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Você recebe centenas de informações
sobre políticas digitais.
Nós também. Por isso decodificamos,
contextualizamos, analisamos e
resumimos para você.

N E W S L E T T E R
VERSÃO BRASILEIRA

EDITORIAL
BREXIT E A INTERNET

Brexit desafia longas décadas de prevalência de integração
como o paradigma econômico e social principal na Europa.
Qualquer contratempo poderá afetar o papel da Internet
como um meio de comunicação e de integração global. A
preocupação com a fragmentação e desintegração da Internet é partilhada por alguns estudos recentes.

OBSERVATÓRIO
TENDÊNCIAS DA POLÍTICA DIGITAL ESTE MÊS

Segurança, privacidade e neutralidade da rede continuam a
ganhar destaque. Economia digital foi discutida pelos ministros da OCDE. O processo de transição da supervisão das
funções IANA foi marcado por estar em constante progresso.

Mais informações na página 3

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Mais nas páginas 4–5

CIBERCRIME

EXPRESSÃO ONLINE ANALISADA PELO RELATOR DARK WEB: O BOM, O MAU E O FEIO
Uma pequena porção da chamada Deep Web pertence à Dark
ESPECIAL DA ONU
O relatório recente do Relator Especial da ONU sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão salienta a importância de empresas de Internet e
tecnologia em áreas que afetam a liberdade de expressão
dado o contexto internacional atual.
Mais informações na página 6

Web - um espaço sem uma estrutura centralizada e com conteúdo não indexado e muito volátil, que é acessível apenas
com navegadores especiais. O que torna este refúgio seguro
para os criminosos particularmente resilientes?
Mais informações na página 7

Versão brasileira: Franquia de dados e políticas de acesso à Internet são abordadas na seção Regional

EURODIG PRESIDE 9ª REUNIÃO ANUAL

A 9ª reunião do European Dialogue on Internet Governance [Diálogo Europeu sobre Governança da Internet] (EuroDIG), realizada em 9-10 de Junho, em Bruxelas, reuniu mais de 600 participantes para discutir uma ampla gama de assuntos relacionados à Internet identificados como sendo de interesse para as partes interessadas em Governança da Internet na Europa. A
presença de muitos representantes de governos europeus e das instituições da União Européia trouxe valor agregado para
as discussões sobre temas polêmicos, como a segurança cibernética, vigilância e direitos humanos.
Leia mais na página 3.

Credit: EuroDIG | vivianhertz.be
Além deste boletim de notícias, você pode encontrar uma cobertura aprofundada, no observatório GIP Digital Watch (http://digitalwatch.giplatform.
org) e participar de discussões ao vivo online na última terça-feira de cada mês, em centros locais, ou nas instalações da plataforma de Internet em
Genebra | O boletim de Geneva Digital Watch é publicado pela Plataforma de Internet de Genebra e DiploFoundation | Projetado pelo Viktor Mijatovic,
CreativeLab de Diplo | Contribuintes para esta edição: Stephanie Borg Psaila, Samantha Dickinson, Aye Mya Nyein, Tereza Horejsova, Jovan Kurbalija,
Virginia Paque, Roxana Radu,Vladimir Radunovic, Barbara Rosen Jacobson, Emanuele Sacchetto, Sorina Teleanu | A versão brasileira é publicada pelo
Centro de Tecnologia e Sociedade da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas e faz parte do projeto Internet Governance @ FGV.
Colaboradores regionais dessa edição: Rafael Zanatta (Idec); Daniel Flores, Marcos Urupá, e Fernando Oliveira Paulino (FAC-UnB). Revisão: Louise
Marie Hurel e Luã Fergus (CTS-FGV). Envie seus comentários para digitalwatch@diplomacy.edu. A versão em Português está disponível na página do
CTS http://internet-governance.fgv.br e no site Geneva Internet Platform http://digitalwatch.giplatform.org
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Conselho da UIT:
Sessão de 2016

Questões chaves de política digital foram discutidas durante a sessão de 2016 do Conselho da UIT que
ocorreu de 25 de maio a 2 de junho. Entre as questões discutidas estão os objetivos de desenvolvimento
sustentável (ODSs) e a possibilidade de incluir um objetivo nº18 dedicado às tecnologias de informação
e comunicação (TIC); a criação de um grupo de peritos para conduzir uma revisão do Estatuto das Telecomunicações Internacionais (ITR)
de 2012; e as formas de recuperação de custos operacionais da
UIT e identificação de novas fontes de receita. Leia o relatório completo em GIP Digital Watch observatory.

11º Fórum
Internacional
de Segurança

O 11º Fórum Internacional de Segurança, realizado de 13 a 15 de junho,, incluiu uma sessão sobre
Segurança Cibernética e Governança do Domínio Digital. A sessão de 14 de junho discutiu o mau uso
da Internet e das ameaças no ciberespaço, o papel e a responsabilidade do setor privado, e as estratégias governamentais a nível nacional. A sessão focou em desenvolvimentos futuros, incluindo infraestrutura e serviços, ataques e ameaças, computação na nuvem, criptografia e cabos. Além disso, o
painel analisou os desafios atuais no ciberespaço e ofereceu uma visão geral dos debates atuais. Leia o
relatório no GIP Digital Watch observatory.

Conselho de
Direitos Humanos –
32ª Sessão

A 32ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, que ocorreu de 13 de Junho a 1 de Julho, discutiu
questões relacionadas aos direitos humanos em diferentes níveis. O Relator Especial na promoção e
proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão apresentou o seu relatório sobre a liberdade
de expressão e o mundo digital durante uma sessão em 16 de junho. Ele ressaltou a importância da
parceria entre Governos e setor privado, e sublinhou que a tendência dos governos pedirem que as
empresas privadas fechem sites por causa de seu conteúdo pode levantar sérias preocupações em
relação à censura e limitação da liberdade de expressão. Em 17 de junho, o Relator Especial sobre o
direito à educação também apresentou o seu relatório sobre o Direito à Educação na Era Digital, argumentando que “as tecnologias digitais devem reduzir as desigualdades na sociedade, não ampliá-las”.
Leia mais sobre o relatório do Relator Especial sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião
e expressão na página 6.

Seminário de
Estabilidade
Cibernética
UNIDIR

O Seminário de Estabilidade Cibernética UNIDIR, realizado em 17 de junho, considerou como a comunidade internacional poderia operacionalizar e construir nos relatórios anteriores do Grupo Governamental de Especialistas das Nações Unidas para o Desenvolvimento no domínio da informação e
telecomunicações no contexto de Segurança Internacional (GGE),, e gerar uma dinâmica de um GGE
bem sucedido em 2016-2017. A conferência reuniu diplomatas, especialistas em segurança cibernética e acadêmicos para discutir e explorar a forma de alavancar o processo GGE para promover um
ambiente cibernético pacífico, estável e seguro. Os membros do painel discutiram o desenvolvimento
de novas normas cibernéticas, a implementação de um aparato legal internacional no ciberespaço, e
potenciais formas de lidar com ferramentas cibernéticas maliciosas antes do relatório GGE.

Internet L@W
Research C
olloquium,
em Genebra

O Research Colloquium foi organizado em 24 de junho de 2016 pela Faculdade de Direito da Universidade de Genebra no âmbito da Escola de Verão da Lei da Internet (20 de junho - 1 de julho). Acadêmicos
jovens e pesquisadores apresentaram seus projetos de pesquisa em plataformas na Internet, lei de privacidade, neutralidade de rede, responsabilidade algorítmica e tributação de Internet, entre outros. Os
projetos foram comentados por especialistas da Universidade de Genebra, Berkman Center, e a Geneva
Internet Platform, entre outros.

Este ícone indica que há mais material na versão digital. Como alternativa, visite http://digitalwatch.giplatform.org para uma informação mais aprofundada.
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PÓS BREXIT: DESAFIOS PARA A INTERNET
A saída da Grã-Bretanha da União Europeia foi vista, por alguns comentadores, como um voto de protesto contra o paradigma da globalização. À medida que a Internet é a base lógica para a integração
global, e o meio pelo qual milhares de pessoas experimentam globalização, a saída da Grã-Bretanha deve nos fazer pensar mais seriamente sobre o futuro da Internet. Os paradigmas de mudança da
globalização e integração podem afetar a Internet diretamente. Assim, a Internet que temos hoje não deve ser tomada como garantia.

Na busca por novos mecanismos de governança na Internet, a boa notícia é que, mesmo sabendo-se que os atores envolvidos na governança
da Internet possuem interesses legítimos, eles também são limitados,
em certa medida, de dominar a esfera política. Promovendo, portanto
um balanço entre interesses e capacidade factível de dominação.
Os governos têm um interesse legítimo em proteger a segurança
nacional, mas seu poder para controlar o desenvolvimento online e
os fluxos de dados é limitado. A ideia de uma “Internet global“ está
no núcleo do seu modelo de negócio de empresas. Além disso, a
confiança dos usuários em promover negócios online depende da
proteção de dados. As empresas têm o poder de criptografia para
proteger os dados, mas este poder pode ser reduzido se forem legalmente obrigadas a fornecer acesso aos dados dos usuários em
casos específicos. O poder dos usuários da Internet no mundo digital
é, em grande parte, paradoxal. Eles podem exercê-lo usando ou não
plataformas específicas da Internet, mas o seu poder operacional é
limitado quando comparado com a de governos e setor empresarial,
ambos têm os meios para afetar as políticas digitais diretamente.

Esta é também uma mensagem ecoando em pesquisas e estudos
recentes sobre o futuro da Internet. O relatório do Banco Mundial
sobre Dividendos Digitais emitiu um importante aviso sobre nuvens no céu azul da Internet: a lacuna entre as promessas da era
digital e seu impacto real está aumentando. O relatório do Fórum
Econômico Mundial sobre Fragmentação da Internet delineou os
riscos de fragmentação tecnológica, governamental, e comercial da
Internet, e argumentou que podemos acabar dividindo a Internet
através do estabelecimento de fronteiras nacionais e/ou corporativas, por exemplo. (Leia nossa análise dos dois relatórios no boletim
de janeiro 2016. )

Esta mistura de interesses legítimos e poder limitado dos principais
atores fornecem algum otimismo para o desenvolvimento futuro
da Internet, mesmo no contexto de pessimismo pós Brexit. Mas o
acordo não acontece por conta própria. Ele exige um trabalho paciente e consciência de que as decisões públicas dependerão tanto
dos logotipos (racionalidade) e pathos (emoções).

Na semana passada, a Comissão Global de Governança da Internet
se juntou ao coro de alertas com o lançamento de seu relatório Uma
Internet. De acordo com o presidente da Comissão Carl Bildt, “A Internet está numa encruzilhada. As ameaças à privacidade e outros
riscos que podem resultar em impactos negativos para a Internet
são reais.” O relatório argumenta que se faz necessário um Digital
Compact for Digital Society para garantir o crescimento e a estabilidade da Internet no futuro.

The above is an adaptation of Dr Jovan Kurbalija’s blog post, published
on Diplo’s website. Read the full version.

EVENTO
SEGURANÇA CIBERNÉTICA E DIREITOS HUMANOS
DISCUTIDOS NA 9ª REUNIÃO DA EURODIG
Em 9-10 de junho, a Comunidade da Internet Européia se reuniu em
Bruxelas, para a 9ª reunião do EuroDIG. EuroDIG é uma das primeiras iniciativas do Fórum De Governança Da Internet (IGF); ele funciona como uma plataforma para discussões abertas e inclusive sobre
questões da Internet que são de interesse particular da Europa.

preocupações legitimas sobre a necessidade de aplicar a lei para
atividades on-line e aqueles que têm preocupações igualmente
legítimas sobre a necessidade de proteger os direitos online.
Além das sessões sobre direitos humanos e segurança (ciber), este
ano o EuroDIG também contou com discussões sobre questões
relacionadas a: acesso e alfabetização, inovação e desenvolvimento
econômico, questões técnicas e operacionais, mídia e conteúdo, e
desenvolvimento do ecossistema da governança da Internet. Workshop e sessões principais foram resumidos em mensagens-chave,
que serão posteriormente apresentados no IGF como entrada da
Comunidade Européia.

Ao contrário do IGF global, que precisa observar certas formalidades, tais como abertura de alto nível e sessões de encerramento,
EuroDIG está mais livre para experimentar com seu formato. Para a
sessão de abertura, EuroDIG teve discursos curtos de boas-vindas,
seguido por 90 minutos de discussões geradas pelos participantes.
Os participantes tinham sido encorajados antes da reunião para
fazer uma declaração sobre suas expectativas para o tema do encontro, “Abraçando a evolução digital”.
A realização da EuroDIG em Bruxelas, assegurou a presença de um
número significativo de participantes de governos europeus. Isto se
refletiu em muitas das discussões sobre privacidade e vigilância,
que são temas particularmente quentes em países europeus, que
se beneficiaram da contribuição dos reguladores, agências de aplicação da lei (Law Enforcement Agencies - LEA), e sistema judicial de
uma forma que não é vista frequentemente nas partes interessadas
das discussões de governança da Internet.
Como observado durante algumas sessões, discussões sobre segurança cibernética e privacidade podem ocorrer em silos: LEA,
especialistas em segurança nacional, e o judiciário tendem a não
participar nas discussões que as partes interessadas não governamentais têm sobre as dimensões dos direitos humanos das
atividades relacionadas com a segurança na Internet. Houve um
debate sobre se isso foi devido à relutância do lado do governo ou
participantes não governamentais para convidar ou participar em
discussões iniciadas pelo outro lado. No entanto, houve consenso
de que há uma necessidade de mais diálogo entre aqueles que têm
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DESDOBRAMENTOS EM JUNHO
Arquitetura
Global IG

Segundo a Comissão Global sobre Governança da Internet (GCIG), a Internet pode evoluir rumo á três
direções: ela pode se tornar um ciberespaço fragmentado, alimentar ganhos desiguais, ou promover o
progresso sem precedentes. O relatório GCIG, apresentado na reunião da OCDE em Cancun, em junho,
afirma o futuro da Internet depende de um “novo pacto social”.

a mesma relevância

Desenvolvimento
sustentável

incrementar a relevância

O primeiro Multi-stakeholder Forum on Science, Technology and Innovation for the Sustainable Development
Goals salientou que ambientes propícios para a ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para
alcançar os ODSs.
“TIC será a diferença entre a consecução dos objetivos e falha por não sequer chegar perto de antingi-los”- O
chefe da GIP disse em uma entrevista no The Guardian.
Os ministros de TIC da Commonwealth aprovou um plano estratégico da Organização de Telecomunicações
de Commonwealth (CTO) para 2016-2020, , destacando a importância do desenvolvimento sustentável
através das TIC, e que liga as atividades da CTO aos ODSs.

A OTAN declarou ciberespaço seu quart domínio operacional, além de ar, terra e mar. A decisão permitirá
OTAN oferecer proteção contra ataques cibernéticos, e desenvolver capacidades para proteger redes
cibernéticas dos países.

Segurança

A Câmara dos Comuns do Reino Unido aprovou uma versão revisada do Investigatory Powers Bill (Snoopers’ Charter), em que as empresas podem ser convidadas a remover a criptografia que eles mesmos
criaram, se tal for tecnicamente possível e não excessivamente caros.
Um banco de dados de quase 33 milhões de contas de Twitter,
vendida na dark web. Leia mais na página 7.

incrementar a relevância

e falha do zero-day no Windows,

foi

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente dos EUA, Barack Obama concordaram em
finalizar um trabalho conjunto do quadro para o relacionamento cibernético dos EUA e Índia (com foco em
segurança cibernética) em curto prazo.
Em um livro branco sobre normas de segurança cibernética, a Microsoft propõe um conjunto de normas
ofensivas, defensivas, e industriais para os governos e a indústria TIC.

Privacidade e
direitos
humanos

a mesma relevância

Infraestrutura

A UE e os EUA acordaram sobre as alterações finais para o escudo de privacidade da UE - EUA. O novo
quadro deverá ser adotado em Julho.
Na Rússia, um projeto de lei apresentado como parte de novas leis antiterrorismo propõe portas de fundo
criptográficas obrigatórias em todas as aplicações de mensagens. Portas dos fundos de criptografia
permitiriam às autoridades governamentais ter acesso a todas as comunicações de Internet dentro do
país.
Expressão on-line é cada vez mais afetada por redes privadas, e por plataformas criadas, mantidas e operadas por empresas e organizações de TIC, bem como governos. O relatório recém-lançado de 2016, do
Relator Especial da ONU sobre a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e de expressão
faz sete recomendações, e inclui contribuições extensas do público.
Leia mais na página 6.

Novas estatísticas do Google revelaram que apenas 12% dos usuários de internet se conectam
através do IPv6..
A Comissão Européia pretende modernizar o sistema Europeu de estandardização (European Standardisation System) através de uma iniciativa conjunta [Joint Initiative on Standardisation] (um processo
de diálogo para acelerar e simplificar o processo de ajuste padrão), entre outras iniciativas.

incrementar a relevância

A partir de Janeiro de 2017, as aplicações no App Store da Apple só poderão usar conexões HTTPS.
O recurso chamado App Transport Security (ATS) irá tornar-se obrigatório para os desenvolvedores.
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FRANQUIA DE DADOS E RISCOS
AO ACESSO À INTERNET
Daniel Flores, Graduando na Faculdade de Comunicação da UnB (FAC-UnB)
Marcos Urupá, Mestrando na FAC-UnB
Fernando Oliveira Paulino, Diretor da FAC-UnB
Nos últimos dias, os usuários de internet no
Brasil foram surpreendidos com o anúncio
da Vivo de que contratos feitos a partir de 5
de fevereiro trariam em seu escopo novas regras de franquia de dados para a banda larga
fixa. A medida já é praticada pela Oi e pela
Net, com base em resolução da Anatel que
regulamenta o serviço de comunicação multimídia. Isso quer dizer que a internet banda
larga brasileira via redes fixas, uma das mais
caras do mundo, poderia passar a adotar um
sistema parecido com o utilizado na conexão
via celulares: após alcançar limite de dados
estabelecido por contrato, o acesso poderia
ter velocidade reduzida ou até mesmo ser
cortado. O usuário deveria optar entre planos
com variação entre 80 GB e 130 GB e preços
de acordo com a quota contratada.
No cenário atual, no qual a internet se tornou
uma fonte de exercício de direitos, aprendizado e entretenimento, a limitação seria negativa para milhares de usuários. Serviços de

streaming de vídeos como Youtube e Netflix,
que necessitam de uma quantidade significativa de dados para funcionar efetivamente,
seriam severamente afetados. O número de
envios e downloads de arquivos pesados,
como vídeos, imagens, textos ilustrativos
e áudios teriam que ser controlados pelo
usuário e sua família. Além disso, a decisão
tomada pelas empresas poderia prejudicar
milhares de estudantes que fazem uso da Educação a Distância (EAD), empreendedores
autônomos que utilizam a internet como trabalho e pequenas escolas e projetos sociais
que se conectam através de redes domésticas. Ou seja, a medida afetaria decisivamente
nossa relação com a internet, algo essencial
para a sociedade de hoje.
É importante frisar que essa proposta de
modelo de negócio não é nova e existe em
vários países. Mas não é por isso que tal perspectiva estaria correta, especialmente se
levarmos em conta duas premissas: 1) mais
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um tipo de dado em detrimento de outro,
proibindo a cobrança de modo diferenciado
consumo de bytes realizado.

A Proteste, Associação Brasileira de Defesa do
Cosumidor, está com uma petição on-line que já
conta com mais de 155 mil assinaturas e contetao
bloqueio da internet fixa

do que uma relação comercial, a internet tem
se consolidado como um serviço essencial
para a sociedade e 2) a forma como usamos
a rede está intimamente ligada com o seu
crescimento. Ou seja: o alto tráfego de informações, de serviços de e-gov, de cursos à
distância, é consequência da maneira aberta
e abrangente de usar a rede mundial de computadores. Liberdade, inclusive, é uma palavra intrinsecamente associada à internet.
Apesar de o art. 63 do Regulamento dos
Serviços de Comunicação Multimídia da Anatel permitir a instituição de modelo de negócio com limitação na conexão de dados, tal
princípio colide com o Marco Civil da Internet
e o Código de Defesa do Consumidor. O Marco
Civil, em seu art. 7º determina que a suspensão da conexão da internet só pode ser
feita por débito decorrente diretamente da
utilização. Já o Código de Defesa do Consumidor, no seu art. 39, veda práticas abusivas
de fornecedores de serviços. Além disso, a
prática comercial de imposição de limitação
fere a neutralidade da rede, que veda que os
prestadores de serviço de conexão à internet
tenham conhecimento sobre a natureza de
dado utilizado pelo usuário, ou privilegiem

Somada às ilegalidades acima citadas, existe
a segregação social que a conexão com limite de dados pode acarretar na utilização da
Internet em nosso país, ferindo a concepção
da rede como plataforma para o exercício de
direitos. Se tal perspectiva for colocada em
prática, ficará ainda maior a lacuna entre
aqueles que têm e os que não têm acesso à
internet. Somente quem possuir melhores
condições financeiras estará apto a desfrutar das melhores possibilidades de conteúdo
disponível na rede.
Através da restrição de dados, as operadoras
de telecomunicação teriam mais um fator a
considerar em suas propostas de vendas. Se
antes o principal fator alterador do preço dos
planos era a velocidade, o limite da franquia
também poderia entrar na fórmula. Existiria
ainda o perigo da formação de falsas ilusões
de benefícios produzidos pelas empresas,
como ofertas de internet ilimitada exclusivamente para órgãos públicos ou o fornecimento de maior franquia de dados se adotado
algum plano conjunto de telecomunicação
(como a soma dos serviços de tv a cabo, telefone e internet).
Decisões como essas não podem ser tomadas sem a discussão do assunto com os
usuários. A resolução passou despercebida
em várias áreas da mídia e muitos não entendem como a ação afetaria a utilização da
rede. A Anatel se pronunciou dizendo que a
proposta poderia ser positiva, promovendo
um equilíbrio entre aqueles que usam mais
e os que utilizam menos a internet. Essa
perspectiva, posteriormente criticada pelo
governo federal, parece não levar em consideração que a qualidade da internet do Brasil é baixa e o perfil de milhares de usuários
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brasileiros que necessitam da internet diariamente não coopera com o modelo proposto.
Medidas contra a ação das empresas já estão
sendo tomadas em todo o Brasil. Claudia Silvana, presidente da Associação Brasileira de
Procons, comentou que a ação colide com os
direitos dos consumidores e fere o Marco Civil da Internet. Diversos órgãos de defesa dos
direitos do consumidor do país já entraram
com ações contra a medida e o Idec, Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor, entrou
com um processo na Justiça contra a restrição. A Proteste, Associação Brasileira de
Defesa do Cosumidor, está com uma petição
on-line que já conta com mais de 155 mil

assinaturas e contetao bloqueio da internet
fixa. Além do apoio também de jornais, revistas e personalidades do Youtube, o grupo
“Movimento Internet Sem Limites” surgiu no
Facebook como uma forma de despertar o
conhecimento e procurar soluções contra a
medida. Em apenas uma semana, a página já
conta com mais de 300 mil curtidas.
Portanto, diante dessa situação, é importante
que a população discuta o assunto e exija de
nossas autoridades medidas contra a ação
abusiva. Afinal, a internet é uma porta de
entrada a um mundo em constante crescimento, e é nossa responsabilidade mantê-la
aberta a todos.

O DEBATE SOBRE FRANQUIA DE DADOS
ESTÁ LONGE DO FIM
Rafael Zanatta, Idec
O primeiro semestre de 2016 foi marcado por
uma grande polêmica: as franquias de dados
na Internet fixa.
A partir do anúncio da Vivo da modificação de
seus contratos para inclusão de franquias de
dados extremamente baixas, chegando a 10
gigabytes por mês, a sociedade civil reagiu
fortemente contra as empresas e a Agência
Nacional de Telecomunicações.
Aos poucos, surgiram campanhas de organizações tradicionais (Idec) e novos coletivos
(Movimento Internet Sem Limites), bem como
petições assinadas por quase 2 milhões de
pessoas pedindo a proibição da franquia de
dados. A Anatel, por outro lado, alegou que
a Resolução dos Serviços de Comunicação

Multimídia de 2013 permite a livre imposição
de franquias pelas empresas.
Em abril, a polêmica chegou ao ápice. Após
o anúncio do presidente de Anatel de que “a
era da Internet ilimitada havia chegado ao
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fim”, dezenas de organizações sociais ampliaram as críticas à agência, alegando que
as franquias na Internet fixa não possuem
justificativa técnica e são uma técnica de precificação direcionada ao aumento de receita
por grandes corporações. O Idec ajuizou uma
ação civil pública argumentando que a mudança dos contratos viola o Código de Defesa
do Consumidor e que os contratos que previam desconexão dos usuários são ilegais, pois
o Marco Civil da Internet define que o usuário
só pode ser desconectado por inadimplência
de conta mensal.
A semana de 18 a 22 de abril foi tomada por
protestos, campanhas virtuais, debates em
matérias jornalísticas sobre as franquias.
Após críticas de todos os setores, incluindo
do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a Anatel recuou e suspendeu,
por tempo indeterminado, a aplicação de
medidas relacionadas ao atingimento de
franquias por parte das empresas, como a
desconexão ou diminuição da velocidade.
Em maio, o Comitê de Defesa dos Usuários
da Anatel se posicionou formalmente sobre o
assunto. Em relatório elaborado pelo Idec, o
CDUST determinou que a Anatel precisa rever a Resolução do SCM de 2013 à luz do Marco
Civil da Internet e o perfil de uso da Internet
no Brasil. Decidiu, também, que a agência
necessita realizar análise de impacto regulatório (AIR) e amplas consultas públicas envolvendo o Comitê Gestor da Internet, universidades e órgãos de defesa do consumidor.
No final do mês, o Conselheiro Otávio Rodrigues acatou o pedido do CDUST e decidiu
criar um procedimento de consultas prévias
e concomitantes à análise de impacto regulatório – um rito inédito na Anatel. Em outras

Conselheiro Otávio Rodrigues
acatou o pedido do CDUST e decidiu criar
um procedimento de consultas prévias e
concomitantes à análise de impacto regulatório.

palavras, a Anatel não decidiu se irá revogar
a Resolução de 2013 ou mesmo criar novas
regras sobre as franquias, mas optou por
consultas com organizações civis e especialistas para uma “fase pré regulatória”.
Até o momento, mesmo após validação do
Conselho Diretor, a Anatel não publicou como
as consultas ocorrerão e como a sociedade
civil poderá participar ativamente deste
processo. Sabe-se que a análise de impacto
regulatório será divulgada até outubro de
2016. No entanto, há pouca clareza sobre os
processos democráticos de participação da
população afetada pelas franquias de dados.
As mobilizações sociais parecem ter esfriado, porém a resolução do “problema das
franquias” está longe do fim. Além do debate
na Anatel, existem 25 projetos de lei no Congresso Nacional sobre o tema, com soluções
diversas (proibindo ou permitindo). Algumas
delas passam, inclusive, pela modificação
do Marco Civil da Internet – uma alternativa
questionável, considerando o “caráter principiológico” dessa lei.

As opiniões expressas nesta secção são da exclusiva responsabilidade dos autores.
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Neutralidade
da rede

O órgão de regulação de telecomunicações da EU (BEREC) publicou um projeto de orientações sobre a
implementação das novas regras de neutralidade da rede, destinado a esclarecer certas áreas cinzentas
nas regras de neutralidade da rede da UE, adotadas em Dezembro de 2015. As diretrizes sugerem que os
reguladores devem decidir sobre o zero-rating “dependendo da fatia de mercado tanto do operador e da
empresa que fornece o conteúdo livre”.
The US appeals court for the District of Columbia Circuit has upheld the net neutrality rules introduced by
the Obama administration. The legal battle will continue as telecommunication companies are expected
to appeal further.

a mesma relevância

Durante a reunião da OCDE de Cancun, os países concordaram sobre uma série de propostas, incluindo o
uso de “capacidades multidisciplinares [...] para olhar além do setor das TIC para analisar a forma de fazer
políticas em tudo, de impostos e comércio até transportes prontos para a era digital”.

E-commerce
e economia
na Internet

A União Europeia emitiu orientações não vinculativas sobre a economia do compartilhamento, destinadas a colher os benefícios de novos modelos de negócios, e abordar as preocupações sobre a incerteza de
direitos e obrigações decorrentes do setor. Enquanto isso, o tribunal administrativo de Berlim confirmou
uma proibição de facto de alugueis de curto prazo, afetando Airbnb e outras agências de locação de curto
prazo.
Na Índia, as compras feitas online irão se juntar a um Imposto de Bens e Serviços a partir de abril de 2017,
de acordo com um projeto de lei recém-aprovado; na Rússia, uma nova lei está definida para impor o IVA
sobre as empresas de Internet estrangeiras que vendem conteúdo online.

incrementar a relevância

Um tribunal israelense aprovou uma ação de classe de $ 400 milhões contra o Facebook, e decidiu que a
cláusula de jurisdição da Califórnia, nos termos de uso do Facebook, é inválida.

Questões
legais e de
jurisdição

Um pai de uma vítima do ataque de Paris acusou o Google, Facebook e Twitter de oferecer “apoio material”
aos terroristas, alegando que eles conscientemente permitiram o recrutamento de terroristas, captação
de recursos, bem como a disseminação de propaganda extremista.
Um tribunal de apelações dos EUA decidiu que o site de compartilhamento de vídeo Vimeo não pode ser
responsabilizado por violação dos direitos autorais pela hospedagem desconhecida de música antiga carregada por seus usuários. Isto representa uma vitória para a plataforma online, e um golpe para as
gravadoras.

incrementar a relevância

Transição IANA

A NTIA confirmou que a proposta de transição da supervisão das funções IANA cumpre os critérios
necessários para completar a privatização das funções IANA.
Nos EUA, o senador Ted Cruz propôs um projeto de lei exigindo que o Congresso aprove a transição da
supervisão das funções IANA para a comunidade multissetorial global.
O Grupo de Trabalho da Comunidade Cruzada no reforço da accountability da ICANN (Accountability CCWG)
iniciou o trabalho em áreas adicionais para melhorar a responsabilidade da ICANN (o chamado Fluxo de
Trabalho 2).

a mesma relevância

NO MÊS DE JULHO
13 de JUNHO –
1º de JULHO

Conselho de Direitos
Humanos - 32ª Sessão
(Genebra)

12–14 de JULHO

2ª Consultas abertas
e Reunião do MAG no
processo preparatório
IGF 2016
(Nova Iorque)

14–16 JULHO

17–22 JULHO

Retiro Avançado sobre
o mandato de 10 anos
do IGF
(Nova Iorque)

UNCTAD 14
(Nairobi)

JULHO

AGOSTO

11–20 JULHO

Fórum Político de Alto
Nível sobre Desenvolvimento
Sustentável: Garantir que
ninguém seja deixado
para trás
(Nova Iorque)

13 de JULHO

15–16 de JULHO

17–22 JULHO

Fórum Mundial das
Cidades
Inteligentes 2016
(Singapura)

11º Encontro
Ásia-Europa (ASEM)
Summit
(Ulaanbaatar)

IETF 96
(Berlim)

Para mais informações sobre o Barômetro IG,
consulte www.giplatform.org/barometer
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RELATOR ESPECIAL PARA A LIBERDADE DE EXPRESSÃO:
UM OLHAR PARA O RELATÓRIO DE 2016
O Relator Especial para a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão apresentou o seu relatório sobre a situação atual da liberdade de expressão na era digital durante a 32ª
Sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra. Aqui, vamos dar uma olhada nas principais
destaques.
David Kaye, Relator Especial para a promoção e proteção
do direito à liberdade de opinião e expressão desde agosto de 2014, apresentou o seu relatório sobre a situação
atual da liberdade de expressão na era digital durante a
32ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra,
de 13 de junho a 1 de julho. O relatório incluiu uma extensiva contribuição pública sob a forma de uma revisão de
submissões de 15 países e 15 organizações da sociedade
civil, contando com exercícios de mapeamento e consulta
a especialistas.

tas no país, bem como o bloqueio frequente de fontes de
informação na Internet. No Japão, a imprensa livre e a
liberdade de expressão online estão especificamente estabelecidas (art. 21 da Constituição), mas ainda existem
limitações quanto à independência da mídia.
Principais destaques no relatório do Relator Especial para a promoção e proteção do direito à liberdade de opinião e expressão:
• O papel e a responsabilidade do setor privado, incluindo a indústria das TIC, são de importância vital
para a proteção da liberdade de opinião e expressão.

Ao longo do relatório, Kaye salientou a importância do setor
privado em áreas que afetam a liberdade de expressão em
circunstâncias globais atuais, particularmente envolvendo
mídia online e digital. Este setor, incluindo recursos da Internet e as aplicações das TIC, tem apoiado e desafiado o
direito à liberdade de opinião e expressão, do setor privado, provedores, e comunidade de usários, e de regulamentos estatais que têm a capacidade tanto de proteger
quanto violar essa liberdade online e off-line. Tanto o setor
privado (empresas) e os governos têm os meios para agir
como facilitadores ou protetores do fluxo de comunicação.
O relatório analisa as possíveis tendências, perigos, preocupações e oportunidades apresentadas pelas tecnologias
atuais, e propõe mapear as principais ameaças à liberdade
de expressão e o impacto destas tendências. Kaye destacou a necessidade de apoiar o crescimento do intercâmbio
de conhecimento e informação através de tecnologias digitais e online.

• Os Estados não devem exercer pressão indevida
sobre o setor privado em dar passos desnecessários
ou desproporcionais para derrubar conteúdo digital
ou acessar informações do consumidor; estes devem
ser solidamente baseados em um devido processo e
instrumentos legais válidos.
• O acesso público às políticas, normas, relatórios
e outras informações e políticas de governança da
Internet deve ser proativamente facilitado e os procedimentos transparentes implementados, em particular por organizações internacionais.
Kaye particularmente destacou a necessidade de estabelecer em que medida o setor privado e a indústria de TIC
têm a responsabilidade de promover e proteger a liberdade de Expressão, e identificar as normas e padrões. Ao
mesmo tempo, ele ressaltou a tendência problemática dos
governos pedindo a empresas privadas para filtrar conteúdo impróprio, assim, aumentando o risco de censura
online. Além disso, este processo privativo exercido de
desligamento não é claro, nem democrático. Ele ressaltou
o problema de arbitrariedade no bloqueio, filtragem e retirada do conteúdo online, na ausência de qualquer processo judicial, observando a necessidade de um processo
multissetorial transparente para estabelecer responsabilidades e procedimentos claros.

Os principais destaques do relatório delinearam uma revisão em andamento do ecossistema jurídico e político atual, que é o foco do trabalho atual de Kaye. Em particular,
ele delineou os casos recentes do Tajiquistão e do Japão.
No primeiro caso, ele expressou preocupação sobre as
inúmeras ameaças e casos de intimidação de jornalis-

Concluindo o seu relatório, Kaye definiu os passos para trabalhar no futuro e os papéis dos governos e das empresas
privadas. Em particular, os governos devem envolver-se
em adotar e implementar regras e medidas técnicas para
proteger a liberdade de expressão e de opinião online. Eles
também devem abster-se de pressionar as empresas privadas a tomar medidas de censura, como derrubar sites,
sem uma base jurídica válida. Ele reiterou que o setor privado, com o apoio multissetorial, deve desenvolver regras
transparentes e procedimentos de avaliação dos direitos
humanos a fim de evitar restrições ilegítimas à liberdade
de expressão.

David Kaye, relator especial da ONU para a promoção e proteção do direito
à liberdade de opinião e expressão
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DARK WEB: O BOM, O MAU E O FEIO
Uma pequena porção da deep web pertence à “dark web” - um espaço sem uma estrutura centralizada e com conteúdo não indexado e muito volátil, que é acessível apenas com navegadores especiais.
Mesmo que a dark web seja muitas vezes associada com “o mau”, ela também contém “o bom” - e “o
feio”. O que torna a dark web particularmente resistente?
A cada dia, mais de 3,5 bilhões de consultas são inseridas no
mecanismo de busca do Google. Adicione bilhões de mensagens em mídias sociais por dia, e torna-se claro que a
maneira mais dominante que nós acessamos o conteúdo online é através de motores de busca e links compartilhados.
A ”web da superfície” que usamos todos os dias, no entanto,
é estimada em valor menos que um milésimo de toda a web!
O resto está na “deep web”: conteúdo invisível não indexado
por mecanismo de busca. Ela contém os bancos de dados,
sites protegidos por senha, intranets, revistas acadêmicas e
arquivos, alguns deles acessíveis através de aplicativos específicos ou com credenciais.

que os criminosos transferiram dinheiro, evitando o sistema
bancário centralizado. Cada etapa de um mercado de crime
regular, entre um vendedor e um comprador (comunicação e
transação, confiança, pagamento e fluxo de dinheiro, e logística) pode ser anônima, o que torna uma tarefa difícil para
as agências de aplicação da lei (LEA) combater o mercado
negro.
O risco relativamente baixo de realização de operações
criminosas online incentiva o surgimento de novas formas
de mercado negro. No entanto, unidades de investigação, especialmente o FBI, estão construindo suas habilidades para
se infiltrar em redes de cibercriminosos, e fazer uso da rede
Tor, a fim de mitigar o anonimato e identificar a localização
física dos servidores do mercado negro e os indivíduos principais que os exploram. Nos últimos anos, a derrubada de
grandes mercados de drogas ilegais, como Silk Road 1 e Silk
Road 2, Evolution e Agora – e a prisão de alguns de seus operadores chaves - mostraram que a cooperação operacional
dos LEA pode trazer resultados, contudo ainda enfrenta muitos obstáculos através das jurisdições. Uma harmonização
dos ambientes jurídicos nacionais, como aquela baseada na
Convenção de Budapeste do Conselho da Europa, e o investimento em capacidade e recursos humanos da LEA, pode
aumentar a eficiência de derrubada dos mercados negros e
ajudar a preservar o “bom” da dark web.

Por seu lado bom, a dark web permite a comunicação de
ativistas de direitos humanos e denunciantes ao redor do
mundo (ela tem facilitado a liberdade de expressão no Irã e
no Egito, e tem sido usado por Wikileaks e Edward Snowden,
bem como por jornalistas e até mesmo funcionários). Mas
a dark web também hospeda mercados de bens ilegais
(como produtos falsificados, drogas e IDs) e serviços de
crimes financeiros (tais como lavagem de dinheiro e fraudes
bancárias). Há um lado feio para ela também: mercados que
oferecem conteúdo de pedofilia, serviços de matador profissional, compras de armas, e investigação médica ilegal.
A oferta particularmente florescente é de informações pessoais e credenciais online (senhas, e-mails, IDs) e ciber armas (exploits, kits de malware e botnets). A cada dia, as
manchetes apresentam essas atualizações, como as recentes sobre as 32 milhões de senhas do Twitter ou as falhas
do dia zero do novo Windows - todas à venda. Leia sobre as
últimas atualizações na página 4.

Para aprender e discutir mais sobre política de cibersegurança
e cibercrime, mecanismos e cooperação internacional, realize o
curso online da Diplo sobre cibersegurança.

A abundância de informações invadidas e exploits permitem
o surgimento de malware mais barato e mais simples de
usar, e ainda mais sofisticado (como trojans ou ransomware)
e técnicas de engenharia social (tais como phishing e spearphishing), e até mesmo serviços de cyber ataque (negação
de serviço distribuída ou ataques DDoS, hackers e desfiguração, spams e distribuição de malware) - com suporte ao
cliente. Por exemplo, pode-se alugar uma botnet menor por
cerca de €100, ou um ataque DDoS por menos de €50 por dia;
não são necessárias habilidades específicas, exceto para
saber como encontrar tais ofertas online.
O que faz dark web, incluindo as suas partes más e feias,
particularmente resistente é o anonimato das ferramentas
dark que permitem a forte criptografia e a descentralização.
O mais notável é o software aberto anônimo ponto a ponto,
Tor (o roteamento cebola) e I2P (Projeto de Internet Invisível),
desenvolvido para proteger a privacidade e as liberdades
pessoais, por criptografia e distribuição de comunicações,
impedindo assim a análise e vigilância do tráfego. Enquanto
eles oferecem segurança e até mesmo salvam vidas de ativistas e jornalistas que trabalham em regiões politicamente
instáveis do mundo, eles também fornecem a capacidade
de ocultar atividades criminais. Além disso, as moedas de
criptografia como BitCoin (sistema eletrônico de pagamento
descentralizado ponto a ponto), que têm um grande potencial para os mercados globais, ao mesmo tempo, permite
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COMO PERMANECER SEGURO NO CIBERESPAÇO
Técnicas criminosas têm avançado tão rapidamente que só precisa de desatenção de um momento para entrar em nossos
computadores - por nos atrair a clicar em um link para um arquivo ou por entrar em nosso dispositivo em uma rede WiFi
pública – infectando ou acessando e roubando nossos dados. Os criminosos podem usar os nossos dispositivos para enviar
as mensagens com vírus ou spam para os nossos contatos, perfilando-nos para acessar nossas senhas ou questões de
segurança, bloqueando todos os nossos dados e pedindo resgate, e muito mais. Para evitar isso, é preciso realizar a higiene
digital regular - como ir a um médico para um check-up, ou tomar o nosso carro para o serviço. Aqui estão as nossas dicas.

Proteger seu computador
não é diferente de proteger
a sua saúde: junto com a
higiene pessoal regular e
check-ups médicos, realize
também a higiene digital e
check ups.

Esta ilustração é uma de uma série de
cartões postais temáticos de cibersegurança projetados pelo CreativeLab da Diplo.
Os postais ilustram os principais desafios
relacionados à segurança cibernética, e
destinam-se a aumentar a consciência
sobre questões relacionadas.
Veja a galeria.

Fique seguro com precauções únicas:
• Defina o seu firewall e sistema de atualização (Windows).
• Instale um antivírus (versões gratuitas incluem Avast! e AVG ).
• Desative Macros quando usar MS Office.
• Verifique seu Google, mídia social e outras contas através de SMS, e defina questões de segurança.
• Use senhas complexas; se você usar um gerenciador de senhas, certifique-se que sua senha mestra é muito forte e mude
frequentemente.
• Sempre que possível e conveniente, utilize autenticação de dois fatores (uma combinação de nome de usuário/senha e um
código único recebido por SMS ou outro software ou hardware).
• Desabilite “iniciar automaticamente” para drives USB.
• Use HTTPS como padrão (adicionar HTTPS em todos os locais do navegador da Internet) e ser alertado quando visitar sites
não HTTPS (ou seja, http comum:// em vez de https://).
• Use aplicativos de rede privada virtual (VPN) no computador e tablet/celular ao acessar espaços de WiFi públicos (mesmo
que o WiFi tenha uma senha). Isto irá garantir a sua ligação à Internet e criptografar os dados que você está enviando e recebendo. Versões gratuitas incluem OpenVPN ou CyberGhost.
• Use uma assinatura digital para assinar e-mails (como OpenPGP; consulte o guia ).
• Use ferramentas de criptografia e aplicativos de mensagens como WhatsApp ou Signal.
• Criptografe o conteúdo de seus smartphones (isto pode ser feito através das configurações de segurança em seus telefones, ou baixando o software como PGP).
Fique seguro com higiene digital regular:
• Atualize seu antivírus (software e definições de vírus) automaticamente.
• Faça backup de seus dados fora do local - para a nuvem ou para um disco rígido externo (conectá-lo somente quando for
fazer o back up, em seguida, desconecte); você pode fazê-lo automaticamente ou manualmente.
• Arquive seus dados fora do local -. Para a nuvem ou para um disco rígido externo (backup é usado para recuperação de dados, ao passo que o arquivamento é usado para a preservação e recuperação de dados em caso de um desastre, inquérito,
ou litígio. Backup é de curto prazo e arquivamento é de longo prazo - confira o guia com as melhores práticas.
• Mude suas senhas ocasionalmente (uma vez a cada poucos meses).
• Verifique e ajuste as configurações de privacidade nas redes sociais (empresas atualizam as suas políticas regularmente).
Visite nossas páginas dedicadas aquestões de segurança

para os mais recentes desenvolvimentos.

Subscreva para GIP Digital Watch atualizações em www.giplatform.org/digitalwatch
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