

https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/cybercrime-prosecution-guidance
https://www.cps.gov.uk/legal-guidance/cybercrime-prosecution-guidance
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime_en
https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_the_Dead_Cow
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Quando se trata de segurança cibernética, é cada vez mais evidente que os defensores dos direitos 

humanos não têm, no geral, essa capacidade. De facto, nem sequer existe um entendimento 

compartilhado do que é cibersegurança.  

Dependendo de com quem se fala e em que fórum, segurança cibernética pode se estender a questões 

tão diversas quanto protocolos de segurança no governo, bancos de dados e a normas internacionais 

aplicáveis a ataques cibernéticos durante conflitos armados. 

No nível fundamental, os defensores dos direitos humanos também são impedidos por falta de um 

idioma acordado com o qual devem discutir segurança cibernética. 

Muitos dos conceitos desse domínio, como ‘Ataque cibernético’, ‘Segurança da informação’ e ‘Conflito 

cibernético’ contestaram significados, que estão sujeitos ao debate e, em alguns casos, à manipulação 

para fins políticos. 

 

O objetivo deste documento é ajudar a corrigir o desiquilíbrio de capacidade, cooperação e experiência 

entre defensores de direitos humanos e profissionais de segurança cibernética e formuladores de 

políticas. 

No centro do documento está uma tentativa de abordar uma das barreiras fundamentais: a ausência 

de definições claras e de termos de acordos. Isso será feito examinando atentamente três áreas de 

políticas separadas que muitas vezes se confundem sob a égide da cibersegurança, segurança da 

informação, crimes cibernéticos e conflitos cibernéticos, desnudando as dimensões políticas e legais, 

mapeando as partes interessadas relevantes e delineando as questões em causa. Espera-se que isso 

ajude os defensores dos direitos humanos em se envolverem efetivamente em debates sobre políticas 

cibernéticas dos níveis regional e internacional. 
 
  

« Cibercrime, ciberespaço e criminalidade informática são termos ambíguos. » 
  
 

O cibercrime continua a crescer em tamanho e escopo, criando novas e alterando formas de crime 

existentes. Esta ameaça não conhece fronteiras, por exemplo; com apenas um único incidente de 

crime cibernético sendo capaz de atingir vítimas em várias jurisdições. 

No entanto, os governos ficaram para trás na capacidade em atribuir, interromper e levar à justiça 

cibercriminosos, criando uma lacuna global na aplicação cibernética. Um estudo sistemático sobre os 

custos do crime cibernético realizado em 2018 por McAfee, (empresa de software e aplicativos de 

segurança), destacou a importância de reduzir essa lacuna de aplicação, concluindo que, ‘seria 

economicamente racional gastar menos na antecipação do crime cibernético (em antivírus, firewalls 

etc.) e mais em resposta’. 

Somos particularmente lentos em processar criminosos que operam infraestruturas que outros 

criminosos exploram. Dada a crescente percepção entre os formuladores de políticas de que o crime 

não tem caído na última década, apenas está a mover-se on-line, podemos razoavelmente esperar 

ações de aplicação da lei mais coordenadas e financiadas. No entanto, um número interconectado de 

estratégias, operações e desafios técnicos estratégicos criaram barreiras para reduzir efetivamente 

essa lacuna. 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/economic-impact-cybercrime.pdf?kab1HywrewRzH17N9wuE24soo1IdhuHd&utm_source=Press&utm_campaign=bb9303ae70-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_21&utm_medium=email&utm_term=0_7623d157be-bb9303ae70-1940938
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Um dos obstáculos mais significativos para reduzir o déficit cibernético parece estar a aumentar, quer 

na cooperação global em investigações de crimes cibernéticos, quer entre os setores público e privado. 

Felizmente, os últimos cinco anos, (2015/2019), assistimos a algum progresso em várias frentes 

nomeadamente na superação desses obstáculos e no aprimoramento de mecanismos de cooperação 

formal e informal, inclusive na solidificação de normas para orientação de comportamentos. A 

natureza amplamente transnacional da ameaça de crimes cibernéticos exige agora esforços 

fortalecidos e ampliados, com o objetivo de superar os obstáculos que inibiram essa cooperação. 

Embora o progresso nessa frente seja crítico, mesmo com tratados fortalecidos, mecanismos de 

cooperação ampliados e normas globais definidas, as diretrizes de colaboração e comportamento que 

esses esforços procuram estabelecer só serão bem-sucedidas se forem efetivamente implementadas e 

os países forem responsabilizados por cumprir as suas responsabilidades. Isso exige que as agências e 

instituições de execução em parceria com setor público e privado, desenvolvam a capacidade e o 

conhecimento técnico para atribuir, investigar e processar criminosos cibernéticos, inclusive em várias 

jurisdições. 

No entanto, uma dificuldade teima em presistir em matéria Jurisdicional, aplicabilidade das Leis ou, a 

Inexistência jurídica. De acordo com as Nacões Unidas CTAD,  ’138 países (dos quais 95 são economias 

em desenvolvimento e em transição) promulgaram essa legislação. No entanto, mais de 30 países não 

possuem legislação sobre crimes cibernéticos.  

 

 

 

Resumo: Existem atualmente, dezembro de 2019, 79% de países com leis de transacções 

eletrónicas, 52% de países com leis de proteção ao consumidor, 58% de países com leis de 

privacidade e, 72% de países com leis de crime cibernético’.  

Consulte as páginas de, 77 a 82 do presente documento. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx
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ABORDAGENS OPERACIONAIS 
NORMAS, CRITÉRIOS e MECANISMOS 

  

 

Capacidade e Capacitação 
 

Países em todo o mundo procuram atender a essas demandas de capacidade e capacitação e, embora 

haja algum consenso internacional de que a capacitação é um componente vital para uma abordagem 

eficaz por forma a combater o cibercrime, os governos não associaram esse consenso com o apoio 

adequado a essas iniciativas e, no que respeita ao setor privado, os parceiros que podem aumentar 

esse suporte enfrentam vários obstáculos ao fazê-lo. Um espectro de questões na execução de 

iniciativas globais de capacitação em cibercrime e na implementação ao nível local pelos governos 

dentro das suas instituições também prejudicou a sua eficácia. 

Existem várias recomendações destinadas a superar essas barreiras na criação de capacidade e a 

abordar a lacuna global de aplicação cibernética que foi estabelecida com base nas pesquisas 

existentes e nas discussões qualitativas que os autores mantiveram com os principais governos e 

beneficiários, instituições multilaterais, representantes do setor privado e grupos da sociedade civil. 

Essas recomendações destinam-se particularmente aos governos, cujo apoio é vital para superar os 

desafios técnicos e de capacidade que impediram o progresso na redução do défice global de execução 

cibernética. 

Primeiro, há uma necessidade óbvia de que esses governos aumentem os seus recursos na capacitação 

em crimes cibernéticos e avaliem como garantir que o financiamento desses esforços esteja mais 

próximo do financiamento concedido aos esforços de capacitação para enfrentar outras ameaças à 

segurança, como por exemplo, o terrorismo. Presentemente, os ataques cibernéticos são vistos por 

certas populações como a maior ameaça à segurança e proteção dos seus países e são percebidos 

como o risco global de maior preocupação para os líderes empresariais das economias avançadas. 

Apesar disso, não houve uma mudança suficiente no financiamento do governo em direção aos 

esforços de capacitação para atender à necessidade e há casos em que os gastos destinados a esses 

esforços são transferidos para outros esforços de segurança. Mas mudar o ‘índice do investimento’ do 

governo em capacitação não é simples; requer um fortalecimento da vontade política para fazê-lo. No 

entanto, a criação da vontade política não é algo que virá tão rápidamente, quanto o desejado exceto, 

talvez quando, um grande ataque cibernético que leve à perda de vidas, mas é mais provável que a 

vontade surga se os formuladores de políticas possuirem dados mais consistentes sobre o escopo do 

problema do crime cibernético. 

  

Para abordar a ‘capacitação’, é necessário maior capacidade em avaliar o desempenho e avaliar se os 

problemas corretos estão a ser direcionados. O rastreamento e a divulgação pública de métricas sobre 

as taxas de execução do crime cibernético - particularmente prisões e condenações bem-sucedidas - é 

um passo importante na construção de vontade política sobre esse assunto. Como deixa claro o 

rascunho do relatório de 2018 sobre o crime cibernético da UNODC, muitos governos não têm um  

 

https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/2018_04_24_oped-on-cybercrime.html
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processo para coleta desses dados e relatá-los de uma forma a que o público possa entender. O 

rastreamento dos dados de aplicação da lei e o estabelecimento de metas podem ajudar os 

formuladores de políticas a entender melhor sob como os investimentos em capacitação ajudarão a 

atingir esses parâmetros de referência. 

Além disso, muitos governos disponibilizam financiamento para a capacitação cibernética para um 

amplo espectro de países beneficiários e instituições multilaterais, mas não está claro se eles detêm 

uma abordagem estratégica claramente estabelecida para esta programação. Isso incluiria o 

estabelecimento de metas e objetivos para o que essa capacitação visa alcançar, os padrões que estão 

a ser usados para determinar quais os países e instituições devem receber capacitação, levando em 

consideração os aspetos sobre direitos humanos e liberdades civis, e o desenvolvimento de 

procedimentos operacionais, por exemplo; Diretrizes para implementação que incluem uma 

arquitetura de monitoramento e avaliação para avaliar regularmente a eficácia desses esforços no 

cumprimento dos parâmetros de referência. Os governos devem trabalhar para estabelecer uma 

estratégia abrangente para os seus esforços de capacitação, que inclua um sistema de monitoramento 

e avaliação para avaliar o êxito das iniciativas de capacitação em alcançar os seus objetivos. No 

entanto, isso pode ser particularmente complicado quando várias agências governamentais de um país 

cooperante são responsáveis pelo apoio e / ou implementação de uma capacitação global, mas, é um 

requisito necessário para determinar como os recursos devem ser distribuídos para esses esforços. 

Para ajudar a superar a duplicação de financiamento para o fortalecimento da capacidade de crimes 

cibernéticos, um primeiro passo seria os doadores considerarem o estabelecimento de mecanismos de 

coordenação no país para compartilhar mais informações sobre as suas prioridades, os programas que 

estão apoiar e os principais atores envolvidos e sua localização. Assim como outras formas de 

assistência estrangeira, a capacitação global de crimes cibernéticos está a ser coordenada por várias 

agências doadoras, cada uma com os seus próprios interesses e prioridades nesses esforços. Isso 

levou, em alguns casos, à confusão por parte dos destinatários e, subsquentemente, correndo-se o 

risco de duplicação dos esforços. Existem várias metodologias de coordenação de doadores que foram 

estabelecidas no setor de desenvolvimento para ajudar a aprimorar o compartilhamento de 

informações e avançar no acordo sobre prioridades entre doadores que valem a pena avaliar no 

fortalecimento da capacidade de crimes cibernéticos. Isso inclui o estabelecimento de grupos de 

trabalho de doadores nos países em desenvolvimento para discutir políticas, programas e coordenação 

entre doadores. 

 

Existe no entanto, um desafio abrangente de avançar na capacitação quando há pouco consenso sobre 

a meta final de tais esforços entre os diferentes governos. Embora haja um forte acordo de que o 

fortalecimento da capacidade é um componente necessário para impulsionar a cooperação global em 

crimes cibernéticos, há pouco acordo e, em certas matérias nenhum acordo, entre os países que 

apoiaram a Convenção de Budapeste e aqueles que pediram um novo tratado global sobre o que esse 

fortalecimento da capacidade deve ter como ‘objetivo alcançar’. 
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Esses países têm visões muito diferentes de conceitos sobre o comportamento dos estados-nação no 

ciberespaço, o papel do governo no controle da web, que se qualifica como um ‘ator cibernético 

malicioso’ e outros debates em nível macro. Embora fóruns como o GGE da ONU e os grupos de 

trabalho abertos sejam críticos para fortalecer pelo menos a compreensão mútua dessas diferentes 

perspectivas, esses debates mais amplos, podem desviar o progresso que pode ser conseguido na 

capacitação de países com essas diferentes perspectivas. 

Além de maior coordenação sobre as prioridades nos países beneficiários, maior clareza sobre as 

prioridades dos governos, setor privado e sociedade civil pode ajudar a aumentar os compromissos e 

permitir que os doadores forneçam mais clareza sobre os diferentes esforços de fortalecimento da 

capacidade de cibercrime que eles já estão apoiar. Isso pode ser alcançado por meio de uma 

conferência global, na qual todas as partes podem assumir compromissos práticos sobre as suas 

prioridades, o que pode ajudar a construir algum consenso fora de fóruns de natureza política, mais 

visualizados. 

Embora exista um papel claro para o setor privado nos esforços de capacitação, com muitas iniciativas 

já sendo lideradas por empresas que podem ter as capacidades técnicas mais avançadas para 

assessorar os agentes da lei. No entanto, existem várias questões que dificultam o envolvimento do 

setor privado, incluindo desafios para os governos em avaliarem com quais entidades do setor privado 

devem trabalhar e falta de confiança de ambos os lados, bem como falta de clareza e consistência em 

termos legais e estruturas, particularmente em torno do compartilhamento de informações. 

Os governos devem usar os modelos de cooperação do setor público e privado que já foram 

estabelecidos para liderar discussões sobre como estes podem incentivar a cooperação do setor 

privado na capacitação; entender melhor as experiências do setor privado como vítimas do crime 

cibernético, particularmente no trabalho com a aplicação da lei nas investigações e discutir os desafios 

que impeçam a cooperação do setor privado nas investigações que precisam ser superadas para criar 

confiança entre os setores público e privado. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  RUMO À JURISDIÇÃO CIBERNÉTICA JAN2020 

 

ORCID ID: 0000-0003-2351-8964 - BUSINESS GO DIGITAL–POLICY MAKER / RUI SIMÃO 11 

 

   Segue-se um modelo de cooperação ilustrativo que poderia ser aplicado: 

 

Técnica e Capacidade Operacionalidade e Cooperação Estratégica e Política 

Capacitação e conhecimento 

técnico sobre a análise de 

evidências eletrónicas e sua 

admissibilidade em tribunal. 

Expandir o uso, racionalizar os 

processos e estabelecer 

disposições aplicáveis das leis 

nacionais para cumprir os 

mecanismos de cooperação 

formal bilateral e multilateral, 

particularmente acordos de 

assistência jurídica mútua e 

solicitações de extradição, bem 

como mecanismos de 

cooperação informal, como 

redes 24/7 e outras formas de 

cooperação policial. 

Gerar liderança política 

suficiente para priorizar a 

ameaça do crime cibernético 

e investir recursos suficientes 

em aplicação da lei e 

diplomacia para combatê-la. 

Desenvolvimento e aplicação 

de estruturas legislativas 

domésticas de 

cibercriminalidade que 

cumpram o direito 

internacional e os padrões de 

direitos humanos, incluindo as 

emendas necessárias à lei 

substantiva e de 

procedimentos criminais e 

harmonizando-as com as 

convenções globais aplicáveis. 

Expandir a adesão e o 

cumprimento de instrumentos 

internacionais e regionais de 

cibercrime, que contêm 

mecanismos de cooperação. 

Missões duplicadas ou 

sobrepostas de instituições 

policiais, entidades 

governamentais e setor 

privado envolvido na 

cibersegurança. 

Desenvolvimento e garantia do 

uso adequado dos recursos de 

investigação e atribuição, 

incluindo tecnologia e 

promoção de novos modelos 

operacionais com o setor 

privado para garantir a partilha 

oportuna de informações para 

atribuição. 

Aprimorar a coleta de 

informações e a partilha de 

informações entre órgãos 

policiais e outras agências que 

trabalham com crimes 

cibernéticos em todos os níveis, 

incluindo serviços de acusação e 

inteligência. 

Estabelecer uma abordagem 

estratégica abrangente e 

mensurável do crime 

cibernético que implemente 

sistemas e processos para 

garantir a coordenação. 
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Desenvolver ampla experiência 

em crimes cibernéticos nos 

orgãos de aplicação da lei e 

abordar a escassez de força de 

trabalho cibernética nas 

principais instituições de 

crimes cibernéticos. 

Aprimorar a partilha de 

informações e a cooperação 

entre as autoridades policiais, o 

setor privado e (em alguns 

contextos) as entidades de 

inteligência. 

Garantir que qualquer 

abordagem ao crime 

cibernético equilibre os 

esforços para enfrentar as 

ameaças colocadas por 

atores estatais e não estatais. 

Acompanhar as inovações 

tecnológicas que afetam o 

cibercrime e o modus 

operandi dos cibercriminosos. 

Construção de processos de 

conscientização e denúncia de 

crimes cibernéticos entre o 

público. 

Estabelecer métricas claras e 

mensuráveis para avaliar a 

taxa de crimes cibernéticos a 

nível nacional e a eficácia de 

entidades governamentais, 

particularmente as forças da 

lei, para reduzi-las. 

Desenvolver um entendimento 

das diferenças entre o acesso 

da autoridade às autoridades 

em diferentes jurisdições e o 

impacto potencial que isso 

possa ter sobre sua capacidade 

de cooperar com órgãos 

semelhantes globalmente. 

Compreensão de incentivos e 

desafios para a partilha eficaz de 

informações entre os setores 

público e privado. 

Estabelecer uma base clara 

de evidências para o 

potencial impacto económico 

do crime cibernético, em 

particular contra outros tipos 

de crime. 

  
 

Todavia quando se fala em criminalidade informática, a mesma tem sido encarada como sendo, 

‘qualquer acto em que o computador serve de meio para atingir um objectivo criminoso ou, em que o 

computador é alvo simbólico desse acto ou, em que o computador é objecto do crime’. 
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No entanto, apesar da natureza onipresente do ciberespaço, a jurisdição territorial continua a ser o 

princípio mais fundamental da jurisdição no contexto do crime cibernético. O objetivo aqui é, no 

entanto, apontar os limites da jurisdição territorial subjetiva, uma das duas principais formas de 

territorialidade, sobre os crimes cibernéticos, e, assim, pôr em questão o dogma territorial na era 

digital. A jurisdição territorial subjetiva, que pode ser reivindicada e exercida pelo Estado em cujo 

território ocorreu a conduta criminal, é válida para uso limitado no contexto do crime cibernético, 

precisamente porque é muito difícil identificar o actor e o local onde a conduta de um crime 

cibernético realmente ocorreu, idêntificação/localização. 

Hoje, não podemos duvidar que a jurisdição territorial seja o método mais fundamental e comumente 

aceito de exercer jurisdição para prescrever em matéria penal. 

O termo também pode ser usado para justificar medidas políticas que comprometem os direitos 

humanos. Por exemplo, a cibersegurança é frequentemente invocada pelos governos para justificar 

restrições à navegação na Internet, controles sobre o uso de ferramentas de anonimização e serviços 

criptografados e extensão dos poderes da polícia e da inteligência para conduzir a vigilância. 

  

Na ausência de definições acordadas relativas à segurança cibernética, a forma como ela é estruturada 

depende de quem deve enquadrá-la. Actos que seriam entendidos como discurso protegido em alguns 

contextos (por exemplo, insultar um líder político) podem ser facilmente classificados como crimes 

cibernéticos devido à ambiguidade de definição. Portanto, talvez a pergunta mais relevante a ser feita 

seja: quem decide o que é e o que não é a segurança cibernética? 

  

Comparada a outras questões políticas que podem ter impacto nos direitos humanos, a cibersegurança 

representa um desafio conceitual específico. Em parte, isso refere-se à natureza da ‘segurança’ em si.  

É impossível alcançar totalmente a segurança ou aperfeiçoá-la. Por esse motivo, a cibersegurança é 

‘um estado de ser’ que muda constantemente e pode ser moldado pela formulação de políticas. 

A diversidade de partes interessadas envolvidas na segurança cibernética também apresenta um 

desafio. É uma questão para governos, instituições inter-governamentais, comunidades técnicas e 

academias, setor privado e sociedade civil. Na ausência de uma definição estável, o termo tornou-se 

incrivelmente amplo, referindo-se a fenómenos que variam de ataques cibernéticos transfronteiriços a 

spam, a padrões técnicos para sistemas de votação. 
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RESPONSABILIDADE CORPORATIVA GLOBAL (RCG) 

 

A Internet, como uma rede global de redes, não está sob o controle de um único governo ou entidade 

internacional. Em vez disso, é governado por várias organizações do setor público e privado. O setor 

privado tem um papel central no desenvolvimento da Internet, pois a maioria da infraestrutura 

(Internet) e serviços (World Wide Web, ou simplesmente, Web) que compõem a Internet estão nas 

mãos do setor privado. 

 

O relativo anonimato e natureza sem fronteiras da Internet servem para garantir o caráter aberto e 

livre. No entanto, isso não significa que a Internet esteja imune ao controle. Como a, Internet - e o 

ciberespaço criado por ela - é uma construção humana que, pode ser monitorada, manipulada e 

controlada. Como tal, a ‘Internet’, também pode fortalecer dois poderes fundamentais de regimes 

autoritários: vigilância e censura. Se regimes autoritários desejarem controlar o fluxo livre de 

informações, estes, precisam da cooperação das entidades que controlam a infraestrutura e os 

serviços dentro da sua jurisdição. Em muitos casos, se não na maioria, essas entidades são empresas 

privadas. Isso significa que essas empresas podem ser forçadas pelos governos nacionais a tomar 

medidas que restrinjam o livre fluxo de informações e coloquem em risco a liberdade de expressão. 

Além disso, os regimes que desejam limitar o livre fluxo de informações entre os seus cidadãos podem 

querer moldar a arquitetura do ciberespaço de forma que possam monitorar, filtrar, bloquear ou 

controlar as informações que fluem pela Internet (Web), como atualmente aconteçe com alguns Países 

Árabes, Leste Europeu, Africanos e Asiáticos. Para esse fim, eles podem empregar tecnologias e 

serviços desenvolvidos pelo setor privado (por exemplo, tecnologias de monitoramento, filtragem e 

bloqueio). As tecnologias de segurança e vigilância da Internet são, portanto, uma espécie de faca de 

dois gumes. Por um lado, estas podem ser empregadas por sociedades livres para proteger os direitos 

e interesses do público e garantir a segurança cibernética, mas também podem ser usadas por regimes 

autoritários para exercer controle sobre os seus cidadãos. 

Como as empresas, particularmente as multinacionais, devem lidar com essas duas questões é uma 

questão importante de responsabilidade social corporativa (RSC). 

  

Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais 

Foram estabelecidas, na OCDE, diretrizes para empresas multinacionais sobre responsabilidade 

corporativa.  Estas são recomendações endereçadas pelos governos a empresas multinacionais que 

operam nos países aderentes ou a partir destes. As diretrizes fornecem princípios e padrões 

voluntários para a conduta comercial responsável numa variedade de áreas, incluindo emprego e 

relações industriais, direitos humanos, meio ambiente, divulgação de informações, concorrência, 

tributação e ciência e tecnologia. 

 

A ISO 26000 

Em novembro de 2010, a Organização Internacional de Padronização lançou a ISO 26000, a norma de 

responsabilidade social. Um padrão para organizações que desejam operar de forma socialmente 

responsável. Ele define sete temas principais, um dos quais é o respeito pelos Direitos Humanos.  

 

https://www.oecd.org/corporate/mne/responsible-business-conduct-matters.htm
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
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É importante observar que, embora a maioria das normas ISO contenha requisitos específicos e sejam 

consideradas padrões de gestão, a ISO 26000 visa fornecer orientações sobre responsabilidade social. 

Dessa forma, as organizações não podem ser certificadas de acordo com o padrão, ao contrário do que 

pode ser feito com os padrões de gestão, como a ISO 9000 (Gestão da Qualidade). 

  

Iniciativas de RSC ’Responsabilidade Social Corporativa’ específicas da Internet 

Embora as iniciativas descritas acima estabeleçam padrões e diretrizes para a responsabilidade social 

em geral, elas não enfatizam a questão da liberdade na Internet ou a relação entre a ‘Internet’ e os 

‘direitos humanos’. As empresas envolvidas em discussões sobre liberdade na Internet (porque operam 

em países que limitam a liberdade na Internet ou porque fornecem bens e / ou serviços que podem ser 

abusados por regimes autoritários) só podem derivar de orientações gerais dessas estruturas. 

Portanto, iniciativas de RSC específicas da Internet, nas quais o setor privado participa, surgiram nos 

últimos anos. 

  

Iniciativa de Rede Global 

A Global Network Initiative (GNI) é uma Coligação entre várias partes interessadas de empresas de ICT 

(Integrated Control Technology), organizações de direitos humanos e academias. Os objetivos do GNI 

são impedir a censura na Internet e proteger a privacidade online. Os participantes do setor privado 

incluem Google, Microsoft, Yahoo, Evoca (uma pequena empresa americana de gravação móvel) e 

Folksam (uma companhia de seguros suéca). 

O GNI definiu um conjunto de princípios que definem o compromisso dos seus membros com a 

liberdade de expressão e privacidade on-line. Esses princípios fornecem orientação de alto nível ao 

setor de TI (Tecnologias da Informação) sobre como respeitar, proteger e promover a liberdade de 

expressão e privacidade. Em particular, inclui orientações referentes a: 

 

 como lidar com as demandas do governo relativas à censura e, 

 divulgação de informações pessoais dos utilizadores. 

 

Uma diretriz de implementação específica fornece informações mais detalhadas sobre a 

implementação dos princípios dentro de uma empresa e sobre a tomada de decisões com várias partes 

interessadas. 

Finalmente, a estrutura de governança, prestação de contas e aprendizagem define uma estrutura de 

governança com várias partes interessadas, um sistema de prestação de contas e uma estrutura de 

educação sobre a iniciativa e seus princípios. 

  

Coligação de direitos e princípios da Internet 

No âmbito do Fórum de Governança da Internet, foi formada a Coligação Internacional de Direitos e 

Princípios (IRP). A missão dessa coligação dinâmica é: ‘tornar os direitos na Internet e seus deveres 

relacionados, especificados do ponto de vista de utilizadores individuais, um tema central do debate 

sobre governança da Internet realizado no contexto do IGF Internet Governance Forum‘. 

  

 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html
https://globalnetworkinitiative.org/
https://www.ict.co/Compliance
http://internetrightsandprinciples.org/site/
http://internetrightsandprinciples.org/site/
https://www.intgovforum.org/multilingual/
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Os direitos e princípios da Internet 

A Coligação compilou uma lista dos dez principais direitos e princípios da Internet, enraízados nos 

padrões internacionais de direitos humanos, que derivam da emergente Carta de Direitos Humanos e 

Princípios da Internet (Coligação para a Internet). 

A Coligação de direitos e princípios da Internet é composta por empresas do setor privado e governos. 

  

Iniciativas da sociedade civil 

A sociedade civil apela regularmente ao setor privado para que se responsabilize por questões 

relacionadas à liberdade na internet. As ONGs geralmente adotam duas abordagens para promover a 

RSC: o envolvimento com o setor privado ou, o confrontamento com setor privado. 

Um exemplo de iniciativa destinada a envolver-se com o setor privado e fortalecer a RSC é o Padrão do 

Silicon Valley. O Padrão foi criado como parte da Conferência de Direitos Humanos do Silicon Valley de 

2011, é uma declaração de princípios que incorpora as questões discutidas durante a conferência. O 

Silicon Valley Standard é uma iniciativa da Access, uma ONG com uma agenda dedicada à promoção da 

liberdade na Internet. A Norma abrange tópicos como jurisdição, mídia social, ‘direitos humanos’ e 

responsabilidade intermediária. Embora não seja um documento de RSC, ele visa apoiar as estruturas 

existentes para os direitos humanos, liberdade na Internet e responsabilidade social corporativa. A 

‘Access’ espera que o setor de TI adote e aplique o Padrão do Silicon Valley após a conferência (em 

meados de 2020). 

  

Pressão dos governos para limitar a liberdade na Internet 

Cada entidade corporativa legalmente distinta está sujeita às leis dos países em que está baseada e 

opera. 

Como tal, os governos podem definir regras e regulamentos que governam o comportamento de 

empresas que se enquadram na sua jurisdição. As políticas para governar a Internet podem estar em 

desacordo com a liberdade de expressão, privacidade ou outros direitos humanos. Para aplicar as 

políticas (internet) de forma eficaz, os governos precisam da cooperação de entidades do setor privado 

que fornecem infraestrutura e serviços (por exemplo, empresas de telecomunicações, ISPs, sites de 

redes sociais, mecanismos de pesquisa e sites de conteúdo gerado pelo utilizador). Para limitar o fluxo 

livre de informações, os governos podem solicitar que as empresas limitem o acesso à Internet, 

bloqueiem e filtrem conteúdo ou resultados de pesquisa e renunciem os detalhes de contato dos 

assinantes. Os países que tentam forçar entidades do setor privado a regular o fluxo livre de 

informações incluem China, Russia, Irão e Egito. 

Para as empresas envolvidas, a questão é como lidar com solicitações dos governos para impedir o 

livre fluxo de informações e / ou entregar os detalhes do utilizador. Eles devem obedecer ou 

resistir? Resistir é provavelmente uma violação das leis locais e pode colocar em risco tanto a empresa 

quanto os seus funcionários locais, enquanto o cumprimento pode resultar em empresas sendo 

cúmplices em violações dos direitos humanos. Quando se trata de limitar o fluxo livre de informações a 

pedido de um governo, também existe a questão de qual é o menor dos dois males: cumprir um certo 

nível de censura, mas manter o acesso ao serviço aberto para os cidadãos ou fechar o serviço 

completamente desativando-o, negando assim às pessoas o acesso à informação? 

https://www.rightscon.org/
https://www.rightscon.org/
http://cpri.tripod.com/cpr2011/SiliconValleyStandard.pdf
https://www.accessnow.org/
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O exemplo a seguir ilustra a dificuldade enfrentada por uma empresa multinacional em lidar com 

solicitações locais de censura. Em junho de 2010, o Google deixou de atender à solicitação da China de 

filtrar os resultados de pesquisa e começou a redirecionar os utilizadores da versão chinesa do Google 

(www.google.cn) para a versão do Google em Hong Kong (www.google.com.hk). 

Em resposta, a China ameaçou não renovar a licença de provedor de conteúdo da Internet, o que 

significaria efetivamente que o Google fosse fechado na China. 

Google e China chegaram finalmente a um acordo: os utilizadores não eram redirecionados 

automaticamente, mas um link na página de pesquisa do Google para google.com.hk foi inserido para 

os utilizadores que desejam acesso não filtrado ao Google. 

Não existe uma resposta fácil para essa questão com relação à responsabilidade social corporativa. As 

estruturas gerais de RSC (como a ‘Ruggie Framework’ de autoria do John Gerard Ruggie) e as 

estruturas específicas da Internet (como a Global Network Initiative) fornecem orientação para 

empresas que lidam com solicitações de governos que podem estar em desacordo com os direitos dos 

cidadãos. Mas é importante observar que os padrões e níveis de compromisso exigidos pelo setor 

privado variam de uma estrutura de RSC para outra. Portanto, as empresas do setor privado envolvidas 

precisam tomar decisões políticas individuais, a questão que se coloca é: em que medida estão 

dispostas a atender às solicitações de regimes autoritários? Qual é a atitude geral em relação a 

regimes autoritários e até que ponto desejam prestar os seus serviços? 'como dissidente amigável'. 

  

 

 

EXPORTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Embora muitos ainda considerem a Internet um ambiente mais ou menos imune à regulamentação, a 

vigilância e a fiscalização podem realmente ser muito eficazes no mundo online. 

A razão para tal é que o uso da Internet pode ser controlado por meio de tecnologias e aplicativos que 

monitoram, filtram e bloqueiam o fluxo de informações. As tecnologias e aplicações são amplamente 

desenvolvidas pelo setor privado. Os exemplos incluem firewalls profissionais, filtros, escutas 

telefónicas, assim como ferramentas forenses e de análise digital. Eles são usados para combater o 

cibercrime e fortalecer a cibersegurança e, assim, servir a propósitos legítimos. No entanto, eles 

também podem ser adquiridos por regimes autoritários e usados para fins de vigilância e censura. Para 

minar as capacidades de vigilância e censura de regimes autoritários, o acesso a essas tecnologias deve 

ser portanto, limitado. A questão aqui é: Como se limita o acesso a um regime autoritário produtor de 

tecnologias de ponta? 

O debate sobre o uso de aplicativos e tecnologias para controlar o fluxo de informações na Internet 

está intimamente relacionado ao debate sobre ‘itens de dupla utilização‘. Itens de uso duplo são itens 

que têm aplicações civis e militares. Como consequência, o uso dessas tecnologias pode suscitar 

preocupações em áreas como segurança nacional, não proliferação nuclear, estabilidade regional, 

controle do crime e terrorismo. A exportação dessas tecnologias é, portanto, regulamentada e, em 

alguns casos, proibida. Os itens que podem ser usados por violações de direitos humanos também 

podem ser classificados como itens de uso duplo. O parágrafo 1 do artigo 8 do Regulamento Europeu 

sobre ‘itens de Dupla Utilização’, por exemplo, permite que os Estados membros imponham requisitos 

de autorização à exportação de mercadorias por razões de considerações sobre direitos humanos. 

http://www.google.cn/
https://www.google.com.hk/webhp?hl=zh-CN&sourceid=cnhp
https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/35abace9-a4ee-4440-9000-ca81258d6a36/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/35abace9-a4ee-4440-9000-ca81258d6a36/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/35abace9-a4ee-4440-9000-ca81258d6a36/language-en
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A discussão política atual refere-se à medida em que as tecnologias de monitoramento, filtragem e 

bloqueio da Internet devem se enquadrar no escopo dos regulamentos de itens de dupla utilização. 

A inclusão dessas tecnologias e aplicações tornará mais claro para o setor privado sob quais as 

condições que podem ser exportados e para quem. 

Na UE, a aplicação do regime de itens de dupla utilização à tecnologia da Internet está a ganhar cada 

vez mais apoio. O Parlamento Europeu, o Conselho Europeu e a Comissão Europeia estão atualmente a 

trabalhar em métodos de como traduzir esse conceito em medidas concretas. 

Em 30 de junho de 2011, a Comissão Europeia adotou um Livro Verde sobre o sistema de controle de 

exportação de dupla utilização. 

Foi realizada uma consulta pública sobre esse documento, convidando outras partes interessadas a 

compartilhar as opiniões. O principal objetivo da Comissão é alcançar um entendimento comum sobre 

a noção geral de que as tecnologias de TIC que podem ser usadas para violar os direitos humanos on-

line são, de fato, itens de dupla utilização que se enquadram no escopo do regime da UE de controles 

de exportação. Em setembro, o Parlamento da UE votou uma emenda ao Regulamento de Dupla 

Utilização que proíbe a concessão de autorizações gerais da UE para a exportação de 

telecomunicações que podem ser usadas ‘em conexão com uma violação dos direitos humanos, 

princípios democráticos ou liberdade de expressão, usando tecnologias de interceptação e dispositivos 

digitais de transferência de dados para monitorar telefones móveis e mensagens de texto e monitorar 

o uso da Internet’. 

  

Controle de exportação, transferência, intermediação, assistência técnica e trânsito de 

itens de dupla utilização. Parlamento Europeu, 17 de janeiro de 2018 - Strasbourg 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0006_EN.html 

  

Nos Estados Unidos, existe um sistema semelhante de limitações específicas à exportação 

de itens de uso duplo. O Bureau of Industry and Security do Departamento de Comércio 

dos EUA é responsável por regular a exportação da maioria dos itens comerciais. 

  

As empresas que desejam exportar mercadorias precisam de verificar se é necessária uma licença de 

exportação para o tipo de produto que desejam exportar. Também é necessário ‘conhecer o cliente’ e 

verificar se o cliente não está numa lista de pessoas ou entidades proíbidas. 

https://www.bis.doc.gov 

  

Além da exportação regulamentada pelo governo de itens de uso duplo, as empresas também têm a 

sua própria responsabilidade social corporativa para garantir que os seus produtos não sejam usados 

por violações de direitos humanos. Portanto, além da conformidade legal, as próprias empresas 

podem tomar medidas positivas adicionais para agir de forma socialmente responsável. Nesta área, a 

organização de direitos civis ‘Electronic Frontier Foundation (EFF)’, propôs a adoção de um programa 

robusto sobre 'conheça o seu cliente' para empresas que desejam exportar tecnologias de ICT que 

possam ser usadas para vigilância, filtragem e bloqueio. O EFF afirma que a solução mais eficaz seria a 

implementação voluntária desse programa pelas empresas. 

  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0006_PT.html
https://www.bis.doc.gov/
https://www.bis.doc.gov/
https://www.eff.org/deeplinks/2011/10/it%E2%80%99s-time-know-your-customer-standards-sales-surveillance-equipment
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ABORDAGENS DE JURISDIÇÃO 

Na década de 80, a importância de abordar questões jurisdicionais on-line dificilmente foi reconhecida 

pela maioria das partes interessadas. A visão dominante era simplesmente que o aumento antecipado 

de massa na penetração da Internet permitiria que as pessoas ao redor do mundo se conectassem 

melhor e compartilhassem as suas ideias, contribuíssem para uma maior liberdade e criassem novas 

oportunidades económicas. Em grande parte, muitos aspectos dessa visão se materializaram nos 

últimos oito anos e agora tomamos como certo os muitos benefícios que essa criação coletiva sem 

precedentes trouxe para a humanidade. 

Apesar disso - ou talvez por causa disso - a atenção nos últimos anos mudou significativamente: é 

praticamente diário nos mídia, noticias sobre abusos online e a dificuldade de enfrentá-los, dada a 

natureza transnacional da rede. Podemos racionalmente reconhecer que esses abusos permanecem 

limitados numa proporção da atividade on-line geral, mas o enorme volume deste último 

legitimamente faz do primeiro uma preocupação crescente para todos os atores. A abordagem de 

conteúdo nocivo, atividades criminosas e outros desafios regulatórios de maneira respeitadora dos 

direitos e economicamente sustentável surgiu como uma questão crucial para o século XXI digital. 

Pode ter sido ingênuo pensar que o lado sombrio da natureza humana não se expressaria também no 

espaço digital, mas cabe agora a todos nós evitar deixar o pêndulo balançar demais na outra direção. 

Precisamos de encontrar soluções coletivas que não apenas protejam o precioso acervo de uma rede 

global, mas permitam que a nossa sociedade digital se desenvolva ainda mais de forma equilibrada. 

Isso só pode ser alcançado através de uma cooperação semelhante à que possibilitou o surgimento da 

própria Internet. Infelizmente, o sistema internacional existente de soberanias territoriais muitas vezes 

separadas representa um obstáculo a essa cooperação. 

 

 

Na ausência de acordos internacionais claros, após um longo período de inação, os últimos anos 

testemunharam uma série de propostas e regulamentos separados para combater abusos on-line. Por 

mais bem-intencionadas que sejam algumas delas, decisões unilaterais adotadas de forma 

descoordenada e sob pressão de urgência podem ter consequências indesejadas prejudiciais. No 

entanto, a própria proliferação de iniciativas demonstra uma preocupação compartilhada em abordar 

essas questões. Essa convergência na disposição de agir deve ser acompanhada de maior 

comunicação, coordenação e cooperação entre os atores. É mais do que nunca crucial reiterar a nossa 

firme convicção na necessidade de enfrentar problemas comuns coletivamente. 

Dada a evolução das mentalidades, discursos e ações dos atores que testemunhamos nos últimos oito 

anos, em particular no contexto da jurisdição (Internet), devemos estar otimistas de que podemos 

desenvolver estruturas comuns que beneficiem todas as partes interessadas. Ao trabalhar 

intensamente e com um espírito construtivo na busca incansável de soluções escaláveis, 

interoperáveis e resilientes, podemos juntos resolver as questões mais prementes da sociedade digital.  
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As ‘Abordagens Operacionais’, representa um passo encorajador nessa direção, ilustrando 

concretamente o que pode ser produzido quando os atores se comprometem a trabalhar juntos em 

busca do interesse público comum. 

  

Interoperabilidade Jurídica 

A ‘Internet’ está cada vez mais subjacente às interações políticas, económicas e sociais. No entanto, à 

medida que a penetração da Internet aumenta, o mesmo ocorre com os problemas jurídicos 

transfronteiriços. A natureza transnacional da rede desafia a fundação territorial dos sistemas jurídicos 

nacionais. O número de utilizadores da Internet mais que duplicou na última década e mais da metade 

da população do mundo está online. Como enfrentar conjuntamente os desafios legais prementes na 

interação global da economia digital, os direitos humanos e a segurança se tornaram um dos maiores 

desafios do século XXI que definirão o futuro da Internet transfronteiriça e da sociedade digital, tal 

como hoje a conhecemos. 

Desde 2012, as partes interessadas (grande parte dos países do mundo), trabalham juntos na 

elaboração de politicas sobre jurisdição, (Internet), para resolver a tensão entre a natureza 

transfronteiriça da Internet e as jurisdições nacionais. A cooperação entre as partes interessadas 

facilita um processo de políticas globais que envolve mais de 350 entidades de mais de 90 países, 

desde: governos, ás maiores empresas de Internet do mundo, operadores técnicos, grupos da 

sociedade civil, academias e organizações internacionais. 

As partes interessadas trabalham atualmente em três Programas temáticos nomeadamente, Dados e 

Jurisdição, Conteúdo e Jurisdição e Domínios e Jurisdição, para desenvolver conjuntamente padrões de 

políticas e soluções operacionais por meio de reuniões virtuais e físicas regulares, incluindo sessões 

regionais e Conferências Globais. 

 

As Conferências Globais regulares são apoiadas institucionalmente por organizações internacionais 

nomeadamente, Conselho da Europa, Comissão Europeia, ICANN, OCDE, ECLAC das Nações Unidas e 

UNESCO. Eles foram organizados no passado em parceria com a França (2016) e o Canadá (2018). O 

trabalho das partes interessadas foi apresentado e reconhecido por processos internacionais 

importantes, incluindo o: Fórum de Governança da Internet das Nações Unidas, G7, G20 e Paris Peace 

Forum, e coberto por meios de comunicação como The Economist, New York Times, Washington 

Post, Financial Times, Politico e Fortune. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/digital-diplomacy/events/article/digital-technology-is-a-core-challenge-of-soft-power-diplomacy-03-05-16
https://www.cigionline.org/articles/canada-and-cyber-governance
https://www.intgovforum.org/multilingual/
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/issues-on-the-free-flow-of-data-ict-products-and-services-in-a-digitally-connected-world
https://www.intgovforum.org/multilingual/content/igf-2018-day-3-salle-iii-of22-envisaging-the-pillars-of-discussions-for-g20-in-2019
https://parispeaceforum.org/
https://parispeaceforum.org/
https://www.economist.com/leaders/2016/09/24/the-road-to-surfdom
https://www.nytimes.com/roomfordebate/2016/09/28/should-the-us-give-up-oversight-of-internet-addresses/the-transition-to-icann-is-the-best-way-to-protect-internet-freedom
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/04/un-passed-russia-backed-cybercrime-resolution-thats-not-good-news-internet-freedom/
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/12/04/un-passed-russia-backed-cybercrime-resolution-thats-not-good-news-internet-freedom/
https://www.ft.com/content/0fa53e6a-1a79-11ea-81f0-0c253907d3e0
https://www.politico.eu/tag/internetgovernance/
https://fortune.com/2019/11/29/splinternet-growing-merkel-internet-threatened/
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OS DESAFIOS DO CONTEÚDO ONLINE 

 

Todos os dias, várias centenas de milhões de postagens e fotos e centenas de milhares de horas de 

vídeos são carregadas apenas nas principais plataformas da Internet e estão disponíveis em todo o 

mundo, em virtude da falta de fronteiras técnicas da Internet. A ampla diversidade de serviços online 

privados que hospedam conteúdo gerado pelo utilizador tornou-se assim, instrumentos fundamentais 

para o exercício da liberdade de expressão e debate público de biliões de utilizadores, graças a serviços 

sem permissão e sem atrito. 

No entanto, o conteúdo legal num país pode ser ilegal em outro. Além disso, à medida que o número 

de utilizadores da Internet aumenta, cresce também a diversidade de referências sociais, culturais, 

políticas ou religiosas e, portanto, suas sensibilidades em relação a vários itens de conteúdo. Os 

serviços online também podem ser mal utilizados e há uma crescente conscientização da presença de 

conteúdo ilegal ou prejudicial online. Além disso, comportamentos e opiniões que antes eram 

efêmeros e confinados à esfera privada agora podem obter visibilidade significativa, amplo alcance 

geográfico, permanência temporal e até replicação viral. 

O desafio comum para todos os envolvidos é como lidar com os abusos de forma oportuna e eficiente, 

mas respeitando plenamente os princípios internacionais dos direitos humanos e permitindo o 

desenvolvimento da economia digital. No entanto, o desafio é agravado porque muitas jurisdições 

estão frequentemente envolvidas. São necessários esforços específicos para permitir a coexistência de 

normas diferentes nos espaços on-line e garantir que as restrições de conteúdo sejam necessárias e 

proporcionadas, com as devidas salvaguardas do devido processo. 

Os prestadores de serviços têm um papel importante a desempenhar na identificação e moderação de 

conteúdo ilegal ou que não esteja em conformidade com os Termos de Serviço (TDS) e as Diretrizes 

comunitárias. Isso foi traduzido em várias estruturas normativas, incluindo auto-regulação, códigos de 

conduta ou regulamentação rígida. Além disso, espera-se que as numerosas decisões sobre restrições 

de conteúdo tomadas pelos fornecedores sejam feitas em prazos curtos para limitar possíveis danos. 

O uso de ferramentas automatizadas permite cada vez mais a detecção na escala de conteúdo 

potencialmente infrator, mas envolve riscos de preconceitos e falsos positivos de negativos. A 

crescente confiança nos TDS e nas Diretrizes comunitárias. como base para as decisões de restrição de 

conteúdo aumentou em paralelo as funções de definição e tomada de decisão dos fornecedores. 

Para garantir que a moderação e as restrições do conteúdo sejam proporcionais e conduzidas com 

responsabilidade, uma atenção renovada está a ser dada aos mecanismos de recurso, permitindo que 

os utilizadores contestem uma decisão de restringir o seu conteúdo. Novas abordagens em vários 

graus de desenvolvimento surgiram nos últimos anos, incluindo: 

  

 Revisão independente estabelecida pela empresa 

 

Algumas empresas exploram mecanismos para fornecer um apelo independente de suas decisões de 

restrição de conteúdo tomadas com base nas Diretrizes comunitárias. É entendido como um 
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instrumento específico da empresa, com autoridade vinculativa no terceiro nível de um caminho de 

escalação da tomada de decisão após as decisões e reconsiderações iniciais de primeira instância. 

  

 Conselhos de auto-regulação com base no país 

Propõe-se a criação de órgãos independentes de autorregulação (Conselhos de Mídia Social) ao nível 

nacional para fornecer, entre outros, mecanismos de revisão contra decisões de moderação de 

conteúdo por parte dos fornecedores. 

 

 Revisão pelas autoridades nacionais 

Alguns atores propuseram que autoridades públicas específicas a nível nacional possam ter um papel 

formal na revisão das decisões de restrição de conteúdo tomadas pelos fornecedores. A opinião de tais 

órgãos seria vinculativa para a empresa e limitada geograficamente ao país. 

  

 Conselho consultivo global 

Finalmente, surgiram propostas para um conselho global com poder consultivo sobre os Termos de 

Serviço (TDS) das empresas e das Diretrizes comunitárias, para aumentar a transparência e a 

responsabilidade em relação a essa importante base normativa. 

  

NOTA: A lista acima não é exaustiva e não trata ou prejudica o grau de suporte de qualquer uma 

dessas propostas 

  

Nenhum ator ou categoria de atores pode resolver esse enigma sozinho, mas podemos ter esperado 

coletivamente por muito tempo para resolver esses problemas. Como resultado, atores públicos e 

privados, sob pressão da urgência, desenvolvem agora inúmeras iniciativas de forma descoordenada, 

introduzindo mudanças significativas em dois aspectos. 

  

 

EVOLUÇÃO NORMATIVA 

As legislações nacionais apresentam níveis muito diversos de consistência normativa em relação aos 

diferentes tipos de conteúdo. De fato, existe um consenso significativo sobre a inaceitabilidade global 

de algum conteúdo (como material de abuso sexual infantil), no entanto, há uma grande variação em 

relação aos critérios para restrições legítimas de muitos outros tipos de conteúdo, incluindo incitação à 

violência, incitação ao ódio, assédio, difamação ou desinformação. As legislações podem refletir 

legitimamente as sensibilidades culturais, históricas, políticas e religiosas específicas das comunidades 

locais em relação a qual conteúdo é aceitável ou não. No entanto, por vezes, podem não respeitar 

totalmente os padrões internacionais de direitos humanos e as garantias de devido processo. 

Nos últimos anos, as autoridades públicas em todo o mundo fortaleceram cada vez mais a aplicação 

das suas legislações sobre conteúdo on-line e, novos regulamentos foram desenvolvidos ou propostos. 

Garantir a compatibilidade dessas diferentes regras e determinar a extensão geográfica adequada de 

sua aplicação permanece sem solução e é uma causa potencial de tensões. 
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Paralelamente, os fornecedores desenvolveram Termos de Serviço e Diretrizes da comunidade cada 

vez mais detalhados - e atualizados com frequência - definindo regras aplicáveis aos seus espaços 

online. Algumas dessas regras são específicas para a comunidade específica que o serviço pretende 

servir, mas algumas são mais genéricas. Dado o papel proeminente desempenhado pelos principais 

operadores do ecossistema, a aplicabilidade global dessas normas influência diretamente o conteúdo 

que é considerado legítimo ou não no ciberespaço como um todo. As Diretrizes da comunidade, 

portanto, representam cada vez mais uma fonte adicional que deve ser levada em consideração nesse 

cenário normativo híbrido e complexo. 

Recentemente, as principais perguntas sobre restrições on-line eram: a aplicabilidade das leis 

nacionais com limites territoriais em espaços on-line transfronteiriços, os procedimentos adequados 

para pedidos de restrição de conteúdo por autoridades públicas e como os fornecedores deveriam 

responder a estes. No entanto, à luz da evolução descrita acima, os mecanismos pelos quais o 

conteúdo é restringido por operadores privados na aplicação de suas próprias regras tornam-se um 

tópico adicional e importante. 

  

Evolução do Papel dos Intermediários 

A Secção 230 da Lei de Decência das Comunicações (CDA) de 1996 nos Estados Unidos, a Diretiva de 

Comércio Eletrónico na União Europeia adotada em 2000 e algumas regulamentações similares em 

outros países, concederam historicamente ampla proteção aos intermediários por conteúdo gerado 

pelo utilizador, por exemplo; agiram rápidamente quando notificados da sua ilegalidade. No entanto, 

no contexto de uma maior conscientização sobre os abusos, alguns atores questionaram esses regimes 

intermediários de responsabilidade, defendendo uma mudança das estruturas existentes de aviso e 

remoção para plataformas que assumem um papel mais proativo de monitoramento e moderação. 

Como resultado, códigos de conduta público-privados foram desenvolvidos e novas legislações 

impõem cada vez mais responsabilidades a provedores privados, incluindo tempos curtos de resposta 

para determinados tipos de conteúdo (em particular extremismo violento), sob pena de multas 

significativas. Paralelamente ao crescente nível de detalhes das Diretrizes da comunidade, as principais 

empresas desenvolvem em resposta cada vez mais ferramentas algorítmicas, incluindo algumas que se 

baseiam em inteligência artificial, para a detecção de conteúdo que justifique restrições e a prevenção 

do seu re-upload, uma vez identificado. 

Essas evoluções alteram significativamente a distribuição de responsabilidades entre os atores 

públicos e privados, bem como o nível de garantias processuais implementadas. As consequências não 

podem ser totalmente compreendidas, dados os diferentes tamanhos, capacidades e tipos de serviços 

dos provedores. Para além disso, barreiras adicionais à entrada podem dificultar o surgimento de 

novos atores, impedindo a concorrência. 

  

Quadros de Cooperação 

Os diferentes atores reconhecem a aguda complexidade desses desafios. Eles expressaram interesse 

em trabalhar em conjunto para desenvolver procedimentos e normas que permitam reconciliar os 

objetivos complementares de maximizar a prevenção e a remediação necessárias de danos, 

minimizando as restrições à liberdade de expressão e permitindo o desenvolvimento contínuo da 

economia digital. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Section_230_of_the_Communications_Decency_Act
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
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São necessárias diretrizes e mecanismos comuns mais claros para lidar adequadamente com o 

conteúdo abusivo: os instrumentos existentes baseados em jurisdições territoriais estritas são 

desafiados e pode ser necessária alguma inovação institucional. 

  

Os debates sobre conteúdo e jurisdição não podem ser separados da questão da moderação e 

restrição de conteúdo on-line em geral, que possui uma forte dimensão de direitos humanos por 

natureza. Sob a estrutura internacional de direitos humanos, a liberdade de expressão e o acesso à 

informação só podem ser restringidos pelos estados se devidamente justificados por lei e 

proporcionados. No entanto, de acordo com os bem estabelecidos Princípios de Ruggie, as empresas 

também têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos e, portanto, respeitar o padrão de 

proporcionalidade. A proporcionalidade também é relevante para os efeitos transfronteiriços das 

restrições de conteúdo. 

  

As leis nacionais e os padrões da comunidade estabelecidos pelas empresas formam agora um 

ambiente normativo complexo que rege que tipo de conteúdo é retirado ou mantido nas plataformas 

online. Os estados que emitem solicitações de restrição de conteúdo com base nos padrões 

comunitários das empresas, em vez das suas leis nacionais, são um exemplo de possível hibridação 

entre governança estatal e não estatal. Isso levanta questões delicadas que só podem ser tratadas com 

mais clareza jurídica. 

O mesmo se aplica às garantias processuais e à transparência. Além da questão da base jurídica sobre 

a qual são feitas restrições de conteúdo, quem toma essas decisões também é importante. Nesse 

contexto, sugerem-se diferentes formas de organismos externos para fornecer meios de recurso, seja 

para uma plataforma ou várias, por iniciativa de uma empresa específica (por exemplo, Facebook) ou 

com base na legislação nacional. 

  

Esperamos que o presente documento Abordagens operacionais possa ajudar os tomadores de 

decisão (por exemplo, autoridades públicas, políticos, juízes e líderes de empresas) a desenvolver 

políticas e tomar decisões, quando necessário, em pleno respeito ao princípio da proporcionalidade, 

inclusivé no que diz respeito a: 

  

 O escopo geográfico das restrições, 

 A ação mais apropriada de acordo com o tipo de conteúdo em questão, 

 O dano potencial correspondente e o contexto, 

 O uso da tecnologia (filtragem algorítmica, incluindo sistemas baseados em IA). 

  

As Normas, Critérios e Mecanismo Operacionais propostos certamente contribuirão para uma 

estrutura política global de respeito com direitos humanos referente à moderação e restrições de 

conteúdo. A discussão também destaca a necessidade de uma reflexão fundamental sobre os atuais 

sistemas de governança da Internet e suas limitações. Novos arranjos institucionais podem ser 

necessários para pelo menos garantir a compatibilidade entre regimes de governança muito 

diferentes. Em particular, os debates sobre os respectivos papéis e responsabilidades dos atores são 
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particularmente importantes. Esses desafios devem ser enfrentados e, esperançosamente, esse 

esforço aponta na direção certa. 

  

 

 

ESTRUTURA DAS ABORDAGENS OPERACIONAIS 

As Abordagens operacionais estão organizadas de acordo com a seguinte estrutura: 

  

 

NORMAS OPERACIONAIS 

Esta seção identifica um conjunto de normas que podem ajudar a organizar o comportamento dos 

atores nas suas próprias ações e nas suas interações mútuas. As Normas Operacionais de Conteúdo e 

Jurisdição identificam especificamente elementos relativos à clareza da estrutura conceitual, padrões 

de proporcionalidade, garantias processuais e prestação de contas. 

  

CRITÉRIOS OPERACIONAIS 

Esta seção contém listas de elementos ou critérios que podem ser usados por todas as categorias de 

tomadores de decisão ao desenvolver, avaliar e implementar soluções. O objetivo é que todos os 

atores possam discutir ideias, avaliar iniciativas e debater propostas usando quadros comuns de 

referência e questões estruturantes. 

Os Critérios Operacionais de Conteúdo e Jurisdição abordam cinco temas importantes no debate on-

line sobre restrição de conteúdo: 

  

I. Clareza da Estrutura, incluindo tipos de conteúdo para os quais são emitidos pedidos de 

restrição e a base normativa para esses pedidos; 

II. detecção, incluindo a distinção entre avisos por terceiros e detecção por fornecedores; 

III. Ação proporcional, incluindo elementos relativos a pontualidade, avaliação, restrições 

geograficamente proporcionadas e uma tipologia de ações; e 

IV. Escalabilidade, para chamar a atenção para a diversidade de capacidades de fornecedores e 

países. 

  

Uma abordagem geral sobre restrições de conteúdo pode ser baseada nos seguintes elementos. 

  

NATUREZA DO QUADRO 

 

Definições - Um vocabulário compartilhado sobre os diferentes tipos de conteúdo ilegal ou prejudicial 

e ações restritivas informa o desenvolvimento e a implementação de regimes legais e práticas de 

empresas. 

Base normativa - A redação inequívoca e compreensível das leis nacionais e das Diretrizes 

comunitárias privadas garante previsibilidade normativa para todos. 
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Responsabilidades - Os respectivos direitos e responsabilidades dos atores públicos e privados são 

claramente determinados, levando em consideração, conforme apropriado, a natureza e o tamanho 

dos serviços. 

  

 

PROPORCIONALIDADE 

Direitos - As decisões de restrição levam em consideração e visam conciliar, ou pelo menos equilibrar, 

os direitos potencialmente concorrentes de todos os atores relevantes. 

Granularidade - Restrições são aplicadas ao menor item de conteúdo possível, o que permite 

solucionar o problema com eficácia. 

Restrições geograficamente proporcionadas - As decisões de autoridades públicas e atores privados 

preservam a mais ampla disponibilidade de conteúdo legítimo. 

Escolha da ação - Uma diversidade de soluções técnicas graduadas fornece alternativas à remoção de 

conteúdo para garantir o respeito ideal da proporcionalidade. 

  

GARANTIAS PROCESSUAIS 

Formatos - Os pedidos de restrições de conteúdo fornecem informações de suporte suficientes para a 

tomada de decisões, de acordo com formatos de envio claros. 

Sensibilização - Os utilizadores têm acesso a informações sobre inacessibilidade do conteúdo e a 

justificativa. 

Sinalização - os canais fáceis de usar estão disponíveis para os utilizadores sinalizarem conteúdo que 

acreditam violar os padrões da comunidade do serviço. 

Detecção - Uma combinação cuidadosa de detecção automatizada e revisão humana permite uma 

ação oportuna, levando totalmente em consideração o contexto para reduzir os riscos de excesso de 

restrição. 

Notificação - Os utilizadores são notificados antes da execução das decisões de restrição em relação ao 

seu conteúdo. Se for justificável demonstrável de acordo com critérios pré-acordados claros de que a 

notificação prévia não é prática, aconselhável ou permissível, os utilizadores são notificados 

rapidamente após a execução de uma decisão de restrição. Algumas situações podem justificar uma 

exceção ao princípio geral da notificação do utilizador. 

Emergência - Disposições específicas estabelecem condições aplicáveis em situações justificáveis de 

emergência. 

Recurso / correção - Mecanismos de apelação acessíveis, rápidos, claramente documentados e 

disponíveis ao público estão disponíveis com o conteúdo permanecendo ativo sempre que possível 

durante o recurso. 

  

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Cadeia de tomada de decisão - Os critérios, procedimentos e caminhos de escalação do provedor 

relacionados à restrição de conteúdo estão suficientemente documentados e disponíveis ao público. 

Consistência - os provedores aplicam critérios consistentes ao implementar suas Diretrizes da 

comunidade e atender solicitações legais, dedicando recursos apropriados para esse fim. 
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Transparência - os formatos detalhados acessíveis e exportáveis dos relatórios regulares, tanto de 

autoridades públicas quanto de atores privados, fornecem legitimidade e responsabilidade aos 

mecanismos e decisões de restrição de conteúdo. 

Supervisão - O monitoramento contínuo permite a supervisão apropriada das restrições de conteúdo 

para aumentar a confiança no devido processo e responsabilidade. 

  

CRITÉRIOS - TIPOLOGIA DE CONTEÚDO 

Uma ampla diversidade de tipos de conteúdo pode ser ilegal em certos países ou representar um risco 

de danos aos utilizadores. A facilidade de acesso público e a propagação viral da expressão que antes 

era mantida em privado também traz novos desafios. Num contexto de falta de definições 

internacionais suficientemente claras e acordadas, a tabela abaixo é uma tentativa não exaustiva (que 

pode estar sujeita a um aprimoramento adicional) na descrição dos principais problemas em jogo, para 

ajudar todos os atores a desenvolver abordagens diversificadas e diferenciadas para cada um. tipo de 

desafio, no que diz respeito aos direitos humanos internacionais. Não deve ser entendido como um 

índice normativo de conteúdo que deve ser restrito. 

  

DIREITOS DA CRIANÇA: Art. 24 (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)). 

O artigo 24 estabelece que: ‘toda criança terá, sem qualquer discriminação quanto à raça, cor, sexo, 

idioma, religião, origem nacional ou social, propriedade ou nascimento, o direito a medidas de 

proteção exigidas por seu status de menor, por parte de sua família, sociedade e Estado. ‘ 

A Declaração dos Direitos da Criança declara: ‘a criança, devido à sua imaturidade física e mental, 

precisa de salvaguardas e cuidados especiais ...’ A Convenção sobre os Direitos da Criança define 

crianças como indivíduos menores de 18 anos e o artigo. 17 exige que os Estados ‘incentivem o 

desenvolvimento de diretrizes apropriadas para a proteção da criança contra informações e materiais 

prejudiciais ao seu bem-estar, levando em consideração o disposto nos artigos 13 e 18’. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos proclama que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. 

 

Material de abuso infantil ou algo censurável que envolva menores: O conteúdo inclui conteúdo 

sexual ou sugestivo de sexo envolvendo menores, imagens de abuso infantil ou outro conteúdo 

postado com a intenção de causar danos e tirar proveito de sua juventude. Isso pode incluir direitos de 

privacidade de imagem para crianças menores de 13 e até 18 anos, dependendo da jurisdição e do 

contexto. 

 

Aliciamento ou predação: Aliciamento on-line é quando uma pessoa usa a mídia social para 

deliberadamente cultivar uma conexão emocional com a criança, a fim de abusar sexualmente ou 

explorar essa criança. 

  

DIREITO À PRIVACIDADE: Art. 17 ICCPR: O Artigo 17 protege o direito ao respeito à privacidade, à 

família, ao lar e à correspondência, e à proteção da honra e da reputação. Ele afirma que ‘[ninguém] 

será sujeito a interferências arbitrárias ou ilegais em sua privacidade, família, lar ou correspondência, 

nem a ataques ilegais à sua honra e reputação. Todo mundo tem direito à proteção da lei contra tais 

interferências. ou ataques ‘. Quaisquer restrições precisam ser legais, necessárias e proporcionadas. 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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Consulte também o, CCPR/C/GC/16. 

 

Violações de informações pessoais: Informações de identificação pessoal (IIP), informações pessoais 

sensíveis (IPS) ou informações confidenciais que são divulgadas sem o consentimento da pessoa. As 

definições variam entre jurisdições, mas geralmente inclúem qualquer informação que revele a 

identidade de uma pessoa. Isso também pode incluir conteúdo que facilita o roubo de identidade, 

postando ou solicitando informações de identificação pessoal, compartilhando PII por meio de um link 

externo, compartilhando informações financeiras privadas de negócios, pessoas ou outros e 

compartilhando informações de contatos particulares. ‘Phishing’, por exemplo, é o uso de emails 

falsos, mensagens de texto ou sites copiados para roubar informações de identificação pessoal. 

 

Conteúdo pessoal difamatório: Conteúdo que pode causar danos à dignidade, reputação ou direitos 

de personalidade. As plataformas geralmente não restringem esse tipo de conteúdo, a menos que 

ultrapasse o limite para odiar discursos ou incitações. As plataformas pesquisadas restringem 

conteúdo supostamente difamatório apenas quando ele é coordenado com a intenção de prejudicar. 

Os direitos dos indivíduos a serem protegidos contra ‘ataques ilegais’ à sua ‘honra e reputação’ devem 

ser equilibrados com os direitos dos oradores de manter opiniões sem interferência e direito de aceder 

a informações. No entanto, discurso ou opinião política, críticas a funcionários públicos que atuem na 

sua capacidade oficial ou discurso de interesse público, mesmo que seja considerado difamatório, 

receberão o mais alto nível de proteção nos termos do direito internacional. 

Dependendo do contexto e intenção, o conteúdo difamatório pode estar sujeito a restrições legítimas 

nos termos do art. 19 do CCPR/C/GC34 pelo respeito dos direitos ou reputações de terceiros. 

  

Tentativas coordenadas/organizadas de difamação: O conteúdo difamatório torna-se coordenado 

quando um indivíduo ou grupo organizado espalha o conteúdo impugnado simultaneamente em várias 

plataformas. 

 

Sugestões de preenchimento automático difamatório ou resultados de pesquisa que apontam para 

conteúdo  difamatório conhecido como  (Google Bombing ou Googlewashing): Esses termos referem-

se a uma prática de elevar artificialmente um site específico nos resultados de pesquisa, vinculando-o 

a um termo de pesquisa que pode ser depreciativo ou difamatório. As motivações podem ser pessoais, 

políticas ou apenas uma brincadeira. 

  

‘Direito a ser esquecido’: Essas reivindicações envolvem solicitações de exclusão de informações que 

já não válidas devido à passagem do tempo e à mudança de circunstâncias, e a acessibilidade contínua 

das informações, o que, constitui uma violação dos direitos de reputação. 

  

Representação através de contas, perfis ou páginas falsas: Copiando o layout de um utilizador, 

usando um nome de utilizador semelhante ou posando como outra pessoa em perfis, páginas, 

comentários, emails ou vídeos. Isso geralmente é feito com a intenção de prejudicar um indivíduo ou 

enganar os espectadores. Também inclui bot ou outros aplicativos de propaganda. Isso inclui a 

representação de um canal (ou seja, YouTube) e a representação de um indivíduo (ou seja, Facebook 

https://www.refworld.org/docid/453883f922.html
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_bombing
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ou Twitter) ou de uma empresa / corporação.  A representação para fins satíricos ou artísticos estaria 

protegida. 

  

‘Falsificações profundas’: Descrito pelo governo do Reino Unido como ‘áudio e vídeos que parecem e 

soam como uma pessoa real, dizendo algo que essa pessoa nunca disse’. Dependendo do contexto e 

intenção, bem como da jurisdição (ou seja, sob a Primeira Emenda dos EUA), esse conteúdo pode ser 

protegido. 

  

Objetivação sexual: Conteúdo que objetiva os seus alvos, inclusive através de fotografias manipuladas 

e descrições sexualmente explícitas de seus corpos. As fotografias são frequentemente usadas sem o 

consentimento e manipuladas para que apareçam em cenas pornográficas ou usadas em memes. 

  

Divulgação não autorizada de imagens íntimas. Também conhecido por, ‘Revenge porn’: Distribuição 

de imagens sexualmente gráficas sem o consentimento do sujeito das imagens. O agressor obtém 

imagens ou vídeos no decurso de um relacionamento anterior ou invade o computador, as contas de 

mídia social ou o telefone da vítima. Isso geralmente é feito com a intenção de assediar, humilhar e 

ferir, emocionalmente, a pessoa. 

  

  

TIPOS DE CONTEÚDO 

  

DIREITOS DA CRIANÇA: Art. 24 (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)): O artigo 

24 estabelece que: ‘toda criança terá, sem qualquer discriminação quanto à raça, cor, sexo, idioma, 

religião, origem nacional ou social, propriedade ou nascimento, o direito a medidas de proteção 

exigidas por seu status de menor, por parte de sua família, sociedade e Estado. ‘ 

A Declaração dos Direitos da Criança declara: ‘a criança, devido à sua imaturidade física e mental, 

precisa de salvaguardas e cuidados especiais ...’ A Convenção sobre os Direitos da Criança define 

crianças como indivíduos menores de 18 anos e o artigo. 17 exige que os Estados ‘incentivem o 

desenvolvimento de diretrizes apropriadas para a proteção da criança contra informações e materiais 

prejudiciais ao seu bem-estar, levando em consideração o disposto nos artigos 13 e 18’. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos proclama que a infância tem direito a cuidados e assistência especiais. 

  

Material de abuso infantil ou algo censurável que envolva menores: O conteúdo inclui conteúdo 

sexual ou sugestivo de sexo envolvendo menores, imagens de abuso infantil ou outro conteúdo 

postado com a intenção de causar danos e tirar proveito de sua juventude. Isso pode incluir direitos de 

privacidade de imagem para crianças menores de 13 e até 18 anos, dependendo da jurisdição e do 

contexto. 

  

Aliciamento ou predação: Aliciamento on-line é quando uma pessoa usa a mídia social para 

deliberadamente cultivar uma conexão emocional com a criança, a fim de abusar sexualmente ou 

explorar essa criança. 

  

https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO: ART. 19 ICCPR 

Art. 19 (1): Direito de ter opiniões sem interferência 

Art. 19 (2): Todos têm direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a liberdade de procura, 

receber e transmitir informações e ideias de todos os tipos, independentemente de fronteiras, 

oralmente, por escrito ou impressa, na forma de arte ou por qualquer outro meio de escolha. 

 

O ‘General comment No. 34’ também destaca como os Estados Membros devem ser proativos na 

implementação de ‘medidas efetivas de proteção contra ataques que visem silenciar aqueles que 

exercem o seu direito à liberdade de expressão’ (parágrafo 23). 

 

Desinformação: A desinformação inclui a distribuição de informações falsas ou imprecisas (ou seja, 

‘notícias falsas’) para ganho político, ideológico ou econômico, por indivíduos ou bots. Exemplos 

extremos visam influenciar eleições e interromper os processos democráticos. Pode assumir a forma 

de artigos de ‘notícias’, baseados parcialmente em fatos e informações erradas, twittar, postar ou 

comentar. Esse tipo de conteúdo geralmente não ultrapassa as fronteiras legais e deve ser 

cuidadosamente diferenciado da opinião e da sátira, que são formas de expressão protegidas. 

  

Desinformação médica: Conteúdo que divulga informações falsas ou enganosas que podem ter efeitos 

prejudiciais à saúde e segurança individual ou pública. Os exemplos incluem a promoção de curas 

falsas para doenças e conselhos anti-vacinação. Isso pode ser feito para ganho financeiro ou 

simplesmente por ignorância, e não com a intenção de prejudicar. Este tipo de conteúdo foi sujeito a 

restrições nos casos em que foi considerado uma ameaça à saúde pública. 

  

Conteúdo sexualmente explícito; nudez ou pornografia: Imagens de atividade sexual explícita ou 

fetiches e pessoas nuas ou parcialmente nuas em poses sexualmente sugestivas. Esse tipo de conteúdo 

pode ser protegido para adultos, dependendo da jurisdição ou das Diretrizes da comunidade, mas 

restrito a crianças ou jovens. A nudez artística, científica, documental ou educacional é protegida. As 

imagens que identificam um indivíduo e são postadas sem consentimento podem estar sujeitas a 

restrições. 

  

Conteúdo crítico da religião  (Blasfémia / Apostasia): O conteúdo crítico da religião, incluindo opiniões 

ou obras artísticas (ou seja, caricaturas satíricas), está protegido pela ICCPR art. 19, mas deve ser 

equilibrado com restrições legítimas nos termos do art. 18 (3) (A liberdade de manifestar a própria 

religião ou crenças pode estar sujeita apenas às limitações prescritas por lei e necessárias para 

proteger a segurança pública, ordem, saúde ou moral ou os direitos e liberdades fundamentais de 

terceiros) e art. 20 se advoga o ódio religioso que constitui incitamento à discriminação, hostilidade ou 

violência. Alguns Estados restringem esse tipo de conteúdo sob as leis de blasfémia / apostasia. 

As leis de blasfémia, que restringem o discurso considerado ofensivo aos profetas ou líderes religiosos, 

são frequentemente arcaicas, exageradas e abusadas. Em particular, eles são usados para punir 

minorias religiosas ou mulheres (ou seja, assassinatos de honra) em países religiosos conservadores.  

 

https://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
https://www.refworld.org/docid/4ed34b562.html
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Apesar dos esforços internacionais para revogar tais leis, eles permanecem nos livros em dezenas de 

estados e cerca de 13 estados ainda condenam a morte pelo crime, consulte página 88.  

No entanto, no mundo, existem 52 países que ainda condenam a morte pelo crime, consulte página 89. 

  

Artigo 19: Restrição legítima pelo respeito dos direitos ou reputações de terceiros. 

General comment No. 34 (CCPR / C / GC / 34/, parágrafo 35) estabelece que, ‘Quando um Estado 

invoca um fundamento legítimo para a restrição da liberdade de expressão, deve demonstrar de 

maneira específica e individualizada a natureza precisa da ameaça e a necessidade e proporcionalidade 

das medidas específicas adotadas, em especial através do estabelecimento de uma conexão direta e 

imediata entre expressão e ameaça ‘. 

  

Conteúdo pessoal difamatório: 

O ‘General Comment No. 34’, pede aos Estados que ‘considerem a descriminalização da difamação’ e 

recomenda que, em qualquer caso de difamação, ‘a prisão nunca seja uma penalidade apropriada’. 

  

Bullying / Assédio moral: Conteúdo que visa intencionalmente indivíduos particulares com a intenção 

de degradá-los ou envergonhá-los. Não se aplica a figuras públicas que devem tolerar níveis mais altos 

ou críticas dentro do razoável, na medida em que o conteúdo não inclua discurso de ódio ou ameaças 

credíveis. 

  

Harassment: Conteúdo disseminado em várias ocasiões para causar stress individual, humilhação, 

ansiedade ou medo de violência. O conteúdo pode conter ultrage direcionados, comentários ofensivos 

ou ameaças de danos físicos ou até ameaças morte. Dependendo da intenção e do contexto, apenas os 

discursos considerados como incitação ao ódio ou uma ameaça credível podem ser restritos. Muitos 

estados têm estatutos de assédio aplicáveis a violações online. 

  

Dano coordenado / organizado: Sabotar ou invadir deliberadamente vários espaços online com o 

objetivo de assediar um alvo. No momento, os utilizadores não podem relatar esse escopo e contexto 

do assédio, já que cada plataforma considera apenas o assédio que acontece nos seus próprios sites. 

  

Cyberstalking: Nenhuma definição legal, mas os exemplos incluem repetidos e-mails ou mensagens de 

texto obscenos ou ameaçadores, spam, (abuso verbal direcionado on-line), ‘enganar’ através de 

provocações ou enviar mensagens não solicitadas e ameaçadoras. 

  

Deadnaming: ’Deadnaming ou Misgendering’, é quando alguêm se referem a uma pessoa transgender 

usando o nome que tinham antes de fazer a transição. O conflito é quando alguém se refere a uma 

pessoa transgender usando o sexo ao qual foi designada no nascimento, em vez do sexo atual. 

  

Doxing ou Doxxing: A ação de encontrar ou publicar informações privadas sobre alguém na internet 

sem a permissão destes, especialmente de forma a revelar o nome, endereço etc. 

Doxing pode ser realizado por razões de aplicação da lei, além de ser usado para assediar ou vitimar 

pessoas. 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/
https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
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Art. 19 (3) (b): Restrição legítima para a proteção da segurança nacional ou da ordem 

pública, ou da saúde pública ou moral, se estiver em conformidade com os rigorosos 

testes de necessidade e proporcionalidade.  Consulte também o, CCPR /C/GC/34 

  

Conteúdo gráfico / violento: Conteúdo sensacional ou violentamente gratuito ou que glorifica a 

violência. Isto deve ser diferenciado do conteúdo gráfico que possa ter fins educacionais, científicos ou 

de interesse público, como informações sobre eventos históricos ou atuais, que seriam protegidos pela 

lei internacional de direitos humanos. Dependendo do tipo de conteúdo, ele pode exigir verificação 

por idade ou ter restrição de idade. 

  

Promoção ou publicidade do crime: Conteúdo que incita ou favorece a atividade criminosa e acredita-

se ser uma ameaça credível à segurança ou propriedade pessoal ou pública. 

  

Conteúdo para organizar a violência ou apoiar organizações violentas: Conteúdo que faça ameaças 

credíveis de danos físicos graves (violência organizada, assassinato, tráfico de seres humanos) contra 

um indivíduo específico ou grupo definido de indivíduos ou expresse apoio ou elogios a grupos, líderes 

ou indivíduos envolvidos nessas atividades. 

  

Violência e exploração sexual: Conteúdo que descreva, ameace ou promova violência sexual, agressão 

ou exploração. 

  

Incentivar a automutilação ou suicídio: Conteúdo que promova comportamentos prejudiciais ou 

qualquer coisa que incentive ou sugira danos pessoais, como mutilação, distúrbios alimentares ou 

abuso de drogas. Conteúdo que identifica e direciona negativamente as vítimas ou sobreviventes de 

automutilação ou suicídio. 

  

Divulgar/Expôr Informações confidenciais ou secretas: Alguns estados podem justificar a restrição de 

informações confidenciais divulgadas por motivos de segurança nacional. No entanto, informações de 

interesse público divulgadas por ‘denunciantes’ podem receber proteção nos termos da Convenção 

das Nações Unidas contra a corrupção, Art. 33, recomenda que os estados protejam as ‘pessoas que 

denunciam’ de boa fé e com motivos razoáveis às autoridades competentes quaisquer factos 

relacionados a ofensas’ cobertos pela convenção. Art. 32 fornece proteção a testemunhas, 

especialistas e vítimas. 

 

Lèse-majesté ou comentários críticos de personagens históricos: Algumas jurisdições restringem o 

discurso considerado ofensivo à monarquia ou a personagens históricos, alegando que é traidor ou 

uma ameaça à ordem pública. No entanto, a discussão aberta e crítica de líderes políticos e figuras 

públicas é protegida pelo direito internacional. Apenas ameaças credíveis ao incitamento podem 

justificar restrições. 

  

 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf
https://www.jus.uio.no/lm/un.against.corruption.convention.2003/portrait.pdf
https://www.jus.uio.no/lm/un.against.corruption.convention.2003/portrait.pdf
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PROIBIÇÃO DE PROPAGANDA PARA GUERRA E INCITAR ÓDIO NACIONAL, RACIAL OU RELIGIOSO: 

ART. 20 

Art. 20 (2) A defesa de ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, 

hostilidade ou violência será proibida por lei 

  

Discurso de ódio: O discurso de ódio inclui ataques sérios contra pessoas com base na raça, etnia, 

origem nacional, religião, identidade de gênero, orientação sexual, deficiência, status de veterano ou 

condição médica. Também pode incluir a segmentação de pessoas com base na idade, peso, imigração 

ou status de veterano. Exemplos são discursos violentos ou desumanos, declarações de inferioridade 

ou pedidos de exclusão ou segregação. Isso também pode incluir imagens, como linchamento ou 

conduta coordenada para discriminar ou desumanizar. A transmissão ao vivo ou a postagem de vídeos 

arquivados de eventos ao vivo que ampliam ou incitam crimes de ódio podem exigir restrições 

imediatas. 

  

Artigos 18, 19, 20 e 26 do ICCPR e ICERD. Art. 4. Embora não exista uma definição internacionalmente 

acordado para o discurso de ódio, os Estados têm uma obrigação, sob o ICCPR, de proibir a defesa de 

ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, hostilidade ou violência. Está 

vinculado a uma garantia de igual proteção antes da lei. A avaliação do discurso de ódio pode ser 

muito subjetiva e, portanto, deve-se tomar precaução, pois restrições excessivamente amplas podem 

infringir outros direitos fundamentais. Consulte também o Plano de Ação de Rabat. 

  

  

BENS E SERVIÇOS REGULADOS 

O conteúdo referente a bens e serviços regulamentados ou ilegais pode variar dependendo da 

jurisdição 

  

Bens e serviços regulamentados: Os Estados, bem como as plataformas, restringem o conteúdo que 

facilita a compra, o comércio ou a venda de drogas ilegais, serviços ilegais (jogos on-line, documentos 

falsificados), bens roubados, armas de fogo ou outras armas, com base nas leis da  

 

jurisdição. Alguns estados ou plataformas também podem restringir o conteúdo que promove o uso de 

drogas ou armas ilegais ou forneça instruções para a fabricação de armas (ou seja, impressão 3D). 

  

Solicitação sexual: Conteúdo divulgado com a intenção de se envolver em atividade sexual por uma 

taxa ou o equivalente funcional de uma taxa. 

  

FRAUDE 

 O conteúdo fraudulento procura deliberadamente enganar os indivíduos por ganhos ilegais ou privá-

los de seus direitos. A maioria das jurisdições cobre atividades fraudulentas nos seus estatutos civis ou 

criminais. 

   

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/RabatPlanOfAction.aspx
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Metadados enganosos (título, descrição, tags, anotações e miniatura): Inclui títulos, descrições, tags, 

anotações e miniaturas usados para enganar pessoas ou enganar os algoritmos de pesquisa de vídeo 

on-line, em vez de representar o conteúdo real do vídeo. 

  

Chantagem / Extorsão: Conteúdo ou mensagens que ameacem revelar informações ou fotos 

embaraçosas da vítima (que podem ter sido coletadas ilegalmente ou com o consentimento da vítima), 

a menos que a vítima forneça favores, bens ou dinheiro. A extorção é uma forma de chantagem em 

que informações ou imagens sexuais são usadas para extorquir favores sexuais, dinheiro ou outras 

exigências da vítima. 

  

Esquemas: enganar os outros para seu próprio ganho financeiro: Conteúdo que deliberadamente 

tenta enganar os utilizadores quanto a ganhos financeiros ou aceder a Personally identifiable 

information (PII). Os exemplos são compra de visualizações, layouts enganosos, assinaturas artificiais, 

exibição de pop-unders e redirecionamentos, manipulação de votos (manipulação de votos de 

conteúdo para cima / baixo) ou logotipos de marcas ‘falsificadas’. 

  

Spam: Conteúdo que inclui conteúdo direcionado, indesejado ou repetitivo em vídeos, comentários, 

mensagens privadas ou redirecionamentos fora do domínio. Pode ter a intenção de aumentar 

artificialmente as visualizações ou reduzir pontuações e outras métricas por meio de campanhas 

coordenadas (ou seja, equipas de trolls). Também pode incluir conteúdo ou comportamento 

enganoso, como elementos de design enganosos ou pop-ups suspeitos. 

  

(Um ‘Troll’ é uma pessoa, ou grupo de pessoas, Trolls, que provoca ou incomoda as pessoas na Internet 

para distrair e semear discórdia postando mensagens inflamatórias e digressivas.) 

  

Spam de tráfego artificial: Incentivo artificial que leve os espectadores a se envolverem. Geralmente 

essas mensagens são direcionadas para incentivar os utilizadores a visualizar ‘Jogos com contagem de 

visualizações’, que tentam transformar uma não visualização numa visualização para ganho financeiro. 

  

Contas fraudulentas: Contas administradas por bots, em vez de humanos, com a intenção de espalhar 

informações erradas e distorcer o debate. Há uma certa sobreposição com ‘Desinformação’ e 

‘Representação’. 

  

   

CRITÉRIOS - BASE NORMATIVA 

  

Um grande desafio na elaboração e implementação de leis domésticas, bem como das Diretrizes da 

comunidade das empresas, é a necessidade de conciliar direitos concorrentes, como liberdade de 

expressão e prevenção de danos. 

  

1. Conciliando diversas bases normativas 

  

https://ec.europa.eu/dgs/legal_service/seminars/20140703_baratta_speech.pdf
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Uma pluralidade de fontes forma um crescente cenário normativo elaborado, combinando: 

  

a. Princípios globais ou regionais de direitos humanos, em particular: 

  

I. A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH); 

II. Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), em particular os artigos 6, 

17, 18, 19, 20, 24, 26; 

III. A Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (ICERD) 

IV. A Declaração dos Direitos da Criança 

  

b. A diversidade das leis nacionais e regionais aplicáveis, existentes ou recém-elaboradas para o 

contexto digital, devido às crescentes preocupações com conteúdo on-line abusivo. 

c. A crescente importância dos Termos de Serviço (TDS) das empresas e das Diretrizes da 

comunidade. 

  

2. Consistência normativa internacional 

  

As seguintes categorias podem ser usadas para verificar o grau de convergência normativa 

internacional em várias questões: 

  

a. Existe um consenso universal de que o conteúdo / comportamento é ilegal e existe uma forte 

convergência substantiva em todo o mundo nos critérios de limiar correspondentes (exemplo: 

material de abuso sexual infantil); 

b. Existe concordância universal de que o conteúdo / comportamento é ilegal, mas existem 

variações nacionais significativas nos critérios que determinam a ilegalidade (exemplo: 

difamação); 

c. conteúdo / comportamento não é universalmente considerado ilegal, mas a aplicação de leis 

domésticas específicas no território local é considerada aceitável por outros países, em 

particular por razões históricas (exemplo: criminalização da negação do Holocausto); 

d. conteúdo / comportamento não é universalmente considerado censurável e alguns países 

consideram que não deve ser permitido torná-lo ilegal (exemplo: leis que discriminam ou 

criminalizam determinada orientação sexual). 

  

As fronteiras entre essas diferentes categorias, no entanto, não são rígidas. Existem debates sobre 

onde alguns tópicos se enquadram. 

 

  

3. Tipos de regulamento 

  

Alguns fornecedores apontam para as Diretrizes da comunidade o mais uniformes possível para todos 

os seus utilizadores. Isso produz uma harmonização global de fato das regras aplicáveis nos seus 



  RUMO À JURISDIÇÃO CIBERNÉTICA JAN2020 

 

ORCID ID: 0000-0003-2351-8964 - BUSINESS GO DIGITAL–POLICY MAKER / RUI SIMÃO 36 

 

respectivos espaços. Outros, no entanto, contam com moderação orientada pela comunidade, por 

exemplo, organizada por tópico (por exemplo, Reddit) ou por idioma (por exemplo, Wikipedia). 

Por vezes, os fornecedores privados iniciaram regras sobre novos problemas, por exemplo em 

lançamentos não consensuais de conteúdo adulto (também conhecido como ‘pornografia de 

vingança’), com algumas iniciativas legislativas surgindo como resultado. Poderia ser considerado um 

quadro conceitual para distinguir mais claramente entre: 

  

a. Regulação / moderação numa plataforma: sob a responsabilidade dos administradores 

de sub-fóruns e grupos, essas regras de grupo podem ser mais restritivas do que as 

regras da plataforma geral. 

b. Regulamento por uma plataforma: as Diretrizes da Comunidade e as regras de tomada de 

decisão estabelecem a estrutura geral de todo o conteúdo no espaço correspondente, 

incluindo potencialmente a latitude dada aos administradores do grupo. 

c. Regulamento de plataformas: leis domésticas, legislação regional ou acordos 

internacionais que definem as responsabilidades gerais dos provedores em termos de 

moderação de conteúdo, incluindo como reconciliar sua capacidade de negócios para 

determinar os seus (TDS) Termos de Serviço e os deveres que podem resultar de uma 

extensa posição no mercado. 

  

  

  

CRITÉRIOS - AVISOS DE TERCEIROS 

 

1. Questões para autoridades públicas: 

a. Ordens formais com base nas leis domésticas. No entanto, devido a restrições de 

volume e ação oportuna, isso por vezes é feito sem validação por um tribunal local que 

pode estabelecer claramente a ilegalidade do conteúdo com todas as garantias 

processuais apropriadas. Isso coloca às entidades privadas a responsabilidade de fazer 

essa determinação, com incentivos para restringir demais o conteúdo em situações de 

incerteza. Procedimentos adicionais (com proteções apropriadas) para avaliação 

doméstica acelerada podem ser desenvolvidos, com certa facilidade. 

  

b. Solicitações mais informais com base no TDS ou nas Diretrizes Comunitárias, por 

exemplo, através das chamadas unidades de referência da Internet. São necessários 

procedimentos mais claros para garantir transparência e responsabilidade em relação 

ao uso desse canal pelas autoridades públicas. 

  

2. Os avisos privados podem vir de: 

a. Notificadores especializados, por exemplo, para direitos de autor ou material de 

abuso infantil. No entanto, é necessária mais clareza em relação, entre outros 

aspectos, aos procedimentos, critérios de tomada de decisão, requisitos de 'due 

diligence' e caminhos para recorrer, caso os avisos sejam tomados prima facie. 
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b. Mídia, entre outros, para verificação de factos (por exemplo, durante períodos 

eleitorais) ou denunciando assédio cibernético contra jornalistas direcionados por 

causa das suas atividades profissionais. 

  

c. Sinalizadores individuais (incluindo ‘sinalizadores confiáveis’) por meio de 

ferramentas da plataforma. O papel dos relatórios do utilizador deve ser visto 

juntamente com o crescente papel dos meios de detecção automatizada para 

identificar e remover o conteúdo violador. As ferramentas de sinalização fáceis de 

usar continuam a ser necessárias. 

 

 

CRITÉRIOS - DETECÇÃO DE FORNECEDORES 

 

Respondendo à pressão, os principais fornecedores implementam cada vez mais a detecção proativa e 

isso só pode ser feito através do uso intensivo de ferramentas algorítmicas, incluindo Inteligência 

Artificial. O uso de bases de dados de hash para impedir o re-upload de conteúdo detectado 

anteriormente como justificativa de restrição já detectada por conteúdo ilegal também se está a 

espalhar. 

O desempenho de tais ferramentas, no entanto, varia fortemente de acordo com os diferentes tipos 

de conteúdo problemático: com bom desempenho para imagens com elementos facilmente 

reconhecíveis, permanece muito menos preciso para qualquer coisa que exija uma forte avaliação de 

contexto. 

 

Apesar do progresso significativo, grandes desafios devem ser enfrentados, como ferramentas 

automatizadas: 

  

1. Ainda falta a precisão necessária para detectar todo o conteúdo infrator ou identificar 

corretamente conteúdo censurável, correndo o risco de sub ou super-restrição. 

  

2. Ignorar amplamente as considerações contextuais, incluindo contexto externo, cultura e 

intenção. 

  

3. Tomar decisões de risco sem um equilíbrio adequado entre interesses concorrentes, ignorando 

regras legais, interpretações legais, nuances na plataforma TDS, etc. 

  

4. Levantar sérios problemas de transparência: a remoção ou restrição automatizada pode 

fornecer informações insuficientes sobre a lógica, dificultando o entendimento da decisão de 

restrição ou a contestação. 
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5. Ainda pode ser contornado por meios técnicos, por exemplo, alterando metadados ou 

criptografando conteúdo, permitindo que determinado conteúdo nocivo permaneça on-line ou 

seja virtualizado ainda mais por meio de canais criptografados. 

  

6. Pode exibir vieses não detectados devido aos conjuntos de dados nos quais eles foram 

treinados. 

  

A revisão humana continua a ser uma necessidade no processo de tomada de decisão para restrições 

individuais e um esforço colaborativo significativo é necessário em geral para permitir a avaliação e a 

supervisão adequadas das ferramentas algorítmicas. 

A seguinte Tipologia de Modalidades de Detecção é uma lista de ações reconhecidas disponíveis para 

provedores de serviços e intermediários de rede / hospedagem para identificar conteúdo 

supostamente prejudicial ou ilegal. Esta lista foi desenvolvida para ilustrar e mapear um espectro de 

respostas possíveis e não se destina a endossar ações específicas. 

  

 

ACÇÕES / DESCRIÇÃO e FERRAMENTAS TÉCNICAS 
FORNECEDOR DE CONTEÚDO / MOTORES DE PESQUISA E PLATAFORMA 

  

Conta Autenticação / Verificação: Autenticação é garantir que a pessoa é quem ela afirma ser e 

verificar os dados de identidade. Pode incluir a confirmação do endereço de e-mail, a data em que a 

conta foi estabelecida, se o perfil está completo etc. A autenticação está mais relacionada a um 

processo interno em que a verificação se refere a dados externos. 

  

Monitoramento de Conteúdo: O monitoramento de conteúdo envolve o processo de implementação 

de procedimentos e filtros para identificar conteúdos ou comportamentos on-line que possam violar 

os TDS, as Diretrizes Comunitárias ou as leis locais. Alguns monitoramentos são realizados por seres 

humanos, mas grande parte é feita automaticamente através de algoritmos ou IA. Isso pode incluir a 

avaliação do comportamento dos utilizadores (por exemplo, quem eles seguem ou o que 

compartilham), como outras contas interagem com eles (por exemplo, quem silência, segue, 

compartilha ou bloqueia o actor) ou se há ações coordenadas executadas por grupos ou por grupos de 

plataformas com a intenção de prejudicar. Depois que o conteúdo / comportamento potencialmente 

prejudicial for identificado, ele possa ser sinalizado para revisão. 

  

Hashing (e bases de dados de hash): Essa tecnologia cria uma assinatura digital exclusiva (ou ‘hash’) de 

uma imagem ou vídeo, que pode ser comparada com hashes de outras fotos ou vídeos. Isso pode 

ajudar a detectar e remover ou impedir o upload de uma nova imagem ou vídeo se o hash 

corresponder ao hash armazenado nas bases de dados de itens previamente identificados como 

restrições justificativas. As bases de dados hash têm sido usados, por exemplo, em relação a material 

de abuso sexual infantil, extremismo violento, disseminação não autorizada de imagens íntimas 

(‘pornografia de vingança’) ou direitos de autor. 
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Aviso e retirada / Remoção temporária ou permanente: Mecanismo em que um indivíduo pode emitir 

uma solicitação legal para um host de conteúdo que exige que o host retire, exclua ou restrinja o 

acesso ao conteúdo supostamente prejudicial. Os exemplos incluem políticas de ‘direito a ser 

esquecido‘ na UE e o regime de aviso e remoção orientado por direitos de autor da Digital Millennium 

Copyright Act dos Estados Unidos. 

  

  

 

INTERMEDIÁRIOS DE REDE / HOSPEDAGEM 

   

Aviso e retirada / Remoção temporária ou permanente: Os intermediários de hospedagem podem 

colocar o conteúdo offline, com base nas políticas e procedimentos da empresa, ordens judiciais ou 

regulamentos estatais. 

  

 

CRITÉRIOS - ATUALIDADE 

Os recentes esforços legislativos têm enfatizado cada vez mais os curtos tempos de resposta para 

remover tipos específicos de conteúdo, em particular no que diz respeito ao terrorismo e ao 

extremismo violento. 

  

1. Tensões 

a. tempo de resposta pode ser medido por referência a diferentes eventos operacionais, 

incluindo: tempo de upload, notificação para a plataforma ou notificação para o 

utilizador. A clareza em relação a esse fator é necessária em qualquer regra que 

estabeleça um tempo de resposta obrigatório. 

  

A tensão entre curtos tempos de resposta, precisão da medida e a necessidade de garantir a proteção 

de direitos pode ser resumida nas seguintes declarações: 

 

b. Algumas decisões sobre restrições de conteúdo devem ser tomadas rapidamente para 

evitar danos; 

c. Quanto mais rápida a decisão, maior o risco de erros ou imprecisões nas decisões de 

restrição ou seu impacto nos direitos dos utilizadores; 

d. Garantir a precisão da decisão e o respeito total dos direitos e interesses dos 

utilizadores requer uma avaliação cuidadosa e, portanto, tempo. 

  

2. Justificativa que suporta decisões rápidas 

Existem várias razões para incentivar decisões rápidas: 

 

a. Incentivos normativos, incluindo o respeito às leis nacionais, a limitação da 

responsabilidade do provedor de serviços e a perspectiva de multas. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e2606-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e2606-1-1
https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf
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b. Incentivos económicos, incluindo o volume de conteúdo e solicitações a serem tratadas 

(por uma questão de recursos), a satisfação dos utilizadores e outras partes 

interessadas (como anunciantes). 

  

c. Considerações operacionais, incluindo a natureza e o volume do conteúdo e 

solicitações de restrição, a distinção entre casos claros e difíceis e a consideração de 

danos decorrentes de restrições versus danos por manter o conteúdo acessível. 

  

d. Considerações de interesse, inclusive para quem a lógica das restrições é mais 

premente: respeito às leis nacionais ou segurança nacional, pode ser mais premente 

como interesse dos governos do que dos utilizadores. 

  

 

3. Riscos potenciais de decisões rápidas 

a. Tomada de decisão incorreta: 

  

I. Falsos positivos, levando a excesso de restrição. Isso inclui conteúdo infrator incorretamente 

identificado, com base em valores concorrentes (por exemplo, nudez como arte visual. Normas 

contra nudez), análise contextual (ou seja, situações externas em que não há ofensa de 

determinado conteúdo, por exemplo, amamentação), erros analíticos (ou seja, o conteúdo foi 

identificado incorretamente). 

  

II. Negativos falsos, levando ao conteúdo permanecendo indevidamente acessível, materializando 

danos, como contrapartida a falsos positivos. 

  

b. Justiça processual: 

  

I. Capacidade limitada dos utilizadores para contestar uma decisão antes que a restrição ocorra. 

A capacidade antes de contestar é demorada. Esses riscos diferem em relação ao tipo de 

conteúdo e danos relacionados. 

II. Transparência limitada para contestar as decisões de restrição antes ou depois que elas 

ocorram, quando sistemas de detecção automatizados são usados, e há falta de informações 

sobre o processo de detecção ou a causa da restrição. 

  

c. Dano substancial: riscos de acordo com o dano que decisões muito rápidas podem produzir, 

por exemplo: 

  

I. Sobre direitos fundamentais, como liberdade de expressão ou privacidade. 

II. Sobre os interesses dos utilizadores no funcionamento correto da plataforma, como 

colaboração e discussão. 

III. Em interesses públicos maiores, como democracia e debate público. 
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d. Diferentes tipos de conteúdo (por exemplo, material de abuso infantil vs. conteúdo político) 

têm riscos diferentes de danos por falsos positivos ou negativos em decisões de restrição. 

e. As consequências a jusante de decisões erradas também devem ser levadas em consideração 

como possíveis danos. Uma decisão incorreta de restrição pode afetar o utilizador que gerou o 

conteúdo, mas também o público, os ambientes de informação e as decisões políticas. A 

pressão para agir rapidamente pode afetar desproporcionalmente determinados grupos de 

utilizadores com base no idioma ou no tipo de conteúdo. 

f. A necessidade de decisões rápidas, mesmo quando justificadas, pode ter outros efeitos 

negativos em relação às pessoas que revêm o conteúdo, a preparação para decisões sobre 

restrições e proteção contra danos produzidos pela exposição a conteúdo nocivo. 

 

4. Os critérios que afetam a rapidez com que uma decisão pode ser tomada incluem: 

 

a. Seja um caso claro ou uma questão difícil / controversa. 

  

b. Se a restrição está de acordo com a lei internacional de direitos humanos, lei local doméstica 

ou TDS e Diretrizes Comunitárias, e se há algum conflito em potencial entre essas normas. 

  

c. Qual é o tipo de conteúdo, tanto em termos de formato (texto, imagem, vídeo) quanto do 

assunto. 

  

d. Qual seria o tipo e a quantidade de dano em caso de restrição ou não, relacionado ao impacto 

que o atraso pode ter. 

  

e. Quais são os diferentes efeitos em relação aos utilizadores em geral e aos que são 

supostamente afetados por determinado conteúdo. 

  

f. Que ação será implementada, entre a diversidade de medidas que poderiam ser usadas para 

restringir o acesso ao material. Por exemplo, a remoção de conteúdo restringe o acesso a todos 

os utilizadores, enquanto a colocação de conteúdo atrás de um sistema de login restringe-o a 

utilizadores que não se registaram num site específico. Essas medidas e outras têm impactos 

variados na precisão e efeitos nos direitos do utilizador, e definir a menos restritiva em casos 

difíceis leva mais tempo. 

  

 

 

CRITÉRIOS - AVALIAÇÃO 

As informações disponíveis nos avisos precisam ser suficientes para que os tomadores de decisão 

entendam, inter alia, a que proibição está ser mencionada, que conteúdo específico a está a violar e se 

o conteúdo viola a proibição. Quando é feita uma avaliação de que o conteúdo viola a proibição, a 

ação implementada precisa respeitar o padrão de proporcionalidade. Garantir uma ação proporcional 
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em itens individuais de conteúdo requer avaliação de uma diversidade de fatores e uma apreciação 

mais ampla do impacto potencial da medida. 

  

1. Avaliação multifatorial 

a. Qual é o contexto do conteúdo em questão? 

 

O conteúdo publicado on-line está, por padrão, disponível globalmente. No entanto, o utilizador que 

disponibiliza o conteúdo e os que o acedem o percebem em contextos específicos (história, 

referências, orientação, comunidade linguística etc.). 

Para levar em consideração essa tensão fundamental, os tomadores de decisão podem identificar de 

onde e de quem se origina a parte específica do conteúdo. Uma discussão mais ampla sobre os 

métodos e as dificuldades em identificar a origem seria útil para entender completamente os desafios 

por trás da identificação do contexto. Esse problema é agravado ao considerar situações em que o 

conteúdo em si é ‘espelhado’ em vários sites / plataformas diferentes. 

Além disso, para entender completamente o contexto, os tomadores de decisão podem, 

inicialmente, tentar determinar onde o conteúdo está hospedado e exibido. Por outras palavras, é 

crucial descompactar as possíveis diferenças entre onde o domínio do site está registado, o país de 

incorporação do proprietário do site / plataforma, onde o conteúdo é hospedado / hash e onde está 

disponível. 

Finalmente, a avaliação do contexto deve ser realizada por pessoas com capacidade de entender a 

língua e o ambiente cultural correspondente. 

  

b. Quais são os motivos daqueles que postaram / republicaram este conteúdo? 

É importante considerar o motivo dos utilizadores que publicaram ou republicaram o conteúdo. Os 

tomadores de decisão devem ter em mente que pode existir mais de um motivo, incluindo o seguinte: 

econômico, político, humor, sátira, comentário social. Esses motivos precisam ser avaliados dentro do 

seu ambiente linguístico e cultural. Onde os motivos podem ser (ou foram) apurados, isso pode ajudar 

os tomadores de decisão ao pensarem nas várias opções disponíveis para restrição. 

  

c. Que motivos outros atores podem ter para ‘receber’ / ter acesso a esse conteúdo? 

Os tomadores de decisão podem considerar os motivos que outros atores podem ter para ‘receber’ ou 

ter acesso a esse conteúdo. Eles podem alinhar ou ser independentes da intenção do (s) utilizador (s) 

que a publicam. Também é importante abordar o risco associado ao conteúdo, incluindo a iminência 

de perigo associado a ele. 

  

d. Existem jurisdições / atores específicos que podem ter interesse e / ou ser afetados por esta 

decisão? Em caso afirmativo, o que dizem as leis / regras sobre esse tipo de conteúdo? 

Outras jurisdições / atores podem ter interesse na decisão ou ser impactados por ela. Se os tomadores 

de decisão identificarem que isso é uma possibilidade, é importante considerar quais são esses 

interesses e, em particular, quais leis ou regras específicas podem ser aplicadas. Os pontos acima, 

referentes ao contexto e motivos dos utilizadores que postam e recebem conteúdo, podem informar a 
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identificação de outras jurisdições relevantes cujos interesses podem ser considerados numa análise 

de cortesia ou conflito de leis em potencial. 

  

e. As proibições desse tipo de conteúdo são universais / amplamente compartilhadas / 

inconsistentes entre jurisdições? 

O tomador de decisão pode determinar o nível de consistência normativa internacional, entendida 

como uma avaliação básica do grau de consenso global sobre a inaceitabilidade / ilegalidade de tal 

conteúdo. Como uma questão geral, pode ser útil considerar se o conteúdo se encaixa numa das 

quatro categorias descritas acima (Base Normativa) 

  

f. Qual é o formato do conteúdo em questão? Como o formato do conteúdo em questão afeta a 

potencial viralidade? 

O formato do conteúdo em questão (por exemplo, texto, imagem, vídeo, hiperlink etc.) geralmente 

pode determinar a viralidade do conteúdo e é um critério importante para analisar com relação à 

capacidade do conteúdo a ser partilhado entre páginas, plataformas e dispositivos. Além disso, o 

formato do conteúdo é uma característica importante (mas não exclusiva) na determinação do 

tamanho do arquivo e suas implicações na acessibilidade e armazenamento. 

  

2. Análise de impacto 

A avaliação inclui a consideração de uma gama de impacto potencial, incluindo (mas não limitado a): 

 

a. Impactos na liberdade de expressão 

As leis que restringem a liberdade de expressão devem atender aos testes de legalidade, legitimidade 

e necessidade retirados dos artigos 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) e do 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP). As leis de expressão, no entanto, variam de 

acordo com a jurisdição e, como resultado, as decisões sobre como restringir o conteúdo digital devem 

ser atribuídas como atenção especial devido a possíveis conflitos de leis. 

Em particular, é importante que os tomadores de decisão discernam, sempre que possível, que outras 

jurisdições podem ter conexões com o conteúdo em questão. Isso pode incluir, por exemplo, a 

identificação de: 

 

I. onde os utilizadores responsáveis pelo conteúdo estão localizados; 

II. onde a plataforma que hospeda o conteúdo está sediada; e / ou 

III. onde estão localizados públicos-alvo significativos para o conteúdo. 

 

 

Quanto mais fortes as conexões identificáveis com países cujas leis podem ser lidas para proteger o 

conteúdo em questão, mais os tomadores de decisão devem ser cautelosos antes de ordenar 

restrições que possam causar impactos nessas jurisdições. 
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b. Impactos na privacidade 

A aplicação de leis que restringem a expressão on-line é imperfeita e nunca completa. A medida em 

que as autoridades procuram limitar essa imperfeição tende a corresponder ao grau em que frustra os 

interesses legítimos de uma autoridade e / ou resulta em danos a outros indivíduos na sua jurisdição. 

Permitir que o conteúdo que tenha sido determinado a violar as leis de um país permaneça disponível 

em qualquer outro lugar on-line abre a possibilidade para que indivíduos no país censurador 

continuem a ter acesso, contornando as restrições técnicas. No entanto, é importante reconhecer que 

a maioria dos utilizadores da Internet não usa ferramentas de evasão. Como resultado, o ‘dano’ que 

pode resultar da possibilidade de evasão deve ser examinado cuidadosamente e caso a caso. 

 

Os esforços para eliminar o conteúdo digital, incluindo os esforços para impedir a ‘nova publicação’, 

tendem a ter amplos impactos extraterritoriais que vão além da liberdade de expressão. Em particular, 

os esforços para identificar proativamente o possível conteúdo infrator criam condições que podem 

levar a violações da privacidade. Os tomadores de decisão que solicitam restrições de conteúdo devem 

estar cientes de que os seus pedidos podem afetar a privacidade e os direitos de proteção de dados de 

indivíduos dentro e fora da sua jurisdição e devem tomar medidas para garantir que tais pedidos 

evitem ou minimizem a violação desses direitos. 

  

c. Impactos económicos 

A hospedagem, exibição e transmissão de conteúdo digital pode implicar uma ampla gama de 

empresas privadas, incluindo hosts da web, registos na Internet, provedores de serviços de Internet, 

operadoras de redes móveis, redes de entrega de conteúdo, plataformas de mídia social e 

intermediários financeiros. As ordens para restringir o conteúdo, dependendo da sua formulação, 

geralmente afetam várias dessas entidades, direta ou indiretamente. 

Os tomadores de decisão que solicitam restrições de conteúdo devem considerar em que medida os 

atores privados que recebem essas ordens têm os meios tecnológicos e económicos para implementá-

las. Dada a importância de promover a concorrência e a inovação no setor de TIC, deve-se prestar 

atenção especial aos impactos que essas restrições podem ter sobre atores menores ou iniciantes. 

  

d. Definir precedente 

As decisões para restringir uma parte específica do conteúdo raramente são tomadas isoladamente. 

Tais decisões tendem a basear-se em ações anteriores tomadas com relação a conteúdo semelhante e 

também a impactar decisões futuras. Os tomadores de decisão devem estar cientes da possibilidade 

de que qualquer restrição possa ser citada como precedente para futuras decisões de outros 

tomadores de decisão em outros contextos. 

 

Na medida em que as decisões de restrição revelem padrões cumulativamente, elas também podem 

impactar as decisões dos indivíduos de publicar ou não o conteúdo. Embora isso possa constituir 

‘dissuasão’ eficaz contra violações futuras, onde os padrões de restrição são vagos e as proteções à 

expressão não são claras, também pode levar ao ‘resfriamento’ da expressão legítima. 

O grau em que as decisões podem ser contextualizadas e aplicadas de forma restrita ajudará a mitigar 

a leitura incorreta ou a aplicação incorreta de indivíduos ou outros tomadores de decisão.  
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CRITÉRIOS - AÇÃO DE PROPORÇÃO GEOGRÁFICA 

 

1. Base normativa diferente 

As decisões de restrição de conteúdo são cada vez mais baseadas em dois conjuntos distintos de 

regras: (1) leis e (2) TDS e diretrizes da comunidade no que respeita a fornecedores. 

  

a. Leis nacionais 

As leis nacionais referentes ao conteúdo ilegal variam amplamente de país para país. Como 

consequência, o conteúdo legal de um país pode ser ilegal em outro. Além disso, alguns países podem 

ter leis nacionais que impedem a expressão protegida pelos padrões internacionais de direitos 

humanos. Em reconhecimento à natureza unicamente territorial do conteúdo digital e por respeito às 

leis de outras nações soberanas (comunidade), como regra geral, quando é determinado que o 

conteúdo digital viola as leis de uma jurisdição específica, qualquer decisão ou ação relacionada para 

restringir esse conteúdo deve ser limitada - na medida do possível - àquela jurisdição. Uma avaliação 

do nível de consistência normativa internacional (consulte Critérios Operacionais - Base Normativa) 

pode ajudar a garantir que as restrições baseadas nas leis nacionais sejam geograficamente 

proporcionais. 

  

b. Diretrizes de comunidade de fornecedores /TDS 

Por natureza, os TDS / Diretrizes de comunidade dos provedores aplicam se geralmente à totalidade 

dos seus serviços, independentemente da nacionalidade ou localização dos utilizadores. As decisões de 

restrição de conteúdo com base nessas normas são, portanto, geralmente globais por padrão. Garantir 

o respeito aos padrões de proporcionalidade nessas instâncias é crucial, para preservar a maior 

disponibilidade de conteúdo legítimo. Um ato ou forma de expressão específica pode violar regras 

relevantes num determinado momento num local específico. No entanto, não pode ser proibido em 

outro local ou hora, ou mesmo no mesmo local e hora em circunstâncias diferentes. As Diretrizes da 

comunidade devem pois, permitir uma análise tão diferenciada. 

  

2. Abordagem padrão e exceções 

A base normativa invocada para uma restrição de conteúdo tem uma relação direta com sua extensão 

geográfica, conforme ilustrado na tabela abaixo, que pode ajudar a identificar a ação padrão associada 

a cada caso: 
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  Restrição geograficamente limitada Restrição global 

  
Ilegal de acordo com as 

leis locais 

  

A menos que a justificativa para a 

solicitação seja claramente 

contrário aos direitos humanos 

internacionais normas (sem restrição do 

fornecedor), por padrão, o item de 

conteúdo é restrito localmente pelo 

provedor (por exemplo, através de IP 

geográfico filtragem). 

  

Uma restrição global pode ser 

excepcionalmente 

implementado pelo provedor 

em resposta a uma 

solicitação / pedido se uma 

justificativa adequada for 

fornecida (por exemplo, elevada 

norma internacional de 

consistência). 

 

  

Conteúdo contrário às 

diretrizes da comunidade 

/ TDS 

  
(TDS= Termos de Serviço) 

  

De acordo com a diversidade das 

circunstâncias locais, o conteúdo é 

restrito da forma mais geograficamente 

proporcional. 

  

  

Geralmente, o conteúdo é 

restrito globalmente quando 

viola claramente as Diretrizes 

da comunidade / TDS, exceto se 

um tribunal emitiu uma ordem 

de permanência local. 

  

  

  

CRITÉRIOS - ESCOLHA DE AÇÃO 

As ações que podem ser implementadas para lidar com conteúdo ilegal, prejudicial ou contrário às 

Diretrizes da comunidade / TDS são cada vez mais diversificadas. A escolha da medida apropriada em 

cada caso é um componente importante para obter o efeito menos restritivo. 

A seguinte tipologia de ações é uma lista de ações reconhecidas disponíveis para plataformas, 

intermediários ou estados para bloquear conteúdo supostamente prejudicial ou ilegal.  

  

AÇÕES / DESCRIÇÃO 

  

FORNECEDOR DE CONTEÚDO / MOTORES DE PESQUISA E PLATAFORMA 

  

Contexto adicional: Contexto adicional pode ser necessário para a publicação de certos tipos de 

conteúdo e pode incluir informações explicativas ou URLs para fontes adicionais de informações e 

perspectivas alternativas. Por exemplo, imagens gráficas de significado histórico, artístico ou científico 

podem exigir contexto para que os utilizadors entendam ou apreciem a imagem. Também pode ser 

usado em situações em que o conteúdo é considerado extremista ou uma forma de desinformação. 

  

 Marcação: Rotular o conteúdo com um aviso para um tipo específico de conteúdo (ou seja, conteúdo 

violento). 
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Verificação de idade / restrição de idade: A verificação da idade é realizada por plataformas para 

garantir que o conteúdo seja acedido apenas por utilizadores de idade apropriada. A restrição de idade 

impede o acesso a conteúdo e serviços por utilizadors menores de idade, de acordo com as leis 

nacionais, regionais ou internacionais. 

  

Direito de resposta: Resposta a alegado conteúdo difamatório quando o editor / pôster tem a 

oportunidade de postar uma resposta, contra-fala ou isenção de responsabilidade. 

  

Suspensão da conta: As contas podem ser desativadas ou suspensas por um período temporário 

devido a violações da política ou tráfego inválido. Durante esse período, a conta pode não estar 

acessível (ou seja, será exibida uma mensagem de erro) visível ao público, ou a funcionalidade principal 

pode ser desativada (capacidade de postar, comentar, ler dados). Os alertas podem ser enviados para 

dar tempo ao titular da conta para resolver o problema. Se os problemas não forem resolvidos, a conta 

poderá ser desativada. 

  

Conta desativada: Utilizadores ou provedores de conteúdo que não estejam em conformidade com a 

política aplicável, podem ter a sua conta permanentemente desativada, para que não fique visível ou 

ativa. Algumas plataformas podem não permitir que o utilizador crie uma nova conta na mesma 

plataforma. 

  

Anonimizar documentos de origem: Nos casos que envolvam supostas informações difamatórias (ou 

seja, ‘Direito de ser esquecido’), os nomes podem ser removidos dos documentos originais, como 

artigos ou documentos públicos, e substituídos por iniciais ou uma letra aleatória (ou seja, X ou Y). 

  

Bloquear indexação de pesquisa: Nos casos que envolvem informações supostamente difamatórias, o 

conteúdo de páginas individuais pode ser, não indexado / não referenciado, para que não possa ser 

encontrado por mecanismos de pesquisa internos (ou seja, arquivo de notícias) ou externos. Isso é 

feito incluindo uma metatag noindex no código HTML da página ou retornando um cabeçalho 

'noindex' na solicitação HTTP. 

  

Bloquear palavras-chave (Keywords): Os provedores de conteúdo e os mecanismos de pesquisa 

podem bloquear termos específicos de pesquisa de palavras-chave para impedir que o conteúdo 

associado seja encontrado nos resultados da pesquisa. Por exemplo, no Tumblr, as pesquisas por 

palavras-chave associadas ao conteúdo adulto retornam sem resultados, mesmo se existirem 

correspondências. 

  

Derrubar: remoção temporária ou permanente: Mecanismo em que um indivíduo pode emitir uma 

solicitação legal para um host de conteúdo que exige que o host interrompa, exclua ou restrinja o  

acesso ao conteúdo supostamente prejudicial. Os exemplos incluem políticas de ‘direito a ser 

esquecido’ na UE e o regime de aviso e remoção orientado por direitos de autor da Digital Millennium 

Copyright Act dos Estados Unidos. 
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Classificação inferior / votação (modificando a visibilidade do conteúdo): A classificação inferior é 

usada para rebaixar a visibilidade do conteúdo (como a pesquisa na web do Google fez com base no 

DMCA) para o conteúdo postado por atores confirmados de má-fé que pretendem manipular ou dividir 

a conversa. 

  

Quarentena: Conteúdo potencialmente perigoso pode ser colocado em quarentena para impedir que 

seja exibido pelos utilizadores. O conteúdo em quarentena geralmente exibe um aviso para os 

utilizadores que não desejam visualizá-lo ou exige que os utilizadores optem por visualizá-lo. 

  

Conteúdo de bloqueio geográfico / filtragem de IP geográfico / retenção: As plataformas podem 

‘reter conteúdo’ ou bloquear conteúdo de destino, ou utilizadores e conteúdo de uma só vez. Isso 

pode ser feito bloqueando todos os utilizadores de uma região geográfica, de endereços IP específicos 

ou outros aplicativos. Um exemplo de bloqueio geográfico é o ‘conteúdo oculto no país’ (CWC), que 

pode acontecer, por exemplo, se um tweet violar as leis locais ou se for bloqueado devido a uma 

ordem judicial. 

  

Proibição via Sombra / Shadow Banning: A proibição via sombra restringe a visibilidade e o alcance do 

conteúdo de um utilizador sem o seu conhecimento. Essa proibição discreta permite que o utilizador 

realize todas as atividades normais num site, mas pode impedir que o seu perfil ou conteúdo publicado 

seja visível para outras pessoas ou restringir o alcance do conteúdo, impedindo que ele apareça nos 

feeds ou seja exibido nos resultados de pesquisa. Isso pode ser feito para permitir que o conteúdo 

problemático ou possivelmente prejudicial permaneça ativo, impedindo que aqueles que não o 

procuram o encontrem. Isso pode impedir que os maus atores simplesmente iniciem uma nova conta 

se souberem da proibição ou, alternativamente, pode incentivar os maus atores a deixar uma 

plataforma devido à falta de envolvimento. É também uma técnica comum para combater bots e trolls. 

Outros termos para isso incluem: proibição furtiva, proibição de fantasmas ou comentários fantasmas. 

  

Bloqueio baseado em plataforma: Em cooperação com a plataforma, o conteúdo ou os resultados de 

pesquisa especificados são impedidos de voltar do mecanismo de pesquisa. Isso geralmente é iniciado 

pelas autoridades nacionais para bloquear conteúdo ‘ilegal’ numa região geográfica e, assim, evitar o 

bloqueio de uma plataforma inteira. Em alguns casos, isso pode ser feito por plataformas para 

bloquear conteúdo que viola o seu TDS ou aponta para malware. 

  

  

INTERMEDIÁRIOS DE REDE / HOSPEDAGEM 

  

Bloqueio profundo baseado em inspeção de pacotes: Um dispositivo é inserido na rede que é 

bloqueado com base em palavras-chave e / ou outro conteúdo (por exemplo, nome do arquivo). Essa 

técnica é frequentemente utilizada para proteção de dados, anti-spam e anti-malware (antivírus) e 

priorização de tráfego. 
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Listas de bloqueio de palavras-chave: Uma lista de bloqueio de palavras-chave é uma ferramenta 

usada para hospedar intermediários para filtrar palavras-chave e outras formas de ID para vídeo ou 

áudio. A filtragem pode ser automatizada ou feita em combinação com o monitoramento humano. Os 

estados também empregam bloqueio de palavras-chave para censurar o conteúdo. 

  

Bloqueio baseado em cabeçalho URL ou HTTP: Um dispositivo é inserido na rede que intercepta 

solicitações da Web e consulta URLs numa lista de bloqueios. 

  

Bloqueio baseado em protocolo e IP: Um dispositivo é inserido na rede que bloqueia o tráfego com 

base no endereço IP e / ou aplicativo (por exemplo, VPN) entre o utilizador final e o conteúdo. 

  

Provedores de serviços de Internet (ISPs) [ponto de controle]: Os ISPs são pontos de controle muito 

eficazes, pois são facilmente identificáveis e podem facilmente identificar o tráfego regional e 

internacional de todos os utilizadores. Os mecanismos de filtragem podem ser colocados no ISP por 

meio de mandatos governamentais, propriedade ou influência voluntária / coercitiva. Os ISPs podem 

impedir que todos os utilizadores acedam um site ou usem um aplicativo. O bloqueio pode ser feito 

com base numa URL, endereço IP (todo o conteúdo associado a IP ou parcial); especificações técnicas 

(como bloquear uma porta para impedir o uso de VOIP). 

  

Filtragem geográfica de IP: Um site pode bloquear parcial ou totalmente os utilizadores com 

endereços IP de um determinado país ou com base em GPS, identificação de rede Wi-Fi ou outras 

informações técnicas. 

  

Degradação do desempenho: A degradação do desempenho envolve a diminuição intencional da 

conectividade e da velocidade de resposta em uma determinada rede. A ‘otimização da largura de 

banda’, por exemplo, pode ser feita para gerir o congestionamento da rede ou bloquear parcialmente 

uma porcentagem do tráfego dos endereços IP especificados ou de outros aplicativos. 

  

Queda de pacotes: A eliminação de pacotes interrompe o fluxo de tráfego, não encaminhando 

adequadamente os pacotes associados ao conteúdo prejudicial. Essa técnica é mais eficaz quando o 

pacote contém identificadores transparentes vinculados ao conteúdo especificado, como o IP de 

destino. Isso geralmente resulta em excesso de bloqueio. 

  

Bloqueio baseado em DNS / bloqueio de TLD geográfico: No nível da rede ou do ISP, o tráfego do DNS 

(Domain Name System) é canalizado para um servidor DNS modificado que pode bloquear as 

pesquisas de determinados nomes de domínio. 

  

Interferência DNS: A interferência do DNS (Domain Name System) resulta num endereço IP incorreto 

sendo retornado em resposta a uma consulta DNS para um destino censurado. Os utilizadores podem 

receber uma mensagem de erro. 
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Realocação / apreensão de nome de domínio: Os nomes de domínio podem ser realocados ou 

apreendidos legalmente (ou seja, violações de direitos de autor) ou extrajudicialmente quando um 

domínio de nível superior TLD (Top-Level Domain) cancela o registro de um nome de domínio para 

impedir que os servidores DNS encaminhem e armazenem em cache o site. 

  

Desconexão da rede ou anúncio de rota contraditória: Esta é uma forma de interferência técnica em 

que uma rede inteira pode ser cortada numa região especificada quando um organismo de censura 

retira todos os prefixos BGP (Border Gateway Protocol) que são roteados pelo país do censor. Essa é 

uma forma extrema e extensa de bloqueio, geralmente realizada apenas por curtos períodos em 

circunstâncias terríveis. 

  

Remoção do servidor / Desativar servidor: Se um conteúdo indesejável estiver hospedado no país 

censurador, os servidores poderão ser fisicamente apreendidos ou o provedor de hospedagem poderá 

ser solicitado para impedir o acesso. 

  

  

BLOQUEIO EXTRALEGAL 

  

Bloqueio / Interferência / Injeção de Pacotes RST: Um tipo específico de ataque de injeção de pacote 

usado para interromper um fluxo estabelecido enviando pacotes RST para os dois lados de uma 

conexão TCP; como cada receptor pensa que a outra conexão caiu, a sessão é encerrada. Também é 

conhecido como um tipo ataque de ‘man in the middle’  

  

  

CRITÉRIOS - NOTIFICAÇÃO DO UTILIZADOR 

 

1. Momento da notificação 

a. Notificação do utilizador antes da ação 

 

Quando uma decisão de restringir o conteúdo for tomada com base numa lei nacional ou nas TDS ou 

Diretrizes da comunidade de um provedor, a notificação do utilizador deve ocorrer antes da 

implementação da decisão. Isso pode permitir que o utilizador decida modificar o conteúdo para que 

não infrinja a base normativa relevante e / ou contestar a decisão. 

 

b. Notificação do utilizador simultânea à ou após a ação 

Em algumas situações, pode não ser prático, aconselhável ou permitido que a notificação ocorra antes 

da implementação da decisão de restrição de conteúdo. Isso pode incluir, entre outras coisas, a melhor 

avaliação dos fornecedores sobre como minimizar possíveis danos. 

  

c. Exceções à notificação do utilizador 

Excepcionalmente, uma situação pode justificar uma exceção ao princípio geral da notificação do 

utilizador. Isso pode incluir, entre outros, casos em que o utilizador não pode ser identificado, 

https://tools.ietf.org/html/rfc4271
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requisitos legais locais de confidencialidade e a necessidade de evitar frustrar as investigações em 

curso. 

  

2. Conteúdo da notificação 

A notificação deve conter informações relativas à base normativa e lógica de restrição, juntamente 

com os canais específicos / respectivos, informações e cronogramas aplicáveis para o recurso. Para 

conteúdo restrito com base nas diretrizes de TDS / Comunidade dos provedores, a notificação também 

contém informações referentes à cláusula / diretriz específica que foi violada. 

  

 

 

CRITÉRIOS - RECURSO 

O Recurso e de recurso surgiram como questões importantes em relação às restrições de conteúdo on-

line. Duas das abordagens atualmente consideradas são abordadas aqui: órgãos de revisão 

independentes estabelecidos pela empresa e conselhos de auto-regulação com base no país. 

Discussões sobre essas abordagens podem ser organizadas em torno das questões estruturantes nas 

duas notas conceituais abaixo. No entanto, essas notas conceituais não abordam nem prejudicam o 

nível de suporte de qualquer uma dessas abordagens. 

  

Órgãos de revisão estabelecidos pela empresa 

A nota a seguir explora elementos relacionados à criação potencial por empresas de mecanismos para 

fornecer um apelo independente das suas decisões de restrição de conteúdo tomadas com base nas 

suas Diretrizes. É entendido como um instrumento específico da empresa com autoridade vinculativa 

no terceiro nível de um caminho de escalação da tomada de decisão, após decisões e reconsiderações 

iniciais de primeira instância. 

  

Conforme detalhado abaixo, as analogias com os Supremos Tribunais nacionais (ou equivalente) têm 

alguma validade, mas só podem ser levadas até agora, dadas as diferenças muito significativas nas 

situações. Outras inspirações também podem ser relevantes e a inventividade é necessária neste 

ambiente transnacional radicalmente novo. 

  

 

As seguintes perguntas preliminares podem ajudar a estruturar discussões ‘e se’ sobre a criação de um 

mecanismo desse tipo: 

 

 

 

 

 

 

  

 



  RUMO À JURISDIÇÃO CIBERNÉTICA JAN2020 

 

ORCID ID: 0000-0003-2351-8964 - BUSINESS GO DIGITAL–POLICY MAKER / RUI SIMÃO 52 

 

 

COMPETÊNCIA DEVIDO PROCESSO ORGANISMO OUTRO 

  

• Assuntos abordados 

• Referência normativa 

•  Fonte inicial (AI / avisos) 

• Filtragem de casos (‘cert’) 

• Foco / limitação obrigatória 

• Requerentes 

• Soluções 

  

• Etapas limitadas / duração 

• Processo escrito / oral 

• Processo adversário 

• Papel de terceiros 

• Tomando uma decisão 

• Produção de justificativa 

• Opiniões divergentes 

• Mecanismos expedidos 

• Transparência 

• Procedimento suspensivo 

  

• Tamanho 

• Composição 

• Perfis de membros 

• Designação 

• Duração do mandato 

• Frequência de reuniões 

• Independência 

• Apoio de secretaria 

• Financiamento 

  

• Acordo / Licença 

• Nome 

• Papel consultivo 

• Âmbito geográfico 

• Câmaras temáticas 

• Mutualização 

• Ferramentas eletrónicas 

• Proteção de 

responsabilidade 

• Coerência da 

jurisprudência 

  

Os elementos na tabela acima são brevemente detalhados abaixo: 

  

1. Competência 

a. Assuntos abordados: as Diretrizes da comunidade cobrem diversos tópicos com diferentes 

volumes de restrições de conteúdo e níveis de detecção automática. Para manter o volume de 

solicitações de apelação esperadas gerenciáveis, esse mecanismo deve ser aberto inicialmente 

apenas para determinados tópicos? 

  

Uma opção a esse respeito seria focar em questões (por exemplo, discursos de ódio e bullying) em que 

o impacto na liberdade de expressão e a necessidade de nuances são máximos, enquanto o número de 

ações iniciais é relativamente menor. 

  

b. Referência normativa: as diretrizes comunitárias constituiriam claramente a principal fonte 

normativa. No entanto, o acordo desse órgão também deve fazer referência a outras fontes, 

como o direito internacional (por exemplo, princípios de direitos humanos e convenções 

específicas) ou mesmo leis nacionais (principalmente se as atribuições do órgão também 

abrangerem em algum momento solicitações de autoridades públicas com base em normas 

nacionais). lei)? 

  

c. Detecção inicial: as decisões de restrição de conteúdo são tomadas com base em 1) detecção 

de inteligência artificial ou 2) sinalização por utilizadores ou avisos por autoridades públicas. Os 

recursos no primeiro caso envolvem apenas o usuário que postou e a empresa, enquanto o 

segundo caso cria uma interação tripartida, com potencial impacto no procedimento. O 

mecanismo previsto deve dizer respeito apenas ao primeiro caso, por uma questão de 

simplicidade, ou abranger ambas as situações? Isso poderia ser estabelecido em fases? 
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d. Filtragem de casos (‘cert’): Prevenir a sobrecarga do processo que assola muitos tribunais de 

todo o mundo é um fator fundamental para o sucesso. O Supreme Court dos EUA apenas 

‘concede certificado’ a 1,4% das inscrições anuais que recebe (100 em 7.000) e outras 

jurisdições têm uma prática semelhante. A filtragem de casos provavelmente é necessária aqui, 

mas há incerteza quanto ao número real de casos a serem tratados. Além de eliminar casos 

claramente frívolos, isso requer um mecanismo rápido de seleção precoce? Que latitude o corpo 

deve ter ao selecionar os casos em que lida? Deveria haver disposições expeditas específicas 

para priorizar questões com um fator de tempestividade, como urgência ou situações locais 

tensas? 

  

e. Foco / limitação do mandato: a maioria dos supremos tribunais adota ou está sujeito a uma 

abordagem restritiva na seleção dos casos, para, por exemplo, se concentrar em: conflitos 

entre jurisdições inferiores; desafios claros de interpretação da lei ou de uma Constituição; ou 

dimensões processuais de um julgamento inferior. Uma abordagem semelhante deve ser 

aplicada aqui e documentada no Acordo do órgão e nos formulários de envio on-line? No 

entanto, é importante observar que, nos exemplos acima, o mecanismo de revisão final está no 

topo de dois níveis de tribunais independentes inferiores e de um grande corpo de 

jurisprudência pública enquanto o exercício aqui começa de novo, e espera-se que intervenha 

diretamente como acompanhar um processo interno simples de reconsideração. 

  

f. Candidatos: Uma revisão independente final é prevista apenas contra decisões de restrição 

tomadas pelo estágio de apelação / reconsideração existente e não contra uma decisão inicial 

(regra de esgotamento das vias de recurso anteriores). Destina-se claramente a ser aberto para 

um usuário cujo conteúdo foi restrito. Esse apelo também deve ser aberto - e, em caso 

afirmativo, quando - a notificadores cujos pedidos de remoção foram negados? Nesse caso, 

devem ser feitas distinções entre autoridades públicas e sinalizadores individuais? E entre os 

últimos, entre pessoas diretamente alvejadas pelo correio e sinalizadores mais gerais? A 

abertura do recurso aos notificadores acrescenta complexidades processuais. 

  

g. Soluções: que gama de soluções pode ser solicitada: mera reversão da decisão da plataforma 

ou também alternativas mais granulares e diferenciadas (por exemplo, escopo técnico, 

geográfico, avisos ...)? O organismo pode ordenar que a empresa publique uma correção 

pública? 

  

2. Devido Processo 

 

Para respeitar plenamente os direitos humanos, um órgão de revisão independente deve se inspirar 

em requisitos elaborados de processos devidos desenvolvidos em várias nações para tribunais que 

lidam com liberdade de expressão. No entanto, o grande volume esperado de casos e a necessidade de 

manter o processo gerenciável exigem alguma adaptação. Isso significa, inter alia, fazer escolhas nos 

seguintes elementos: 
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a. Etapas / duração limitadas: em vez de várias fases iterativas, o procedimento deve ter um 

número limitado de etapas e / ou duração? Os formatos on-line dedicados para recurso podem 

ajudar nesse sentido? 

  

b. Procedimento escrito / oral: O procedimento seria baseado exclusivamente em resumos 

escritos ou em argumentos orais? Isso varia de alguma forma, dependendo dos casos? 

  

c. Processo adversário: Este procedimento pode ser visto de duas formas diferentes. Como 

arbitragem de uma disputa entre a empresa e o utilizador ou como revisão de uma decisão de 

nível inferior. Os representantes da empresa seriam parte no procedimento ou apenas 

forneceriam um argumento para a decisão inicial? Os notificadores individuais diretamente 

afetados pelo lançamento em avaliação (se aplicável) devem fazer parte do processo? 

  

d. Terceiros: Qual é a possibilidade da sua intervenção no procedimento (por exemplo, 

representação legal, amicus fornecido por uma ONG de apoio ou outras partes) e suas 

condições? 

  

e. Tomada de decisão: quais seriam as regras da maioria para o órgão e quaisquer sub-conjuntos 

dele? 

  

f. Produção de justificativa: A produção de uma justificativa para cada decisão é potencialmente 

onerosa, mas uma contribuição importante na criação de uma jurisprudência coerente, pois 

estabelece precedentes. Isso deve ser implementado e, se for o caso, para todas ou apenas 

determinadas decisões (por exemplo, em formações maiores)? 

  

g. Opiniões divergentes: elas podem ser consideradas e, em caso afirmativo, sob quais condições? 

  

h. Mecanismos expedidos: Independentemente do tamanho geral do corpo, a maioria das 

decisões pode ser tomada por um número limitado de membros, mantendo formações maiores 

para casos mais delicados? Da mesma forma, as garantias processuais podem variar de acordo 

com a importância ou complexidade percebida do caso, com, por exemplo, um mero 

procedimento escrito numa etapa para os mais simples? 

  

i. Transparência: qual seria o nível de publicidade das deliberações e decisões? Um repositório 

dessas decisões deve ser posto em prática e, em caso afirmativo, por quem? Devem ser 

tomadas algumas precauções para preservar os direitos dos usuários, como o anonimato das 

decisões? 

 

3. Orgão 

  

a. Tamanho: se um único órgão de revisão for formado por empresa, a determinação do seu 

tamanho apropriado poderá ser informada por uma análise de práticas nos Tribunais Supremos 
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ou equivalente, não apenas nos EUA, mas também na Europa (por exemplo, França, Reino 

Unido, Alemanha, ...), Índia, Brasil e outros países, bem como alguns regionais (por exemplo, 

CEDH). Esses órgãos variam significativamente em tamanho: para o Supremo Tribunal dos EUA, 

30 na Índia e 47 para a CEDH, com tamanhos variados de formações. Tendo em vista o grande 

número esperado de casos, o tamanho e a diversidade das comunidades de utilizadores e a 

ausência de uma vasta rede de tribunais inferiores, pode um pequeno número de membros ser 

viável? Com base nas práticas de arbitragem, deve ser explorada a criação de uma lista de 

júri ou mediadores disponíveis para compor painéis ad-hoc? 

  

b. Composição equilibrada: as Diretrizes da comunidade cobrem vários tópicos, exigindo 

conhecimentos diversificados. Além disso, o alcance geográfico global de uma empresa significa 

uma diversidade de scripts, idiomas, contextos culturais e políticos locais, que exigem 

conhecimento linguístico e local. Como garantir os equilíbrios geográficos, de partes 

interessadas, gênero, idade, cultura e competência que serão essenciais para permitir decisões 

diferenciadas e estabelecer legitimidade de tal órgão? A composição deve ser organizada em 

torno de constituintes específicos? Como os interesses da comunidade de individuos podem ser 

representados? 

  

c. Perfis dos membros: Um impulso espontâneo pode ser o de recorrer principalmente à 

experiência de ex-juízes ou advogados. No entanto, a maioria é proficiente num corpo 

específico de leis nacionais e pode manter um viés específico a esse respeito, enquanto o 

principal corpo de normas a serem aplicadas aqui provavelmente será as Diretrizes da 

Comunidade. Como garantir uma ampla diversidade de perfis e experiências profissionais, 

privilegiando as pessoas expostas a uma variedade de ambientes? 

  

d. Designação: esse pode ser um dos problemas mais delicados. Modalidades de designação de 

juízes de tribunais superiores em países são difíceis de transpor aqui. Uma designação apenas 

pela gerência da empresa - qualquer que seja o nível - provavelmente não seria vista como 

totalmente legítima. No entanto, uma seleção completa da própria comunidade levanta muitos 

desafios conceituais e operacionais. Quais os mecanismos inovadores podem ser projetados 

para permitir a seleção de pessoas de alta integridade, competência e dedicação que serão 

vistas pela comunidade e pelo público em geral como formando uma faculdade legítima e 

confiável? Deveriam ser combinadas diversas fontes de designação? Os constituintes específicos 

devem desempenhar um papel e, em caso afirmativo, como formá-los se for ao nível global? 

 

e. Frequência das reuniões: Com que frequência o Orgão deve estar em sessão? Isso deve levar 

em consideração a quantidade esperada de casos, como resultado das respostas às questões e 

procedimento do escopo acima 

  

f. Independência: esse é um fator crítico, qualquer que seja o papel que a empresa possa 

desempenhar na designação de membros. Dado o volume esperado de atividade, deve-se 

esperar que os membros sejam totalmente dedicados a essa missão pelo período do seu 
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mandato ou não? De qualquer forma, quais devem ser as políticas de conflito de interesses que 

limitam suas atividades passadas ou atuais, incluindo suas possíveis relações com a empresa? 

  

g. Apoio de secretaria: Esse órgão precisará de apoio da secretaria para gerir o processo e 

conduzir a pesquisa. A automação poderia reduzir a carga geral em comparação com os 

processos judiciais existentes? 

  

h. Financiamento: O financiamento desse órgão estará sob responsabilidade exclusiva da 

empresa? Ou deveria haver outras fontes? 

  

4. Outros 

a. Acordo: Será necessário um Acordo dedicado a esse órgão independente de revisão, 

detalhando, entre outros, o seu mandato, base de referência normativa, 

procedimentos, composição e modo de designação. Como deve ser desenvolvido e qual 

o papel que a comunidade de indeviduos correspondente pode desempenhar nesse 

sentido? 

 

b. Nome: Esta nota usa a expressão ‘Órgão de Revisão Independente’ por padrão. Nomes 

alternativos podem ser considerados, como Painel, Conselho, Comitê ou equivalente. O 

que poderia ser um nome próprio, considerando que o termo ‘Revisão Independente’ 

tem um forte benefício em termos de clareza. 

  

c. Funções de consultoria: Além da função de apelação nas decisões individuais previstas 

acima, as seguintes funções de consultoria adicionais também podem ser previstas para 

esse órgão: 

  

 Caso a caso, desde o início, mediante solicitação espontânea da empresa em situações difíceis 

ou sensíveis, mesmo antes de uma decisão ser tomada ou de o utilizador ser notificado, 

 

 De uma forma mais geral, para fornecer orientação sobre as melhores práticas e refinar as 

Diretrizes da Comunidade, com base nos casos que ela lida ou em alguns que seriam 

compartilhados pela empresa. 

  

No primeiro caso e talvez também no segundo, a empresa teria a opção de seguir o conselho / 

recomendação (sem qualquer justificativa adicional) ou não (nesse caso, pode ser necessário fornecer 

uma explicação ao organismo, para ajudar a refinar sua jurisprudência)? 

  

 

d. Câmaras temáticas: Muitas jurisdições ao redor do mundo possuem câmaras 

especializadas para diferentes tópicos. No devido tempo, diferentes subgrupos do corpo 

devem ser formados, de acordo com as competências ou preferências pessoais dos 

membros, para se especializar em tipos específicos de casos? 
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e. Escopo geográfico: Da mesma forma, a fim de garantir a máxima compreensão do 

contexto local, culturas e estruturas legais, os subgrupos de membros - no devido tempo 

- devem compor câmaras especializadas, por exemplo, com base num roteiro ou uma 

linguagem (em vez de uma abordagem puramente geográfica ou nacional)? Como 

manter a diversidade cultural em tais agrupamentos para preservar alguma coerência 

jurisprudencial? Como alternativa, esses órgãos de revisão independentes podem ser 

criados a nível nacional? 

  

f. Mutualização: a implementação de um órgão de revisão independente por cada 

empresa pode ser difícil, principalmente para as pequenas. Poderiam ser previstos 

alguns agrupamentos entre várias empresas? 

 

g. Ferramentas eletrónicas: como na moderação geral, é possível obter uma automação 

significativa desse processo de revisão independente para gerir o fluxo de trabalho de 

um grande número de casos. Podem ser explorados mecanismos inovadores para 

permitir a tomada de decisões colegiadas entre as pessoas que provavelmente serão 

distribuídas em vários locais ao redor do mundo? 

 

h. Proteção de responsabilidade: O estabelecimento de um órgão de Revisão 

Independente afetaria o regime de responsabilidade da empresa correspondente? 

 

i. Coerência na jurisprudência: Como garantir a compatibilidade entre as decisões de uma 

diversidade de Organismos de Revisão Independentes de diferentes empresas? 

  

 

 

NOTA: Esta nota concentra-se propositadamente e principalmente nas decisões tomadas com base na 

detecção de IA. A revisão independente das decisões tomadas com base na notificação suscita desafios 

processuais adicionais e também deve ser prevista em dois casos: sinalização por indivíduos 

diretamente direcionados ou impactados por postagens específicas e avisos por autoridades públicas. 

Isso exigiria etapas processuais adicionais e mais análises. 

  

 

Tipologia de ações por tópico 

Um relatório recente de transparência do Facebook (de agosto 2018), mostra que as ações tomadas 

podem ser agrupadas em três grupos diferentes: 

  

https://transparency.facebook.com/
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Volumes anuais muito altos, com 

um forte componente de 

segurança e quase 100% de 

detecção pelo próprio Facebook 

 

  

Volumes anuais significativos, com 

um forte componente visual e quase 

100% de detecção pelo próprio 

Facebook 

  

Volumes anuais mais limitados, 

com um forte componente de 

expressão livre e níveis mais 

baixos de detecção pelo próprio 

Facebook 

  

▪ Spam (cerca de 4 biliões de ações 

/ ano) 

  

▪ Contas falsas (cerca de 2,4 biliões 

/ ano) 

  

▪ Nudez (100 milhões de ações / ano) 

  

▪ Exploração infantil (36 milhões de 

ações / ano) 

  

▪ Violência gráfica (25 milhões de 

ações / ano) 

  

▪ Terrorismo (15 milhões de ações / 

ano) 

  

▪ Discurso de ódio (9,5 M ações / 

ano, com 50% de detecção 

automatizada) 

  

▪ Bullying (8 milhões de ações / 

ano, com 20% de detecção 

automatizada) 

  

 

Poderia fazer sentido focar o escopo desse sistema de revisão independente, pelo menos inicialmente, 

nas terceiras categorias (discurso de ódio e bullying), onde o impacto na liberdade de expressão e a 

necessidade de nuances são máximos, enquanto o número de ações iniciais é - relativamente - menor. 

 

 

Conselhos de Autorregulação Baseados no País 

A presente nota identifica elementos para ajudar a discutir o conceito de Conselhos de Mídia Social 

(CMS). A criação de CMS é proposta como organismos independentes de auto-regulação em nível 

nacional, fornecendo, entre outros, mecanismos de apelação contra decisões de moderação de 

conteúdo por Plataformas de Mídia Social (PMS). 

Essa abordagem surgiu por analogia com as práticas de autorregulação existentes na mídia impressa, 

em particular os conselhos de imprensa, mas diferenças significativas devem ser levadas em 

consideração. Outras referências também podem ser relevantes e a inventividade é necessária neste 

ambiente transnacional radicalmente novo. 

  

As perguntas a seguir podem ajudar a estruturar discussões ‘e se’ sobre a criação desses CMS. Eles 

adaptam e expandem os apresentados neste documento para discutir outro tipo de recurso em 

potencial: os Órgãos de Revisão Independente, instituídos pela empresa. As perguntas podem ser 

agrupadas nos seguintes grupos: 
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COMPETÊNCIA DEVIDO PROCESSO ORGANISMO OUTRO 

 Empresas abrangidas 

 Tópicos cobertos 
(escopo) 

 Referência normativa 

 Fonte inicial (AI / avisos) 

 Filtragem de casos ‘cert’ 

 Mandato Foco / 
limitação 

 Requerentes 

 Autoridade 

 Soluções 

 Sanções 

 Etapas limitadas / 
duração 

 Processo escrito / oral 

 Processo adversário 

 Papel de terceiros 

 Tomando uma decisão 

 Produção de justificativa 

 Opiniões divergentes 

 Mecanismos acelerados 

 Transparência 

 Procedimento 

 suspensivo 

 Tamanho 

 Composição 

 Perfis dos membros 

 Designação 

 Duração do mandato 

 Frequência de 
reunião 

 Independência 

 Apoio da Secretaria 

 Financiamento 
 

 

 Criação 

 Acordo 

 Nome 

 Papel consultivo 

 Âmbito geográfico 

 Câmaras temáticas 

 Mutualização 

 Ferramentas 
eletrónicas 

 Proteção de 
responsabilidade 

 Coerência da 
jurisprudência 

  

Os elementos na tabela acima são detalhados brevemente abaixo: 
(acrónimos: CMS Conselho de Mídia Social / PMS Plataformas de Mídia Social) 

  

1. Competência 

a. Empresas cobertas: uma CMS aceitaria apenas o recurso contra decisões de empresas que 

voluntariamente aceitassem a sua autoridade ou poderia também ser encarregada de supervisionar 

qualquer empresa que ‘prestasse serviços no país’? 

 

b. Tópicos abordados: A moderação de conteúdo pelas PMS abrange uma ampla variedade de tópicos 

com diferentes volumes de restrições e níveis de detecção automática. Esse mecanismo deveria ser 

aberto inicialmente apenas para determinados tópicos, para manter o volume de solicitações de 

apelação esperadas administrável? Uma opção seria focar em questões (por exemplo, discursos de 

ódio e bullying) em que o impacto na liberdade de expressão e a necessidade de nuances são máximos, 

enquanto o número de ações iniciais é relativamente menor? 

 

c. Referência normativa: Em quais documentos as decisões do CMS se baseariam? Fontes de 

autoridades públicas existentes, como leis nacionais, convenções específicas, princípios internacionais 

de direitos humanos? As Diretrizes da comunidade das empresas relevantes devem ser levadas em 

consideração? Os novos documentos devem ser desenvolvidos ad-hoc (por exemplo, um ‘Código de 

Ética’ ou equivalente)? Em caso afirmativo, eles devem ser específicos para cada CMS ou aspirar a 

serem mais amplos (regionais e até globais)? E como eles devem ser desenvolvidos? Nota: a expressão 

‘Código de Ética’ pode ser uma etiqueta incorreta se tratar de normas substantivas (harmonização) e 

não dos procedimentos internos do Conselho. 

 

d. Detecção inicial: as decisões de restrição de conteúdo são tomadas pelas PMS com base em 1) 

Artificial Inteligência, 2) sinalização do usuário ou 3) avisos das autoridades públicas nacionais, 
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incluindo decisões judiciais. Os recursos no primeiro caso envolvem apenas o utilizador que postou e a 

empresa, enquanto os outros dois criam uma interação tripartida com consequências no 

procedimento de recurso. No terceiro caso, podem surgir tensões com as autoridades públicas. O 

mecanismo previsto deveria dizer respeito apenas ao primeiro caso, por uma questão de simplicidade, 

ou abranger uma ou ambas situações? Isso poderia ser estabelecido em fases? 

 

e. Filtragem de casos (‘cert’): dados os vastos volumes de conteúdo publicados e as inúmeras decisões 

tomadas pelas PMS manter o número de casos de apelação gerenciáveis para um CMS pode ser um 

grande desafio. Quais critérios e mecanismos de filtragem podem ajudar a eliminar casos claramente 

frívolos, resolver rapidamente situações repetidas em que o precedente existe e focar nas questões 

difíceis e potencialmente determinantes? 

 

f. Foco / limitação do mandato: a área de competência do órgão deve ser explicitamente enquadrada 

de forma limitativa, por exemplo, no seu Acordo? Isso pode cobrir, por exemplo, além do escopo 

‘tópico’ coberto acima, requisitos para: reconsideração prévia obrigatória na empresa (por exemplo, 

limitada de autoridade) ou uma conexão substancial no caso para o país (com ou sem critérios 

enumerativos). As decisões devem tratar apenas dos aspectos processuais da decisão da empresa ou 

da parte substantiva do caso? 

 

g. Candidatos: A nacionalidade ou residência do candidato deve ser levada em consideração, 

principalmente para evitar compras no fórum? Além disso, esse recurso é claramente considerado um 

caminho de reparação para um utilizador cujo conteúdo foi restrito. A abertura do recurso aos 

notificadores acrescenta algumas complexidades processuais. A revisão das decisões tomadas com  

 

base na solicitação / ordem das autoridades públicas pode levantar questões de hierarquia de 

normas. O procedimento também deve ser aberto e, em caso afirmativo, sob quais condições - aos 

notificadores cujos pedidos de remoção foram negados? Nesse caso, devem ser feitas distinções entre 

autoridades públicas e sinalizadores individuais e, entre estes, entre pessoas diretamente alvejadas por 

um posto e sinalizadores gerais? 

 

h. Autoridade: Quão vinculantes seriam as decisões desse Conselho para as plataformas 

participantes? Nesse sentido, pode haver modelos diferentes em diferentes países e / ou para 

diferentes fornecedores no mesmo país? Pode haver duas situações: autoridade vinculativa para 

aderentes formais do Acordo e não vinculativa para as outras, mesmo que isso crie desincentivos? 

 

i. Soluções: que gama de soluções pode ser solicitada: mera reversão da decisão da plataforma ou 

também alternativas mais granulares e diferenciadas (por exemplo, escopo técnico, geográfico, avisos 

...)? 

 

j. Sanções: Um CMS, sob certas circunstâncias, poderia impor sanções (monetárias ou não, por 

exemplo, desculpas públicas) às plataformas como parte de sua decisão? 
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2. Processo devido 

Para respeitar plenamente os direitos humanos, um mecanismo de apelação como esse CMS pode se 

inspirar nas práticas dos conselhos de imprensa, mas também nos requisitos elaborados de processos 

devidos desenvolvidos em várias nações para os tribunais que lidam com a liberdade de expressão. No 

entanto, o grande volume esperado de casos e a necessidade de manter o processo gerenciável 

exigem alguma adaptação. 

 

Isso significa, inter alia, fazer escolhas nos seguintes elementos: 

 

a. Etapas / duração limitadas: em vez de várias fases iterativas, o procedimento deve ter um número 

limitado de etapas e / ou duração? Os formatos on-line dedicados para envio podem ajudar nesse 

sentido? 

 

b. Procedimento escrito / oral: O procedimento seria baseado exclusivamente em resumos escritos ou 

em argumentos orais? Isso varia de alguma forma, dependendo dos casos? 

 

c. Processo contraditório: Os representantes da empresa estariam envolvidos no procedimento e, se 

sim, como: como parte integrante ou apenas para explicar a lógica da primeira decisão e as etapas 

anteriores tomadas? As autoridades públicas ou os notificadores individuais diretamente relacionados 

ao lançamento em avaliação (se aplicável) fazem parte do processo? Se sim, como? 

 

d. Terceiros: Qual é a possibilidade de sua intervenção no procedimento (por exemplo, representação 

legal, amicus fornecido por uma ONG de apoio ou outras partes) e suas condições? 

 

 

e. Tomada de decisão: quais seriam as regras majoritárias para as decisões CMS e quaisquer 

subconjuntos destas? 

 

f. Produção de justificativa: A produção de uma justificativa para cada decisão é potencialmente 

onerosa, mas uma contribuição importante na criação de uma jurisprudência coerente, pois estabelece 

precedentes. Isso deve ser implementado e, se for o caso, para todas ou apenas determinadas decisões 

(por exemplo, em formações maiores)? 

 

g. Opiniões divergentes: estas podem ser consideradas e, em caso afirmativo, sob quais condições? 

 

h. Mecanismos expedidos: Independentemente do tamanho geral do orgão, a maioria das decisões 

pode ser tomada por um número limitado de membros, mantendo formações maiores para casos mais 

delicados? Da mesma forma, as garantias processuais podem variar de acordo com a importância ou 

complexidade percebida do caso, com, por exemplo, um mero procedimento escrito em uma etapa 

para os ‘mais simples’? 

 

i. Transparência: qual seria o nível de publicidade das decisões? E deliberações? 
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j. Procedimento suspensivo: se a ação da empresa permanecer em vigor durante uma apelação, um 

procedimento específico deve permitir que o conteúdo seja reintegrado enquanto não houver decisão? 

Se sim, em que circunstâncias? 

  

3. Estrutura 

a. Tamanho: Os orgãos menores são mais fáceis de gerir, mas as restrições de composição equilibrada 

(veja abaixo) seguem na direção oposta. O tamanho de um CMS varia em relação ao tamanho do país 

e ao número de casos com os quais é provável que ele atenda, à luz das respostas sobre o escopo e as 

questões de mandato acima? 

 

b. Composição: O conceito de Conselho de Mídia Social é baseado na representação de diferentes 

categorias de atores, em particular empresas e diferentes tipos de organizações da sociedade 

civil. Como identificar os constituintes relevantes e definir o equilíbrio entre os diferentes grupos? As 

autoridades locais devem ter representação e, em caso afirmativo, de que natureza: pleno papel de 

tomada de decisão ou não? Como a composição varia em relação às circunstâncias locais e existem 

algumas diretrizes mínimas comuns? 

 

c. Perfis dos membros: a moderação do conteúdo abrange vários tópicos, exigindo conhecimentos 

diversificados. Além disso, a abordagem nacional exige capacidade linguística e conhecimento do 

contexto local e do sistema jurídico. Como garantir os equilíbrios das partes interessadas, gênero, 

idade e competência, que serão essenciais para permitir decisões diferenciadas e estabelecer a 

legitimidade de tal órgão? Como os interesses da comunidade de utilizadores podem ser 

representados? 

 

d. Designação: os Conselhos de Imprensa geralmente confiam na sua formação em associações 

profissionais preexistentes (por exemplo, mídia, jornalistas etc.) que podem designar eleições 

suplementares para os ocupantes dos respectivos assentos. O novo campo da mídia social pode, no 

entanto, não ser tão estruturado quanto a mídia tradicional. Como os eleitorados devem ser 

determinados? Quão diversificados podem ser os modos de designação? Podem ser projetados 

mecanismos inovadores para permitir a seleção de pessoas de alta integridade, competência e 

dedicação? Deveriam ser combinados diversos modos de designação? 

 

e. Duração do mandato: Qual é a duração do mandato apropriada para os membros do Conselho? 

Deveria haver limites para renovações? A renovação deve ser rotativa para garantir a continuidade? 

 

f. Frequência das reuniões: Com que frequência o Conselho deve estar em sessão? Isso deve levar em 

consideração a quantidade esperada de casos, como resultado das respostas às questões de escopo 

acima (na parte 1) e procedimento (na parte 2). Reuniões muito pouco frequentes colocariam uma 

responsabilidade grande e potencialmente desproporcional em uma Secretaria? 
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g. Independência: Que grau de independência deve ser estabelecido, 1) para a instituição como um 

todo, em particular em relação ao governo nacional e 2) para cada membro do Conselho? No segundo 

caso, espera-se que os membros se dediquem totalmente a esta missão pelo período de seu mandato 

ou não? De qualquer forma, quais devem ser as políticas de conflito de interesses que limitam suas 

atividades passadas ou atuais? Os membros devem ser remunerados? 

 

h. Apoio da secretaria: Esse órgão precisará de apoio da secretaria para gerir o processo e conduzir a 

pesquisa. A automação poderia reduzir a carga geral em comparação com os processos judiciais 

existentes? 

 

i. Financiamento: O financiamento desse órgão seria baseado apenas em contribuições das PMS 

participantes? De acordo com quais critérios (várias métricas de tamanho, atividade relacionada no 

país, ...)? Os critérios e níveis seriam estabelecidos pelo próprio Conselho? Deveria haver outras fontes 

de financiamento, inclusive do governo correspondente? 

 

4. Outros 

a. Criação: Quem cria um CMS: uma coalizão espontânea de empresas e atores da sociedade civil? O 

mesmo, mas incentivado pelo governo local? O governo local, apesar de uma legislação formal que 

ainda garante independência (ou não)? Isso pode variar de país para país. 

 

b. Acordo: Será necessário um Acordo dedicado a esse órgão independente de revisão, detalhando, 

entre outros, o seu mandato, base de referência normativa, procedimentos, composição e modo de 

designação. Como deve ser desenvolvido? De que forma seria assumido o compromisso das PMS 

participantes para implementar as decisões? 

 

c. Nome: Esta nota usa a expressão ‘Conselho de Mídia Social’ por padrão. Podem ser considerados 

nomes alternativos, correspondendo a possíveis abordagens diferentes entre os países? 

 

d. Funções de consultoria: Além da função de apelação nas decisões individuais previstas acima, as 

seguintes funções de consultoria adicionais também devem ser previstas para esse órgão: 

 

 Caso a caso, desde o início, mediante solicitação espontânea de uma empresa em situações 

difíceis ou sensíveis, mesmo antes de uma decisão ser tomada ou de o usuário ser notificado, 

 De uma forma geral, fornecer orientações sobre as melhores práticas e refinar as Diretrizes da 

Comunidade, com base nos casos que ela lida ou em alguns que seriam compartilhados pelas 

empresas. 

 

No primeiro caso e talvez também no segundo, a empresa teria a opção de seguir o conselho / 

recomendação (sem qualquer justificação adicional) ou não (nesse caso, pode ser necessário fornecer 

uma explicação ao organismo, para ajudar refinar sua jurisprudência)? 
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e. Câmaras temáticas: Muitas jurisdições ao redor do mundo possuem câmaras especializadas para 

diferentes tópicos. No devido tempo, diferentes subgrupos de um Conselho devem ser formados, de 

acordo com as competências ou preferências pessoais dos membros, para se especializar em tipos 

específicos de casos? 

 

f. Mutualização: a implementação de conselhos de mídia social em todos os países pode ser difícil, 

especialmente para os pequenos. Alguns grupos podem ser organizados numa base geográfica (por 

exemplo, regional), linguística ou cultural? Isso exigiria a existência de algum grau de quadro de 

referência harmonizado (por exemplo, a Carta Europeia dos Direitos Humanos)? 

 

g. Ferramentas eletrónicas: como na moderação geral, é possível obter uma automação significativa 

desse processo de revisão independente para gerir o fluxo de trabalho de um grande número de 

casos. Podem ser explorados mecanismos inovadores para permitir a tomada de decisão colegiada? 

 

h. Proteção de responsabilidade: comprometer-se a um regime de auto-regulação voluntária, como 

um CMS, afetaria o regime de responsabilidade das empresas participantes? 

 

i. Coerência de jurisprudência: como garantir a compatibilidade entre as decisões de uma diversidade 

de conselhos de mídia social em diferentes países, especialmente quando se trata de casos 

transnacionais? 

 

 

Nota: Esta nota trata principalmente de recursos contra restrições de conteúdo. Os mecanismos de 

apelação contra a suspensão de contas também são necessários e podem suscitar questões adicionais. 

  

 

CRITÉRIOS - CAPACIDADE DE PEQUENOS PRESTADORES DE SERVIÇOS / PAÍSES 

1. Fornecedores pequenos ou atípicos são confrontados com desafios específicos num cenário em 

rápida evolução em relação à moderação e restrição de conteúdo, incluindo: 

 

a. Regras legais frequentemente estabelecidas por referência a grandes atores globais 

conhecidos, sem critérios ou limites suficientes para tratamento diferenciado de atores 

menores ou diferentes tipos de serviços, 

b. Disponibilidade limitada de recursos humanos e financeiros para lidar com responsabilidades 

crescentes em relação à avaliação de conteúdo, 

c. Dificuldades para desenvolver por conta própria ou até mesmo aceder a ferramentas 

algorítmicas e de inteligência artificial para cumprir com o aumento das responsabilidades de 

detecção e curtos tempos de resposta, 

d. Dependência do banco de dados hash externo para impedir o re-upload, 

e. Capacidade limitada de criar mecanismos próprios de recurso. 
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Esforços diferenciados de tratamento e mutualização devem ser considerados como parte do 

ecossistema geral de moderação e restrição de conteúdo. 

  

2. Os países pequenos, da mesma forma, são confrontados, entre outros: 

 

a. Diretrizes comunitárias globalmente uniformes, desenvolvidas por referência aos principais 

mercados, com consideração limitada às leis ou sensibilidades domésticas, 

b. Conhecimento insuficiente do contexto ou idioma local por equipas de moderação, o que 

dificulta a ação precisa e proporcional, 

c. Canais de comunicação menos estabelecidos com os principais fornecedores do que países 

maiores, que podem ser prejudiciais em situações de emergência ou ameaça iminente à ordem 

pública, 

d. Dificuldades para estabelecer mecanismos locais de recurso. 

  

 

INTEROPERABILIDADE DE MECANISMOS DE RECURSO 

(TDS, Termos de Serviço) 

  

A recente multiplicação de iniciativas e abordagens aos mecanismos de recurso ilustra que os atores 

identificaram essa questão como importante e expressam o desejo de resolvê-la. Por outro lado, essa 

proliferação levanta grandes questões de interoperabilidade, incluindo: 

 

1. Coerência da jurisprudência: como podem ser abordados os casos em que uma decisão 

tomada dentro de um mecanismo de recurso contradiz as conclusões de outro? Os casos 

decididos dessa maneira devem ter impacto nas TDS / Diretrizes da comunidade dos 

fornecedores? 

 

2. Sobreposição: como evitar a duplicação de esforços? Em particular, se vários mecanismos 

separados considerarem a mesma decisão de restrição de conteúdo, como promover a 

coordenação? 

  

3. Responsabilidade: como a decisão potencialmente concorrente ou complementar por vários 

mecanismos de recurso afetaria a responsabilidade dos fornecedores? Que consequências para 

a responsabilidade dos fornecedores inferem decisões conflitantes? 

  

4. Relação com os tribunais nacionais: como vários mecanismos de recurso podem interagir com 

os tribunais nacionais? Em particular, as decisões de mecanismos de revisão independentes 

podem ser apeladas perante os tribunais nacionais? 

  

5. Responsabilidades respectivas dos atores: que papéis cada tipo de ator pode desempenhar 

nos vários mecanismos de recurso, para garantir que os direitos dos utilizadores sejam 
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respeitados, que os processos continuem eficientes e que os encargos excessivos não sejam 

criados? 

 

Todo mecanismo de recurso implementado abordará parcialmente esses problemas. No entanto, a 

menos que sejam estabelecidas estruturas de coordenação e cooperação entre os atores, há riscos 

significativos de que ações descoordenadas levem a consequências não intencionais, incluindo uma 

menor proteção dos direitos dos utilizadores, duplicação de esforços e altos custos. Normas e critérios 

desenvolvidos em conjunto podem ajudar a estruturar as interações entre vários mecanismos e 

garantir que a interoperabilidade seja incluída por padrão nas abordagens implementadas. 

  

 

BENEFÍCIOS ESPERADOS 

A criação de um grupo dedicado, reunindo as diversas partes interessadas que abordam a questão dos 

mecanismos de recurso, pode fornecer os seguintes benefícios: 

 

 Permitir que os atores desenvolvam propostas de mecanismos de recurso para refinar o seu 

projeto e garantir a máxima utilidade. As partes interessadas relevantes podem dar e obter 

feedback num espaço seguro e neutro, para garantir que os padrões de responsabilidade e 

transparência sejam respeitados. 

 Desenvolvimento de normas e critérios sobre assuntos transversais que precisam ser 

abordados coletivamente. Eles podem ser introduzidos em iniciativas individuais para 

promover a interoperabilidade. 

  

DADOS E JURISDIÇÃO 

 

 acesso transfronteiriço aos dados do utilizador 

 restrição de conteúdo transfronteiriço 

 suspensão de domínio transfronteiriço 

  

As investigações criminais exigem cada vez mais acesso a informações sobre utilizadores e evidências 

digitais armazenadas na nuvem (Cloud), por empresas privadas em jurisdições fora do país solicitante. 

Os procedimentos existentes dos Tratados de Assistência Jurídica Mútua (Mutual Legal Assistance 

Treaty (MLAT)) são amplamente reconhecidos como lentos e mal adaptados. Enquanto isso, garantias 

processuais limitadas se aplicam a solicitações diretas enviadas às empresas, e tais solicitações diretas 

são, em alguns casos, proibidas por alguns estatutos nacionais de bloqueio. 

Esta situação de incerteza jurídica não é sustentável. Em particular, a falta de estruturas de cooperação 

claras incentiva abordagens obrigatórias de localização de dados que são tecnicamente difíceis de 

implementar e podem ter impactos negativos na economia da nuvem (Cloud) e nos direitos humanos. 

Diferentes esforços estão em curso para desenvolver soluções e a coerência das políticas é importante 

pois: ações descoordenadas podem ter consequências não intencionais ou aumentar conflitos de leis. 

Todos os atores são confrontados com um desafio comum: desenvolver padrões de políticas que 

respeitem a privacidade e o devido processo que definam as condições sob as quais autoridades 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32000F0712(02)
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policiais autorizadas podem solicitar a entidades estrangeiras o acesso a dados armazenados do 

utilizador, necessários para investigações legais. 

 

Nessa perspectiva, identificamos os objetivos seguintes: 

 

 A definição de altos padrões substantivos e processuais, 

 Permitir autoridades relevantes de países específicos, 

 Em investigações sobre certos tipos de crimes com nexo claro com o país solicitante, 

 Enviar diretamente solicitações estruturadas e que respeitem o devido processo, 

 Empresas privadas noutro país para obter divulgação voluntária dos Dados do utilizador, 

independentemente de onde esses dados estejam armazenados. 

  

 

QUESTÕES ESTRUTURADAS 

  

1. Padrões: Requisitos estatutários para garantir proteções elevadas e robustas sobre os direitos 

humanos, atendendo a solicitações legais da aplicação da lei e fornecendo clareza jurídica 

àqueles que recebem solicitações. 

 

2. Regimes e solicitações de qualificação: o acesso simplificado aos dados requer um regime de 

qualificação e solicitações individuais qualificados. 

 

3. Países: procedimentos de avaliação e revisão para determinar os países elegíveis, procurando 

melhorar a prática de solicitações para todos os países. 

 

4. Autoridades: autoridades competentes, definidas por nação ou para unidades dentro de uma 

nação, para emitir solicitações transfronteiriças. 

 

5. Escopo: Tipos de investigações criminais a serem consideradas dentro do escopo. 

 

6. Nexus: Elementos que permitem ao país solicitante demonstrar a sua conexão substancial e 

interesse legítimo nos dados armazenados pelo fornecedor estrangeiro. 

 

7. Utilizadores: disposições relativas a utilizadores que não são nacionais ou residentes no país 

solicitante. 

 

8. Solicitações: Conteúdo e estrutura de solicitações devidamente documentadas, com a devida 

autorização legal, incluindo aprovação judicial sempre que possível. 

 

9. Processo devido: garantias relativas à notificação do utilizador, à capacidade de objetar, 

recorrer e reparar. Consideração de notificação às nações relevantes não solicitantes. 
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10. Empresas: natureza voluntária da divulgação (embora fatores semelhantes se apliquem a 

regimes obrigatórios) e procedimentos em caso de dúvida. 

 

11. Dados: regras personalizadas para categorias de dados, como conteúdo e dados que não são de 

conteúdo, ou para informações especialmente confidenciais. 

 

12. Localização dos dados: como lidar com os dados armazenados digitalmente, fornecendo 

reservas a fatores além de sua localização física. 

 

13. Escalabilidade: extensão da estrutura ao longo do tempo, além dos países participantes iniciais, 

para responder à crescente magnitude e diversidade de solicitações. 

 

14. Preservação de dados: disposições para preservar dados para uma investigação individual, 

antes que uma solicitação completa de dados possa ser feita. 

 

15. Capacidade: fornecer treinamento e pessoal para atender aos requisitos do regime. 

 

   

 

OBJETIVO 

 

O objetivo fundamental é definir interfaces jurisdicionais viáveis entre regras legais nacionais díspares. 

Concordância com a identificação do status atual, além de obter esclarecimentos e coerência com 

relação a aos seguintes pontos como objetivo comum: 

 

 Normas substantivas aplicáveis, incluindo a interação entre direitos humanos regionais e 

internacionais acordados, leis nacionais e diretrizes da comunidade das empresas, 

 As respectivas obrigações dos estados e as respectivas responsabilidades e proteções de outros 

atores, incluindo a identificação de conteúdo supostamente ilegal, 

 Tomada de decisão, normas e procedimentos, incluindo o caminho de escalada para decisões 

individuais e mecanismos de apelação, 

 Propósitos legítimos, necessidade e proporcionalidade em relação ao escopo geográfico das 

restrições, 

 Os procedimentos necessários e os padrões de transparência que devem ser aplicados além-

fronteiras. 
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QUESTÕES ESTRUTURADAS 

  

1. Padrões: Abordar conflitos de diferentes normas substantivas para identificar conteúdo 

supostamente ilegal e determinar a relação / natureza hierárquica do relacionamento. 

 

2. Convergência: Nível de convergência global alcançável ou desejável em tais definições. 

 

3. Tempo de resposta: Atrasos adequados nas reações dos intermediários após a recepção dos 

avisos. 

 

4. Tomada de decisão: a arquitetura da tomada de decisão e o papel de diferentes tipos de 

entidades públicas ou privadas (incluindo intermediários, governos, tribunais, reguladores e 

indivíduos que registam solicitações). 

 

5. Algoritmos: Combinação apropriada de ferramentas algorítmicas e revisão humana 

considerando os limites das ferramentas algorítmicas. 

 

6. Padrões processuais: Padrões processuais que avaliam a legalidade do conteúdo: padrões de 

avaliação, garantia e verificação, papéis e soluções. 

 

7. Escopo geográfico: Situações - se existir - que poderiam, como exceção à filtragem local, 

justificar restrições globais, incluindo medidas que tratam de ações contraditórias de diferentes 

estados. 

 

8. Transparência: ampliando os esforços existentes e fortalecendo a coordenação entre eles. 

 

9. Formatos de solicitação: Documentar e divulgar quais solicitações [governamentais] 

apropriadas deve conter. 

 

10. Notificação: Tratamento da notificação dos utilizadores e sua capacidade de objetar. 

 

11. Correção: Mecanismos para a restauração imediata de conteúdo restrito abusivamente. 

 

12. Tipos de conteúdo: características do conteúdo, incluindo intenção e possíveis efeitos; 

determinar medidas apropriadas para lidar com diferentes tipos de conteúdo. 

 

13. Tipos de atores: posição / cargos e responsabilidades 
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DOMÍNIOS E JURISDIÇÃO 

  

Os pedidos transfronteiriços de suspensão de nomes de domínio são cada vez mais enviados aos 

operadores técnicos em relação ao suposto conteúdo ou atividade abusiva nos sites subjacentes. 

No entanto, o Domain Name System (DNS), como um sistema de endereçamento, é uma camada 

técnica neutra, vital para o bom funcionamento da Internet. Esse nível não é um método totalmente 

eficaz - nem deve ser considerada como a ferramenta natural - para lidar com conteúdo abusivo. A 

proteção do núcleo da Internet é e deve ser uma prioridade essencial. 

A atuação no nível DNS só deve ser considerada quando se puder determinar com segurança que um 

domínio é usado com uma intenção clara de conduta abusiva significativa. Além disso, como uma 

suspensão de domínio tem, por definição, um impacto global, a proporcionalidade impõe que apenas 

um nível particularmente alto de abuso e / ou dano poderia potencialmente justificar o recurso a essa 

medida. É importante que o impacto de uma ação específica no nível do DNS seja bem compreendido. 

Essa questão importante geralmente é reconhecida como fora do mandato da, Internet Corporation 

for Assigned Names and Numbers (ICANN). Além disso, as distinções fundamentais entre domínios de 

primeiro nível genéricos e de código de país em termos de relações com, respectivamente, ICANN e 

leis ou autoridades nacionais, levam a abordagens e restrições muito diferentes. 

No entanto, todos os atores são confrontados com um desafio comum: definir quando é apropriado 

agir no nível do DNS em relação ao conteúdo ou comportamento de um endereço de domínio e que 

ação os tribunais e os chamados ‘notificadores’ devem ou, não devem executar. 

  

 

 

OBJETIVO 

  

 Em que condições estritas a interrupção de um nome de domínio sem o consentimento do 

registante deve ser considerada / aceitável; 

 Que ações os operadores de nome de domínio devem / devem estar dispostos e capazes de 

exercer; 

 Quais as regras e procedimentos que podem ajudar a estabelecer ou aumentar a credibilidade 

das notificações dos notificadores (para informações ou ação); e 

 Quais mecanismos possíveis podem ajudar a melhorar a transparência em tais processos. 

  

 

 

QUESTÕES ESTRUTURADAS 

  

1. Padrões: taxonomia e limites para ações relevantes a cada tipo de comportamento e conteúdo 

abusivo. 

 

2. Ordens judiciais: O papel das ordens judiciais, seu alcance territorial, sua eficácia em relação a 

seus objetivos e proporcionalidade. 
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3. Notificações: critérios relevantes para avaliar a credibilidade de uma notificação, a fonte (ou 

seja, o notificador) sendo apenas um elemento. 

 

4. Devida Diligência: O ideal é que os notificadores de procedimentos sigam antes de enviar 

notificações e o conteúdo de suas solicitações. 

 

5. Garantias processuais: proteções para registantes (notificação e procedimento contraditório, 

proporcionalidade). 

 

6. Remediação: Mecanismos de apelação e precauções técnicas que permitem remediação. 

 

7. Solicitar validação: Opções para certificação de notificações. 

 

8. Responsabilidade: Potenciais proteções para os operadores quando a devida diligência é 

conduzida. 

 

9. Transparência: Mecanismos para garantir transparência adequada, inclusive em relação à 

forma de como os operadores lidam com as notificações; e como os notificadores garantem o 

devido processo antes da notificação. 

 

10. Educação: Informações acessíveis e de boa qualidade para os legisladores, tribunais e órgãos de 

segurança pública, a fim de evitar consequências não intencionais das decisões,  

bem como para os utilizadores finais, que podem desempenhar um papel crucial na prevenção 

/ ocorrência de abusos. 

 

11. Ferramentas: Software e / ou processos para permitir medidas efetivas, proporcionadas e 

escalonáveis. 

  

  

 

 

 

___________________________________ 
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O FUTURO DA SOCIEDADE DIGITAL 

A falta de quadros claros de cooperação transnacional impede a abordagem do crime, assédio, 

incitamento à violência e vários outros comportamentos prejudiciais que afetam os cidadãos na sua 

vida cotidiana. Nesse contexto, devemos estar unidos no compromisso de conciliar os três objetivos de 

combater abusos, proteger e promover os direitos humanos e possibilitar o desenvolvimento da 

economia digital. 

O que é necessário é definir as regras aplicáveis às comunidades transfronteiriças de centenas de 

milhões de pessoas com referências culturais ou sociais cada vez mais diversas; garantir a coexistência 

de numerosos marcos legais diferentes no ciberespaço; e esclarecer as respectivas responsabilidades 

dos diferentes interessados nesse sentido. O que está em jogo é a definição coletiva da sociedade 

digital que queremos construir e o desenvolvimento de mecanismos de governança para preservar a 

natureza transfronteiriça da Internet e impedir o aprofundamento das linhas de fratura existentes. 

  

 

ASSEGURAR A COERÊNCIA DA POLÍTICA 

O custo da inação passada foi terrível, mas o mesmo ocorreria com os esforços descoordenados. 

Nos últimos meses, entidades públicas e privadas de todo o mundo anunciaram e adotaram diferentes 

iniciativas para abordar as questões em jogo. São abordados tópicos muito sensíveis, incluindo o 

alcance territorial das legislações nacionais e as responsabilidades dos atores privados. Nesse 

contexto, um grande desafio é, sem dúvida, garantir que a multiplicação de diferentes regimes não crie 

tensões adicionais ou mesmo conflitos e que a interoperabilidade legal entre esses regimes seja 

estabelecida. 

Deve ser dada especial atenção, entre outros: como esses regimes devem lidar com diversas categorias 

de intermediários; o potencial impacto não intencional transfronteiriço que possam ter; sua 

capacidade de escalar geograficamente; e as consequências a longo prazo, se fossem generalizadas e 

amplamente adotadas. 
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CONCLUSÕES 

  

O setor privado tem um papel central na proteção e promoção da liberdade da Internet, pois a maioria 

da infraestrutura e serviços que compõem a Internet global são de propriedade e controle do setor 

privado. Como as empresas lidam com a questão da liberdade na Internet é uma questão de 

responsabilidade social corporativa. 

O escopo preciso da responsabilidade das empresas em relação à liberdade na Internet e aos direitos 

humanos on-line é difícil de definir. No seu relatório, o Representante Especial da ONU do Secretário-

Geral sobre a questão dos direitos humanos, corporações transnacionais e outras empresas regista 

que, ‘embora as corporações possam ser consideradas 'órgãos da sociedade', elas são órgãos 

económicos especializados, não instituições democráticas de interesse público. Como tal, suas 

responsabilidades não podem e não devem espelhar simplesmente os deveres dos estados’. 

No entanto, a responsabilidade básica das empresas é respeitar os direitos humanos. Enquanto os 

governos definem o escopo da conformidade legal, o escopo mais amplo da responsabilidade de 

respeitar os direitos humanos também é definido pelas expectativas sociais. Isso pode implicar a 

necessidade de medidas positivas, em vez de apenas uma responsabilidade passiva de não causar 

danos. As orientações sobre como atender a essas expectativas são fornecidas pelas estruturas gerais 

de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) específicas da Internet que estão a surgir gradualmente. 

É amplamente reconhecido que a especificidade do cibercrime exige que sejam tomadas medidas 

especiais. Garantir a participação na luta global contra o cibercrime de partes interessadas, como 

empresas, pode ajudar, além de conscientizar os utilizadores sob o uso com os seus computadores 

diante de malware, mas a necessidade de ação legislativa transnacional no campo é clara. A 

harmonização do direito penal substantivo representa um passo importante na direção de lidar com a 

natureza sem fronteiras do crime relacionado ao computador. 

A resposta legislativa ao crime cibernético, no entanto, não pode deixar de levar em conta também 

questões não substanciais, especificamente relacionadas a procedimentos e investigações criminais. 

De facto, abordar adequadamente as questões de procedimento criminal e investigação criminal em 

relação ao crime cibernético pode representar uma das contribuições mais relevantes para o 

desenvolvimento geral da justiça criminal. 

No que diz respeito à nova abordagem da UE em matéria de retenção de dados, saudada por muitos 

sem ceticismo e reserva ocultos, seus resultados concretos precisarão ser cuidadosamente avaliados, 

principalmente à luz do seu potencial impacto negativo na proteção de dados. Tendo observado que 

há um valor agregado na abordagem da UE para combater o cibercrime num espaço de liberdade, 

segurança e justiça, deve-se enfatizar que o Tratado de Cibercrime do Conselho da Europa também 

possui, naturalmente, um valor agregado considerável. É muito mais abrangente do que a Decisão-

Quadro da UE e tem o mérito adicional de estar aberto a qualquer país do mundo interessado em 

participar - uma característica única também no âmbito dos instrumentos do Conselho da Europa. A 

recente ratificação do Tratado pelos Estados Unidos abre caminho a um esforço conjunto muito mais 

amplo, possivelmente global, para combater o cibercrime.  
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Provavelmente, não é realista esperar que algum dia haja consenso sobre todas as medidas 

necessárias para lidar com o cibercrime, e é ainda mais irrealista esperar que o ciberespaço seja livre 

de cibercrimes. A boa notícia é, no entanto, que houve um progresso considerável na busca de 

caminhos comuns para resolver a questão e que eles se baseiam numa ampla definição de crime 

cibernético. Certamente, todos os problemas relacionados ao crime cibernético ainda não foram 

resolvidos ou mesmo descobertos, mas compartilhar uma definição ampla de crime cibernético e ter 

alcançado considerável aproximação da legislação são pelo menos dois passos essenciais na luta 

europeia contra essa nova e cada vez mais importante forma de crime. 

  

 

 

 

 

 

‘A ética da Internet, são os princípios morais que orientam o uso da Internet. Também definido 

como, regras e regulamentos que os utilizadores da Internet devem cumprir.’ 

 

 

  

 

 

 

 
                         Rui Simão______________________ 
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QUADRO JURÍDICO 

 

 
Leis aplicáveis de segurança cibernética, incluindo leis aplicáveis ao monitoramento, deteção, 

prevenção, mitigação e gestão de incidentes. 

  

  

 

 

 
 Quadro jurídico geral para a cibersegurança Lei 46/2018, de 13 de agosto – Lei de 

Cibersegurança - transpõe a Diretiva NIS (Diretiva (UE) 2016/1148) para a lei portuguesa; 

 Também aplicável e complementando a Diretiva NIS, o Regulamento de Execução (UE) 

2018/151 da Comissão estabelece requisitos adicionais para os prestadores de serviços digitais; 

 no que diz respeito ao cibercrime, complementando o Código Penal, a Lei 109/2009, de 15 de 

setembro - Lei do Cibercrime - estabelece as regras para a vigilância e apreensão das 

comunicações sobre crimes cibernéticos e vigilância e comunicações; 

 Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) é aplicável quando se trata de dados 

pessoais, uma nova lei ou quando se discute um complemento do GDPR, até a promulgação da 

Lei de Proteção de Dados (Lei 67/98), que também é aplicável; 

 a Lei de Comunicações Eletrónicas (Lei 5/2004) é aplicável aos fornecedores de redes e serviços 

em comunicações eletrónicas; 

 também aplicável, no que diz respeito à identificação e designação de infra-estruturas críticas e 

avaliação da necessidade de melhorar a proteção: Decreto-Lei nº. 62/2011, 9 de maio; 

 Lei do Comércio Eletrónico aplicável aos prestadores de serviços Eletrónicos (Decreto-Lei nº 

7/2004, 7 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 62/2009, 10 de março e Lei 46/2012, 29 de 

agosto); 

 Estratégia Nacional de Segurança Cibernética Portuguesa (European Union Agency for 

Cybersecurity (ENISA)). 

  

Em relação a organizações públicas, infraestruturas críticas e fornecedores digitais o regulador 

é: Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)  https://www.cncs.gov.pt/ 

Em relação ao fornecimento de Comunicações Eletrónicas a autoridade é: Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM)  https://www.anacom.pt/ 

Sobre incidentes com impacto nos dados pessoais a autoridade é: Comissão Nacional de Protecção de 

Dados (CNPD)  https://www.cnpd.pt/ 

O quadro jurídico português para a cibersegurança está disperso 

https://dre.pt/home/-/dre/116029384/details/maximized
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2912aca-4d75-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0151
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0151
https://dre.pt/pesquisa/-/search/489693/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/489693/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/239857/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581061/details/normal?l=1
https://dre.pt/pesquisa/-/search/286758/details/maximized
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1399&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1399&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1400&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1788&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1788&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/national-cyber-security-strategies-interactive-map/strategies/portuguese-ncss
https://www.enisa.europa.eu/topics/national-cyber-security-strategies/ncss-map/national-cyber-security-strategies-interactive-map/strategies/portuguese-ncss
https://www.cncs.gov.pt/
https://www.anacom.pt/
https://www.cnpd.pt/
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As organizações que fornecem serviços de comunicação eletrónica devem adotar não apenas o 

monitoramento de incidentes, deteção, prevenção e mitigação e planos de continuidade de negócios. 

O regulador pode estabelecer as seguintes medidas: 

 

o um ponto de contato permanente; 

o um mapa de todas as medidas técnicas e organizacionais; 

o exercícios de avaliação; e 

o um relatório anual. 

 

Os provedores de serviços eletrónicos devem reter o tráfego Eletrónico e a localização do dispositivo 

por um ano. Embora os tribunais reconheçam os processos C 293/12 e C 594/12 (Digital Rights 

Ireland), o tribunal constitucional, em 2017, decidiu que a lei portuguesa confere todas as garantias 

necessárias exigidas pelo TJUE para garantir a proporcionalidade da retenção. Organizações públicas, 

infraestruturas críticas e fornecedores digitais devem garantir um nível de segurança adequado, 

considerando o risco em jogo e o progresso técnico, a fim de reduzir o risco de Incidente, minimizar 

impactos, garantir a continuidade dos negócios e notificar as autoridades competentes e avaliar o 

impacto do incidente. 

 

Os fornecedores digitais devem levar em consideração: 

 

o segurança do sistema e instalações; 

o gestão de incidentes; 

o gestão de continuidade de negócios; 

o auditoria, testes e monitoramento; e 

o conformidade com padrões internacionais. 

 

As leis aplicáveis são amplamente harmonizadas a nível da UE e, como tal, o risco de conflitos de leis é 

minimizado. 

Os requisitos identificados têm exceções na legislação aplicável em matéria de proteção de dados e 

direitos fundamentais e os tribunais avaliaram a proporcionalidade de tais medidas em relação a esses 

direitos fundamentais. 

  
Consulte as entidades nacionais competentes, membros da rede CSIRTs na União Europeia, página 91 do 

presente documento. 

Consulte a Lista de países com 'Elevado', 'Moderado' ou 'Inexistente' compromisso com a cibersegurança à 

escala global, página 83 do presente documento. 
 

 

Nota: A legislação portuguesa carece de uma base normativa expecífica de IA e, estrutura legal  

           baseada em algoritmos. 

 

_____________________________________ 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-293/12
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-293/12
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/
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UNCTAD ‘Resumo da adoção da legislação de comércio Eletrónico em todo o mundo’ 

 

 

África (54 países) 

Países com legislação 

 

Transações eletrónicas: 

32 (59%) 

 

Proteção ao consumidor: 

20 (37%) 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

23 (43%) 

 

Cibercrime: 

28 (52%) 

 

 

Américas (35 países) 

Países com legislação 

 

Transações eletrónicas: 

31 (89%) 

 

Proteção ao consumidor: 

23 (66%) 

 

Privacidade e proteção de dados: 

18 (51%) 

 

Cibercrime: 

26 (74%) 

 

 

Asia-Pacífico (60 países) 

Países com legislação 

 

Transações eletrónicas: 

47 (78%) 

 

Proteção ao consumidor: 

23 (38%) 

 

Privacidade e proteção de dados: 

27 (45%) 

 

Cibercrime: 

42 (70%) 

 

 

Europa (45 países) 

Países com legislação 

 

Transações eletrónicas: 

44 (98%) 

 

Proteção ao consumidor: 

34 (76%) 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

44 (98%) 

 

Cibercrime: 

44 (98%) 

 

Países Menos Desenvolvidos 

(PMD) (47 países) 

Países com legislação 

 

Transações eletrónicas: 

26 (55%) 

 

Proteção ao consumidor: 

14 (30%) 

 

Privacidade e proteção de dados: 

17 (36%) 

 

Cibercrime: 

17 (36%) 

 

Pequenos Estados Insulares em 

Desenvolvimento 

(PEID) (29 países) 

Países com legislação 

 

Transações eletrónicas: 

18 (62%) 

 

Proteção ao consumidor: 

6 (21%) 

 

Privacidade e proteção de dados: 

9 (31%) 

 

Cibercrime: 

15 (52%) 

 

 

Consulte a lista de Países no mundo que não possuem legislação sobre crimes cibernéticos, página 78 do 

presente documento. 

 

  

_____________________________________ 
  

https://www.republicadireito.com/blog/jurisdicao-web#Lista
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Lista dos países que não possuem legislação sobre crimes cibernéticos 

 
  

MONGÓLIA 

 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

AFEGANISTÃO 

 

 

Transações eletrónicas: 

Projeto de lei 

 

Proteção do consumidor: 

Sem Legislação 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 

POPULAR DO LAOS 

 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Projeto de lei 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

PAPUA NOVA GUINÉ 

 

 

Transações eletrónicas: 

Projeto de lei 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

ILHAS SALOMÃO 

 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

VANUATU 

 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 
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TIMOR-LESTE 

 

Transações eletrónicas: 

Não contemplado 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

SOMÁLIA 

 

Transações eletrónicas: 

Não contemplado 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

ERITREIA 

 

Transações eletrónicas: 

Sem Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Sem Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

MOÇAMBIQUE 

 

Transações eletrónicas: 

Projeto de lei 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

ESSUATÍNI 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Projeto de lei 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO 

CONGO 

 

Transações eletrónicas: 

Sem Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 
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GUINÉ EQUATORIAL 

 

Transações eletrónicas: 

Não contemplado 

 

Proteção do consumidor: 

Sem Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

REPÚBLICA CENTRAL AFRICANA 

 

Transações eletrónicas: 

Não contemplado 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

CHAD 

 

Transações eletrónicas: 

Não contemplado 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

LÍBIA 

 

Transações eletrónicas: 

Sem Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Sem Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

SERRA LEOA 

 

Transações eletrónicas: 

Sem Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Legislação 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

GUINÉ 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Sem Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 
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GUINÉ-BISSAU 

 

Transações eletrónicas: 

Projeto de lei 

 

Proteção do consumidor: 

Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

MAURITÂNIA 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Não contemplado 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Não contemplado 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

GUIANA 

(Francesa) 

 

Transações eletrónicas: 

Projeto de lei 

 

Proteção do consumidor: 

Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

SURINAME 

 

Transações eletrónicas: 

Projeto de lei 

 

Proteção do consumidor: 

Projeto de lei 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

HAITI 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Projeto de lei 

 

Privacidade e proteção de dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

 

HONDURAS 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Projeto de lei 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 
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BELIZE 

 

Transações eletrónicas: 

Legislação 

 

Proteção do consumidor: 

Legislação 

 

Privacidade e proteção de 

dados: 

Sem Legislação 

 

Cibercrime: 

Sem Legislação 

  

  

 

Breve nota: A lista cima não reflete todos os países do mundo, por exemplo; a Índia, entre outros 

países, não possui legislação específica sobre crimes cibernéticos. A Lei de TI e o Código Penal cobrem 

alguns crimes cibernéticos puníveis apenas na Índia. Consulte: Secção 43, Information Technology Act 

2000  (IT Act) e, The Information Technology Act, 2000, capítulo XI ‘Offences’; parágrafo 66 página 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/164562/3/chapter%20ii.pdf
https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/164562/3/chapter%20ii.pdf
https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1999/3/A2000-21.pdf


  RUMO À JURISDIÇÃO CIBERNÉTICA JAN2020 

 

ORCID ID: 0000-0003-2351-8964 - BUSINESS GO DIGITAL–POLICY MAKER / RUI SIMÃO 83 

 

   COMPROMETIMENTO COM A CIBERSEGURANÇA À ESCALA GLOBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) Produção e Implantação (P&I) 

Implantação é a fase do ciclo de vida de um software (programa computacional, documentação e dados), no 

contexto de um Sistema de Informação, que corresponde textualmente à passagem do software para a produção. 

 Legislação sobre crimes cibernéticos 

 Regulamento de crimes cibernéticos 

 Contenção / restrição da legislação contra spam 

Legal 

 CERT / CIRT / CSIRT 

 Estrutura de Implementação de Padrões 

 Órgão de Normalização 

 Mecanismos e recursos técnicos implantados para lidar com spam 

 Uso da nuvem para fins de cibersegurança 

 Mecanismos de proteção on-line para crianças 

Medidas Técnicas 

 Estratégia Nacional de Cibersegurança 

 Agência Responsável 
 Métricas de segurança cibernética 

Medidas de organização 

 Campanhas de conscientização pública 

 Estrutura para certificação e credenciamento de 
profissionais de segurança cibernética 

 Cursos de formação profissional em segurança cibernética 

 Programas de P&I1 em segurança cibernética 

 Mecanismos de incentivo 

Medidas de capacitação 

Medidas de cooperação 

 Acordos bilaterais 

 Acordos multilaterais 

 Participação em Fóruns / Associações Internacionais 

 Parcerias Público-Privadas 

 Parcerias entre agências / infra-agências 

 Melhores Práticas 

Desde a primeira pesquisa em 2013, o Índice Global de Cibersegurança (ICG) foi projetado para 

promover iniciativas globais de segurança cibernética por meio de comparação. 

"O objetivo do ICG é ajudar os países a identificar áreas para melhoria no campo da segurança 

cibernética, além de motivá-los a tomar medidas para melhorar a classificação, ajudando assim a 

elevar o nível geral de segurança cibernética em todo o mundo". 

O índice enfatiza cinco pilares e como eles podem indicar os elementos básicos da cultura de 

segurança cibernética de uma nação: jurídica, técnica, organizacional, capacitação e cooperação. 

Cada pilar possui indicadores específicos para determinar como os países são avaliados, como 

detalhado neste gráfico: 
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Classificação do Índice Global de Cibersegurança IGC 

 

De acordo com o índice do IGC, os (TOP 10) dos países que mostraram uma elevada dedicação à 

segurança cibernética em 2018: 

 

1. Reino Unido 

2. Estados Unidos da América 

3. França 

4. Lituânia 

5. Estónia 

6. Singapura 

7. Espanha 

8. Malásia 

9. Noruéga 

10. Canadá 

 

 

O IGC incluiu 194 países no índice, composto pelos estados membros da União Internacional de 

Telecomunicações (UIT). 

 

 

As seguintes tabelas mostram a gama de comprometimento com a cibersegurança à escala 

global. 

 

 

 

 

   Os níveis são os seguintes:    

 

 

 

 

 

 

ELEVADO MODERADO INEXISTENTE 

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
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                 Países com elevado compromisso e a melhor segurança cibernética 

 

 

Reino Unido 

Estados Unidos da América 

França 

Lituânia 

Estónia 

Cingapura 

Espanha 

Malásia 

Canadá 

Noruega 

Austrália 

Luxemburgo 

Países Baixos 

Arábia Saudita 

Japão 

Maurícia 

República da Coreia 

Omã 

 

Qatar 

Geórgia 

Finlândia 

Perú 

Dinamarca 

Alemanha 

Egito 

Croácia 

Itália 

Federação Russa 

China 

Áustria 

Polónia 

Bélgica 

Hungria 

Suécia 

Emirados Árabes Unidos 

República da Macedónia do Norte 

Tailândia 

 

Nova Zelândia 

Suíça 

Irlanda 

Israel 

Cazaquistão 

Indonésia 

Portugal 

Mónaco 

Quénia 

Letónia 

Eslováquia 

Bulgária 

Índia 

Eslovénia 

Ruanda 

Vietname 

Uruguai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEVADO  
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                            Países com algum compromisso e uma modesta segurança cibernética 

 

 

Usbequistão 

Moldova 

Ucrânia 

Azerbaijão 

Chipre 

África do Sul 

Nigéria 

Filipinas 

Sérvia 

Tanzânia 

Emirados Árabes Unidos 

Irão 

Montenegro 

Albânia 

México 

Brunei Darussalam 

Uganda 

Paraguai 

 

Kuwait 

Barém 

Bielorrússia 

Brasil 

República Checa 

Roménia 

Colômbia 

Jordânia 

Liechtenstein 

Tunísia 

Grécia 

Bangladesh 

Arménia 

Benin 

Cuba 

Malta 

Sri Lanka 

Mongólia 

 

Costa do Marfim 

Islândia 

Botsuana 

Chile 

Gana 

Zâmbia 

Camarões 

República Dominicana 

Marrocos 

Argentina 

Paquistão 

Jamaica 

Peru 

Burkina Faso 

Panamá 

Samoa 

Equador 

Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

MODERADO 
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                    Países sem compromisso de segurança cibernética e sem segurança   

cibernética 

 

 

Gabão 

Estado da Palestina 

Senegal 

Sudão 

Gâmbia 

Etiópia 

Malawi 

Iraque 

Tajiquistão 

Argélia 

Nepal 

Seychelles 

Quirguistão 

Guatemala 

Antígua e Barbuda 

Costa Rica 

Tonga 

Libéria 

Líbia 

Bósnia e Herzegovina 

Madagáscar 

Laos 

Fiji 

Guiné 

Trindade e Tobago 

Líbano 

Zimbábue 

Butão 

 

 

Afeganistão 

Barbados 

Myanmar 

São Vicente e Granadinas 

Congo 

Camboja 

Moçambique 

Bahamas 

Granada 

Bolívia 

Serra Leoa 

Eswatini 

Guiana 

Papua Nova Guiné 

Nicarágua 

Belize 

Namíbia 

El Salvador 

Andorra 

Turquemenistão 

Suriname 

Mauritânia 

Nauru 

Chade 

Vanuatu 

Angola 

Santa Lúcia 

Níger 

Burundi 

Togo 

 

Mali 

Timor-Leste 

San Marino 

Ilhas Marshall 

Somália 

Sudão do Sul 

São Cristóvão e Nevis 

São Tomé e Príncipe 

Djibuti 

Ilhas Salomão 

Tuvalu 

Guiné-Bissau 

Cabo Verde 

Lesoto 

Haiti 

Honduras 

Micronésia 

República Centro-Africana 

Guiné Equatorial 

Kiribati 

Vaticano 

Eritreia 

República Democrática dos povos 

Coreia (do Norte) 

Dominica 

Iémen 

Comores 

República Democrática do 

Congo 

Maldivas 

 
A cibersegurança não é uma grande prioridade para todos os países. 
Mas é uma questão mundial. A questão aqui é: como aumentamos o compromisso nacional? 
As constantes ameaças destacam uma necessidade urgente de cooperação entre os países para 
mitigar questões de segurança cibernética, como crimes cibernéticos, ataques cibernéticos em 
infraestrutura crítica e operações ofensivas. As ameaças cibernéticas emergentes podem precipitar 
danos económicos e sociais maciços, é portanto necessário que esforços internacionais sejam 
acordados e adotados em resposta a essa nova tendência. 

INEXISTENTE 
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Países que punem a Apostasia e a Blasfêmia pela morte 

O mapa fornece uma boa e ampla visão geral de quais os países que punem a apostasia e a blasfêmia 

pela morte. 

  

 
Condenação por morte 

 
Com tempo de prisão 

 
Que impõem restrições legais ao discurso e ao pensamento (não) religiosos 

 

 

LISTA DE PAÍSES 

Afeganistão Qatar Nigéria 
Irão Arábia Saudita Paquistão  ① 
Malásia Somália Yémen 
Maldivas Sudão  
Mauritânia Emirados Árabes Unidos  

 

   ①- O Paquistão impõe a pena de morte por blasfêmia - incluindo por descrença em Deus.  
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TODOS OS PAÍSES NO MUNDO COM A PENA DE MORTE 

No final de 2019, 51 países ainda detinham a sentença de morte por crime, empregando uma 

variedade de métodos, incluindo nomeadamente, enforcamento, tiro, injeção letal, eletrocussão e 

decapitação. A Bielorrússia é o único país europeu que não a aboliu, executando duas pessoas em 

2017 e mais de 200 desde 1990. 

 

Países com pena de morte inclúem: 

 

1. Afeganistão 
2. Antígua e Barbuda 
3. Bahamas 
4. Bahrain 
5. Bangladesh 
6. Barbados 
7. Bielorrússia 
8. Belize 
9. Botsuana 
10. Chade 
11. China 
12. Comores 
13. Cuba  
14. República Democrática do Congo 
15. Dominica 
16. Egito 
17. Guiné Equatorial 
18. Etiópia 
19. Guiana 
20. Índia 
21. Indonésia 
22. Irão 
23. Iraque 
24. Japão 
25. Jamaica 
26. Jordânia 

27. Kuwait 
28. Lesoto 
29. Líbia 
30. Nigéria 
31. Coreia do Norte 
32. Omã 
33. Paquistão 
34. Arábia Saudita 
35. Singapura 
36. Somália 
37. Sudão do Sul 
38. São Cristóvão e Nevis 
39. Santa Lúcia 
40. São Vicente e Granadinas 
41. Sudão 
42. Síria 
43. Taiwan 
44. Tailândia 
45. Trinidad e Tobago 
46. Uganda 
47. Emirados Árabes Unidos 
48. Estados Unidos da América (consulte página 90) 
49. Vietnã 
50. Iêmen 
51. Zimbábue 

_______________________________________________________ 
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA 

 

ESTADOS COM PENA DE MORTE 

(29) 

ESTADOS SEM PENA DE MORTE  

(21) 

(Estado + ano em que foi abolida) 

ESTADOS COM PENA DE MORTE COM                                                                                                                                                    

GUBERNATORIAL MORATORIA (4) 

(Estado + ano em que foi consagrado a 

GUBERNATORIAL MORATORIA) 

 
1. Alabama 
2. Arizona 
3. Arkansas 
4. California 
5. Colorado 
6. Florida 
7. Georgia 
8. Idaho 
9. Indiana 
10. Kansas 
11. Kentucky 
12. Louisiana 
13. Mississippi 
14. Missouri 
15. Montana 
16. Nebraska 
17. Nevada 
18. North Carolina 
19. Ohio 
20. Oklahoma 
21. Oregon 
22. Pennsylvania 
23. South Carolina 
24. South Dakota 
25. Tennessee 
26. Texas 
27. Utah 
28. Virginia 
29. Wyoming 

 

 

1. Alaska (1957) 

2. Connecticut (2012) 

3. Delaware (2016) 

4. Hawaii (1957) 

5. Illinois (2011) 

6. Iowa (1965) 

7. Maine (1887) 

8. Maryland (2013) 

9. Massachusetts (1984) 

10. Michigan (1847) 

11. Minnesota (1911) 

12. New Hampshire (2019) 

13. New Jersey (2007) 

14. New Mexico (2009) 

15. New York (2007) 

16. North Dakota (1973) 

17. Rhode Island (1984) 

18. Vermont (1972) 

19. Washington (2018) 

20. West Virginia (1965) 

21. Wisconsin (1853) 

 

 

 

1. California (2019) 

2. Colorado (2013) 

3. Oregon (2011) 

4. Pennsylvania (2015) 

 

 

 

 

Gubernatorial - Relacionado ao 

escritório de um governador do estado.  

 

Moratoria - É o atraso autorizado por 

uma questão legal ou a suspensão da 

atividade. Em termos simples e 

imparciais, Moratória Governamental, 

significa que o escritório de um 

governador autorizou o atraso ou 

suspensão de uma decisão legal tomada 

por um tribunal de justiça. 
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Membros da rede CSIRTs na União Europeia 
 

 

 

 

A Directive NIS (EU) 2016/1148 é uma legislação de segurança cibernética em toda a 

UE que harmoniza as capacidades nacionais de segurança cibernética, a 

colaboração transfronteiriça e a supervisão de setores críticos em toda a UE. 

 

         

  Diretiva NIS / Leis nacionais 

Áustria 

Complete legislative text of the Network and Information Systems Security Act 

(NISG, Netz- und Informationssystemsicherheitsgesetz) 

Complete legislative text of the Network and Information Systems Security 

Regulation (NISV, Netz- und Informationssystemsicherheitsverordnung) 

Bulgária Cybersecurity Act 

Czechia 

Act No 181/2014 Coll. on Cyber Security and change of related acts as amended 

(Non-binding English translation) 

Governmental order No 432/2010 Coll. on the Criteria for the Identification of a 

Critical Infrastructure Element as amended (Non-binding English translation) 

Decree No 317/2014 Coll. on important information systems and their 

determination criteria as amended (Non-binding English translation) 

Decree No 437/2017 Coll. on the criteria for the determination of an operator of 

essential service came into force (Non-binding English translation) 

Decree No 82/2018 Coll. on Security Measures, Cybersecurity Incidents, Reactive 

Measures, Cybersecurity Reporting Requirements,and Data Disposal (the 

Cybersecurity Decree) 

Dinamarca 

Law on network and information security for domain name systems and certain 

digital services 

Law on security in network and information systems in the transport sector 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/1148/oj
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010536
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010536
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010722
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20010722
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=131638
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Act_181_2014_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Act_181_2014_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Order_432_2010_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Order_432_2010_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Decree_317_2014_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Decree_317_2014_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Decree_437_2017_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/preklady/Decree_437_2017_EN_v1.0_final.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/NovaVKB/VKB_82-2018sb.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/NovaVKB/VKB_82-2018sb.pdf
https://www.govcert.cz/download/kii-vis/NovaVKB/VKB_82-2018sb.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201060
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201060
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201058
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Law on safety requirements for network and information systems in the health 

sector 

Act on security in network and information systems for operators of major 

internet exchange points 

Executive Order on disclosure and disclosure obligations regarding network and 

information security 

Executive Order on IT Preparedness for Electricity and Natural Gas Sectors 

Estónia Cybersecurity Act 

Finlândia 
Parliamentary response to the Government's proposal to the Parliament to amend 

the laws implementing the European Union Network and Information Security 

Directive (HE 192/2017 vp, EV 25/2018 vp)  

França 

Act 2018-133 of 26 February 2018 is transposing the NIS Directive in France 

Decree No. 2018-384 of 23 May 2018 on the security of the networks and 

information systems of essential service operators and digital service providers 

Alemanha 

IT Security Act 

Act implementing Directive (EU) 2016/1148" (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

(EU) 2016/1148) of 23 June 2017 

Regulation determining critical infrastructures according to the BSI-Act 

("Verordnung zur Bestimmung Kritischer Infrastrukturen nach dem BSI-Gesetz") of 

22 April 2016 

Amended regulation of the regulation determining critical infrastructures 

according to the BSI-Act("Erste Verordnung zur Änderung derKritis-Verordnung") 

as of 21 June 2017. 

Grécia 
Implementation in the Greek legislation of European Parliament 2016/1148 / EU 

and the Council on measures for high common level of security on network and 

information systems across the Union and other provisions.  

Irlanda NIS Compliance Guidelines for Operators of Essential Services  

Itália Dlgs-65_2018-NIS 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201048
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201048
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201052
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201052
https://fe-ddis.dk/cfcs/omos/Lovgivning/Documents/BekendtgC3%B8relse%20nr.%20566%20af%201.%20juni%202016%20om%20oplysnings-%20og%20underretningspligter%20vedrC3%B8rende%20net-%20og%20informationssikkerhed.pdf
https://fe-ddis.dk/cfcs/omos/Lovgivning/Documents/BekendtgC3%B8relse%20nr.%20566%20af%201.%20juni%202016%20om%20oplysnings-%20og%20underretningspligter%20vedrC3%B8rende%20net-%20og%20informationssikkerhed.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200882
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/523052018003/consolide
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805ab80c
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805ab80c
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f805ab80c
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=60027E94EA0EE8A1DD1D976C89CB64E6.tplgfr23s_1?cidTexte=JORFTEXT000036644772&amp;amp;dateTexte=20180724
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036939971&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036939971&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;amp;start=//*%255B@attr_id=%27bgbl115s1324.pdf%27%255D
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1885.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1885.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1903.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1903.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1903.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1903.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1903.pdf
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&amp;jumpTo=bgbl117s1903.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8Rc9TCA8iZVd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSLjo42Rt6sw_v8IVsRLp-lpJxuPF8A2aUEUyrG8UBge
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8Rc9TCA8iZVd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSLjo42Rt6sw_v8IVsRLp-lpJxuPF8A2aUEUyrG8UBge
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8Rc9TCA8iZVd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSLjo42Rt6sw_v8IVsRLp-lpJxuPF8A2aUEUyrG8UBge
https://www.ncsc.gov.ie/pdfs/NIS_Consultation_document.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/09/18G00092/sg


  RUMO À JURISDIÇÃO CIBERNÉTICA JAN2020 

 

ORCID ID: 0000-0003-2351-8964 - BUSINESS GO DIGITAL–POLICY MAKER / RUI SIMÃO 93 

 

Lituânia 

Cybersecurity Law No XII-1428 

Code of Administrative Offences of the Republic of Lithuania No XII-1869 

Implementation Acts of the Cybersecurity law No 818 

Países Baixos Security of Network and Information Systems Act  

Polónia Act on national cybersecurity system  

Portugal Lei Portuguesa de Segurança Cibernética 

Roménia Cybersecurity Act 

Eslováquia 
Act of January 30, 2018 (No 69/2018) on Cybersecurity and on Amendments and 

Supplements to certain Acts  

Espanha 
Royal Decree-Law 12/2018, of September 7, on security of networks and 

information systems. 

Suécia 

Swedish Legislative Package 

Act (2018:1174) on information security for certain operators of essential services 

and digital services providers. 

Reino Unido The Network and Information Systems Regulations 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ceb0e7b291ad11e8aa33fe8f0fea665f?jfwid=-1dg81x9474
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/asr
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/94365031a53411e8aa33fe8f0fea665f/asr
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34883/kst-34883-A-n1?resultIndex=0&amp;sorttype=1&amp;sortorder=4
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001560/O/D20181560.pdf
https://www.cncs.gov.pt/content/files/regime_jurdico_da_segurana_do_ciberespao.pdf
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17075
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/legislativa/EN/Act_Cybersecurity.pdf
http://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/legislativa/EN/Act_Cybersecurity.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-12257
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-12257
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Informationssakerhet/NIS-direktivet/Lag-forordning-och-foreskrifter/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181174-om-informationssakerhet-for_sfs-2018-1174
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20181174-om-informationssakerhet-for_sfs-2018-1174
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/506/made
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  Autoridades nacionais competentes para a infraestrutura digital 

Áustria Federal Chancellery of Austria for the strategic transposition 

Federal Ministry of the Interior for the operative 

transposition 

Bélgica Belgian Institute for Postal services and Telecommunications 

Croácia Central State Office for the Development of the Digital 

Society 

Czechia National Cyber and Information Security Agency (NCISA)  

Estónia Information System Authority (RIA) 

Finlândia Finnish Transport and Communications Agency Traficom 

National Cyber Security Centre Finland (NCSC-FI) 

França National Cybersecurity Agency ANSSI 

Alemanha Federal Office for Information Security (BSI)  

Grécia National Cyber Security Authority (General Secretariat of 

Digital Policy - Ministry of Digital Policy, Telecommunications 

and Media) 

Hungria National Directorate General for Disaster Management  

Irlanda National Cyber Security Centre (NCSC) 

Letónia Ministry of Transport 

Lituânia Ministry of National Defence 

Malta Malta Critical Infrastructure Protection Unit (CIP) 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en.html
https://bmi.gv.at/
https://bmi.gv.at/
https://www.bipt.be/en
http://www.govcert.cz/en
https://www.ria.ee/en.html
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool/www.kyberturvallisuuskeskus.fi/en
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool/www.kyberturvallisuuskeskus.fi/en
https://www.ssi.gouv.fr/en/
https://www.bsi.bund.de/EN/Home/home_node.html
http://www.mindigital.gr/index.php/diagram-2/the-minister
http://www.mindigital.gr/index.php/diagram-2/the-minister
http://www.mindigital.gr/index.php/diagram-2/the-minister
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=szervezet_intro&lang=eng
https://www.ncsc.gov.ie/
http://www.sam.gov.lv/
https://kam.lt/en/title.html
https://maltacip.gov.mt/en/Pages/MaltaCIP.aspx
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Países Baixos Radiocommunications agency (AT) 

Polónia Ministry of Digital Affairs (Department of Cybersecurity) 

Ministry of National Defence of the Republic of Poland - 

Department of Science and Military Education, Development 

and Cybersecurity Unit (Apenas para entidades específicas a 

que se refere o artigo 26.o, n.o 5, da Lei de 5 de julho de 

2018, relativa ao sistema nacional de cibersegurança) 

Portugal Centro Nacional de Segurança Cibernética 

Roménia CERT-RO 

Eslováquia National Security Authority 

Eslovénia Information Security Administration 

Espanha Secretary of State for Security, -Ministry of Interior-, through 

the National Center for the Protection of Infrastructures and 

Cybersecurity (CNPIC) 

Suécia Swedish Post and Telecom Authority 

Reino Unido Office of Communications (Ofcom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/wet-beveiliging-netwerk--en-informatiesystemen
https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/kontakt
http://mon.gov.pl/kontakt/
http://mon.gov.pl/kontakt/
http://mon.gov.pl/kontakt/
http://mon.gov.pl/kontakt/
http://mon.gov.pl/kontakt/
https://www.cncs.gov.pt/en/
https://cert.ro/
http://www.nbusr.sk/en/index.html
https://www.gov.si/en/state-authorities/bodies-within-ministries/information-security-administration/
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool/-
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool/-
https://www.enisa.europa.eu/topics/nis-directive/nis-visualtool/-
https://pts.se/en/
https://www.ofcom.org.uk/home
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A Diretiva NIS, adotada a 6 de julho de 2016, representa as primeiras regras de cibersegurança em 

toda a UE. O objetivo da diretiva é alcançar um alto nível comum de segurança das redes e 

sistemas de informação na UE, por meio de melhores capacidades de cibersegurança a nível 

nacional, maior cooperação e gestão de riscos ao nível da UE, obrigações de notificação de 

incidentes para operadores de sistemas essenciais. serviços e provedores de serviços digitais. A 

Diretiva NIS é um marco importante para o fortalecimento da resiliência à cibersegurança ao nível 

europeu a diretiva entrou em vigor em agosto de 2016. A Diretiva NIS no seu artigo 12 estabelece 

a Rede CSIRTs “para contribuir para o desenvolvimento da confiança e da confiança entre os 

Estados Membros promovendo assim a cooperação operacional rápida e eficaz ”(texto integral da 

Diretiva NIS). 

 

A rede CSIRTs é uma rede composta por CSIRTs designadas pelos Estados-Membros da UE e pela 

CERT-EU ("membros da rede CSIRTs"). A Comissão Europeia participa na rede como observadora. 

A ENISA tem a tarefa de apoiar ativamente a cooperação da CSIRT, fornecer o secretariado e 

apoiar ativamente a coordenação de incidentes, mediante solicitação. 

 

A rede CSIRTs fornece um fórum no qual os membros podem cooperar, trocar informações e criar 

confiança. Os membros poderão melhorar o tratamento de incidentes transfronteiriços e até 

discutir como responder de forma coordenada a incidentes específicos. 

 

O inventário da ENISA referente às equipas de resposta a incidentes é atualizado duas vezes por 

ano em junho e dezembro, com base nas listas de membros do TI-Trusted Introducer e FIRST. 

 

As condições mínimas para que uma equipa de resposta a incidentes seja incluída no inventário 
são: 
 

 estar registada com o Trusted Introducer, 

 possuir o status ‘mínimo’ Listado ou, 

 estar ligada à ENISA pelo membro da rede CSIRTs relevante.  
 
 
        
    

 (CERT-PT) é um membro acreditado da rede CSIRTs 
 

 

 

_____________________________________  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.trusted-introducer.org/processes/registration.html
https://www.first.org/members/teams/
https://www.cncs.gov.pt/certpt/
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REFERÊNCIAS 

  

PORTUGAL 

  

Quadro jurídico geral para a cibersegurança Lei 46/2018, de 13 de Agosto 

https://dre.pt/home/-/dre/116029384/details/maximized 

Lei de Cibersegurança - transpõe a Diretiva NIS (Diretiva (UE) 2016/1148) para a lei portuguesa; 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2912aca-4d75-11e6-89bd-

01aa75ed71a1/language-pt 

Diretiva NIS, o Regulamento de Execução (UE) 2018/151 da Comissão 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0151 

Código Penal, a Lei 109/2009, de 15 de setembro - Lei do Cibercrime 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/489693/details/maximized 

Regulamento Geral de Proteção de Dados (Lei 67/98) 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/239857/details/maximized 

Lei de Comunicações Eletrónicas (Lei 5/2004) 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581061/details/normal?l=1 

Identificação e designação de infra-estruturas críticas, Decreto-Lei nº. 62/2011, 9 de maio 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/286758/details/maximized 

Lei do Comércio Eletrónico aplicável aos prestadores de serviços Eletrónicos (Decreto-Lei nº 7/2004, 7 

de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei nº 62/2009, 10 de março e Lei 46/2012, 29 de agosto) 

Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS)  

https://www.cncs.gov.pt/ 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) 

https://www.anacom.pt/ 

Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) 

https://www.cnpd.pt/ 

Polícia Judiciária (PJ) 

https://www.policiajudiciaria.pt/ 

Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e a Criminalidade Tecnológica (UNC3T) 

https://www.policiajudiciaria.pt/unc3t/ 

Ministério público; Relatório da actividade sobre cibercrime 2015/2016 

http://cibercrime.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/relatorio_anual_gabinete_c

ibercrime2015_02-03-2017.pdf 

Ministério público; Relatório referente a pornografia infantil 2018 

http://cibercrime.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/pornografia_infantil_relato

rio_2018.pdf 

  

 

https://dre.pt/home/-/dre/116029384/details/maximized
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2912aca-4d75-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-pt
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d2912aca-4d75-11e6-89bd-01aa75ed71a1/language-pt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32018R0151
https://dre.pt/pesquisa/-/search/489693/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/239857/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/239857/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/581061/details/normal?l=1
https://dre.pt/pesquisa/-/search/286758/details/maximized
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1399&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1399&tabela=leis&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1400&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1788&tabela=leis&ficha=1&pagina=1&so_miolo=
https://www.cncs.gov.pt/
https://www.anacom.pt/
https://www.cnpd.pt/
https://www.policiajudiciaria.pt/
https://www.policiajudiciaria.pt/unc3t/
http://cibercrime.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/relatorio_anual_gabinete_cibercrime2015_02-03-2017.pdf
http://cibercrime.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/relatorio_anual_gabinete_cibercrime2015_02-03-2017.pdf
http://cibercrime.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/pornografia_infantil_relatorio_2018.pdf
http://cibercrime.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/pdf/pornografia_infantil_relatorio_2018.pdf
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INTERNACIONAL 

 

Kubernetes 

https://en.wiktionary.org/wiki/Kubernetes 

Norbert Wiener 

https://en.wikipedia.org/wiki/Norbert_Wiener 

Cybernetics 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cybernetics:_Or_Control_and_Communication_in_the_Animal_and_the

_Machine 

William Gibson 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Gibson 

Cyberspace 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cyberspace 

Hacktivistas / Cunhado por Omega, um membro do grupo de retro hacker’s 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cult_of_the_Dead_Cow 

InfoCuria, C-293/12 - Digital Rights Ireland and Seitlinger and Others 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-293/12 

Nacões Unidas CTAD (Cybercrime Legislation Worldwide) 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx 

Estudo sistemático sobre os custos do crime cibernético realizado em 2018 por McAfee 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/economic-impact-

cybercrime.pdf?kab1HywrewRzH17N9wuE24soo1IdhuHd&utm_source=Press&utm_campaign=bb9303

ae70-EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_21&utm_medium=email&utm_term=0_7623d157be-bb9303ae70-

1940938 

The Crown Prosecution Service, Legal guidance on Cybercrime 

www.cps.gov.uk/legal-guidance/cybercrime-prosecution-guidance 

Comissão Europeia, Migração e Assuntos Internos - cybercrime policies 

www.ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime_en 

Nacões Unidas CTAD - Cybercrime Legislation Worldwide 

https://unctad.org/en/Pages/DTL/STI_and_ICTs/ICT4D-Legislation/eCom-Cybercrime-Laws.aspx 

Nações Unidas - Relatório de 2018 sobre o crime cibernético 

https://www.unodc.org/westandcentralafrica/en/2018_04_24_oped-on-cybercrime.html 

Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais 

https://www.oecd.org/corporate/mne/responsible-business-conduct-matters.htm 

Organização Internacional de Padronização, ISO 26000 

https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html 

Nações Unidas; Art 33 ‘Corrupção’. 

https://www.jus.uio.no/lm/un.against.corruption.convention.2003/portrait.pdf 
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Organização Internacional de Padronização, ISO 9000 

https://www.iso.org/iso-9001-quality-management.html 

Global Network Initiative (GNI) 

https://globalnetworkinitiative.org/ 

Integrated Control Technology (ICT) 

https://www.ict.co/Compliance 

Coligação Internacional de Direitos e Princípios (IRP) 

http://internetrightsandprinciples.org/site/ 

Internet Governance Forum (IGF) 

https://www.intgovforum.org/multilingual/ 

Convenção de Budapeste e normas relacionadas 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016

802fa428 

Resolução do Parlamento Europeu, de 3 de outubro de 2017, sobre a luta contra o cibercrime 

(2017/2068 (INI)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0366&rid=4 

EUROPOL Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 

2019  https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-

threat-assessment-iocta-2019 

RightsCon, Padrão do Silicon Valley (Originalmente conhecida de ‘Conferência de Direitos Humanos do 

Silicon Valley) 

https://www.rightscon.org/ 

Conferência de Direitos Humanos do Silicon Valley 

http://cpri.tripod.com/cpr2011/SiliconValleyStandard.pdf 

ONG, Access 

https://www.accessnow.org/ 

Regulamento Europeu No 388/2012 , ‘Items de Dupla Utilização’ 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/35abace9-a4ee-4440-9000-

ca81258d6a36/language-en 

Parlamento Europeu ‘P8_TA(2018)0006’, Controle de exportação, transferência, intermediação, 

assistência técnica e trânsito de itens de dupla utilização. 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0006_PT.html 

Departamento de Comércio dos EUA, Bureau of Industry and Security ‘Items de Dupla Utilização’ 

https://www.bis.doc.gov/index.php/licensing/forms-documents/doc_download/91-cbc-overview 

Electronic Frontier Foundation (EFF), 'conheça o seu cliente', programa robusto para empresas que 

desejam exportar tecnologias de ICT. 

https://www.eff.org/deeplinks/2011/10/it%E2%80%99s-time-know-your-customer-standards-sales-

surveillance-equipment 

Proteção aos intermediários por conteúdo gerado pelo utilizador - Estados Unidos da América, ‘Secção 

230 da Lei de Decência das Comunicações (CDA)’ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Section_230_of_the_Communications_Decency_Act 
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União Europeia - Diretiva de Comércio Eletrónico 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031 

Nações Unidas, Direitos da Criança: Art. 24. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 

Nações Unidas; Direito à Privacidade; Art. 17 CCPR 

https://www.refworld.org/docid/453883f922.html 

Assembleia Geral das Nações Unidas 'Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos' 

https://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html 

Nações Unidas; Article 19 Liberdades de opinião e expressão 

 https://businessgodigital.uk/docs/CUE/pdf/CCPR_C_GC_34-EN.pdf 

Anistia Internacional; 13 estados ainda condenam a morte pelo crime 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/04/death-penalty-facts-and-figures-2018/ 

Nações Unidas; ‘Eliminação de todas as formas de discriminação racial’ 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx 

Nacões Unidas; Plano de Ação de Rabat sobre a proibição de defesa do ódio nacional, racial ou 

religioso que constitua incitação à discriminação, hostilidade ou violência 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/RabatPlanOfAction.aspx 

‘EU Legislative Drafting: Views from those applying EU law in the Member States’. Complexity of EU 

law in the domestic implementing process. 

https://ec.europa.eu/dgs/legal_service/seminars/20140703_baratta_speech.pdf 

Center for Democracy & Technology (CDT); Initial Observations of the Center for Democracy & 

Technology on the provisional draft text of the Second additional Protocol to the Budapest Convention 

on Cybercrime November 8, 2019. 

https://businessgodigital.uk/docs/CUE/pdf/CDT_Budapest_Convention_Protocol_Initial_Observations.

pdf 

‘The age of digital interdependence’; Report of the UN Secretary-General’s High-level Panel on Digital 

Cooperation, June 2019. 

https://businessgodigital.uk/docs/CUE/pdf/UN_Digital_Cooperation_report_June_2019.pdf 

UE; Artigo 17 -direito de exclusão (‘direito a ser esquecido’) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e2606-

1-1 

EUA, Direitos de autor ‘Digital Millennium Copyright Act’ 

https://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf 

Facebook Transparency Report 

https://transparency.facebook.com/ 

União Europeia - Tratados de Assistência Jurídica Mútua (Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT)) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX:32000F0712(02) 

Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) 

https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/pt/ 
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USA First Amendment 
https://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment 

Border Gateway Protocol 

https://tools.ietf.org/html/rfc4271 

Código penal Indiano, Secção 43, Information Technology Act 2000 (IT Act) 

https://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/164562/3/chapter ii.pdf 

Código penal Indiano, The Information Technology Act, 2000, capítulo XI ‘ 

https://indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1999/3/A2000-21.pdf 

European Court of Human Rights 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/country&c= 

Factsheets by theme on the Court’s case-law and pending cases. 

https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets 
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« Hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. » 

 

 

 

GOVERNANCE AND REGULATORY 
COMPLIANCE 

Organisations face an ever increasing list of statutory, 

regulatory, contractual and legal compliance obligations. 

Compliance issues should concern the board, not just 

the IT department, and include issues of Data 

Governance, the Data Protection Act, Operational Risk, 

Information Security, and the Best Practice and Basel 

II/III. 

 

 

 

Compliance & Best Practice "international standard for 

an information security management system (ISMS)"  

ISO 27001, ITIL and COBIT. 
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