
Painel	de	Governança	da	Internet	e	Direitos	Humanos–	LACIGF10	

Painel	Casos	

Moderador:	Melisa	Gorondy	Novak	–	LACTLD	

Painelistas:	

				Juliana	Soto	–	Fundação	Karisma	

				Carlos	Britos	–	R3D	

				Maricarmen	Sequera	–	TEDIC	

				Marina	Pita,	Intervozes	

				Joana	Varon	–	Coding	Rights	

				Martha	Roldós,	Fundação	Mil	Hojas	

Relatora:	Fátima	Cambronero	

	

1.	Pyraweb	–	Paraguai	-Maricarmen	Sequera	–	TEDIC	

Retenção	de	dados	de	tráfego.	

Vigilância	em	massa	através	do	IP.	

Provedores	conservar	dados	de	conexão	por	mais	de	12	meses.		

Fizeram	alianças	com	organizações	internacionais.		

Rejeição	absoluta	de	toda	a	Câmara.	O	Senado	não	conseguiu	tratá-lo.	

Discutir	padrões,	como	dados	pessoais	e	outros	padrões	para	empresas.		

Em	2017	foi	lançada	a	campanha	do	retorno	do	Pyraweb.		

Existe	evidência	da	compra	de	software	de	vigilância	por	parte	dos	governos.	

Trata-se	de	dados	biométricos	sem	políticas	a	esse	respeito.		

Campanha	em	parceria	com	outra	organização.	

	

2.	Compartilhar	não	é	crime.	Caso	Diego	Gómez	Colômbia	-	Juliana	Soto	

Diego	 Gómez	 postou	 em	 Script	 uma	 tese	 que	 encontrou	 na	 Internet.	 Por	 essa	 ação	 está	
enfrentando	 um	 processo	 criminal	 contra	 ele,	 por	 compartilhar	 conhecimento	 na	 Internet.	 Ele	
citou	 o	 autor,	 não	 teve	 intenção	 de	 obter	 lucro,	 só	 acreditava	 que	 era	 benéfico	 para	 seus	
companheiros.	

Afeta	o	direito	à	educação,	o	acesso	à	cultura,	a	liberdade	de	expressão	e	o	devido	processo	(isso	
levou	ele	à	auto-incriminação).	



Importância	regional:	não	foi	uma	grande	editora	que	denunciou	Diego.	Foi	um	colega	seu	lidando	
com	um	assunto	local.		Pode	criar	um	precedente	ruim	para	a	questão	de	acesso	ao	conhecimento	
na	Colômbia	e	na	região.		

O	caso	também	demonstra	a	falta	de	atualização	de	leis	de	direito	de	autor,	o	fair	use,	a	falta	de	
proporcionalidade.		

Em	 maio	 deste	 ano,	 Diego	 foi	 absolvido	 em	 primeira	 instância.	 	 Reconhece	 que	 o	 documento	
postado	já	estava	on-line,	não	houve	lucro	nem	intenção	de	prejudicar	o	autor,	apenas	partilhar.		
No	âmbito	acadêmico,	compartilhar	é	uma	prática	comum.			

O	autor	da	tese	apelou	e	o	processo	pode	continuar.			

Eles	fizeram	a	campanha:	"Compartilhar	não	é	crime".		

Continuam	trabalhando	nesta	campanha.			

	

3.	O	 governo	 espião	 e	 a	 violação	 sistemática	 dos	 direitos	 humanos	 a	 jornalistas	 e	 ativistas	 dos	
direitos	humanos	no	México	-	Carlos	Brito	–	R3D	

Documentaram	a	questão	da	vigilância	em	massa.			

"Se	você	quiser	segurança,	terá	que	resignar	privacidade".		

Vigilância	fora	de	controle.			

Existem	discrepâncias	entre	os	dados	das	autoridades	e	do	CJF	(autoridades	judiciais).		

Os	relatórios	de	transparência	das	empresas	das	telecomunicações	não	coincidem	ou	denunciam	
"outros".		

Pedidos	são	sem	ordem	judicial.		

As	empresas	sempre	entregam	os	pedidos	sem	ordem	judicial	(Telcel).		

Na	maioria	dos	casos	que	solicitam	informações,	não	é	iniciado	um	processo	judicial.		

Também	a	parte	ilegal	da	vigilância	no	México	está	fora	de	controle.		

Hacking	Team:	O	México	é	o	cliente	principal.		

Vendem	a	autoridades	através	de	intermediários	sem	autoridade	para	vigiar.		

Governo	espião:	relatório	de	Citizen	Lab.	Os	vigiados	são	jornalistas,	cientistas,	etc.	

É	 uma	 vigilância	 sistemática.	 Infraestrutura	 comum,	 mesmo	 domínio	 para	 todas	 as	 pessoas,	 o	
mesmo	texto.	

Ataques	malware	NSO.		

SEDENA	cliente	NSO:	não	tem	faculdades	para	vigilância.		

Tudo	isso	não	tem	controle	nenhum.	Quantidade	de	crimes	presentes.	É	exigida	uma	investigação	
clara	para	determinar	responsabilidades.		



	

4.	Censura	de	conteúdo	de	redes	sociais	no	Brasil	-	Marina	Pita	-	Intervozes	

Direitos	culturais	na	Internet.	

Fundação	Biblioteca	Nacional	ligada	ao	Ministério	da	Cultura	do	Brasil	e	postou	fotos	de	índios	em	
seu	perfil	do	Facebook,	incluindo	uma	mulher	com	seios	visíveis.	Foi	tirada	do	site	do	Ministério	e	
não	houve	qualquer	aviso	do	Facebook.			

O	Ministério	enviou	queixas	ao	Facebook.	O	Facebook	respondeu	que	as	regras	são	que	a	nudez	
não	é	permitida	no	Facebook,	por	isso	é	removido.		

O	Ministério	 fez	pública	essa	situação.	 	Voltavam	a	postar	a	 foto	no	site	e	o	Facebook	voltava	a	
removê-la.			

Violações:	

-proteção	promoções	da	diversidade	das	expressões	culturais;	

-liberdade	de	expressão;	

-Marco	Civil	da	Internet;	

-Patrimônio	cultural	brasileiro.	

Impactos:	

-autonomia	cultural	questionada	bem	como	a	capacidade	do	Estado	nessa	área;	

-O	Ministério	da	Cultura	levou	o	caso	à	Comissão	Interamericana	dos	Direitos	Humanos	da	OEA;	

-Ampla	discussão	extensiva	sobre	direitos	culturais;		

Perguntas:	

-ordem	pública	vs.	aplicativos	privados?	

-qual	é	o	limite	da	aplicação	dos	termos	e	condições	de	uso?	

-qual	é	a	esfera	apropriada	para	lidar	com	essas	questões?	

-as	empresas	devem	respeitar	os	direitos	humanos?	

	

5.	Violência	on-line,	privacidade	e	liberdade	de	expressão	-	Joana	Varon	–	Coding	Rights	

Escritório	Antivigilância:	foram	notificados	alguns	destes	casos.		

-Blogueiras	negras;	

-Companheira	 do	 movimento	 negro.	 Postaram	 foto	 no	 Facebook,	 como	 mulher	 negra,	 gorda,	
lésbica.	Comentários	de	homens	que	a	atacaram	por	suas	qualidades.	A	sua	conta	no	Facebook	foi	
bloqueada.		



-Blogueira,	 professora	 e	 feminista,	 atacada.	 Homens	 promovem	 recompensas	 para	 matá-las.	
Foram	denunciados	à	polícia,	a	polícia	conhece	eles,	mas	não	fizeram	nada.			

-Miro,	 ativista	 trans.	 Uma	 das	 fotos	 de	 sua	 performance.	 Fotos	 ecoaram	 nas	 redes	 sociais.	
Montagens	de	suas	fotos	de	forma	agressiva.		

-Chupadados.	

O	Estado	está	tentando	lidar	com	essas	questões.		Existem	projetos	de	lei	sobre	gênero.			

Questões	 sistêmicas,	 como	 fazer	 ativismo	 com	 essas	 questões,	 como	 continuar	 com	 o	 contra-
discurso,	a	transparência,	como	ter	enforcement	das	leis	que	já	existem	etc.		

	

6.	O	uso	da	DMCA	no	Equador	-	Martha	Roldós,	Fundação	Mil	Hojas	

A	Internet:	espaço	de	exercício	dos	direitos.			

Muitos	 jornalistas	 e	 ativistas	 sociais	 tiveram	 que	 migrar	 para	 a	 Internet	 para	 publicar	 suas	
pesquisas.		

O	que	o	governo	 fez	 foi	 começar	a	usar	o	DMCA	 (Digital	Millennium	Copyright	Act)	dos	Estados	
Unidos.	No	Equador	colocaram	copyright	a	tudo	(cara	do	presidente,	logos	do	governo,	etc.).		

Então,	 qualquer	 publicação,	 por	 exemplo,	 que	 criticasse	 alguém	 e	 tivesse	 a	 foto	 do	 presidente,	
pedia-se	que	fosse	baixada	com	base	nos	direitos	autorais	da	foto	do	presidente.		

Foi	replicado	em	outros	países.			

Abuso	do	DMCA	para	limitar	a	liberdade	de	expressão,	etc.		

	

Painel	Multissetorial	

Moderador:	Valeria	Betancourt	–	Associação	para	o	Progresso	das	Comunicações	(APC)	

Painelistas:	

				Sebastián	Bellagamba	–	Internet	Society	(ISOC)	

				Agustina	del	Campo,	CELE,	Argentina	

				Thiago	Braz	–	Itamaraty	Brasil	

				Adela	Goberna	–	ALAI	

Objetivo	do	painel:	abordar	o	alcance	e	as	implicâncias	dos	direitos	humanos	e	as	consequências	
de	certas	práticas.		

Tipos	de	respostas	necessárias	para	neutralizar	as	limitações	ao	exercício	dos	direitos	humanos.		

	

-Sebastián	Bellagamba:	A	Internet	deve	ser	uma	facilitadora	do	exercício	dos	direitos	humanos.		



Missão	da	ISOC:	promover	o	uso	e	o	desenvolvimento	da	evolução	em	benefício	do	mundo	inteiro.	

Aberto	na	Internet	e	é	pelo	benefício	que	traz	para	as	pessoas.	Devemos	preservar	a	Internet	para	
o	exercício	dos	direitos	humanos	e	o	benefício	das	pessoas.	

O	 IETF	 desenvolve	 os	 protocolos	 e	 padrões	 da	 Internet.	 Por	 predefinição,	 os	 navegadores	 não	
estão	 criptografados	 (isto	 é,	 sem	 a	 segurança).	 O	 IETF	 está	 trabalhando	 em	 protocolos	 que	
incorporem	a	criptografia.		

Os	direitos	que	 temos	na	vida	offline	 são	os	mesmos	que	 temos	na	vida	online.	O	exercício	dos	
nossos	direitos	on-line	deve	ser	garantido.		

Outro	princípio	reitor:	abertura.	Componentes	importantes:	privacidade	e	segurança.	

Que	não	existam	restrições	técnicas	que	impeçam	o	exercício	dos	direitos	on-line.		

Jogo	 entre	 segurança	 e	 privacidade:	 deve	manter-se	 em	 equilíbrio.	 	 Não	 necessariamente	 uma	
coisa	é	em	detrimento	da	outra.	Não	existe	um	jogo	de	soma	zero	entre	esses	dois.		

Devemos	gerar	um	quadro	de	diálogo	aberto,	com	características	de	múltiplas	partes	interessadas,	
para	discutir	esses	princípios	reitores	básicos.		

Desafios:	bloqueio	de	conteúdos	e	enfraquecimento	da	criptografia.		

	

-Agustina	del	Campo:	três	eixos	fundamentais	que	atravessam	os	casos:		

1.	 Falta	 de	 acesso	 às	 informações	 públicas	 e	 privadas.	 Acompanhamento	 à	 supervisão	 e	
monitoramento	das	leis	que	já	existem.	

2.	 Falta	 de	 acesso	 às	 informações:	 muitas	 leis	 e	 não	 são	 cumpridas.	 Relevante	 em	 casos	 de	
vigilância.		

3.	 Casos	 de	 censura,	 autorregulamentação	 das	 plataformas.	 Os	 padrões	 regionais	 não	 são	
refletidos	nos	termos	e	condições	ou	nas	políticas	globais.		

O	que	pode	ser	feito	sobre	isso	na	academia?	

1.	Capacitação.	De	juízes,	regulamentadores,	legisladores,	etc.			

2.	Pesquisa	regional.		Poucas	iniciativas	de	reflexão	regional	para	analisar	esses	problemas.	Pouca	
reflexão	do	regional	para	o	global.			

	

-Thiago	Braz:	o	governo	tem	o	papel	importante	de	ouvir	as	posições	que	são	apresentadas.	Asim,	
quando	voltarem	para	seus	países	poderão	comunicar	aos	diferentes	atores	todo	a	aprendido.	

Do	ponto	de	vista	do	Ministério	das	Relações	Internacionais,	importante	a	proteção	da	privacidade	
nos	ambientes	digitais.	Os	direitos	off-line	devem	ser	os	mesmos	on-line.		

Outros	 temas	 importantes	 são	 a	 jurisdição	 e	 as	 questões	 relacionadas	 à	 censura.	 No	 caso	 do	
Facebook,	seguiu	regras	globais.	E	isso,	segundo	as	leis	locais,	é	visto	como	uma	censura.			



	

-Adela	 Goberna:	 o	 problema	 levanta	 uma	 tensão	 entre	 direitos	 (propriedade	 intelectual	 e	
privacidade,	liberdade	de	expressão	e	acesso	à	informação).		

Chile:	 direito	 de	 violação	 aos	 direitos	 autorais.	 Poderia	 servir	 como	 solução.	 	 Também	 as	
resoluções	judiciais.		

Na	tensão	de	direitos,	equilibrar	os	direitos.		

Importância	da	ordem	judicial	para	poder	tomar	essas	decisões.		

Importante	os	relatórios	de	transparência.		

Também	aqui	está	incluída	a	autorregulamentação,	implicando	a	participação	dos	usuários.		

Em	 geral,	 deveriam	 existir	 sistemas	 expeditos	 para	 resolver	 casos	 em	 que	 há	 consenso	
internacional	de	que	existe	uma	violação	de	direitos.	

Sublinhar	mais	uma	vez	a	importância	das	ordens	judiciais.		

Perguntas:	

-proteger	os	usuários;	

-mecanismos	para	exercer	direitos.		

A	Internet	é	a	conclusão	precisa	desses	dois	direitos.	

Tensão	entre	uma	coisa	global	à	qual	temos	que	dar	uma	solução	local.		

Conclusão:	criptografia.	A	jurisdição	não	vai	ser	resolvida	agora.	Mecanismos	para	o	exercício	dos	
direitos.	Relatórios	de	transparências	das	empresas.	Importante	a	cooperação	a	nível	multilateral	
e	multijurisdicional.	Capacitação	de	juízes	e	legisladores.			

	

	


