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Liberdade da 
expressão na 
Internet



Por que protegemos a liberdade de expressão?



Por que protegemos a liberdade de expressão?

1. É essencial para a busca da verdade.
2. Necessária para uma democracia plena.
3. Parte da realização plena do indivíduo -- ela é importante por si só, 

independente de como será usada.
4. Permite a fiscalização do Estado pela população.

...



Por que protegemos a liberdade de expressão?

1. É essencial para a busca da verdade.
2. Necessária para uma democracia plena.
3. Parte da realização plena do indivíduo -- ela é importante por si só, 

independente de como será usada.
4. Permite a fiscalização do Estado pela população.

...Porém, se você é técnico:
5. Quem quer se dar ao esforço de filtrar conteúdo?



Sobre a filtragem 
de conteúdo...



Caso Daniela Cicarelli

● Em 2007 Daniela Cicarelli e seu namorado, Renato Malzoni Filho, foram 
filmados por um paparazzo na Espanha.

● O vídeo chegou ao Youtube.
● Discussões acerca do bloqueio do Youtube e dos vídeos.



Caso Daniela Cicarelli

● "O agravo está sendo processado com liminar, em virtude de decisão 
lançada para providências por parte de empresas brasileiras que controlam o 
tráfego internacional de web-site, visando à colocação de um filtro que 
impedisse acesso às imagens do casal, sendo que, em cumprimento a 
essa determinação, por má execução no Juízo de Primeiro 
Grau, terminou acontecendo o bloqueio completo do site, causa de uma 
intensa repercussão e debates sobre os limites da atuação do Judiciário 
quanto ao controle de conteúdo da Internet. O desbloqueio foi imediato [fl. 
144/146]."

● Fonte: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI41315,61044-
Decisao+da+Justica+proibe+video+polemico+de+Daniela+Cicarelli



Caso Daniela Cicarelli

● "4. A BRASIL TELECOM apresentou uma manifestação de desagrado com a 
postulação, defendendo, inclusive, a ineficácia da providência 
alvitrada, porque os interessados conseguem, até com 
facilidade, furar os bloqueios e acessar, por fontes 
internacionais, o site youtube. Lembra, ainda, que seria impraticável 
exercer controle de todo o conteúdo para restringir o vídeo do casal, por 
representar uma medida extraordinária e capaz de afetar direitos tuteláveis 
de terceiros [fl. 336]."

● Fonte: https://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI41315,61044-
Decisao+da+Justica+proibe+video+polemico+de+Daniela+Cicarelli



O provedor de aplicação deve ser responsabilizado pelo conteúdo gerado por 
terceiros?

E o provedor de conexão?

É essa a Internet que queremos?



Provedor de acesso

1. Há limitações tecnológicas. Filtrar pacotes traria um prejuízo ao serviço, e...
2. Não há nexo causal entre prover acesso e o dano que a vítima sofreu.

a. O nexo causal é entre quem produziu o conteúdo danoso e a vítima.



Falácia do controle deslocado

A tendência, em policy-making, de se atribuir culpa primariamente à ferramenta 
ou intermediário usado e não ao infrator, ao comportamento ilícito/danoso ou o 
contexto que levou à prevalência do comportamento indesejável.



"Safe Harbor"



Plataformas:

Sites e serviços que hospedam expressão pública, a armazenam e a oferecem a 
partir da nuvem, organizam acesso através de pesquisa e recomendação, ou que 
a instalam em dispositivos móveis.

Gillespie, 2018.



Safe Harbor

A Seção 230 do Communications Decency Act:

Intermediários não podem ser responsabilizados pelo discurso de seus usuários, 
visto que apenas oferecem acesso a Internet ou serviços de redes. Eles não os 
"publishers" do conteúdo.

Dito isso... Se um intermediário interfere no discurso dos usuários ele não perde 
sua proteção de safe harbor.

Gillespie, 2018.



Safe Harbor

Ou seja, um intermediário pode tomar providências no sentido de proibir ou 
remover conteúdo sem se tornar responsável por ele.

Não há expectativa de que seu controle seja eficaz.



Youtube: ContentID

https://youtu.be/9g2U12SsRns

https://youtu.be/9g2U12SsRns


Marco Civil da 
Internet e 
Inimputabilidade da 
Rede





Marco Civil da Internet

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a 
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser 
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por 
terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no 
âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 
indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições 
legais em contrário.



Inimputabilidade da rede

De início...

O provedor de aplicação só pode ser responsabilizado se falhar em responder em 
tempo hábil a uma ordem judicial.



Exceção: "pornografia de vingança"

Art. 21. O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por 
terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade decorrente da 
divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens, de vídeos ou de outros 
materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de caráter privado quando, após o 
recebimento de notificação pelo participante ou seu representante legal, deixar de 
promover, de forma diligente, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço, a 
indisponibilização desse conteúdo.

Parágrafo único. A notificação prevista no caput deverá conter, sob pena de nulidade, 
elementos que permitam a identificação específica do material apontado como violador da 
intimidade do participante e a verificação da legitimidade para apresentação do pedido.



Forças de mercado e a 
liberdade de expressão 
do pensamento: 
overblocking vs. 
underblocking



No entanto...

O princípio da inimputabilidade da rede não impede que intermediários aceitem 
remover conteúdo a partir de pedidos extrajudiciais...

Também não impede que restrinjam o conteúdo aceito pela plataforma em termos 
de uso.

Assim as plataformas evitam o famigerado "processinho."



Padrões da 
Comunidade



Padrões da 
Comunidade:
Facebook

https://www.facebook.com/
communitystandards/
hate_speech



Pressupostos e 
variações entre 
plataformas



Impossibilidade de Vigilância

Pressupõe-se a impossibilidade de vigilância, visto a escala do conteúdo com o 
qual plataformas lidam.

Contraponto: Machine learning, algoritmos, caso ContentID do Youtube. Grandes 
plataformas podem ter os recursos e tecnologia.



Acesso vs. Ordenação do Conteúdo

Cada vez mais, plataformas assumem um papel de organização de conteúdo -- 
através de algoritmos de recomendação, por exemplo.



Até que ponto os 
problemas que 
enfrentamos hoje 
são possibilitados 
por tecnologia?



Fake News: How a Partying Macedonian Teen 
Earns Thousands Publishing Lies
Dimitri — who asked NBC News not to use his real name — is one of dozens of 
teenagers in the Macedonian town of Veles who got rich during the U.S. presidential 
election producing fake news for millions on social media.
The articles, sensationalist and often baseless, were posted to Facebook, drawing in 
armies of readers and earning fake-news writers money from penny-per-click 
advertising.
Dimitri says he's earned at least $60,000 in the past six months — far 
outstripping his parents' income and transforming his prospects in a 
town where the average annual wage is $4,800. He is one of the more 
successful fake news pushers in the area.
Fonte: https://www.nbcnews.com/news/world/fake-news-how-partying-macedonian-teen-earns-thousands-publishing-lies-
n692451



Network Propaganda

Não existe echo chamber ou efeito de bolha de filtros que inexoravelmente 
tornará uma sociedade com uma esfera pública funcional e a deixará em total 
desordem simplesmente porque a Internet chegou na cidade. A esfera pública 
online dos Estados Unidos está assim porque foi costurada em uma esfera 
pública de televisão e rádio que já estava profundamente defeituosa. (Benkler, 
Faris e Roberts, 2018, p. 386, tradução livre.)



Network Propaganda

A lição pessimista de nosso trabalho é de que não há solução fácil para crises epistêmicas em países 
onde uma porção politicamente significante da população ocupa ambientes hiperpartidários, repletos de 
propaganda. Regulação de plataformas, ou auto-regulação, pode ajudar em lidar com alguns dos efeitos 
de poluição comercial. Identificação por parte do aparato de segurança nacional de campanhas de 
propaganda estrangeira pode ajudar a livrar o debate público delas, porém ao custo de vigilância 
substancial das principais plataformas de discurso público. Se, no entanto, as origens das crises é 
primariamente doméstica e composta de manipulação intencional de grande parte da população pelos 
seus próprios líderes políticos and mídia, há pouco que soluções tecnocráticas possam fazer que seja 
consistente com o compromisso com a liberdade da expressão. (Benkler, Faris e Roberts, 2018 p.397, 
tradução livre.)



Governança por 
plataformas



Filtragem vs. 
Remoção de 
conteúdo



Reduzir 
recomendação 
algorítmica



Atraso em 
publicação, 
redução de 
viralização



Identificação 
automática de 
conteúdo 
infringente



Governança de 
plataformas



Qual é o papel que 
queremos para as 
plataformas, 
seguindo adiante?



Críticas

"Um problema para direitos de liberdade é o fenômeno de estados usarem 
intermediários para regular discurso privado, efetivamente uma forma de restrição 
prévia. Efetivamente, governos têm usado e estão usando termos de serviço 
corporativos e mecanismos e processos de remoção de conteúdo como uma 
forma de regulação indireta de discurso. Essa regulação indireta é ainda muito 
menos transparente, e não há responsabilização ou reparação cujo discurso foi 
silenciado. Quando estados usam intermediários como delegados para regulação 
de discurso há um impacto negativo nos direitos ao discurso livre e liberdade de 
expressão."

(Li, 2018, p. 16, tradução livre.)
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