
Recomendação de políticas

Equilíbrio entre 
direitos humanos e 
segurança pública



A oportunidade

Essencial à dignidade pessoal e ao desenvolvimento do potencial 
humano, a liberdade de expressão é um direito humano reconhecido 
internacionalmente que deve ser protegido pelo Estado de Direito. 
Hoje em dia, as redes sociais, os aplicativos móveis e outros 
serviços em nuvem estão permitindo novas formas de acesso, 
criação e publicação de notícias e informações. Eles fornecem 
novas oportunidades de promoção da liberdade de expressão. As 
sociedades se beneficiam de inúmeras maneiras, incluindo uma 
cidadania mais informada e engajada, maiores oportunidades 
econômicas e comunidades mais conectadas.

O desafio

Qualquer tecnologia, incluindo a nuvem, pode ser utilizada de 
forma indevida para disseminar conteúdos ilegais ou ofensivos, 
seja em fotos, vídeos, arquivos de áudio ou textos. Isso levanta 
novas questões para os governos e os cidadãos, que procuram 
proteger a liberdade de expressão e o direito de receber e transmitir 
informações, preservando a segurança pública e a privacidade 
pessoal. Na medida em que os governos e as comunidades procuram 
encontrar o equilíbrio adequado, enquanto lutam para combater o 
terrorismo e o extremismo, é importante reconhecer que a segurança 
pública e a liberdade de expressão são valores complementares que 
muitas vezes se reforçam mutuamente.

Recomendação de políticas

Para melhor servir os seus cidadãos, os governos devem adotar leis e 
regulamentos claros, que deverão ser interpretados e administrados 
sob o Estado de Direito. Isso permitirá que os governos preservam a 
liberdade de expressão, protejam a segurança pública e promovam 
a confiança, enquanto criam as condições que tornarão possível 
perceber os benefícios que a tecnologia pode trazer para as 
sociedades e as economias.
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Em particular, os governos devem considerar os seguintes princípios:

Respeito ao Estado de direito. Ao regular o conteúdo on-line, 
os governos devem estar totalmente comprometidos com o Estado 
de direito. Isso significa adotar regras claras que são codificadas 
em leis e regulamentos. Isso também significa agir de forma aberta 
e transparente para que o público compreenda as regras e como 
elas são aplicadas. Finalmente, isso significa que as decisões de 
implementação das leis individuais devem estar sujeitas à aprovação 
e revisão judicial ou independente, permitindo que empresas e 
indivíduos afetados para recorrer das decisões contra eles.

Proteção da liberdade de expressão e acesso à informação. É 
um papel e responsabilidade fundamental dos governos proteger a 
segurança pública. Isto às vezes requer o acesso à informação digital 
ou a remoção de conteúdo online. Mas a liberdade de expressão 
não deve ser restringida pelos governos, salvo em circunstâncias 
estritamente definidas com base em leis internacionalmente 
reconhecidas. Quando as restrições são necessárias, elas devem ser 
consistentes com os padrões internacionais de direitos humanos e do 
Estado de direito e devem ser proporcionais ao objetivo relevante. 
Os governos devem tomar cuidado para assegurar que as leis que 
regulam o conteúdo online não impeçam as pessoas de compartilhar 
ideias, mesmo se as ideias forem impopulares.

Respeito ao direito à privacidade online. Os governos têm 
procurado por muito tempo garantir que as concessões de 
autoridade para fins de segurança nacional ou monitoramento da 
aplicação de leis aos cidadãos sejam responsáveis e proporcionais. 
Este mesmo equilíbrio deve se refletir nas leis, regulamentos e 
práticas relacionadas com a vigilância online. Os governos devem 
ser transparentes sobre como eles promulgam e aplicam as leis que 
regem a supervisão das atividades on-line. Ao não fazer isso, eles 
podem dar vazão a um vasto leque de atividades e outras formas 
de comunicação, o que limitaria os benefícios da computação 
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em nuvem para a segurança pública, desenvolvimento humano e 
progresso econômico.

Adoção de um enfoque à regulamentação do conteúdo em linha 
baseado em princípios. Nos casos em que os governos necessitam 
de empresas de tecnologia para remover o conteúdo on-line, eles 
devem fazê-lo de forma transparente e em conformidade com a 
legislação que defina claramente o que constitui conteúdo ilegal e 
os tipos de serviços que devem removê-lo. Entre outras coisas, a 
legislação deve exigir: a remoção nos termos de uma abordagem 
de “notificação e retirada” em vez de exigir um monitoramento 
proativo das empresas de tecnologia; as notificações para remoção 
de conteúdo devem ser específicas e suficientemente detalhadas para 
permitir que as empresas identifiquem com precisão o conteúdo 
a ser retirado; os pedidos de remoção de conteúdo devem estar 
sujeitos à revisão judicial e a recurso. Eles também devem permitir 
que empresas de internet informem o público sobre os pedidos de 
remoção recebidos.

Respeito à soberania nacional por meio da cooperação 
internacional. Dada a natureza global da internet, as solicitações 
para remoção de conteúdo ou divulgação de evidências digitais, 
muitas vezes, afetam cidadãos estrangeiros e cruzam as fronteiras 
internacionais. Se os países agirem unilateralmente e sem levar 
em conta os interesses legítimos de soberania das nações, isso 
enfraquecerá a segurança pública e o exercício dos direitos 
fundamentais. Os governos devem se concentrar no fortalecimento 
da cooperação internacional e na adesão às normas internacionais. 
Sempre que as normas existentes sobre cooperação transfronteiriça 
estiverem desatualizadas ou representarem um fardo pesado, os 
governos devem atualizá-las para que elas estejam sempre em dia com 
a tecnologia atual e sejam adequadas para enfrentar novos desafios.

Não-interferência com empresas de tecnologia. Os serviços 
on-line onde os usuários publicam conteúdo geralmente incluem 
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termos de uso elaborados para atender os interesses comerciais 
legítimos dos prestadores de serviços, incluindo a proteção da marca 
e proporcionando experiências que sejam apropriadas à natureza 
do serviço e das comunidades que servem. Muitas empresas 
também têm processos que permitem que usuários ou outros 
denunciem conteúdo que possa violar os termos de uso, bem como 
procedimentos para rever e remover conteúdo, se necessário. Os 
governos não devem pressionar as empresas a mudar seus termos de 
uso ou interferir com a forma como são aplicados.
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