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RESUMO: O estudo avalia a remoção de conteúdos feita pelas plataformas digitais. Com 
base em pesquisa bibliográfica e documental, entende que, em várias situações, esse exercício 
privado de regulação cerceia as liberdades comunicativas e reforça as hegemonias 
comunicacionais. A compreensão dessas plataformas digitais toma como referencial a 
Economia Política da Comunicação, Informação e Cultura (EPC) para a compreensão da 
mediação ativa e dos fluxos de conteúdos feita a partir de constructos tecnológicos não-
neutros. Destarte, propõe-se que o Estado exerça a regulação impondo princípios para a 
defesa da pluralidade de vozes em consenso com propostas normativas construídas 
coletivamente como as apresentadas no documento “Padrões para uma regulação democrática 
das grandes plataformas que garanta a liberdade de expressão online e uma Internet livre e 
aberta”. 
 

INTRODUÇÃO 

A defesa da estruturação dos meios de comunicação social de forma livre, independente, 

plural e diversa continua vigorosa, muito embora o advento de novas tecnologias de 

informação e comunicação (TICs) revelem inéditos desafios para aqueles que trabalham por 

um ambiente de comunicação midiático que permita o mais pleno exercício das liberdades 

comunicativas.  Cite-se, como exemplo de proposta de enfrentamento desses desafios a 

aprovação, em 2015, de Documento assinado pelos 195 países-membros da Unesco que 

defende o conceito de universalidade da Internet, instrumentalizado  a partir de quatro 

princípios (princípios DAAM (ROAM, em inglês)): respeito aos direitos humanos (D), 

abertura (A), acessibilidade (A) e fixação de mecanismos de participação das múltiplas partes 
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interessadas para a formatação de uma regulação que diminua os abusos no ambiente digital 

(M) (UNESCO, 2019). 

Dentre as inúmeras alterações promovidas no ecossistema midiático, o presente estudo discute 

especificamente a remoção de conteúdos feita pelas plataformas digitais, como por exemplo, 

o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok e o YouTube, tendo em vista a centralidade 

destas na estruturação da esfera pública. Conforme Jonas Valente, as plataformas digitais 

configuram-se como agentes ou sistemas tecnológicos que atuam como mediadores ativos de 

interações, comunicações e transações entre indivíduos e organizações sobre uma base 

tecnológica digital conectada, “[...] especialmente no âmbito da internet, provendo serviços 

calcados nessas conexões, fortemente lastreados na coleta e processamento de dados e 

marcados por efeitos de rede” (VALENTE, 2020, p. 80). 

A apropriação do cenário digital pelas grandes plataformas e as suas práticas algorítmicas de 

controle e direcionamento dos fluxos de conteúdos e de fragmentação das experiências online 

ensejam a necessidade de problematizar e debater de formas pode-se garantir as liberdades 

comunicativas e os instrumentos de diversidade e pluralidade nesse ambiente 

comunicacional. De certo, há quem propugne uma postura estatal absenteísta em um modelo 

de autorregulação, mas também quem reconheça a imprescindibilidade de que tais 

plataformas se submetam às legislações regulatórias. 

Geralmente as remoções de conteúdos e mesmo de contas são justificadas pelo 

descumprimento dos termos de uso e normas de funcionamento das plataformas digitais, 

conhecidos como “padrões da comunidade”. Tais diretrizes geralmente trazem critérios 

genéricos e pouco transparentes para justificar as remoções, que em muitos casos ultrapassam 

as razões admitidas pelos textos normativos constitucionais e pelas convenções internacionais 

que autorizam a limitação excepcional da liberdade de expressão e do direito de informação.  

Tais atividades privadas de moderação de conteúdos evidenciam, em muitos momentos, 

atitudes censórias, que impactam a diversidade e pluralidade de vozes que deve existir em um 

ambiente comunicacional democrático.  

Bem por isso, a construção dos limites jurídicos vai atrelada à necessidade de democratização 

da comunicação em sentido contrário ao buscado pelos conglomerados da mídia hegemônica. 

Sob tal perspectiva, são de fato relevantes os “Princípios de Manila” (2015) e os “Princípios 
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de Santa Clara” (2018), indicados por estudiosos, organizações da sociedade civil e empresas, 

para orientar os textos legislativos e as políticas públicas dirigidas à determinação da 

responsabilidade dos intermediários e o respeito aos direitos humanos. 

Nesse ponto, o trabalho, convida a uma reflexão em torno das medidas jurídicas 

constitucionalmente adequadas para nortear a moderação de conteúdos realizada pelas 

plataformas, a partir da analise de alguns pontos do Documento “Padrões para uma regulação 

democrática das grandes plataformas que garanta a liberdade de expressão online e uma 

Internet livre e aberta” (OBSERVACOM et. al. 2020) que oferece, em perspectiva latino-

americana, a possibilidade de discutir e avançar em processos  de moderação de conteúdo 

compatíveis com os padrões internacionais de direitos humanos, considerando inclusive a 

proteção de minorias e grupos vulneráveis. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Afigura-se impossível desconhecer a relevância do acesso à internet para o desenho de 

novas formas de pensar o próprio exercício do direito à comunicação. Porém, a questão em 

pauta é a maneira como esse espaço foi profundamente modelado pelas plataformas 

digitais e a incidência dessa formatação na efetivação desse direito à comunicação.    

 No terreno de análises da Economia Política da Informação e da Comunicação, as relações 

sociais, em especial as relações de poder entrelaçadas na produção, na distribuição e no 

consumo de recursos da indústria da comunicação, não podem ser consideradas processos 

alheios à dinâmica econômica e social, senão parte das relações sociais de produção 

(DEMARCHI; KERBAUY, 2016; VALENTE, 2020). Helena Martins do Rêgo Barreto, em 

idêntica perspectiva, esclarece que essa visão se afasta da concepção defendida por Manuel 

Castells, que considera “[...] que o surgimento de um novo sistema tecnológico na década de 

1970 deve ser atribuído à dinâmica autônoma da descoberta e difusão tecnológica, inclusive 

aos efeitos sinérgicos entre todas as principais tecnologias” (2018, p. 58). 

O olhar que conecta o emaranhado do exercício do poder em sociedades fragmentadas, 

especialmente na atual etapa de crise estrutural do sistema, com os processos 

comunicacionais e os novos paradigmas tecnológicos, fornece os insumos teóricos para a 

compreensão da atuação das grandes plataformas digitais e a demonstração da sua capacidade 
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de moldar as relações sociais nos âmbitos econômico, político e cultural (VALENTE, 2020, p. 

82). A vinculação desse cenário com as propostas regulatórias voltadas para atenuar os riscos 

que a remoção de conteúdos praticada pelas plataformas dominantes no mercado representa 

para o exercício de direitos e para a estruturação de uma internet livre, aberta e plural, é 

intuito desta exposição.   

 

METODOLOGIA 

Esta comunicação é desenvolvida a partir de pesquisa bibliográfica/documental em uma 

perspectiva dogmática analítica.  

Após, há a análise do documento “Padrões para uma regulação democrática das grandes 

plataformas que garanta a liberdade de expressão online e uma Internet livre e aberta”, em uma 

abordagem de natureza indutiva.  

 

RESULTADOS 

Os resultados indicam que a moderação de conteúdo, ainda que em muitos casos sejam 

realizadas sob argumentos de combate à desinformação e a matérias que promovem o ódio, 

concretizam interesses privados e unilaterais das plataformas e geram restrições na difusão e 

no acesso dos internautas a temáticas, tópicos e ideias, impactando, em consequência, a 

liberdade de expressão, de comunicação e o regime democrático. 

Em relação à remoção de conteúdos sob a justificativa de combate à desinformação é 

importante analisar o estudo “Fake news:  como as plataformas enfrentam a desinformação” 

(BARBOSA; MARTINS; VALENTE, 2020), que mapeia as principais ações das  plataformas 

de redes sociais em operação no Brasil – Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube e Twitter 

– a partir de 2018 até meados de 2020, alcançando também, portanto, as medidas tomadas no 

contexto da pandemia de Covid-19, tendo em vista a ampla circulação de desinformação 

sobre a doença e os seus possíveis tratamentos.  

Os autores concluem: a) nenhuma das plataformas apresenta procedimentos estruturados 

contra a desinformação, desenvolvendo ações pontuais e reativas; b) inexiste  adoção de um 

conceito unificado sobre o que considerariam como desinformação, situação que corrobora a 
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falta de transparência nas decisões de remoção unilateralmente justificadas pela falsidade dos 

conteúdos, num contexto de crescimento de decisões automatizadas pelas plataformas; c)  

ainda em termos de transparência, não há “avaliação da efetividade do que tem sido 

implementado, nem devido processo, mecanismo que poderia viabilizar que os usuários 

pudessem se defender em processos de moderação de conteúdo” (BARBOSA; MARTINS; 

VALENTE, 2020, p. 11).  

A questão se agrava ao se observar que a censura de uns é paralela ao impulsionamento de 

conteúdos de outra índole, pautados, muitas vezes, pelo ódio, a intolerância e a subversão dos 

valores democráticos. Um exemplo de remoção de conteúdos indevida pelo Youtube ocorreu 

em face de vídeos do coletivo Intervozes sob alegação de que infringiam direitos autorais. Os 

conteúdos removidos, sem aviso prévio, eram voltados a apontar e denunciar abusos 

cometidos contra direitos humanos por emissoras de televisão em seus programas. Em 

acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 

15 de dezembro de 2020, foi reconhecida uma “autêntica censura prévia”, determinando-se a 

reinserção do conteúdo em relação ao qual não se vislumbra patente e flagrante ilegalidade ou 

comprovada violação a direito autoral e condenando o Youtube ao pagamento de indenização 

no valor de R$ 50.000,00 (2ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DE SÃO PAULO, 2020).  

Outro caso de repercussão ocorreu em abril de 2015, quando foi removida uma foto publicada 

na página do Ministério da Cultura brasileiro no Facebook com o objetivo de chamada para 

uma exposição. A foto retratava um casal de índios botocudos com o torso nu e, obviamente, 

a mulher estava com os seios à mostra. Depois de questionado pelo Ministério da Cultura, o 

Facebook respondeu que a foto não seria recolocada no ar porque a nudez estaria incitando à 

pornografia, e que a empresa não se submeteria à legislação brasileira (SOUZA, 2015).  

Não será possível, nos limites do nosso estudo, debater todos os pontos apresentados no 

documento “Padrões para uma regulação democrática das grandes plataformas que garanta a 

liberdade de expressão online e uma Internet livre e aberta” (OBSERVACOM et. al. 2020) 

para a regulação da moderação de conteúdos praticada pelas plataformas digitais que pode ser 

manejada para o fomento de determinados discursos e censura de outros. Apontam-se, 

entretanto, parâmetros importantes para acomodar os termos de uso das plataformas e os 

procedimentos de remoção de conteúdos com a garantia das liberdades comunicativas e do 
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regime democrático, devendo incorporar nos procedimentos de curadoria de conteúdos 

deveres procedimentais de: transparência, prestação de contas, devido processo, não 

discriminação e direito à defesa para que os usuários possam ter a oportunidade de 

contestação rápida e acessível das decisões de remoção de conteúdos e mesmo de contas. 

Nesse sentido é o item 2.5:  

No processo de moderação de conteúdos, em todos os casos, as restrições 
derivadas da proteção de direitos autorais sobre conteúdos protegidos 
devem considerar as limitações  e exceções reconhecidas em tratados 
internacionais e legislações nacionais, como usos justos ("fair use") e uso de 
trechos curtos, especialmente para finalidade de crítica, denúncia social ou 
para fins educativos. Em particular, os filtros de upload por eventuais 
violações a direitos autorais são inconsistentes com a proibição de censura 
prévia estabelecida na Convenção Americana de Direitos Humanos. O 
usuário deve ser informado sobre quem fez a reclamação. O tratamento de 
conteúdo apontado como infrator deve seguir os trâmites de notificação e 
contra-notificação, como está previsto no item 4.8, sobretudo ao se 
considerar que as plataformas não devem ser responsabilizadas por 
conteúdos de terceiros (OBSERVACOM et. al. 2020, p. 13). 

Assim, vinculada à exigência da adoção de um procedimento que permita ao usuário saber e 

se opor diante de decisões de retirada de conteúdos e de contas, destaca-se a necessidade de 

que a detecção de conteúdos e a consequente tomada de decisões adotem medidas de respeito 

à diversidade cultural e linguística dos povos diante dos casos concretos, como, nos casos das 

expressões indígenas, a nudez, indicando, por exemplo: 

3.4. As grandes plataformas de conteúdo devem informar a seus usuários, de 
forma clara, explícita e acessível, pelo menos sobre: 

[...] 

A. Em que casos, quando e como a revisão humana de conteúdos se aplica. 
Em particular, que critérios foram utilizados para a tomada de decisões, 
levando em conta o contexto, a ampla variação de nuances idiomáticos e o 
significado e as peculiaridades linguísticas e culturais dos conteúdos sujeitos 
a uma possível restrição. 

B. Quantos moderadores têm, descrevendo em detalhes seu perfil 
profissional (experiência, especialização ou conhecimento), sua localização 
geográfica e sua distribuição de tarefas (em termos de temas, áreas 
geográficas etc.). 

Realmente a adequação e critérios mais equilibrados devem ser oriundos de uma equipe de 

moderadores cujos membros sejam capazes de detectar as diferenças culturais, étnicas e os 

nuances idiomáticos, sob pena de possível silenciamento em face de grupos dominantes.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As plataformas digitais não podem ser as únicas que decidam o que deve ser ou não 

eliminado. Os critérios orientadores dos processos de remoção de conteúdos são muitas vezes 

escamoteados sob pretextos de combater a violência e a desinformação e acabam censurando 

ilegitimamente pontos de vista que contrariem os interesses econômicos e políticos das 

plataformas, principalmente em face de conteúdos promovidos por minorias e grupos 

vulneráveis e do jornalismo alternativo às grandes redes. 

Nesse ponto, as propostas trazidas no documento “Padrões para uma regulação democrática 

das grandes plataformas que garanta a liberdade de expressão online e uma Internet livre e 

aberta” (OBSERVACOM et. al. 2020) são um ponto de início importante para a regulação de 

uma questão tão complexa e que não pode conviver com bloqueios que configurem censura 

privada. Nesse sentido, destacam-se as exigências de transparência, do devido processo legal, 

respeito aos direitos fundamentais, com respeito às diversidades culturais.   

Pensar em medidas constitucionalmente adequadas para nortear a moderação de conteúdos 

exige que se discutam os limites que o Estado deve observar para impor restrições. Tal debate 

resulta fortalecido quando se harmoniza com uma visão latino-americana, materializada em 

documentos como o denominado “Padrões para uma regulação democrática das grandes 

plataformas que garanta a liberdade de expressão online e uma Internet livre e aberta” 

(Observacom et.al., 2020) e que expressa pontos de consensos entre organizações da 

sociedade civil e também no âmbito acadêmico que são comprometidos com a liberdade de 

expressão e os contextos democráticos.   
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