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Resumo  
 

A tese versa sobre a legitimidades dos mecanismos de consenso para definer as regras na 
sociedade da Internet. Para um entendimento mais completo do conceito de Internet, faz-se 
necessário ir além da tecnologia: a Internet também envolve aspectos legais, regulatórios, 
econômicos, de desenvolvimento social e cultural. A Governança da Internet é exercido por 
diversos mecanismos de forma transparente, pluralista e democrática. Com efeito, a Internet 
foi construída com base na colaboração de muitos indivíduos e instituições e este caráter 
pluralista deve ser refletido e preservado na forma como ela é gerida, sob pena de se perder 
o cerne daquilo que se logrou o sucesso da rede: a colaboração global. De forma geral, 
nota-se que as sociedade ocidentais construírem-se a partir da premissa da liberdade, 
sobretudo nas relações privadas nas quais se insere a regulação da Internet. Em outras 
palavras, o direito só alcança a sociedade em casos específicos, sendo que o que não vier 
regulado faz parte da esfera de liberdade. Nesse sentido, revisitamos os contratualistas 
tradicionais Hobbes, Locke e Rousseau para trazer a rediscussão do fundamento do pacto 
social que trata das liberdades e igualdades. Buscamos ainda John Rawls com a base 
constratualista mais recente da Teoria de Justiça como equidade. Eis a razão pela qual o 
presente projeto de pesquisa propõe investigar as características dessa Sociedade da 
Informação sob os aspectos da filosofia política para defender a legitimidade de formulação 
de políticas públicas e regulatório, além do modelo tradicional de composição e 
representatividade do Estado. Trata-se de um estudo bibliográfico e documental, 
remetendo-se às produções doutrinárias em obras, periódicos, teses, dissertações, bem 
como recomendações de padrões técnicos e acordos internacionais. 

 
 
 
 
Palavras-chave: governança, internet, legitimidade, consenso, sociedade da informação, 
contratualismo 
  



 

Abstract 
 
The thesis deals with the legitimacy of the consensus mechanisms that set rules for the 
society on the Internet. For a more complete understanding of the concept of Internet, it is 
necessary to go beyond technology: the Internet also involves legal, regulatory, economic, 
social and cultural development. The Internet Governance is exercised by various 
mechanisms for transparent, pluralist and democratic manner. Indeed, the Internet was built 
on the cooperation of many individuals and institutions and this pluralistic character should 
be reflected and preserved in the way it is managed, under penalty of losing the heart of 
what has been achieved successful networking: global collaboration. Overall, Western 
society has embraced the premise of liberties, especially in private relationships in which it 
operates the Internet regulation. In other words, the right only reaches society in specific 
cases, and what may unregulated part of the sphere of freedom. In this sense, we revisit the 
traditional philosophers Hobbes, Locke and Rousseau to bring a renewed view of the social 
contract and the safeguard of liberties and equality. We also look for John Rawls with the 
Theory of Justice as fairness. This is the reason why this research project proposes to 
investigate the characteristics of the information society under the aspects of political 
philosophy to defend the legitimacy of public and regulatory policy-making beyond the 
traditional model of composition and representation of the State. This is a bibliographic and 
document based study, referring to the doctrinal work, periodicals, thesis, dissertations, 
among others, as well as recommendations of technical standards and international 
agreements. 
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“Todos concordamos que a Internet se 

comporta como um espelho da sociedade 
humana. Se você olha para o espelho e 

não gosta do que vê, não quebre o 
espelho!” 

Vinton G. Cerf 
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Introdução 

 

 

Com pouco mais de 30 anos, a Internet é um fenômeno de amplitude global que tem 

inegável influência no dia-a-dia de nossa sociedade em distintos âmbitos da vida, seja para 

uso pessoal, profissionais, com fins de lazer, aprendizado, troca de informações, comércio 

ou interação com o governo. Por ser um fenômeno recente em nossa sociedade, é natural 

que os aspectos regulatórios estejam sedimentando neste momento, sobretudo para traçar os 

limites do que seria certo e errado nesta nova era da Sociedade da Informação. 

 

Sob o prisma técnico, a Internet define-se como a rede entre computadores, de 

abrangência mundial, que adota determinados protocolos padrão, em especial o TCP/IP, 

para transmissão de dados em pacotes.   

 

Atualmente esse conceito stricto sensu é insuficiente, faz-se necessário ir além da 

tecnologia: a Internet também envolve aspectos legais, regulatórios, econômicos, de 

desenvolvimento social e cultural. A Internet é o ápice da Sociedade da Informação que 

vivemos. Trata-se de uma ferramenta que impõe nova dinâmica aos mecanismos político-

sociais, visto que transforma os limites tradicionais como as fronteiras entre países e exige 

uma releitura do Direito à luz da nova realidade social, enfrentando o desafio de uma 

regulação global. 

 

A natureza da Internet sob o ponto de vista técnico é global, ou seja, desenvolve-se 

a partir de protocolos e padrões técnicos definidos para a inserção e funcionamento da rede 

mundial de computadores. Essa é uma característica que por si só já exige uma 

coordenação global no desenvolvimento desses protocolos e padrões técnicos a serem 

adotados por quaisquer operadores ou usuários da Internet.  

 

Agregando-se a outras características que enfatizam essa natureza global, tais como 

a troca de informações e a coordenação em políticas pública, é possível afirmar que existe 
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um ecossistema da Internet, ou seja, uma série de mecanismos de governança que integram 

os principais aspectos da rede, tais como técnicos, sociais e regulatórios, sem manter uma 

hierarquia entre eles, mas sim uma coordenação pela separação de competências.  

 

Outra característica inerente ao ecossistema da Internet é a participação de múltiplos 

atores, sendo que na prática, o Estado perde a condição no direito internacional tradicional 

de ser o representante por excelência. Os representantes da sociedade civil e do setor 

privado ganham iguais condições de participação na definição dessas políticas globais. 

Considerando que a Internet foi construída com base na colaboração de muitos indivíduos e 

instituições e este caráter pluralista deve ser refletido e preservado na forma como 

ela é gerida, sob pena de se perder o cerne daquilo que se logrou o sucesso da rede: a 

colaboração global. Portanto, a Governança da Internet deveria ser exercida sempre de 

forma transparente, pluralista e democrática. 

 

Com efeito, a Governança da Internet também engloba todos os aspectos da rede, na 

maneira como são percebidos pelos diversos atores envolvidos e nas formas existentes ou 

necessárias para gerenciá-los. Essa governança não se confunde com governo no sentido 

Estado, mas sim a gestão, gerência, administração da estrutura e processos da Internet.   

 

Surge, portanto, o questão central desta tese: a legitimidade dos mecanismos de 

Governança da Internet baseados no consenso a partir das abordagens “bottom up” (de 

baixo para cima, ou seja, o processo decisório é iniciado pela demanda da comunidade) e 

“multistakeholder” (multissetorial ou pluralista, com a participação de múltiplos setores). 

 

Neste sentido a pesquisa desenvolve-se para buscar os pontos de validade no 

modelo de governança da Internet no contratualismo revisitado por Hobbes, Locke, 

Rousseau e Rawls, na medida em que pressupõe a participação de todas as partes 

envolvidas nos processos decisórios e políticas. Ademais, Rawls propõe dois princípios de 

justiça fundamentais de liberdades e da diferença que seriam a base para uma sociedade 

justa.  
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Neste cenário, já é possível vislumbrar os desafios a que se impõe o Direito, seja em 

acompanhar o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação na qual a 

Internet se insere, seja na capacidade de acomodar as diversas perspectivas locais em prol 

de uma regulação global. Eis que se encontra no âmago dessa discussão sobre a regulação 

global o problema da legitimidade que, analisado sob a perspectiva da filosofia do direito, 

permite identificar os fundamentos da sociedade, do Estado e das próprias relações entre 

eles.  

 

De forma geral, nota-se que as sociedade ocidentais construírem-se a partir da 

premissa da liberdade, sobretudo nas relações privadas nas quais se insere a regulação da 

Internet. Em outras palavras, o direito só alcança a sociedade em casos específicos, sendo 

que o que não vier regulado faz parte da esfera de liberdade.  

 

Fato é que se o movimento da globalização e interdependência entre os Estados 

parecia avançar, a Internet tornou-o irreversível. Isso porque viabilizou a comunicação 

entre os diversos pontos do planeta simultaneamente, gerando contatos outrora 

inimagináveis que conquistaram rapidamente a sociedade e, consequentemente, o próprio 

Estado e as relações internacionais de coordenação entre Estados. 

 

Tais mudanças sociais e a relação da sociedade com o poder estatal, romperam 

paradigmas que repercutem na própria visão de mundo do homem. Entender as dimensões 

dessas mudanças sob o prisma filosófico é o trilho dessa pesquisa, para reconstruir o 

paradigma da legitimidade na ampla participação e no consenso da sociedade. 

 

Eis a razão pela qual a presente pesquisa propõe investigar as características dessa 

Sociedade da Informação sob os aspectos da filosofia política na legitimidade de 

formulação de políticas públicas e regulatório, além do modelo tradicional de composição e 

representatividade do Estado.  
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PARTE I - Premissas teóricas dos contratualistas e o conceito de Justiça à 
luz do pensamento de John Rawls 

 

A primeira parte da tese estabelece as premissas teóricas dos três principais filósofos 

contratualistas: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau, no que se refere à 

concepção do estado de natureza e a passagem para o estado político, que são finalmente 

incorporados na construção do pensamento de John Rawls com relação aos princípios de 

justiça para a sociedade e as organizações. 

 

Historicamente, o contratualismo desenvolve-se no século XVII, sob o contexto das 

guerras religiosas na Inglaterra e da Revolução Francesa, em oposição ao modelo vigente 

da monarquia absolutista, lançando novos paradigmas para justificar a organização política 

da sociedade e o poder da estrutura política sobre os indíviduos. 

 

Em síntese, os contratualistas defendem que há um pacto social que institui uma 

sociedade politicamente organizada, partindo de um estado anterior, denominado estado de 

natureza, passando pelos elementos de formação deste acordo, e chegando aos fundamentos 

do estado político. 

 

A questão filosófica quanto ao estado natural do homem é anterior aos 

contratualistas. Na Antiguidade grega, Aristóteles já defendia a sociabilidade natural do 

indíviduo e a realização do direito natural com a vida na polis, condão também adotado por 

São Tomás  de Aquino na Idade Média.  

 

Ao refutar a noção aristotélica de que o homem é um animal social, Hobbes 

inaugura uma nova perspectiva do estado de natureza, marcado pela instabilidade e pelo 

conflito com os homens, logo sob uma visão pessimista. Decorre desta premissa que a 

formação da sociedade política deixa de ser uma ordem natural, e passa a ser necessária 

pelo acordo de todos em formar um governo forte para garantir a segurança e a paz. 
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Partindo desta estrutura proposta por Hobbes, Locke se debruça sobre o estado de 

natureza e traz sua grande contribuição referente aos direitos naturais do homem, fundador 

da Escola Liberal do Direito Público Inglês e Americano. (CICCO, 2009).  

 

Entretanto, Locke discorda de Hobbes na medida em que o homem é bom e feliz no 

estado de natureza, logo na visão otimista, mas pode ser levado ao estado de guerra quando 

tem que julgar e punir em causa própria. Destarte, o pacto social garante uma autoridade 

julgadora imparcial e o cumprimento das leis, que devem conter a violência entre os 

homens. 

 

A idéia do contrato social volta no século XVIII, com Jean-Jacques Rousseau que 

vislumbra as condições no estado de natureza sob uma perspectiva hipotética racionalista, 

no qual se estabelecem dois estágios: primordial (otimista) e histórico (pessimista). Nesta 

linha, o contrato social aproxima os homens de sua condição de igualdade na natureza e 

será regido pela vontade geral. 

 

O filosófo contemporâneo John Rawls revisita o contratualismo para se opor ao 

pensamento utilitarista vigente, propondo um retorno hipotético à posição original, que 

equivale ao estado de natureza, na qual os homens imbuídos de um véu de ignorância, 

determinam os princípios de justiça pautados na liberdade e igualdade que regem a 

sociedade e as organizações. 

 

Cada filósofo tradicional na corrente contratualista traz sua própria contribuição 

para a concepção do estado de natureza, do direito natural, das condições que validam o 

pacto social e conferem poder na sociedade politicamente organizada. 

 

A partir destas bases filosóficas será desenvolvida a tese, trazendo ao cerne da 

problemática do consenso para a sociedade na Internet.  
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Capítulo 1 – O contratualismo pessimista de Thomas Hobbes 

 

Thomas Hobbes nasceu em Westport, Inglaterra, no ano de 1588 e morreu em 1679, 

aos 92 anos de idade. Inicia sua carreira profissional como tutor e secretário na importante 

casa de William Cavendish, na Inglaterra, onde serviu por aproximadamente três décadas. 

No exercícios de suas funções, teve a oportunidade de viajar por diversos países e conhecer 

distintas culturas, bem como encontrar com expoentes cientistas da época. Em passagem 

pela Itália, no período de 1630, interessa-se pela nova filosofia natural de Galileu Galilei e, 

em viagem pela França, conhece o filósofo racionalista René Descartes e sua contribuição 

sobre o método como o caminho para alcançar a verdade nas ciências. (OSTRENSKY, 

2008) 

 

Tais oportunidades introduziram Hobbes nos ideais da ciência moderna, que 

valoriza a experiência e a observação dos fenômenos, e uma visão mecanicista. Na 

convergência destes conhecimentos, trabalhou a construção de um sistema filosófico 

próprio, integrando três partes: corpo, homem e cidadão. 

 

A partir de 1640, Hobbes produz uma sequência de obras para tratar cada parte na 

trilogia de seu sistema filosófico. Embora elaboradas seguindo uma ordem lógica, foram 

publicadas em tempos distintos. Assim, apesar da cronologia das principais obras 

publicadas por Hobbes, a construção de seu pensamento inicia com De Corpore (1955), De 

homine (1958), Elementarum philosophae sectio tertia De cive - ou simplesmente De Cive 

(1942).  

 

Por sua experiência didática e vivência com grandes cientistas da época, Hobbes 

alimentou grandes pretensões quanto à geometria, leis da física e o fenômeno do 

movimento, bem como à filosofia da natureza. Porém, sua grande contribuição foi 

indubitavelmente no campo da ciência política, sobretudo com a obra-prima intitulada 

Leviatã, ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil (1651), mais 

conhecida simplesmente por Leviatã. 
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Ainda na esteira da produção bibliográfica de Hobbes, vale mencionar a publicação 

do manuscrito The Elements of Law Natural and Politic, ainda em 1640, que seria um 

esquisso da teoria política desenvolvida no De Cive e no Leviatã. Tal publicação tem 

relevância porque inova ao tratar a teoria moral e política como uma disciplina científica e 

metódica, através da adoção do modo de demonstração matemática reduzindo a teoria às 

regras e à infalibilidade da razão.  

 

Hobbes também deixa claro que, para ele, a investigação filosófica tem uma 

utilidade, que, no caso da política, consiste em evitar as guerras civis. As calamidades 

sofridas na guerra seriam evitadas se os homens dispusessem de uma ciência que ensinasse 

o justo e o injusto, o bem e o mal. (OSTRENSKY, 2008). 

 

Esta preocupação com o estado de guerra entre os homens e as tensões religiosas é 

consistente com o contexto histórico no qual Hobbes viveu em sua terra natal, Inglaterra. O 

autor nasceu durante a Guerra Anglo-espanhola (1585-1604), entre a Inglaterra protestante 

e a Espanha católica, quando a “Invencível Armada” inglesa venceu a frota de Filipe II. 

Viveu sob a dinastia dos Stuart, sucessora da dinastia Tudor, na qual a Inglaterra foi 

governada por James I (1603-1625), sucedido por seu filho Carlos I (1625-1649). 

Acompanhou a tomada do poder por Cromwell e a instauração da República (1649) e a 

restauração da monarquia com a ascensão de Carlos II (1660). 

 

Especialmente o auge de sua produção científica ocorreu quando se deflagrou uma 

guerra civil que culminou na troca pela força da Monarquia pela República. 

 

Em 1644, surge um grupo chamado “puritanos”, liderados por Oliver Cromwell, 

líder religioso e militar de um movimento republicano que ameaçava o Rei Carlos I. 

Aproveitando-se do conflito já instaurado entre o monarca e o Parlamento, Cromwell 

marchou para Londres e derrotou as tropas reais em Naseby (CICCO, 2009). 

 

Pouco depois, o Rei Carlos I foi capturado e acusado de trair as leis do país ao 

instaurar a tirania. Houve a tomada do Parlamento, no qual os puritanos depuseram pela 
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força a maioria dos membros, deixando 50 que condenaram o Rei à morte e institui-se pela 

primeira vez no país, um governo republicano (CICCO, 2009).  

 

Entretanto, muitos não apoiaram o novo governo, porque carecia de legitimidade 

por ter se originado da força, não do direito. São publicadas várias obras em defesa da 

República capaz de garantir a paz e a segurança tal como Hobbes já preconizava. 

(OSTRENSKY, 2008). 

 

É interessante notar que este episódio na história inglesa marcou não somente o 

pensamento de Hobbes, como também de John Locke na medida em que alguns anos 

depois desenvolveu a divisão entre o executivo e o legislativo, das funções do monarca e do 

Parlamento, conforme será tratado no capítulo seguinte. 

 

Vale salientar também que Hobbes é comumente associado ao regime absolutista e à 

defesa do Rei soberano. Entretanto, a construção do Leviatã como um Estado forte que 

garante a segurança dos cidadãos não está atrelado ao regime de governo mas à forma de 

constituição e legitimação do poder, como se evidenciou no contexto histórico. 

 

Na concepção de Hobbes, ao delinear o estado de natureza, os homens são iguais de 

maneira equitativa, ou seja, são dotados de distintas faculdades do corpo e da mente que se 

equilibram em igualdade na natureza.  

 

Neste sentido, Hobbes (2014) salienta que:  

 

“a diferença de um homem para outro não é tão 
considerável que um deles possa, com base nisso, 
reivindicar para si um benefício a que o outro não possa 
igualmente pretender.”  

 

Em outras palavras, um homem não é subjulgado ao outro por possuir maior força 

física ou mais capacidade intelectual, visto que o mais fraco pode vencer o mais forte por 

outras meios que não seja a força física.  
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Esta noção de igualdade natural do homem não está baseada, portanto, em cada um 

receber partes idênticas, mas sim no equilíbrio daquilo que cada um possui, remetendo à 

noção de distribuição equitativa. 

 

Para Hobbes, é direito natural do homem ser livre, no sentido de empregar seu 

próprio poder conforme ele mesmo quiser, para a preservação de sua própria natureza, ou 

seja, de sua vida. (HOBBES, 2014). 

 

Os homens poderiam viver livres em estado de harmonia, cada qual com sua 

habilidade equilibrada no estado de natureza, se buscassem o mesmo fim. Ocorre que, este 

estado de liberdade significa a ausência de impedimentos externos.  

 

Desta condição de liberdade total no estado de natureza, não existe nada que impeça 

um homem de preservar sua vida conforme seu próprio juízo, ainda que sobre o corpo de 

outro. Daí a famosa máxima associada a Hobbes: homo homini lúpus – o homem é o lobo 

do homem. 

 

 

Esta idéia refuta a máxima aristotélica da sociabilidade natural do homem, uma vez 

que na natureza os homens tendem a se dissociar no exercício total da liberdade. É o acordo 

político que vai criar artificialmente o ambiente de associação. 

 

 

Hobbes aponta que há três causas para a discórdia dos homens na natureza: 

competição, desconfiança e glória. Por competição, o homem entra em conflito por ganho e 

emprega a violência para se tornar senhor das pessoas. Por desconfiança, os homens vão à 

guerra por segurança, para defender-se. E por glória, os homens pelejam por sua reputação, 

para ter reconhecimento e aceitação.  
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Neste estado de guerra, não cabe o conceito de justiça, porque não há lei que o 

balize. 

 

“Dessa guerra de todos contra todos também isto é uma 
consequência: nada pode ser injusto. As noções de certo e 
errado, de justiça e de injustiça, não tem lugar aí. Quando 
não há nenhum poder comum, não há nenhuma lei; quando 
não há nenhuma lei, não há injustiça. Força e fraude são as 
duas virtudes cardeais na guerra”. (HOBBES, 2014) 

 

E se não há lei, também não haverá propriedade ou domínio, portanto o homem será 

dono daquilo que consegue possuir e manter. 

 

Hobbes não trata o estado de natureza como uma situação hipotética. Ele vislumbra 

três situações fáticas que estariam neste estágio: (i) a sociedade primitiva, por exemplo, os 

povos selvagens das Américas que eram referência à sua época; (ii) a situação de guerra 

civil no qual o Estado foi dissolvido e, portanto, retornam-se as liberdades; e (iii) a 

sociedade internacional, porque sempre existem autoridades soberanas que, para defender 

sua independência, vivem em eterna rivalidade, mantendo uma postura de guerra com suas 

armas apontadas sem se perderem de vista. (HOBBES, 2014) 

 

Para sair desta condição belicosa que o homem se encontra no exercício de sue 

direito natural, deve-se utilizar das moções voluntárias (comumente “paixões”) e da razão. 

Neste ponto, Hobbes faz uma distinção entre o direito e a lei natural. O jus naturale é a 

liberdade de agir que o homem possui; a lei natural (ou lex naturalis) é a norma ou regra 

geral estabelecida pela razão que proíbe o ser humano de agir de forma a destruir sua vida 

ou privar-se dos meios necessários a sua preservação. 

 

Portanto, de acordo com o pensamento de Hobbes, a lei fundamental da Natureza é 

procurar a paz e perseguí-la. Desta lei fundamental decorrem oito leis naturais enunciadas 

por Hobbes, embora admita que outras poderão ser deduzidas pela razão, quais sejam: 
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• a primeira lei natural é a renúncia ao direito pleno, garantindo um estado em 

que todos tenham as mesmas liberdades, sob a condição de manter a paz, 

que vai fundamentar toda a construção do pacto social.  

• a segunda trata do cumprimento do pacto celebrado, que é essencial para a 

manutenção da paz; 

• a terceira refere-se à gratidão, formulada da seguinte maneira: quem recebeu 

um benefício de outra pessoa, por simples graça, deve esforçar-se para não 

dar ao doador motivo razoável de arrependimento por sua boa vontade.  

• a quarta lei natural remete aos esforços de convivência, sobretudo 

considerando a natureza não sociável do homem.  

• a quinta lei trata do perdão, no sentido de que haja uma garantia futura de 

que devem ser perdoados aqueles que nos ofenderam no passado, mediante a 

solicitação e o arrependimento. 

• a sexta lei natural aborda a vingança, prescrevendo que a medida deve ser a 

grandeza do bem futuro e não a dimensão do mal causado.  

• a sétima lei natural é a outorga de salvo-conduto para aqueles que exercem 

as funções de mediadores para a paz.  

• é possível inferir, ainda, uma oitava lei natural referente à distribuição justa 

equitativa, ou seja, que o árbitro que recebeu a confiança daqueles que o 

escolheram dá a cada um o que é devido. 

 

Tais leis naturais que viabilizam a existência de uma sociedade política, sob um 

pacto social que é a única forma para instaurar um poder comum sobre os homens, capaz de 

defender os homens da invasão dos estrangeiros e dos danos recíprocos, garantindo sua 

segurança. (HOBBES, 2014). A soberania como último poder de mando pertence ao 

Estado, sendo absoluta e indivisível, limitada somente pelas leis naturais. 

 

Além disso, a adesão ao contrato social deve ser unânime, ou seja, todos devem 

renunciar à liberdade em prol deste contrato, caso contrário haverá desequilíbrio de 

liberdades e se manterá o ambiente de guerra. Neste sentido, confere-se todo o poder e 

força a um homem ou a uma assembléia de homens que possa reduzir todas as suas 

vontades, por pluralidade de votos, a uma única vontade. (HOBBES, 2014) 
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Hobbes entende que a formação do contrato social não é baseada no consentimento 

ou na concordância dos homens. Deve ser uma vontade uníssona e recíproca, o abandono 

de cada um ao direito natural de governar a si mesmo, que autorize um homem ou uma 

assembleia de homens a governar. 

 

Partindo da visão pessimista do homem no estado de natureza, o contrato 

hobbesiano assume um caráter negativo, no sentido de que há renúncia dos direitos que 

seriam os obstáculos para a paz. Além disso, por defender um Estado forte que se sobrepõe 

aos súditos, Hobbes é caracterizado como um pessimista absolutista, na medida em que sua 

teoria foi apontada como base do totalitarismo do Estado, condizente com a forma da 

Monarquia Absolutista da época. 
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Capítulo 2 – O contratualismo otimista de John Locke 

 

John Locke nasceu em Wrington, na Inglaterra, no ano de 1632 e faleceu em 1704. 

A trajetória de vida de Locke pode ser dividida em três grandes fases (SANTOS, 2008): 

  

• infância e formação acadêmica: nascido em uma modesta família puritana, 

seu pai foi membro da cavalaria na Guerra Civil Inglesa, na qual conheceu o 

fidalgo Alexander Popham que custeou os estudos de Locke em renomadas 

escolas até sua formação em Medicina;  

 

• atuação professional: em 1666, ainda em Oxford, Locke conheceu Lorde 

Ashley, com quem passa a nutrir profunda amizade, tornando-se seu 

secretario e assumindo diversos cargos públicos, incluindo um posto no 

Ministério do Comércio e da Agricultura; e  

 

• produção filosófica: após a morte de Lorde Ashley, já então Conde de 

Shaftersbury, Locke passa a dedicar-se integralmente às questões filosóficas. 

 

Tal como Hobbes, viveu um período conturbado na história inglesa, de transição da 

República para o retorno da Monarquia na dinastia Stuart em 1660. Mais ainda, Locke 

vivenciou o período da Revolução Gloriosa, quando os ingleses insurgiram-se contra James 

II, que culminou na ascensão de Guilherme D’Orange ao trono inglês e a declaração Bill of 

Rights (1688). 

 

Para efeitos desta tese, a principal obra analisada de Locke é o Segundo Tratado 

sobre o Governo Civil, no qual aborda a passagem do estado de natureza para o governo 

civil. 

 

O pensamento de Locke é sustentado por duas colunas: a filosofia política e a teoria 

do conhecimento (SANTOS, 2008), nas bases do empirismo inglês e da epistemologia 

moderna, que valorizam a experiência. 
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Na mesma estrutura de pensamento de Hobbes, Locke tratará do estado de natureza 

e a passagem para o estado civil pelo contrato social. Diferentemente de Hobbes, não parte 

da premissa que o estado de natureza é um estado de guerra, porém admite que os conflitos 

podem surgir. 

 

Para Locke, o estado de natureza consiste na plena liberdade e igualdade entre os 

homens, no qual são livres para decidir suas ações, dispor de seus bens, sem subordinação e 

sem depender da vontade de outro homem, dentro dos limites do direito natural.  

 

O Direito Natural se impõe a todos e garante que os homens devem preservar a 

própria vida e das criaturas que estão sob sua posse. Ademais, o homem não pode lesar a 

vida, a saúde, a liberdade e os bens de outro homem. Além do direito natural à liberdade e à 

igualdade que já constava em Hobbes, Locke agrega o direito à propriedade como um 

direito natural, que é sua grande contribuição para o contratualismo. 

 

Demonstrando sua formação eclesiástica, Locke justifica que todos são fruto da obra 

do “Criador todo-poderoso” e, portanto, devem serví-lo como único soberano na natureza, 

não se sobrepondo uns aos outros e vivendo em independência e harmonia. 

 

 

Mais adiante, Locke afirma que todos os homens estão de alguma maneira neste 

estado de natureza, obrigados individualmente às leis naturais que podem ser conhecidas 

pelo emprego da razão. 

 

 

De fato, há uma transição na justificativa deste filosófo para a condição do homem 

bom na natureza, que inicialmente esteve calcada na crença religiosa e depois assume um 

aspecto racional. 
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Conforme elucida o professor Claudio de Cicco (2009): 

 

“Locke passa a considerar tal estado de natureza não de 
guerra total, mas de paz e felicidade na liberdade e na 
igualdade, transitando aos poucos de um Tratado de Direito 
Natural, de 1660, em que a situação natural deriva da 
vontade de Deus, que criou o homem bom e feliz, para a 
visão de 1680, em que o estado natural é bom porque Deus 
o criou como tal, mas porque racionalmente se explica como 
bom viver em liberdade total e em perfeita igualdade”. 

 

Locke admite que as leis naturais podem ser violadas ainda no estado de natureza, e 

tais transgressões devem ser punidas na proporção da ofensa para assegurar reparação e 

prevenção. É a única hipótese que se abre para que um homem adquira poder sobre o outro, 

exercendo o direito de punir o transgressor e garantir a execução da lei da natureza. 

 

Entretanto, os homens não podem julgar em causa própria, cuja decisão seria parcial 

e poder-se-ia exceder em suas paixões, com intuito de vingança, instaurando o caos e a 

desordem.  

 

Neste sentido, Locke (2006) assevera que: 

  

“Homens vivendo juntos segundo a razão, sem um superior 
comum na terra com autoridade para julgar entre eles, eis o 
efetivamente o estado de natureza. Mas a força, ou a 
intenção declarada de força, sobre a pessoa de outro, onde 
não há superior comum na terra para chamar por socorro, é 
estado de guerra”. 

 

O grande jurista Norberto Bobbio (1997) conclui que:  

 

“o maior inconveniente do estado da natureza é a falta de 
um juiz para julgar as controvérsias que nascem – e não 
podem deixar de nascer – entre os indíviduos que 
participam de uma sociedade.”  
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Nota-se que Hobbes já apontava que a falta de lei que controlasse a violência do 

homem era o fator de instabilidade no estado de natureza, já para Locke é claramente a 

ausência de uma autoridade julgadora imparcial, que puna as violações aos direitos 

naturais.  

 

É neste ponto que entra a figura do governo instituído pelo contrato social, ou seja, 

uma autoridade capaz de conter o julgamento parcial do homem de acordo com seus 

interesses e frear a violência entre os homens.1 E a soberania pertence à essa autoridade por 

assim estar legitimada no consentimento de todos. 

 

Sobre o contrato social, Locke pondera que não é qualquer acordo que garante a 

passagem do estado de natureza para o governo civil. Esta transição somente ocorre quando 

 

“todos se obrigam juntos e mutuamente a formar uma 
comunidade única e constituir um único corpo político”. 
(LOCKE, 2006) 

 

O consentimento é, portanto, um elemento fundamental neste processo. É a força 

motriz para construir uma comunidade política. Sendo um único corpo político erigido no 

consentimento individual de cada um, esta comunidade deve mover-se em uma única 

direção que será determinada pela força da maioria. 

 

Locke faz uma distinção interessante entre o consentimento expresso e tácito na 

formação do contrato social. Para ele, o primeiro é de fácil percepção, uma vez que será 

manifestado por qualquer homem ao entrar em qualquer sociedade, sendo o ato que o faz 

membro da sociedade ou súdito do governo. A dificuldade concentra-se em identificar o 

consentimento tácito em que um homem submete-se à uma determinada sociedade ou 

governo sem uma manifestação expressa.  

 

 
                                                
1 Nota-se a semelhança no pensamento de Hobbes ao justificar a necessidade do contrato social que, para ele, “é a única 
forma para instaurar um poder comum sobre os homens, capaz de defender os homens da invasão dos estrangeiros e dos 
danos recíprocos, garantindo sua segurança”. (HOBBES, 2014) 
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O filósofo inglês John Locke trabalha com a noção de propriedade para admitir o 

consentimento tácito, ou seja, aquele que possuir um bem ou desfrutar dos domínios dentro 

de uma comunidade ou governo, manifesta tacitamente sua concordância e está sujeito às 

suas leis. 

 

Discute, ainda, a percepção do consentimento para aquele que nasce em 

determinado sociedade já constituída. Para ele, a partir do momento em que se está apto a 

exercer seus direitos, o homem pode escolher consentir com o governo e sujeitar-se às leis 

instituídas. Não há, portanto um obstáculo à liberdade natural que será assegurada na 

escolha do indivíduo.  

 

A sociedade política é, portanto, constituída a partir da renúncia do poder natural do 

homem de preservação e punição de ofensas, tornando-se a comunidade o árbitro que dita 

regras imparciais e detém os meios de fazê-las cumprir. Nas palavras de Locke (2006): 

 

“todas as vezes que um número qualquer de homens se unir 
em uma sociedade, ainda que cada um renuncie ao seu 
poder executivo da lei da natureza e o confie ao público, lá 
e, somente lá, existe uma sociedade política ou civil” 

 

 

A passagem do estado de natureza para a sociedade política é clara para Locke, a 

adesão voluntária à uma comunidade com uma autoridade julgadora que possa sanar as 

controvérsias e reparar as violações, autoridade que seria, portanto, o legislativo ou os 

magistrados nomeados. 

 

 

Nesta linha, não cabe a figura da monarquia absoluta como legítimo governo civil, 

porque o monarca concentraria as funções de executivo e legislativo, carecendo-lhe a 

imparcialidade da autoridade julgadora. 
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Locke parte do pressuposto que os homens poderiam conviver em paz no estado de 

natureza, por isso é considerado otimista. Ademais, inclui no rol de direitos naturais neste 

estágio inicial a propriedade como consequência do trabalho do homem, defendendo que 

 

“embora as coisas da natureza sejam dadas em comum, o 
homem, sendo senhor de si mesmo e proprietário de sua 
própria pessoa e das ações de seu trabalho, tem ainda em si 
a justificação principal da propriedade; e aquilo que 
compôs a maior parte do que ele aplicou para o sustento ou 
o conforto de sua existência, à medida que as invenções e 
as artes aperfeiçoam as condições de vida, era 
absolutamente sua propriedade, não pertencendo em 
comum aos outros.” 

 

Admite que se pressionados e ameaçados, os homens passarão ao estado de guerra. 

Assim, justifica a passagem para a sociedade política nos moldes similares a Hobbes, ou 

seja, passar de uma situação de exercício pleno dos direitos em uma condição instável para 

salvaguarda mútua de liberdades e garantindo a segurança, a paz e o bem comum do povo. 

 

Há, contudo, dissonância quanto à caracterização desta sociedade política. Hobbes 

preconiza a figura do Estado somente. Já Locke pondera que é uma passagem para uma 

comunidade social, que traz a figura do executivo e do legislativo, que pode adotar distintas 

formas de governo nos termos do pacto social, como democracia, oligarquia, monarquia 

eletiva etc. Refere-se, portanto, à civitas, uma sociedade humana politicamente organizada 

que se apresenta como um conjunto independente e que age segundo sua própria natureza, 

ou seja, age para a preservação da comunidade. (LOCKE, 2006) 

 

Ademais, Hobbes e Locke defendem o direito de resistência. Para o primeiro, é o 

único direito da natureza que pode ser mantido e justifica uma revolução. É uma espécie de 

resgate da procuração na passagem para o estado político. Para Locke, este direito ocorre 

quando o contrato é desfeito e retorna-se ao estado de natureza pleno, abrindo-se novo ciclo 

para consentir com um pacto social. 

 

Cicco (2009) relembra que após a queda dos puritanos e restauração da Monarquia 

Anglicana na Inglaterra, em 1688, muitos puritanos, que compartilham as premissas 
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filosóficas de Locke, migraram para a colônia nas Américas, onde futuramente fundaram os 

Estados Unidos da América cujo pensamento reflete-se na Declaração de Independência de 

1776:  

 

“Consideramos evidentes por si mesmas as verdades 
seguintes: todos os homens são criados iguais; estão 
dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre 
os quais se encontram a vida, a liberdade e a procura pela 
felicidade. Os governos são estabelecidos pelos homens 
para garantir esses direitos, e seu justo poder emana do 
consentimento dos governados”. 

 

Esta noção de liberdade e igualdade entre os homens é, até hoje, a base da sociedade 

estadunidense e refletirá no fundamento dos alicerces da sociedade na Internet. 
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Capítulo 3 – O contratualismo eclético de Jean-Jacques Rousseau 

 

Jean-Jacques Rousseau nasceu em Genebra no ano de 1712, e viveu até 1778. Teve 

uma infância difícil marcada pelo falecimento de sua mãe no parto e a ausência de seu pai. 

Sua vida foi errática, com idas e vindas entre França, Itália e Genebra. 

 

Conviveu com escritores e filósofos do Iluminismo, dentre eles François Mariet 

Arouet - mais conhecido como Voltaire, Denis Diderot e Jean Le Rond D’Alembert, os 

quais realizaram pesadas críticas à sua concepção do homem no estado de natureza e a 

transição ao estado político, com embates intelectuais por cartas que foram publicadas ao 

longo da história.  

 

Para efeitos desta tese, utilizaremos duas obras principais de Rousseau, o Discurso 

sobre a origem da desigualdade entre os homens (1755), apresentado no concurso proposto 

pela Academia de Dijon, no qual detalha a concepção do estado de natureza e a razão pela 

qual os homes se afastam da sua condição de igualdade; e o Contrato Social (1762), que 

traz a construção da passagem para o estado político através do pacto social e a vontade 

geral, que garantem a liberdade e a igualdade. 

 

Rousseau traz novas respostas às questões já tratadas por Hobbes, Locke e outros 

filósofos quanto à origem da sociedade, focando na passagem entre o estado de natureza 

para o estado político, com um estágio intermediário. 

 

Para ele, a noção do estado de natureza é hipotético porque seria impossível retornar 

à condição original. Por isso, estabelece um raciocínio para identificar os diferentes 

estágios na evolução do homem na natureza. 

 

No estado de natureza originário, o homem possui amor por si e é solitário, vivendo 

em harmonia com os outros homens. Assim, é marcado pela igualdade entre os homens, 

que são naturalmente bons e piedosos. 
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Rousseau e Hobbes concordam no instinto natural do amor de si ou desejo natural 

de conservação no estado de natureza, mas diferem quanto às consequências na interação 

entre os homens. Para Hobbes seria uma ameaça quando os interesses não se coadunam, 

enquanto Rousseau adiciona o elemento da piedade, porque enxerga uma etapa 

intermediária de felicidade simples em satisfazer as necessidades e usufruir a associação 

livre. Ademais, piedade reflete um paixão primitiva do homem que inspira uma 

repugnância pelo sofrimento de outro homem. 

 

Rousseau explica que o homem é dotado de perfectibilidade, ou seja, a capacidade 

de se aperfeiçoar, evoluindo suas habilidades para se adaptar às circunstâncias. Esta é uma 

das primeiras razões para introduzir a desigualdade entre os homens, porque alguns vão 

utilizar essa capacidade e adquirir outras qualidades, enquanto outros permanecerão no 

estado originário. 

 

Alguns homens percebem que não podem criar novas forças, portanto devem unir 

sua força com outras forças, assim a força de todos é maior que a força desorganizada. 

Estes indivíduos passam a ter associações temporárias para vencer adversidades, o que os 

torna mais sedentários e desperta a vontade de sobressair no grupo. Ocorre, também, uma 

primeira revolução técnica neste estado de natureza com o aprimoramento das regras de 

plantio que permitem assentar no mesmo local.  

 

Quando deixou de ser nômade, surgem os primeiros núcleos sociais – a família, e 

daí o maior convívio cotidiano entre os homens, que passam a estabelecer costumes e 

tradições. Trata-se, portanto, do estado de natureza histórico, porque ainda não há uma 

sociedade politicamente organizada. 

 

Ocorre, então, uma segunda revolução técnica, com o aprimoramento de processos 

de metalurgia e agricultura, o estabelecimento de divisão de trabalho e o assentamento em 

propriedades privadas. Logo, instauram-se as desigualdades, pois alguns núcleos teriam 

mais bens que os outros. Ao sociabilizar-se que o homem deixa sua condição natural e entra 

em conflito ou o estado de guerra com as desigualdades e o amor próprio. Eis a terceira 

etapa de um estado social histórico. 
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Assim como Locke, Rousseau trabalha o conceito de propriedade privada, embora 

em menor extensão. Para o filósofo de Genebra, a propriedade é um dos elementos que 

fundamentam a transição para a sociedade civil. Em suas palavras:  

 

“O primeiro que tendo cercado um terreno afirmou, isto é 
meu, e encontrou gente suficientemente simples para nele 
acreditar, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil”. 
(ROUSSEAU, 2013). 

 

A propriedade não é um direito natural, sendo apenas uma apropriação do mais forte 

– o que Locke refuta, principalmente porque a propriedade advém do trabalho e não do 

domínio. Os homens tornam-se maus com a propriedade porque se afastam do desejo de 

união originário e passam a proteger seus bens. 

 

Com a vida do homem em sociedade, o problema central torna-se assegurar uma 

forma de associação que defenda e proteja a força comum e os bens dos membros, na qual 

cada um unindo-se a todos permaneça livre. Com genialidade, Rousseau extrai do 

racionalismo cartesiano uma doutrina verdadeiramente democrática que realiza o princípio 

da igualdade, na qual o homem sai da servidão da natureza e elevasse à dignidade de 

cidadão. (CICCO, 2009). 

 

 

O contrato social é, portanto, a solução que viria para estabelecer uma ordem justa e 

assegurar as liberdades e a igualdade dos homens. A igualdade estaria representada na 

vontade geral, independente das riquezas dos homens. 

 

 

Destarte, a noção de justiça está presente no pacto social pela deliberação conjunta e 

a utilidade que surge deste acordo. 
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Este contrato é realizado entre os homens, não com o soberano, por isso preserva-se 

a liberdade individual dos contratantes. A partir da união de muitos em torno de um 

objetivo comum, o que há é a formação de um corpo maior e diverso dos corpos individuais 

dos membros que o como em. Forma-se uma pessoa pública, um corpo moral ou coletivo. 

O ato de união é o pacto social. (BITTAR e ALMEIDA, 2006) 

 

A vontade geral, que guiará o corpo político, é um dos elementos-chave na teoria 

rousseuniana. Vontade de todos e a vontade geral são conceitos distintos. A vontade de 

todos é a somatória das vontades particulares com o intuito de caracterizar o interesse 

comum. Já a vontade geral é a soma das diferenças quando se toma os extremos das 

vontades particulares. Para obter a vontade geral é imprescindível que não haja sociedade 

parcial no Estado, bem como que cada individuo manifeste somente a própria vontade 

particular. 

 

No tocante à soberania, Rousseau concorda com Hobbes que deve ser una e 

indivisível, mas a diferença é que ela não é depositada no soberano e sim no povo. 

Inaugura, portanto, o conceito de soberania popular. Por conta disso, somente a democracia 

direta seria válida, porque permite ao povo exercer sua soberania e estabelecer a vontade 

geral. Em suas palavras:  

 

“Cada um de nós põe em comum sua pessoa e toda a sua 
autoridade, sob o supremo comando da vontade geral, e 
recebemos em conjunto cada membro como parte 
indivisível do todo.” (ROUSSEAU, 2012) 

 

Rousseau parte da divisão de poderes proposta por Locke, entre legislativo e 

executivo, e adapta para a condição do povo soberano. O legislativo cabe ao povo e, 

segundo o pacto social, somente a vontade geral obriga os homens em sociedade. O 

legislador é um cidadão como os demais e, portanto, na tarefa de definir as regras a serem 

observadas pela sociedade não deve impor sua vontade particular tampouco empregar o uso 

de violência. Além disso, uma outra figura que não o legislador deve se assegurar da 

execução das leis. 
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Outra noção interessante no pensamento do Cidadão de Genebra remete à contínua 

renovação do corpo político pela expressão da vontade geral, para retardar a degeneração e 

a consequente morte do Estado. Neste sentido, vale colacionar uma interessante observação 

de Pissara (2008): 

 

“O Estado não vive através das leis, mas através da 
soberania; tal qual o coração garante a vida pela sua 
pulsação, o povo soberano garante a vida do corpo político 
ao recriar continuamente o momento da sua constituição. O 
corpo político tende para a morte, é certo, mas se o seu 
envelhecimento for retardado aquela também o será.” 

 

Essa percepção de mutabilidade da vontade geral, que deve ser absorvida 

constantemente pelos processos políticos do Estado, é uma das principais características 

que torna o pensamento de Rousseau aplicável em qualquer sociedade e estrutura de 

governo. 

 

De fato, vale mencionar ainda que os ideais de igualdade e liberdade de Rousseau 

foram incorporados na Revolução Francesa (1789), e inaugura um novo modelo 

socioeconômico chamado Liberalismo, no qual o indivíduo vale por si mesmo e o Estado 

está a serviço desse indivíduo. 

 

 

Ademais, o movimento de independência norte-americano (1776) também adotou a 

ideologia2 liberal. O “Novo Mundo”, como era conhecido o território que hoje compreende 

os Estados Unidos da América – EUA, recebeu muitos imigrantes ingleses e europeus de 

crença protestante, que fugiam das perseguições religiosas em sua terra Natal. Trouxeram 

consigo o pensamento de Locke e Rousseau, sobretudo da propriedade privada, a bondade 

do homem e o contratualismo da vontade geral. 

 

 

                                                
2 O termo “ideologia” é comumente utilizado de maneira errada, sendo aplicado como sinônimo de filosofia. Nesta tese, 
utilizamos no sentido de um pensamento filosófico aplicado ao poder e não o pensamento de um filósofo. 



 
40 

Rousseau pode ser considerado um contratualista eclético porque parte do 

pressuposto que o homem é bom, logo otimista no estado de natureza primordial. Na 

sociabilização do homem que consiste no estado de natureza histórico, surge a 

possibilidade de desordem e conflito entre os homens, que foram corrompidos por se 

afastarem da condição natural de igualdade, sendo assim um viés pessimista. 
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Capítulo 4 – O contratualismo da Justiça como Equidade de John 
Rawls  

 

John Rawls nasceu em Baltimore no ano de 1921 e faleceu em 2002. É um filósofo 

norte-americano contemporâneo que construiu sua carreira acadêmica principalmente na 

Universidade de Harvard3. Produziu um extenso conjunto de obras literárias, sendo as 

principias “Uma Teoria de Justiça”, “Liberalismo Político” e “Direito dos Povos”.  

 

Para efeitos desta tese, utilizamos sua principal obra “Uma Teoria de Justiça” 

(edição de 2008), publicada em 1971 e revisada até 1990, bem como a atualização de seu 

pensamento em “Justiça como Equidades – uma reformulação” (publicada em 2003).  

 

Interessante notar que o próprio autor admite que elaborou sua teoria de justiça em 

resposta ao utilitarismo, vigente à época. Ao longo de sua obra, são notáveis as inúmeras 

comparações e reflexões para afastar o pensamento utilitarista, bem como ao intuicismo, 

razão pela qual considera uma terceira via ao pensamento vigente. 

 

Apoiou-se no contratualismo e em Kant, que também fez comparações de rejeição 

ao utilitarismo, para desenvolver sua principal teoria através de uma “explanação 

sistemática alternativa da justiça”. (RAWLS, 2008) 

 

Justiça é um conceito fluído que admite diversas acepções. Rawls parte da definição 

que a justiça é a virtude primeira das instituições sociais, assim como a verdade o é dos 

sistemas de pensamento (RAWLS, 2008). Portanto, trata-se de uma concepção política de 

justiça. Neste sentido, é importante destacar que a discussão de justiça envereda por traçar 

os princípios básicos do contrato social para uma sociedade justa, o que se chamou “justiça 

como equidade”. 

 

Em seu estudo, Rawls propõe que a sociedade deve ir além de promover o bem 

                                                
3 Para um leitura mais apurada da biografia de John Rawls recomenda-se o estudo disponível em: 
https://grupoeticaejustica.wordpress.com/textos/uma-breve-biografia-de-john-rawls/  
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comum, devendo também ser regulada por uma concepção pública de justiça. Isto significa 

que todos os membros de uma sociedade bem-ordenada devem aceitar e conhecer os 

princípios de justiça, bem como as instituições sociais devem atende-los. 4 

 

Dessarte, objeto da justiça deve balizar a maneira como as instituições sociais 

distribuem os direitos e deveres fundamentais e distribuem os recursos e vantagens na 

cooperação social.5 

 

Desenvolve-se, assim, dois momentos na teoria de Rawls. Primeiro, ele explica 

como um grupo na posição original neutralizado de interesses pessoais que definem os 

princípios de justiça; assim como tais princípios serão aplicados na estrutura básica. Outra 

parte é a definição de quais são os princípios de justiça propostos por Rawls. 

 

4.1. Método de formação do contrato social na justiça como equidade 

 

Rawls apresenta um método pelo qual indivíduos racionais e livres, sob um contrato 

social hipotético, definem os princípios de justiça que regerão a sociedade e as 

organizações. Vale mencionar que o autor não propõe a criação de um novo pacto social, 

valendo-se das condições e do contrato atual, sua proposta é recriar as condições iniciais 

nas quais se baseia o acordo.  

 

Para tanto, cria a “posição original” que seria o equivalente ao estado de natureza 

em Locke, Hobbes e Rousseau. Nesta situação hipotética6, alguns indivíduos representando 

o todo da sociedade estariam submetidos ao véu da ignorância para definir os princípios 

que fundamentam o contrato social.  

 

                                                
4 Do autor: “é uma sociedade na qual (1) todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios de justiça; e 
(2) as instituições sociais fundamentais geralmente atendem, e em geral se sabe que atendem, a esses princípios”.RAWLS, 
2008 
5 Do autor: “O objeto principal da justiça é a estrutura básica da sociedade, ou, mais precisamente, o modo como as 
principais instituições sociais distribuem os direitos e os deveres fundamentais e determinam a divisão das vantagens 
decorrentes da cooperação social”. RAWLS, 2008 
6 Trata-se de uma situação hipotética porque seria impossível voltar ao estado original. 
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Véu da ignorância significa que os participantes deste grupo no estado de natureza 

não sabem sua idade, gênero, inteligência, força, posição social, religião etc.  

 

As condições do véu da igualdade são fundamentais para garantir que os resultados 

sejam equitativos e não seriam desviados por interesses pessoais, permitindo uma avaliação 

neutra, sem influências de características naturais ou circunstâncias sócio-econômicas.7 

 

Ademais, sob o prisma filosófico, a construção da posição original baseia-se na 

noção do “númeno” ou “noúmeno” de Kant, ou seja, em contraposição ao fenômeno, o 

númeno é a coisa em si, uma realidade que e alcançada independe da cognição humana. 

Para Douglas (2015), a metodologia proposta por Rawls toma esta distinção kantiana como 

pressuposto e não necessariamente apresenta validação para sua aplicação na posição 

original. 8 

 

É a possibilidade de uma avaliação mais aprofundada das condições que serão 

inseridas no contrato social e a respectiva aplicação em casos concretos. É um processo 

quase dialético, no sentido de permitir a revisão e adaptação dos conceitos acordados na 

posição original, conferindo maior solidez ao resultado. 

 

Cada indivíduo traz para a posição original sua própria noção de justiça que será 

articulada perante o grupo de participantes. Uma vez que haja concordância em alguns 

princípios gerais, eles devem ser validados com a noção de justiça para que sejam 

amplamente aceitos. Neste momento, Rawls introduz a idéia de um equilíbrio reflexivo que  

“é equilíbrio porque finalmente nossos princípios e juízos 
coincidem; e é reflexivo porque sabemos a quais princípios 
nosso juízos se adaptam e conhecemos as premissas que 
lhes deram origem.” (RAWLS, 2008) 

 
                                                
7 Do autor: “Os princípios de justiça são escolhidos por trás de um véu de ignorância. Isso garante que ninguém seja 
favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do acaso natural ou pela contingência de 
circunstâncias sociais”. Ibidem, página 15 
8 Do autor: “This concept draws on Kant`s distinction between the physical body (the phenomenal self) that is affected by 
casual laws and the non-physical mind or rational being (the noumenal self) that is not. Rawls’ methodology does not 
require this to be an actual distinction; only that it is possible for someone to adopt this perspective for the purposes of the 
thought experiment.” Página 59 
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O resultado da posição original são os princípios que norteiam o contrato social e, 

consequentemente, aos quais se submetem a sociedade e as organizações. Trata-se, 

portanto, do fundamento da teoria de Rawls. 

 

Douglas (2015) categoriza o método de Rawls em quatro estágios: posição original, 

Constituinte, fase legislativa e fase judiciária.  

 

Após a definição dos princípios na fase inicial, algumas informações gerais da 

sociedade são reveladas aos participantes, por exemplo sobre o desenvolvimento 

econômico e os recursos naturais disponíveis nesta sociedade. Assim, os participantes da 

posição original definem um conjunto de direitos e deveres fundamentais sob a égide dos 

princípios acordados. Por isso chamar uma fase Constituinte. 

 

Em seguida, devem criar leis que salvaguardem a implementação dos princípios e 

da Constituição, sendo uma atividade legislativa. E, consequentemente, com todas as 

informações reveladas sobre as condições gerais e particulares, os participantes atuarão 

como juízes e supervisores para assegurar o cumprimento das leis, da Constituição e dos 

princípios, bem como retornam à condição de cidadão submetidos às regras estabelecidas. 

 

4.2. Os princípios de Justiça 

 
Rawls propõe dois princípios de justiça que seriam escolhidos através do método 

descrito anteriormente, concebendo assim a justiça como equidade: princípios justos que 

são escolhidos em circunstâncias de equidade nos quais somente os fatores morais 

relevantes influenciam a decisão. São eles: o princípio da liberdade igual e o princípio da 

equitativa igualdade de partida. 

 

É interessante notar que houve uma evolução dos enunciados dos princípios de 

justiça de Rawls, conforme demonstra o quadro abaixo: 
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Tabela 1 - Quadro comparativo: Enunciados dos princípios de justiça de Rawls9 
 
Teoria da Justiça  Justiça e 

Democracia  
Liberalismo 
político 

Justiça como 
Equidade: uma 
reformulação  

1971 1978 1993 2002 (baseado em 
apostila de 1989),  

Primeiro: cada 
pessoa deve ter um 
direito igual ao 
sistema mais 
extenso de iguais 
liberdades 
fundamentais que 
seja compatível com 
um sistema similar 
de liberdades para 
as outras pessoas 

(1) Cada pessoa tem 
direito igual a um 
sistema plenamente 
adequado de 
liberdades e de 
direitos básicos 
iguais para todos, 
compatíveis com um 
mesmo sistema para 
todos. 

a. Cada pessoa tem 
um direito igual a 
um sistema 
plenamente 
adequado de 
liberdades 
fundamentais que 
seja compatível com 
um sistema similar 
de liberdades para 
todos. 

(a) cada pessoa tem 
o mesmo direito 
irrevogável a um 
esquema 
plenamente 
adequado de 
liberdades básicas 
iguais que seja 
compatível com o 
mesmo esquema de 
liberdades para 
todos; e 

Segundo: as 
desigualdades 
sociais e 
econômicas devem 
estar dispostas de tal 
modo que tanto: (a) 
se possa 
razoavelmente 
esperar que se 
estabeleçam em 
benefício de todos 
como (b) estejam 
vinculadas a cargos 
e posições 
acessíveis a todos. 

(2) As 
desigualdades 
sociais e 
econômicas devem 
preencher duas 
condições: em 
primeiro lugar, 
devem estar ligadas 
a funções e a 
posições abertas a 
todos em condições 
de justa (fair) 
igualdade de 
oportunidades; e, 
em segundo lugar, 
devem proporcionar 
a maior vantagem 
para os membros 
mais desfavorecidos 
da sociedade. 

b. As desigualdades 
sociais e 
econômicas devem 
satisfazer duas 
condições. A 
primeira é que 
devem estar 
vinculadas a cargos 
e posições abertos a 
todos, em condições 
de igualdade 
equitativa de 
oportunidades; a 
segunda é que 
devem redundar no 
maior benefício 
possível para os 
membros menos 
privilegiados da 
sociedade. 

(b) as desigualdades 
sociais e 
econômicas devem 
satisfazer duas 
condições: primeiro, 
devem estar 
vinculadas a cargos 
e posições 
acessíveis a todos 
em condições de 
igualdade equitativa 
de oportunidades; e, 
em segundo lugar, 
tem de beneficiar ao 
máximo os 
membros menos 
favorecidos da 
sociedade (o 
princípio da 
diferença). 

 

No princípio das liberdades, é interessante notar as seguintes mudanças: (i) desde a 

segunda definição (1978) não se utilizar mais o “deve ter”, substituído pela forma assertiva 

“tem”; (ii) a primeira menção a “sistema mais extenso” foi trocada por “sistema plenamente 

adequado”, cuja justificativa encontra-se no Liberalismo Político e será explicada abaixo 
                                                

9 O quadro foi realizado de acordo com a ordem histórica das publicações entretanto, nota-se claramente que a evolução do 
principio responde a outra ordem. Talvez justificado pelo momento de escrita do autor e não da publicação, mas não nos 
cabe avaliar essa hipótese. 
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[trazer explicação a partir da pagina 345 liberalismo]; (iii) a referência às liberdades sofreu 

alteração em todas as versões referindo-se, respectivamente, a “iguais liberdades 

fundamentais”, “liberdades e direitos básicos para todos”, “liberdades fundamentais”, e 

“liberdades básicas iguais”. Tais mudanças são compatíveis com a justificativa para a 

mudança em sistemas anteriormente; e (iv) na parte final, houve substituição de “para as 

outras pessoas” para “de todos”, uma hipótese de que incluiu a pessoa ao todo, trouxe para 

dentro do sistema, enquanto antes dava a ideia de algo separados para outras pessoas. 

 

Em Liberalismo Político, Rawls traz ajustes ao conceito de liberdades a partir de um 

diálogo com Hart. Primeiramente, o texto anterior que mencionava “sistema mais extenso” 

sofreu uma modificação para evitar uma ambiguidade.  

 

O princípio da diferença sofreu uma grande alteração desde a primeira versão, porém 

manteve-se estável ao longo dos anos. Uma hipótese para as pequenas diferenças no texto 

podem ser de tradução, visto que não alteram a semântica. 

 
  



 
47 

PARTE II – A construção do consenso da sociedade na Internet à luz da 
visão contratualista 

 

Nesta segunda parte desenvolver-se-á a tese de que a partir das premissas 

contratualistas é possível legitimar a construção dos modelos de consenso na sociedade da 

Internet.  

 

 

Usuários na Internet são diretamente afetados pelas decisões relativas à gestão na 

Internet e deveriam participar dos processos decisórios. Há, outrossim, grande 

heterogeneidade destes usuários, consequência da evolução da própria Internet global e 

aberta, que congrega várias culturas e distintos interesses. A pluralidade é saudável sob o 

ponto de vista de obter o maior número de opiniões possíveis, porém traz um desafio para 

acomodar todos os interesses, sobretudo aqueles opostos.  

 

 

Por conta disso, para fomentar a ampla participação nos processos decisórios é 

necessário adotar mecanismos que permitam a construção do consenso, incluam a todas as 

partes interessadas, mantenham transparência nos processos e efetivamente confiram 

oportunidades para contribuir com a tomada de decisão. 

 

 

Outro desafio deste modelo de participação reflete-se no papel a ser desempenhado 

pelo Estado nas discussões de Internet. Tradicionalmente, o Estado é o único autor nas 

decisões de políticas públicas. Nesta linha de participação ampla e inclusiva, o Estado não 

deveria ser mais o autor exclusivo no processo de decisões de políticas públicas 

relacionadas à Internet. Tampouco ser excluído. O Estado, em sua qualidade de 

representante dos interesses do país, continuaria a ter voz e muitas vezes conduziria os 

processos de tomada de decisão.  
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Outrossim, deve inovar no sentido de ampliar a consulta aos outros atores não 

governamentais, aqui incluídos o setor privado, as associações da sociedade civil e os 

usuários diretamente afetados pelas decisões. Não poderia deixar também de incluir a 

comunidade técnica-científica para garantir a estabilidade da Internet e a exequibilidade das 

decisões. 

 

Na base desta construção de processos decisórios, colocam-se algumas reflexões: a 

Internet gerou uma nova sociedade? Qual é o fundamento de legitimidade da regulação 

global da Internet? 

 

Por uma limitação do escopo desta tese, não realizar-se-á uma extensa abordagem 

dos mecanismos que estão envolvidos no Ecossistema da Internet10. Após retomar a origem 

e a evolução do conceito de Internet, será possível abordar o tema da governança da 

Internet sob o olhar da construção de processos de participação e coordenação., colocando 

em destaque os exemplos pragmáticos de aplicação do consenso no processo de tomada de 

decisões dentro da comunidade técnica (IETF) e da participação inclusiva e multissetorial 

(IGF). 

 

 

 

 

  

                                                
10 Para uma leitura mais detalhada da evolução e mecanismos da Governança da Internet, 
recomendamos os capítulos 1 a 5 da dissertação de Mestrado (GATTO, 2008). 
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Capítulo 1 -  O fundamento de Internet e os esforços de 
padronização 

 

1.1. A origem do “internetworking” 

 

O termo “internet” é uma diminuição da palavra em inglês “internetworking” que 

significa “entre redes”, salientando o aspecto de comunicação entre redes que caracteriza a 

“rede das redes. 

 

A Internet é uma rede de comunicação mundial entre dispositivos (computadores, 

laptops, celular, tablets etc) que utiliza uma linguagem comum para isso, ou seja, um 

código específico para a transmissão e recepção de dados. 

  

A transmissão de dados entre dispositivos pela Internet é similar à comunicação 

humana, visto que os homens conversam através de um determinado mecanismo de 

linguagem, por exemplo, um idioma. Quando duas pessoas dialogam, é necessário que 

falem e entendam o mesmo idioma. Mas, antes disso, foi necessário que houvesse um 

idioma, construído a partir de um alfabeto inicial e com regras próprias, sintaxe e 

semântica.  

  

Da mesma forma, ocorre a comunicação entre computadores. Primeiro, foi 

necessário estabelecer um alfabeto para determinar a linguagem que os computadores 

utilizam: linguagem binária. A partir daí, desenvolveu-a a comunicação entre dois 

computadores. Isso ocorreu nas décadas de 50 e 60, quando houve o fortalecimento da 

computação e a ocorrência das primeiras comunicações entre computadores através da 

comutação de pacotes, as chamadas redes acadêmicas, na fase que se pode chamar pré-

Internet. 

 

Novas redes surgiram utilizando as técnicas de transmissão de dados entre 

dispositivos. Entretanto, devido às implementaçõres distintas das linguagens dos aparelhos, 

muitos não foram capazes de se conectar entre si na mesma rede. Em tese, cada rede 
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adotava sua própria língua, o que equivale ilustrativamente à dizer que a máquina da REDE 

A se comunicava somente em inglês, enquanto a máquina da REDE B, em francês e assim 

por diante. Não havia exatamente tradutores nesse circuito. 

 

Por conta disso, na década de 70, inicou-se um processo de padronização e 

organização, análogo ao “esperanto” das redes, cujo protocolos centrais são o Internet 

Protocol – IP e o Transmission Control Protocol – TCP. A nova rede – INTERNET foi 

identificada, portanto, pelo diminutivo do termo em inglês Internetworking. Somente após a 

adoção de uma linguagem comum para todas as redes isoladas tornou-se possível formar a 

comunicação mundial entre computadores. 

 

Logo, define-se tecnicamente “internet” como a rede de comunicação entre 

computadores, de abrangência mundial, que utiliza protocolos determinados para 

transmissão de dados em pacotes.  

 

Nessa linha, relembra o Professor Demi Getschko11, considerado o pai da Internet 

no Brasil: 

 

“O nome Internet foi cunhado para a rede por extensão de 
uso da denominação de parte de seu protocolo: o IP – 
Internet Protocol – trecho do padrão que define a 
`linguagem’de conexão que ela usa e que significa 
literalmente ‘protocolo entre redes’. Reside aí outro 
aspecto fundamental da rede, que é precioso e 
cuidadosamente preservado: a Internet é o resultado da 
interconexão de milhares de redes, que colaboram e se 
coordenam para montar a rede global”. 

 

Vale notar que há, de fato, uma celeuma quanto à grafia do termo “internet” ou 

“Internet” que tem uma explicação conceitual e histórica. 

 

Kurbalija (2012) menciona que o famoso periódico “The Economist” adotou o 

padrão editorial em 2003 para escrever “internet” com minúscula, em analogia aos outros 

                                                
11  
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meios de comunicação como “telefone”, “telégrafo”, “televisão” e “rádio”. Esta é a grafia 

também recomendada pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa – VOLP (2009), 

no qual encontra-se o verbete “internet”, proposta em minúscula, como um substantivo 

feminino. 

 

A questão sobre a grafia adequada para o termo voltou a ser discutida na 

Conferência Plenipotenciária da União Internacional de Telecomunicações (UIT), realizada 

em Antália, Turquia, em 2006, quando uma das resoluções trazia o termo “Internet”. Neste 

sentido, convencionou-se adotar o termo “internet” em referencia ao sistema e “Internet” 

como o conceito mais amplo. 

 

Para efeitos desta tese, adotar-se-á “Internet”, com a primeira letra maiúscula, 

definida por  

“a rede entre computadores que adota protocolos-padrão, 
essencialmente o TCP-IP, para transmissão de dados via 
pacote (comutação), que permite a comunicação simultânea 
entre usuários, a troca de mensagens eletrônicas, o acesso 
a portais eletrônicos, a formação e participação em 
comunidades, a transmissão de dados (texto, som, voz, 
vídeo), o comércio eletrônico, a difusão de conhecimentos, 
dentre outras atividades.” (GATTO e MOREIRAS, 2010) 

 

1.2. A arquitetura da Internet 

 

Outro elemento chave para a construção da Internet é a sua arquitetura em camadas. 

Há três camadas principais que didaticamente compõe esta arquitetura, embora valha 

mencionar que sob o ponto de vista técnico da engenharia de redes, é possível estabelecer 

mais subdivisões, com modelos entre cinco e sete camadas. 

 

A primeira camada denominada “infra-estrutura de telecomunicações” remete ao 

caminho físico, visível ou não, na qual a comunicação da Internet ocorrerá. Trata-se da 

camada que cuida da transmissão direta no meio físico, por exemplo, estrutura de 

cabeamento (linhas telefônicas, fibra ótica) ou de ondas e espectro (rádio, satélite, telefonia 

celular).  
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A segunda camada refere-se propriamente à camada Internet ou camada de rede, 

que permite que os dados trafeguem por diversos caminhos físicos até alcançar o seu 

determinado destino. Por ser uma camada tão importante para o desenvolvimento da rede, 

os respectivos padrões devem ser abertos e, conseqüentemente, propagados pela 

comunidade técnico-acadêmica, assegurando a interoperabilidade nessa comunicação. 

Além disso, diversos fabricantes podem adentrar à rede sem nenhuma dificuldade. 

 

A última camada identifica-se pelo conteúdo e pelos padrões de aplicação. Aqui 

encontram-se os grandes conflitos quanto à universalização da rede. Isso porque quando 

pensamos na infra-estrutura e na camada de Internet, é possível desenhar uma versão 

universal, no sentido de ser aplicada igualmente em todos os países, independentemente das 

fronteiras físicas. Entretanto, essa avaliação torna-se complexa quando forem inseridos a 

discussão sobre conteúdos e padrões de aplicação. Isso significa que onde quer que a 

Internet esteja ela terá uma estrutura técnica padrão imutável, mas uma camada de conteúdo 

adaptável a cada país, sobretudo à legislação e aos costumes de cada local. 

 

1.3. A importância dos esforços de padronização 

 

Desta visão histórica e conceitual da origem do “interworking”, infere-se que ao 

garantir a linguagem comum é fundamental para a sobrevivência da própria Internet 

enquanto uma “rede das redes”. São os esforços de padronização que ocorrem em todas as 

camadas da arquitetura da Internet. O elemento da coordenação também é importante, visto 

que serão mecanismos distintos em sua respectiva área de atuação, porém complementares 

na operação. 

 

Diversas entidades e organizações têm atuado no campo das telecomunicações e das 

redes de dados, com variável participação e importância no que se refere ao seu papel na 

Governança da Internet.  

 

Para mapear os esforços de padronização e coordenação neste capítulo, detalhar-se-
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á a seguir três entidades essenciais: (i) UIT (União Internacional de Telecomunicações) 

responsável pela padronização na área de telecomunicações, que é a infraestrutura física da 

rede; (ii) o IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) a quem compete emitir 

padrões elétricos das interfaces de comunicação; e o W3C (World Wide Web Consortium), 

responsável pelos padrões web, dentro dos esforços d e padronização da rede. 

 

O IETF, que também exerce um papel fundamental na determinação de padrões 

para a Internet, será analisado detalhamente no capítulo seguinte, porque traz o caso de 

estudo para a construção do consenso. 

 

União Internacional de Telecomunicações (UIT) 

 

A UIT, mais conhecida pelo acrônimo em inglês, ITU, International 

Telecommunication Union, é responsável pela padronização e gestão global na área de 

telecomunicações.  

 

É uma das mais antigas organizações internacionais em funcionamento, tendo sido 

fundada como CCITT (Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique), 

em 1865, ainda no século XIX.   

 

Efetivamente mudou de nome quando foi incorporada ao sistema da Organização 

das Nações Unidas (ONU), em 1947, para funcionar como uma agência especializada – 

uma entidade autônoma que coordena suas atividades com outras agências do mesmo 

gênero (por exemplo, UNESCO, FMI, OMPI etc) e com a própria ONU, através do 

Conselho Econômico e Social da entidade.  

 

As áreas de atuação da UIT dividem-se em três grandes setores: 

• UIT-T (Telecommunication Standardization Sector), responsável pela 

normatização das telecomunicações; 

• UIT-R (Radiocommunication Sector), responsável por gerenciar o espectro 

das radiofreqüências e as órbitas dos satélites  e 
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• UIT-D (Telecommunications Development Sector), que é responsável por 

fomentar as telecomunicações nos países em desenvolvimento. 

A UIT possui 191 Estados-membros e mais de 700 empresas e organizações 

setoriais associadas. 

 

Os padrões do UIT-T são chamados de Recomendações, com a letra “R” maiúscula 

para diferenciar o documento final já aprovado. O processo de criação destes padrões, no 

entanto, só é aberto aos membros da UIT, sejam governos ou entidades associadas. 

 

Embora a UIT seja uma organização da área de telecomunicações, há tempos suas 

preocupações deixaram de ser apenas com os sistemas de telefonia e radiodifusão. Há uma 

movimentação crescente relacionada à tendência de convergência tecnológica que os 

diferentes meios de comunicação apresentam (rádio, TV, telefonia e aplicações Internet) 

para uma plataforma tecnológica única.  

 

A UIT foi um dos proponentes - e ainda responde - pelo gerenciamento das 

atividades da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, acompanhando a 

implementação das linhas de ação delineadas em Túnis, elaboradas em 2005. Mais detalhes 

sobre a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação, ou World Summit on the 

Information Society, serão apresentados mais adiante na segunda fase de expansão. 

 

Institute of Electrical and Eletronics Enginners (IEEE) 

 

O IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) é uma instituição sem 

fins lucrativos, criada em 1884 nos Estados Unidos da América, com o intuito de 

estabelecer  padrões elétricos das interfaces de comunicação.  

 

Caracteriza-se como uma associação técnico-profissional com atuação internacional, 

tendo como objetivo a avanço da teoria e prática da engenharia nos campos da eletricidade, 

eletrônica e computação. Há cerca de 375 mil os associados do IEEE, em aproximadamente 

160 países. A instituição é dividida geograficamente em escritórios regionais, congregando 
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os associados de uma mesma localidade; e tematicamente, em sociedades técnicas, que 

representam diferentes temas de interesse.  

 

Dentre as normas produzidas pelo IEEE que têm um importante impacto sobre a 

Internet, vale mencionar algumas exemplificativas: a IEEE 802.3 (redes ethernet), a IEEE 

802.11 (wi-fi)  e a IEEE 802.15.4 (wireless personal area networks).  

 

O processo de criação de novas normas segue diversas fases, mas, de forma geral, é 

um processo fechado, restrito aos membros da instituição. Os padrões IEEE, no entanto, 

são abertos, no sentido de que podem ser obtidos e utilizados por qualquer indivíduo ou 

empresa. 

 

World Wide Web Consortium (W3C) 

 

O W3C, ou World Wide Web Consortium, foi criado em 1994 com o objetivo de 

assegurar a compatibilidade entre as diversas novas tecnologias incorporadas à web. Seu 

criador foi Tim Berners-Lee, enquanto trabalhava no CERN, motivado com a possibilidade 

de facilitar a organização e troca de informações entre pesquisadores de diversas 

instituições científicas. 

 

A web  é a parte mais popular da Internet porque envolve a navegação dos usuários 

e acesso aos sítios web. Vale notar que a Internet é maior que a própria web, os correios 

eletrônicos (e-mail) são uma outra parte, por exemplo.  

 

Trata-se de um consórcio composto de organizações de diversas naturezas, 

representantes do setor público e outros membros. Administrado pelo Laboratório de 

Ciência da Computação e Inteligência Artificial (CSAIL) do MIT, nos Estados Unidos da 

América, pelo Consórcio Europeu de Pesquisa para a Informática e Matemática (ERCIM), 

na França, e pela Universidade de Keio, no Japão.  
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O processo de construção de novos padrões no W3C é feito por grupos de trabalho 

cujos padrões são publicados como “recomendação web”. A participação é restrita a seus 

membros, o que gera uma preocupação para que não haja captura e desvio de interesses por 

alguns filiados ao W3C. Por conta disso, a instituição abriu algumas formas de participação 

para aqueles que não são filiados, ou o público em geral, através de listas de discussão e 

regimentos dos grupos de trabalho.  

 

Com a larga expansão da web e com a necessidade de trazer mais participação ao 

debate de padrões, o W3C busca, também, a expansão para outros pontos geográficos que 

não sejam os Estados Unidos da América e Europa. Em 2007, foi inaugurado o escritório 

brasileiro do W3C, com objetivos disseminar a cultura da adoção de padrões para o 

desenvolvimento web, organizar atividades para promover os padrões e ferramentas do 

W3C, facilitar a participação da comunidade brasileira na definição dos padrões web, 

propor políticas e procedimentos para a regulamentação do uso da web no país e 

recomendar padrões técnicos para o desenvolvimento da Internet no país. 
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Capítulo 2 - Constatações empíricas do consenso na comunidade 
técnica da Internet, o exemplo do IETF 

 
IETF12 é o acrônimo em inglês para Internet Engineering Task Force, que no 

vernáculo traduz-se para Força Tarefa na Engenharia da Internet, entidade responsável por 

padronizar a arquitetura básica de funcionamento da Internet, tais como a pilha de 

protocolos TCP/IP, dentre outros. 

 

O objetivo do IETF é promover meios para que a Internet funcione melhor. Sua 

missão é produzir documentos de alta qualidade, com conteúdo técnico e de engenharia de 

redes relevantes, que influenciem a maneira como as pessoas desenvolvem, usam e 

gerenciam a Internet da melhor maneira possível. (RFC 3935, 2004) 

 

Desde os primórdios da Internet, com a primeira rede ARPANET, surgiu a 

necessidade de documentar as decisões que emanavam por consenso da pequena 

comumidade técnica da época, incluindo as discussões relevantes sobre os métodos 

possíveis e as propostas de boas práticas que embasavam a recomendação. 

 

Estes documentos intitulam-se RFCs, do acrônimo em inglês, para Request for 

Comments, ou Requisição de Comentários. A primeira RFC foi publicada em 1969.  

 

Há, atualmente, seis tipos de documentos RFCs: padrões em discussão, padrões de 

Internet, melhores práticas, informativos, experimentais e históricos.  

 

O IETF não possui personalidade jurídica, sendo estabelecido como um grupo de 

pessoas com o objetivo comum de contribuir voluntariamente para o desenvolvimento dos 

padrões da Internet. Constitui-se, de fato, como uma comunidade internacional ampla e 

aberta, com a participação de pesquisadores, cientistas, técnicos de empresas comerciais, 

operadores e projetistas de redes de computadores, preocupados com a evolução da 

arquitetura e a interoperabilidade da Internet. 
                                                
12 O acrônimo em inglês será utilizado doravante por ser a expressão mais conhecida em referência à organização, 
embora a boa prática acadêmica recomende o uso das expressão em língua portuguesa 
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O guarda-chuva jurídico e administrativo das atividades do IETF são suportados 

pela ISOC (Internet Society). A ISOC foi criada em 1992, como uma associação sem fins 

lucrativos, que tem por objetivo promover liderança no desenvolvimento dos padrões 

Internet e em aspectos educacionais e de regulação ligados à rede mundial. Sua missão 

consiste em assegurar o desenvolvimento aberto, a evolução e o uso da Internet para a 

construção de uma sociedade melhor. Além de abrigar o IETF, a ISOC também trabalha 

junto a governos, organizações diversas e empresas e fim de promover a adoção de 

políticas em relação à Internet que estejam de acordo com seus princípios: uma rede aberta 

e universalmente acessível, dando apoio à inovação, à criatividade e às oportunidades 

comerciais. 

 

Os princípios estruturais do IETF são: processo aberto, competência técnica, 

contribuição voluntária, consenso pragmático e código funcionando, e titularidade do 

protocolo. (RFC 6722, 2012). 

 

Processo aberto significa que qualquer pessoa interessada poderá contribuir nas 

discussões, desde que se comprometa a participar dos grupos de trabalho, através de listas 

de discussão por email ou reuniões, e efetivamente contribua com opiniões que anotadas 

nos arquivos das listas ou nas minutas da reunião, todos publicamente disponíveis. 

 

Competência técnica refere-se ao escopo do próprio IETF. Em outras palavras, a 

produção do IETF será em áreas nas quais possui competência para atuar, cujos resultados 

refletem a qualidade de engenharia de redes. 

 

 

Contribuição voluntária remete à noção de que os trabalhos desenvolvidos no IETF 

são individuais e sem perspectiva de remuneração ou vínculo empregatício. Vale frisar que 

os indivíduos interessados em contribuir com as discussões de padronização não o fazem 

em representação a um interesse particular que não seja o bom funcionamento da rede. 
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Consenso pragmático13 e código funcionando reflete a combinação de que se trata 

de um grupo de especialistas em engenharia de redes que tomarão uma decisão baseados 

em seu alto nível de conhecimento e a experiência prática na implementação das 

especificações de um protocolo. Com efeito, decorre deste espiríto uma das frases mais 

célebres no âmbito do IETF, qual seja: “Rejeitamos reis, presidentes e votação. 

Acreditamos no consenso pragmático e no código funcionando”.14 Vale mencionar que a 

definição dos processos de consenso pragmático no IETF serão tratados em detalhes mais 

adiante. 

 

Titularidade do protocolo preconiza que quando o IETF estabelece um protocolo ou 

função, terá responsabilidade sobre todas as repercussões ligadas ou não à Internet. 

Contrario sensu, ainda que um protocolo ou função que tangencie a Internet seja emitido 

por outro mecanismo, o IETF não terá responsabilidade pois não é o titular. 

 

O processo de construção dos padrões no IETF 

 

O trabalho de construção dos padrões Internet no IETF é realizado em grupos, 

abertos a todos os interessados e divididos por assuntos em suas diversas áreas, que são: 

Geral, Aplicações, Internet, Operação e Gerenciamento, Aplicações de tempo real e Infra-

estrutura, Roteamento, Segurança e Transporte. Há três encontros presenciais por ano, mas 

a maior parte do trabalho é coordenada através de listas de correio eletrônico.  

 

Cada área é gerenciada pelos Diretores de Área, que formam o IESG (Internet 

Engineering Steering Group), responsável pelo gerenciamento técnico das atividades. 

Como instância decisória e gestora de nível mais alto, há o IAB (Internet Architecture 

Board), cuja composição é escolhida entre os membros do IESG e que tem como missão 

definir a arquitetura da Internet numa visão mais global. Cabe ao IAB a última palavra 

quando se trata de conceder o status de padrão Internet. Todo o processo é completamente 
                                                
13 Mais adiante discutiremos detalhamente o uso do termo consenso pragmatico. Neste ponto, vale notar que o termo 
original em inglês é rough consensus. 
14 Do original em inglês: "We reject kings, presidents and voting. We believe in rough consensus and running code", 
frase atribuída a David Clark em palestra no IETF 1992. 
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aberto, e os padrões publicados, bem como aqueles em construção, podem ser acessados 

gratuitamente no sítio web da instituição e usados livremente. 

 

Na construção dos padrões técnicos, o IETF procura obter consenso e tem uma 

visão pragmática, que privilegia testes práticos e código que seja realmente sólido e 

totalmente funcional. Assim, uma dada RFC pode ser, de fato, um padrão Internet, ou pode 

existir apenas para fins de documentação ou informação.  

 

Os indivíduos interessados em participar deste processo são chamados membros, 

embora não haja uma associação formalmente constituída. Qualquer pessoa pode participar 

das discussões online e das reuniões presenciais do IETF, cujas contribuições são avaliadas 

pelo mérito e pertinência à proposta discutida.  

 

Na prática, há maior participação de pessoas envolvidas nos aspectos técnicos e 

operacionais da área de engenharia de redes e computação. As contribuições ao processo de 

padronização são voluntárias e em caráter individual. Isto significa que não devem 

representar um interesse particular, por exemplo, de um país ou empresa.  

 

Com efeito, participantes podem ser funcionários da indústria ligada à Internet, ou 

serem pesquisadores e acadêmicos na área de engenharia de redes, ou ainda trabalharem 

para um setor de operação de redes em órgãos públicos. Seja qual for o segmento em que 

atua, desde a pesquisa acadêmica até a prática empresarial, no IETF deverá contribuir por 

sua capacidade de aportar substancialmente ao processo de estabelecer um padrão Internet. 

 

 

O IETF constitui, de fato, uma entidade de normatização com processo totalmente 

aberto, onde indivíduos podem opinar, o peso da representatividade de setores tradicionais 

interessados pode acabar diminuído, fazendo prevalecer interesses que poderiam não 

representar o melhor equilíbrio geral.  
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Este é um ponto essencial porque a tecnologia nunca consegue ser totalmente 

imparcial. Ainda que sejam padrões essencialmente técnicos, há influências diretas em 

aspectos comerciais, sociais e políticos do uso da rede.  

 

Definição de consenso pragmático no IETF 

 

O termo utilizado originalmente em inglês para consenso pragmático é rough 

consensus. É interessante notar que não há uma tradução exata para o termo, razão pela 

qual adotamos o termo “consenso pragmático”, cuja explicação vale tomar algumas linhas. 

 

Traduzí-lo literalmente para o Português traria termos como “grosseiro”, “rude”, 

“tosco”, os quais não capturam o espírito do processo em estudo. A versão recentemente 

traduzida do Tao do IETF para português traz o termo “consenso aproximado” que também 

não alcança o amplo significado destes processos.  

 

O dicionário da língua portuguesa Houaiss15 traz a etimologia do termo pragmático 

advindo do grego pragmatikós, que concerne à ação, próprio da ação; capaz de agir, eficaz. 

Tal fonte igualmente especifica o verbete como o adjetivo para aquilo que: contém 

especificações de ordem prática; prático, realista, objetivo; ou ainda, concernente à ação e 

ao bom êxito de algum empreendimento. 

 

Dentre os contratualistas, o pensamento de Rousseau é o que mais se aproxima para 

justificar a legitimidade dos processos de consenso adotados para os padrões de Internet.  

 

 

Rousseau preconiza que uma sociedade política é um conjunto de indivíduos que 

estabelecem um acordo mútuo visando o bem comum, que será regida pela vontade geral. 

 

 

                                                
15 consulta online - http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=pragmatico 
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No âmbito do IETF, a releitura desta assertiva seria um grupo de pessoas que 

estabelecem padrões de Internet visando o funcionamento e a eficiência, estabelecidos por 

consenso pragmático. 

 

O processo de consenso pragmático é semelhante à noção de vontade geral em 

Rousseau, visto que não necessariamente significa a vontade da maioria e considera a 

importância das opiniões opostas dentro do tema a ser tratado. 

 

Por uma limitação no escopo da pesquisa, é impossível adentrar todos os meandros 

na discussão sobre o significado da vontade geral em Rousseau, por conta disso, tomamos a 

seguinte interpretação por premissa na discussão: 

 

“Vontade Geral: fundamento da soberania do Estado e da 
autoridade política legítima. Ao decidir o interesse de todos, 
é o interesse particular que ela visa, mas não se trata da 
vontade de um individuo ou de um grupo”. (PISSARA, 2008) 

 

Consenso é o resultado de um processo para delinear um denominador comum em 

determinado conflito ou decisão. Não se confunde com simples “acordo” embora a 

concordância seja uma parte importante no caminho para estabelecer um consenso. 

Tampouco significa a simples vontade da maioria, porque implica no processo construtivo 

de tomada de decisão conjunta.  

 

No âmbito da comunidade técnica da Internet, consenso é um dos elementos 

fundamentais para o desenvolvimento dos mecanismos de gestão. Por conta disso, foi 

emitida recentemente uma RFC somente para consolidar por escrito os processos de 

estabelecimento de consenso pragmático no IETF.16 

 

Em princípio, os grupos de trabalho do IETF buscam o consenso amplo de todos os 

envolvidos no processo, levando em consideração todas as contribuições. Pode acontecer 

que haja uma minoria relutante em adotar determinado protocolo ou função, e neste caso, o 
                                                
16 As principais referência para o processo de consenso no IETF estão mapeadas no Tao do IETF (RFC 6722, 2012) e 
“On Consensus and Humming in the IETF” (RFC 7282, 2014). 
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grupo deverá trabalhar para acomodar todos os interesses. Por esta razão, não é possível 

aceitar que o processo do IETF seja somente a vontade da maioria, uma vez que uma única 

voz será considerada no processo desde que tenha relevância e pertinência.  

 

Quando se chega ao impasse de decidir baseado no objetivo-mor do IETF que é o 

melhor funcionamento da rede, adiciona-se ao termo um adjetivo rough. A escolha deste 

termo é explicada na RFC 7282 (2014), muito utilizado na prática do golfe quando a bola 

do jogador está na grama alta, ultrapassando a parte lisa do campo de golfe. Portanto, se a 

bola aterrissou neste local mais difícil – the rough- a jogada saiu fora da rota normal que 

seria no campo liso.  

 

Portanto, pode-se inferir que o consenso pragmático é alcançado quando todas as 

questões foram discutidas, mas não necessariamente incluídas no texto final. (RFC 7282, 

2014). 

 

Com efeito, alcançar o consenso pragmático recai pesadamente na autoridade que 

lidera o processo de tomada de decisão, no caso do IETF os coordenadores dos grupos de 

trabalho. Todas as contribuições e perspectivas devem ser consideradas pelo grupo e a 

decisão de adotar um caminho ou outro, no caso de haver conflito, deve ser amplamente 

fundamentada. 

 

Neste ponto, outro elemento na teoria contratualista de Rousseau considera a figura 

do legislador como aquele que tem a missão de estabelecer as instituições e as leis, mas não 

é executivo nem legislativo. 

 

O IETF emite as recomendações de padrões Internet, porém não se trata de um 

órgão executivo na medida em que os padrões serão adotados pelos operadores de redes e 

pelo setor privado. Tampouco fará cumprir as leis porque não é uma entidade com poderes 

de supervisão e punição. 
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Assim, retoma-se a idéia de que somente a participação direta dos envolvidos 

confere legitimidade ao corpo político, aqui transferido da figura do Estado originalmente 

tratada em Rousseau, para a sociedade politicamente organizada em regras de consultas 

abertas e inclusivas.  

 

Ainda na linha de pensamento de Rousseau, é interessante notar que a adoção 

voluntária dos padrões Internet está alicerçada na ideia de que a vontade geral é um 

exercício da sua condição natural de liberdade.  

 

Mais ainda, adere-se à noção de que a vontade geral que é o guia para a atuação do 

corpo político, premente da figura do legislador que será aquele responsável por ditar as 

regras sem se confundir com o governo. 

 

Conforme relembra Marcos Rolim Fontes (2003): 

“A origem aberta e democrática de construção da internet, 
mediante colaboração difusa de seus pioneiros, sem que 
houvesse donos dos padrões técnicos que iam sendo 
desenvolvidos, explica, em larga medida, a dificuldade que 
se tem para discutir no âmbito da internet, questões como 
propriedade intelectual, nomes de domínio, regulação 
estatal, dentre outros assuntos.” 

 

Estabelecidos há mais de 30 anos, estes métodos colaborativos e abertos do IETF 

são uma prova de que é possível estabelecer regras de uma  sociedade visando o bem da 

comunidade, a partir de processos de consenso que fortalecem as decisões do todo, ao 

mesmo tempo que encorajam o exercício das liberdades de cada um. 
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Capítulo 3 – O fundamento da governança da Internet 

 

Além das questões técnicas, a Internet também envolve aspectos legais, de 

regulamentação, econômicos, de desenvolvimento social e sócio-culturais.  

 

O co-autor do protocolo IP e, portanto, considerado um dos criadores da Internet, 

Vinton G. Cerf, assevera que: “a Internet não se constitui somente de números e 

protocolos, mas de pessoas, conteúdo e recursos”. (CORNU, 2005) 

 

Sob uma perspectiva histórica, podemos dizer que houve uma primeira fase técnica, 

desde a pré-Internet com as primeiras redes entre computadores até a consolidação do 

modelo Internet, e a consequência instauração de mecanismos abertos e inclusivos de 

padronização e coordenação que garantissem a interoperabilidade e resiliência da Internet.  

 

Uma segunda fase inicia-se com a expansão comercial da Internet e o ingresso de 

novos participantes tanto do lado do provimento (provedores de acesso e conteúdo) quanto 

do lado da demanda (usuários). Além disso, os governos passam a se interessar pela 

Internet, buscando seu papel nesta nova realidade, tanto em sua capacidade como usuário 

quanto regulador. 

 

Esta fase coloca o foco nas relações sociais, econômicas e jurídicas que surgem com 

o rápido crescimento da Internet ao redor do mundo e, consequentemente, as questões 

referentes à gestão e regulação da rede. É marcada pela chegada de novos atores 

interessados nos processos de decisão na Internet, aquém da comunidade técnica, como o 

setor privado, os governos e a sociedade civil. 

 

 

Entendido o fundamento da Internet e, sobretudo, os modelos de obtenção dos 

padrões por consenso adotados deste os primórdios da rede, é imprescindível repassar os 

mecanismos que surgiram em uma segunda fase, voltada para a gestão e regulação da 

Internet. Estes fundamentos da governança da Internet foram consolidados, principalmente, 
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nos processos da WSIS (World Information Society) e do consequente IGF (Internet 

Governance Forum).  

 

3.1. O conceito de Governança da Internet 

 

Não há um órgão único que governe a Internet, entretanto existe uma série de 

mecanismos institucionais de gestão, nos âmbitos locais e globais, com competências 

próprias e que atuam de forma coordenada no que se alcunhou o “Ecossistema da 

Governança da Internet”. 

 

A Governança da Internet não se confunde com governo no sentido Estado, mas sim 

a gestão, administração da arquitetura e coordenação dos recursos da Internet. Entende-se a 

Governança da Internet como o gerenciamento da rede mundial entre computadores, que 

alcança também a sociedade e, portanto, deve incluir os reflexos sociais (ciberespaço, novos 

costumes, inclusão digital), jurídicos (contratos, impostos, jurisdição) e econômicos 

(comércio eletrônico, moedas virtuais). (GATTO, 2008) 

 

Em 2005, a Agenda de Tunis para a Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, 

propôs a seguinte definição de trabalho:  

“Governança da Internet é o desenvolvimento e a execução 
pelos Governos, sociedade civil e iniciativa privada, em 
seus respectivos papéis, de princípios, normas, regras, 
procedimentos decisórios e programas compartilhados que 
delineassem a evolução e o uso da Internet”.  

 

Esta definição está alicerçada em dois conceitos-chave para a Governança da 

internet: (i) a participação multissetorial ou pluralista (do inglês, “multistakeholder”) e (ii) o 

processo decisório advindo da comunidade, ou participação inclusiva (do inglês, “bottom 

up”). 
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Ademais, em seu artigo 38, a Agenda de Tunis clama pelo fortalecimento das 

instituições regionais de gestão dos recursos da Internet, para garantir os interesses 

nacionais e os direitos desses países a gerir os próprios recursos da Internet, ao mesmo 

tempo em que mantém a coordenação global. 

 

Com efeito, tanto a Declaração de Genebra quanto a Agenda de Túnis reconheceram 

que “a Internet se converteu em um recurso global disponível para o público”, da qual se 

extrai que a natureza da Internet é um bem público global.17 

 

Nesse contexto, referido documento propõe que o gerenciamento da Internet 

englobe questões técnicas e políticas públicas, envolvendo todos os atores, para assegurar a 

distribuição equitativa dos recursos, facilitar o acesso de todos e garantir o funcionamento 

estável e seguro da Internet.  

 

No campo da Governança da Internet, é comum falar em stakeholders, em sua 

melhor tradução seriam os “atores” ou partes interessadas na gestão da Internet que se 

congregam em grupos, normalmente identificados por governos, sociedade civil, setor 

privado, comunidade técnica.  

 

A inclusão de múltiplos grupos de interesse nos processos de tomada de decisão 

requer a implementação de um processo “bottom up”, na tradução literal seria “de baixo 

para cima”, que pode ser traduzido de forma aproximada para processos participativos. 

Neste ponto, aproxima-se muito do pensamento de Rousseau, no sentido de que somente a 

participação direta dos homens no corpo político é legítima. 

 
                                                

17 Artigo 8 - A Internet se converteu em um recurso global disponível para o público, e sua governança deveria constituir 
uma questão central da agenda da Sociedade da Informação. A gestão internacional da Internet deve ser multilateral, 
transparente e democrática, com a plena participação dos governos, do setor privado, a sociedade civil e as organizações 
internacionais. Deve assegurar uma distribuição equitativa de recursos, facilitar o acesso de todos e garantir um 
funcionamento estável e seguro da Internet, tendo em conta a diversidade linguística. Declaração de Princípios de Genebra, 
tradução Cadernos CGI.br, 2014 
Artigo 29 - Reafirmamos os princípios enunciados na fase de Genebra da CMSI, em dezembro de 2003, no sentido de que a 
Internet evoluiu para um recurso global disponível para o público e que sua governança deveria constituir uma questão 
central da agenda da Sociedade da Informação. A gestão internacional da Internet deve ser multilateral, transparente e 
democrática, com a plena participação dos governos, do setor privado, da sociedade civil e das organizações internacionais. 
Ela deve assegurar uma distribuição equitativa de recursos, facilitar o acesso de todos e garantir um funcionamento estável 
e seguro da Internet, levando em consideração o multilinguismo. Agenda de Tunis, Cadernos CGI.br, 2014 
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Ainda de acordo com as definições da Cúpula, o Estado é importante para emitir 

políticas públicas no âmbito da Internet, já que são soberanos, e têm direitos e 

responsabilidades no cenário internacional. O setor privado também participa dessa 

governança, porque é fundamental no desenvolvimento tecnológico e na economia. A 

sociedade civil igualmente participa nesse cenário, uma vez que é intrisicamente ligada ao 

alcance da Internet e suas repercussões na comunidade. As organizações 

intergovernamentais executam a coordenação entre os interesses ligados às políticas 

públicas da Internet. E, por fim, as organizações internacionais que exercem um papel-

chave no desenvolvimento dos padrões técnicos da Internet e políticas relevantes.  

 

A necessidade de dividir os âmbitos de atuação e mecanismos de gerenciamento é 

consequência da amplitude de seu escopo e da pluralidade de envolvidos.  

 

Na prática, a governança da internet é implementada por distintos núcleos divididos 

de acordo com suas atribuições, que se coordenam organicamente para que a Internet 

funcione e continue se expandindo ao redor do mundo. Já apresentamos alguns destes 

mecanismos na primeira fase técnica, quais sejam UIT, IEEE, W3C e IETF. Há também 

outros que não trataremos aqui, mas são fundamentais para a coordenação do ecossistema, 

tais como: IANA (Internet Assigned Number Authority) criada para o gerenciamento dos 

números IP (Internet Protocol), atualmente sob o guarda-chuva da ICANN (Internet 

Corporation for Assigned Names and Numbers), entidade que também detém a gestão de 

nomes de domínio. 

 

No campo da política internacional, a WSIS, ou Cúpula da Sociedade da Informação, 

é um dos principais processos de discussão da Governança da Internet, e que resultou na 

criação do Fórum de Governança da Internet (IGF– Internet Governance Forum), 

promovido pela ONU para centralizar os debates multissetoriais acerca da governança da 

Internet. 
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Vale mencionar, ainda, que no Brasil, o reflexo da divisão de tarefas coordenadas é 

representado por: GTER (Grupo de Trabalho em Engenharia de Redes); ANATEL (Agência 

Nacional de Telecomunicações); IEEE Brasil; NIC.br/CGI.br (Núcleo de Coordenação e 

Informação do .br/Comitê Gestor da Internet); e Fórum da Internet .br. 

 

3.2. Fundamentos consolidados na Cúpula da Sociedade da Informação 

 

A Cúpula Mundial sobre a Sociedade da Informação (CMSI, em inglês WSIS, ou 

World Summit on the Information Society) foi proposta pelos governos de vários países que 

levaram para a Organização das Nações Unidas (ONU), entre final da década de 90 e início 

dos ano 2000, suas preocupações quanto ao crescimento da Internet e os consequentes 

reflexos na sociedade.  

 

Conduzida pela UIT, o processo inicial da Cúpula ocorreu em duas reuniões: 

Genebra, no ano de 2003 e Túnis, em 2005. A partir destas reuniões, as questões de 

Governança da Internet entraram oficialmente nas agendas diplomáticas. Recentemente, em 

dezembro de 2015, ocorreu o processo de Revisão de 10 Anos da Cúpula da Sociedade das 

Informação.  

 

As deliberações dentro do sistema das Nações Unidas tradicionalmente envolvem 

somente Estados-membros, entretanto, desde a primeira reunião da Cúpula houve a 

iniciativa de abrir possibilidades para a participação e o recebimento de contribuições de 

atores não-governamentais, tais como sociedade civil, setor privado e comunidade técnica. 

 

 

 Entretanto, não é uma abertura ampla como visto nos processos da comunidade 

técnica, porque tais representantes não-governamentais devem ser convidados a participar e 
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não estão em mesmo pé de igualdade. Os métodos de participação nos processos da Cúpula 

vem evoluindo como um todo para propiciar maior abertura e inclusão nos debates, dentro 

dos limites possíveis no sistema da ONU.  

 

De fato, ainda que com procedimentos e regras de participação mais fechados, as 

reuniões da Cúpula permitiram um diálogo multissetorial para elaborar, colaborativamente, 

os parâmetros dispostos nos documentos finais de cada reunião: Declaração de Princípios de 

Genebra (2003), Agenda de Túnis para a Sociedade da Informação (2005) e no Documento 

Final da Reunião de Alto Nível da Revisão na Implementação dos Resultados da Cúpula 

Mundial da Sociedade da Informação (2015). 

 

Além disso, antes de cada reunião, houve um processo de pré-conferências, painéis e 

discussões ao redor do mundo para trazer o maior número de contribuições possíveis, de 

distintas localidades, ampliando a base de consulta para representantes não-governamentais. 

 

Conforme será elucidado a seguir, os documentos oriundos das três reuniões da 

Cúpula consolidam os fundamentos políticos nos processos de discussão na Governança da 

Internet, elaborados por métodos inclusivos e multissetoriais, dentro dos limites do sistema 

da ONU. Este fato é importante porque garante que as partes diretamente afetadas tenham 

uma voz ativa e efetiva participação nos processos de tomada de decisões que envolvem a 

Governança da Internet.  

 

A Declaração de Genebra, fruto da primeira fase da Cúpula em 2003, enuncia os 

princípios para a Sociedade da Informação voltada para o desenvolvimento da pessoa 

humana, que em uma leitura contratualista seriam os fundamentos do “pacto social” desta 

sociedade política.  

 

A Agenda de Túnis, de 2005, reforça o conceito de que a Sociedade da Informação 
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deve ser centrada na pessoa, e a Governança da Internet deve ser inclusiva, orientada para o 

desenvolvimento e não discriminatória. Menciona, ainda, a necessidade de plena 

participação de todas as partes interessadas para garantir a legitimadade aos processos de 

Governança da Internet.18 

 

Em especial, este documento reafirma o artigo 29 da Declaração Universal de 

Direitos Humanos, quanto à preservação da diginidade humana e aos deveres de cada 

cidadão na comunidade e que, no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará 

sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o 

devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e e de satisfazer às 

justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. 

 

A preocupação com a igualdade de condições de acesso à Internet também está 

presente no artigo 10 desta declaração19, sobretudo quando a desigualdade pode ser um fator 

de desequilíbrio entre os países, causando exclusão da Sociedade da Informação. 

 

O artigo 56 preconiza o respeito a paz e preservação dos valores fundamentais como 

ponto basilar desta sociedade.  

“A Sociedade da Informação deve respeitar a paz e 
preservar os valores fundamentais de liberdade, igualdade, 
solidariedade, tolerância, responsabilidade compartilhada 
e respeito pela natureza”. 

 

                                                
18 Artigo 31 - Reconhecemos que a governança da Internet, realizada de acordo com os princípios de Genebra, é um 
elemento essencial para uma Sociedade da Informação centrada nas pessoas, inclusiva, orientada para o desenvolvimento e 
não discriminatória. Ademais, nos comprometemos a garantir a estabilidade e a segurança da Internet como um recurso 
global e com a legitimidade necessária para sua governança, com base na plena participação de todas as partes interessadas, 
tanto de países desenvolvidos como de países em desenvolvimento, dentro de seus respectivos papéis e responsabilidades. 
(Agenda de Túnis, tradução Cadernos CGI.br, 2014) 
19 “Artigo 10 - Estamos ainda plenamente conscientes de que os benefícios da revolução das tecnologias da informação são 
hoje distribuídos de forma desigual entre os países desenvolvidos e aqueles em desenvolvimento, bem como dentro das 
próprias sociedades. Estamos totalmente empenhados em transformar esse hiato digital em uma oportunidade digital para 
todos, especialmente para aqueles que correm o risco de serem deixados para trás e sendo ainda mais marginalizados.” 
Declaração de Princípios de Genebra, tradução Cadernos CGI.br, 2014 
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A garantia da paz foi o ponto-chave proposto por Hobbes, Locke e Rousseau para 

justificar um contrato social que garantisse uma autoridade política. Mais ainda, Locke foi 

claro em admitir que o pacto não se trata somente do Estado, mas de uma sociedade política. 

Neste sentido, podemos afirmar que toda a construção dos fundamentos da Governança da 

Internet, a partir das negociações na Cúpula da Sociedade da Informação, caracterizam um 

exercício prático do contratualismo, definindo os limites morais e regulatórios, ao mesmo 

tempo em que garante liberdade individual e a igualdade. 

 

Mais ainda, o artigo subsequente traz a promoção da justiça, da dignidade e o valor 

da pessoa humana como importantes aspectos éticos desta sociedade. 20  

 

Aproxima-se, também, de Rawls, na medida em que valida os princípios de justiça 

como equidade, ou seja, garantir o direito igual a um sistema plenamente adequado de 

liberdades fundamentais compatíveis com a liberdade de todos; bem como assegurar a 

igualdade de partida para o maior benefício de todos. 

 

Das discussões mais recentes durante a revisão de dez anos da Cúpula Mundial da 

Sociedade da Informação, vale destacar que o documento final consagra a definição de 

“multistakeholder” ou multissetorialismo na Governança da Internet, algo que caracteriza 

mais um pequeno avanço no reconhecimento de novos paradigmas nos processos de 

tomadas de decisão. Faz-se referencia em especial ao artigo 3 deste documento, colacionado 

a seguir21: 

 

                                                
20 “Artigo 57 – Reconhecemos a importância da ética para a Sociedade da Informação, que deve promover a justiça, 
assim como a dignidade e o valor da pessoa humana. A mais ampla proteção possível deve ser dada à família para que 
esta possa desempenhar o seu importante papel na sociedade”. Declaração de Genebra, Cúpula Mundial da Sociedade da 
Informação, 2003. 
21 Tradução livre do original: Artigo 3. We reaffirm, moreover, the value and principles of multi-stakeholder cooperation 
and engagement that have characterized the World Summit on the Information Society process since its inception, 
recognizing that effective participation, partnership and cooperation of Governments, the private sector, civil society, 
international organizations, the technical and academic communities and all other relevant stakeholders, within their 
respective roles and responsibilities, especially with balanced representation from developing countries, has been and 
continues to be vital in developing the information society. 
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Artigo 47. Reafirmamos, ainda, os valores e princípios dos 
processos de cooperação e participação multissetorial que 
caracterizam a Cúpula Mundial da Sociedade da 
Informação desde sua criação, reconhecendo a efetiva 
participação, parceria e cooperação de governos, setor 
privado, sociedade civil, organizações internacionais, 
comunidades técnicas e acadêmicas e todos os atores 
relevantes, que em seus respectivos papéis e 
responsabilidades, especialmente com a representação 
equilibrada de países em desenvolvimento, foi e continua a 
ser vital para a evolução da sociedade da informação.  

 

Em consonância ao reconhecimento de que o novo paradigma de processos de 

tomadas de decisão baseado em abordagens multissetoriais e participação inclusiva, os 

países renovaram o mandato do Fórum de Governança da Internet por mais dez anos, até 

2025, uma importante decisão para garantir espaços de diálogo que garantam a legítima 

governança da Internet. 

 

3.3. Fórum de Governança da Internet 

 

O Fórum de Governança da Internet, mais conhecido pelo acrônimo em inglês IGF – 

Internet Governance Forum, foi criado por decisão da segunda fase da Cúpula em 2005, 

com o intuito de criar um espaço de diálogo internacional e um ponto central nos debates 

multissetoriais acerca da Governança da Internet.  

 

Este encontro é organizado sob os auspícios da Organização das Nações Unidas, com 

um Secretariado Geral específico. Para apoiar a organização do Fórum e dará orientação aos 

trabalhos do Secretariado, foi criado o Grupo Assessor Multissetorial (conhecido pela sigla 

em inglês MAG – Multistakeholder Advisory Group), composto por 50 membros, com 

representantes da sociedade civil, governos, empresas e academia. 

 

O Fórum é um espaço deliberativo que não tem a atribuição de criar recomendações 

vinculantes, por exemplo negocias tratados internacionais. O principal objetivo é debater os 
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tópicos relacionados à Governança Global da Internet – tais como políticas públicas, 

capacitação em países em desenvolvimento, administração de recursos críticos, emprego 

abusivo da rede.  

 

Os temas tratados no Fórum não devem se sobrepor ou vir a substituir os 

mecanismos de governança já existentes. Trata-se de um espaço criado para promover ampla 

participação em suas atividades, sugerir temas emergentes, emitir recomendações de caráter 

não-vinculante e estimular a incorporação dos princípios da Cúpula em seus processos 

deliberativos. 

 

O Fórum Global de Governança da Internet é um processo que culmina em uma 

reunião anual. Antes do evento, são realizadas duas a três reuniões preparatórias e diversas 

chamadas à participação da comunidade. Nestas oportunidades, são discutidos os temas a 

serem tratados no Fórum, em as sessões principais e as trilhas paralelas, bem como os 

documentos de melhores práticas a serem elaborados por grupos abertos antes do evento. 

 

Em seu mandato previsto no artigo 72 do referido documento, vale salientar as 

seguintes atribuições: 

 
“Artigo 72 – (…) O mandato do Fórum é:  
a) Discutir questões de políticas públicas relacionadas aos 
elementos-chave da governança da Internet, a fim de 
promover a sustentabilidade, robustez, segurança, 
estabilidade e desenvolvimento da Internet.  
b) Facilitar o diálogo entre os órgãos que lidam com 
diversas políticas públicas internacionais transversais e 
relacionadas a Internet, bem como discutir questões que 
não se inserem no escopo de nenhum órgão já existente.  
d) Facilitar o intercâmbio de informações e de melhores 
práticas, e, nesse sentido, considerar a plena utilização dos 
conhecimentos da comunidade acadêmica, técnica e 
científica.  
e) Aconselhar todos os grupos de interesse a propor formas 
e meios de acelerar a disponibilidade e acessibilidade da 
Internet no mundo em desenvolvimento.  
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f ) Fortalecer e aprimorar o engajamento das partes 
interessadas nos mecanismos existentes e/ou futuros de 
governança da Internet, em especial nos países em 
desenvolvimento  
g) Identificar as questões emergentes, chamando para elas 
a atenção dos órgãos competentes e do público em geral, e, 
quando necessário, fazendo recomendações.  
i) Promover e avaliar, de forma permanente, a 
concretização dos princípios da CMSI nos processos de 
governança da Internet.  
j) Discutir, entre outras, as questões relacionadas com os 
recursos críticos da Internet.  
k) Ajudar a encontrar soluções para as questões 
decorrentes do uso e do mal uso da Internet, aquelas de 
particular interesse para os usuários do dia a dia.  

 

De acordo com o artigo 7322, da Agenda de Túnis (2005), o Fórum de Governança da 

Internet, em seu trabalho e função, será multilateral, multissetorial, democrático e 

transparente.  

 

O Fórum Global de Governança da Internet já ocorreu em: Atenas (2006), Rio de 

Janeiro (2007), Hyderabad (2008) Sharm El Sheik (2009), Vilnius (2010), Nairobi (2011), 

Baki (2012), Bali (2013), Istambul (2014); e finalmente a 10o edição ocorreu em João 

Pessoa, Brasil (2015). 

 

As reuniões do Fórum são abertas à participação de todos os interessados. 

Representantes de governos, instituições diversas, empresas e indivíduos discutem, em pé de 

igualdade, as questões emergentes relacionadas à Governança da Internet.  

 

 

                                                
22 Artigo 73 - O Fórum de Governança da Internet, em seu trabalho e função, será multilateral, multissetorial, 
democrático e transparente. Para esse fim, o IGF proposto poderia: a) Complementar-se das estruturas existentes de 
governança da Internet, com especial ênfase na complementaridade entre todas as partes envolvidas nesse processo – 
governos, entidades empresariais, sociedade civil e organizações intergovernamentais. b) Beneficiar-se de uma estrutura 
leve e descentralizada que esteja sujeita a revisão periódica. c) Reunir-se periodicamente, conforme a necessidade. 
Reuniões do IGF, em princípio, podem ser realizadas em paralelo às principais conferências da ONU para, entre outras 
coisas, utilizar seu suporte logístico. (Agenda de Túnis, tradução Cadernos CGI.br, 2014) 
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A estrutura da agenda são sessões plenárias principais propostas pela organização, 

acompanhada de dezenas de sessões, oficinas e outros eventos paralelos que acontecem 

simultaneamente, sobre assuntos diversos. A participação remota é possível através da 

transmissão do vídeo das sessões, e da comunicação via chat ou email. Em alguns lugares 

grupos se reúnem para participar remotamente do evento através dos chamados hubs. 

 

Fato é que este mecanismo evoluiu ao longo dos anos. Em primeiro lugar, serviu de 

plataforma para colocar em prática um novo paradigma nas relações internacionais, o 

multissetorialismo, permitindo que distintos atores participem abertamente das discussões 

em pé de igualdade, refletindo em políticas públicas e processos de tomadas de decisões que 

não dependem exclusivamente dos representantes de governo, mas incluem a sociedade 

civil, o setor privado e a comunidade técnica e acadêmica.  

 

Além disso, o Fórum demonstrou capacidade de absorver discussões complexas com 

os desafios recentes que abalaram a comunidade na Internet, especialmente com as 

revelações de vigilância pervasiva perpetradas pelo governo norte-americano que foram 

denunciadas por Edward Snowden. A existência de um espaço global, transparente e aberto, 

cujas decisões não são vinculativas, permitiu que distintas perspectivas fossem 

contempladas para desenhar um caminho que restabeleça a confiança na Internet. 

 

Outro ponto de evolução a partir desta experiência foi a inserção de trilhas temáticas 

com potencial de recomendação, ainda que se mantenha a característica não-vinculativa do 

Fórum. Tais trilhas identificam melhores práticas ao redor do mundo em temas como spam, 

pontos de troca de tráfego, transição do IPv6 dentre outros temas emergentes.  

 

Este modelo de um diálogo multissetorial e participativo na Governança da Internet 

foi replicado em diversas instâncias regionais e nacionais, tais como o LACIGF – Reunião 

Preparatória da América Latina e Caribe e o Fórum da Internet .BR, organizado pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil. Por tais razões, é considerado um mecanismo bem-sucedido de 
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ampla participação e discussão, assegurando os processos deliberativos que são essenciais 

para a construção de consenso na sociedade política.. 

 

Em dezembro de 2015, a Assembléia Geral de Alto Nível da ONU avaliou a 

evolução nesta última década dos compromissos assumidos pela Cúpula Mundial da 

Sociedade da Informação, renovando o mandato do Fórum de Governança da Internet por 

mais dez anos, consolidando este espaço de diálogo global e multissetorial sobre governança 

da Internet.23  

 

3.4. A atuação brasileira em Governança da Internet 

 

É importante, ainda, discutir o modelo brasileiro de Governança da Internet. 

 

O Brasil é referência na abordagem multissetorial  e bottom up da Governança da 

Internet, com exemplos como o estabelecimento do CGI.br - Comitê Gestor da Internet no 

Brasil em 1995, a convocatória para a Reunião Multissetorial sobre o Futuro da 

Governanca da Internet (NetMundial) e a promulgação de uma lei de proteção aos direitos 

dos usuários da Internet, ambos em 2014. 

 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) 

 

Em maio de 1995, foi criado o Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) com a 

função de exercer a coordenação e a governança da infraestrutura lógica da Internet no país, 

incluindo a administração dos nomes de domínio  sob o ccTLD (Country code Top Level 

Domain) “.br” e a distribuição dos números IP no país.  

                                                

23 Artigo 63. We acknowledge the role of the Internet Governance Forum as a multi-stakeholder platform for discussion 
of Internet governance issues. (…) We extend for another 10 years the existing mandate of the Internet Governance 
Forum as set out in paragraphs 72 to 78 of the Tunis Agenda. We recognize that during that period, the Forum should 
continue to show progress on working modalities and the participation of relevant stakeholders from developing countries. 
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As funções do CGI.br englobam: 

1. Estabelecer estratégias de uso e desenvolvimento da Internet no país. 

2. Coordenar o registro de nomes “.br” e a distribuição de IPs. 

3. Propor programas de pesquisa e desenvolvimento relativos à Internet, bem como 

estimular o uso da Internet no Brasil. 

4. Promover estudos e recomendar padrões, procedimentos e normas relacionados à 

segurança na Internet. 

5. Envolver-se na criação de normas e procedimentos técnicos para a Internet. 

6. Participar de fóruns técnicos nacionais e internacionais referentes à Internet 

 

Segundo Afonso (2005), um dos pioneiros da Internet no Brasil e atual conselheiro 

em representação à sociedade civil, o CGI.br foi um modelo inovador para a sociedade: 

“ (...) A abordagem brasileira para a governança da 
Internet é uma conquista inovadora em gestão pluralista de 
bens da comunidade. O CGI.br não cobre todos os temas da 
governança da Internet, atualmente objeto de discussão 
mundial através do Fórum de Governança da Internet da 
ONU (IGF). No entanto, através de Comissões de Trabalho 
voluntárias, busca acompanhar esses temas (conteúdo, 
acesso, inclusão digital, privacidade, regulação, uso 
indevido, entre outros). É importante destacar que o CGI.br 
participa em forma destacada dos principais fóruns, 
conferências, organismos e eventos internacionais 
relacionados ao desenvolvimento e governança da Internet, 
entre os quais as reuniões da ICANN e do IGF.” 

 

Inicialmente, o CGI.br era composto por nove membros escolhidos pelo governo, 

vindos do próprio governo, da área acadêmica, de operadoras de telecomunicações, de 

provedores de acesso e um representante dos usuários. Em 2003, houve uma importante 

reestruturação, a partir da reinvidicação de vários setores da sociedade por mais assentos no 

Comitê, passando de nove para vinte e um membros. Destes, 11 membros são 

representantes não governamentais, eleitos por mandatos de três anos, e os demais são 

designados pelo governo.  

 

Portanto, vale notar que o CGI.br não possui personalidade jurídica, sendo um órgão 

de aconselhamento. Tampouco se constitui como um órgão do governo, nem recebe dele 
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financiamento para suas atividades. Por conta disso, o CGI.br não tem um caráter 

normativo no sentido estrito. Emite recomendações a partir do consenso de seus membros 

que são publicados através de Resoluções.  

 

Para operacionalizar a execução das atividades, sobretudo o registro e manutenção 

dos nomes de dominíos sob o .br e os recursos numéricos destinados ao Brasil, foi criada 

em 2005 uma associação sem fins lucrativos, sob a supervisão do CGI, chamada de Núcleo 

de Informação e Coordenação do .br (NIC.br). 

 

Em 24 de abril de 2009, o CGI.br aprovou a Resolução no. 003, que trata dos 

princípios para a governança e uso da Internet no Brasil, que se tornou a referencia para o 

Marco Civil da Internet. Os princípios fundamentais enunciados foram: 

 

1. Liberdade, privacidade e direitos humanos  
O uso da Internet deve guiar-se pelos princípios de 
liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de 
respeito aos direitos humanos, reconhecendo-os como 
fundamentais para a preservação de uma sociedade justa e 
democrática.  
 
2. Governança democrática e colaborativa  
A governança da Internet deve ser exercida de forma 
transparente, multilateral e democrática, com a 
participação dos vários setores da sociedade, preservando 
e estimulando o seu caráter de criação coletiva.  
 
3. Universalidade  
O acesso à Internet deve ser universal para que ela seja um 
meio para o desenvolvimento social e humano, contribuindo 
para a construção de uma sociedade inclusiva e não 
discriminatória em benefício de todos.  
 
4.  Diversidade  
A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e 
sua expressão deve ser estimulada, sem a imposição de 
crenças, costumes ou valores.  
 
5.  Inovação  
A governança da Internet deve promover a contínua 
evolução e ampla difusão de novas tecnologias e modelos 
de uso e acesso.  
 
6.  Neutralidade da rede 
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Filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas 
critérios técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos 
políticos, comerciais, religiosos, culturais, ou qualquer 
outra forma de discriminação ou favorecimento.  
 
7. Inimputabilidade da rede  
O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis 
finais e não os meios de acesso e transporte, sempre 
preservando os princípios maiores de defesa da liberdade, 
da privacidade e do respeito aos direitos humanos.  
 
8. Funcionalidade, segurança e estabilidade  
A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da 
rede devem ser preservadas de forma ativa através de 
medidas técnicas compatíveis com os padrões 
internacionais e estímulo ao uso das boas práticas.  
 
9. Padronização e interoperabilidade 
A Internet deve basear-se em padrões abertos que permitam 
a interoperabilidade e a participação de todos em seu 
desenvolvimento.  
 
10. Ambiente legal e regulatório  
O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica 
da Internet como espaço de colaboração.  

 

NetMundial  

 

Em meados de 2013, um ex-funcionário de uma agência de inteligência dos Estados 

Unidos da América, chamado Edward Snowden, fez uma série de revelações sobre um 

programa de vigilância pervasiva com a coleta não autorizada de dados de usuários da 

Internet, que eram realizadas pelo governo estadunidense.24 Tanto cidadãos norte-

americanos quanto estrangeiros foram alvo destas ações, incluindo chefes de Estado como a 

Presidente Dilma Roussef. 

 

Este foi um momento de tensão no cenário internacional. Muitos governos 

demandaram uma sanção aos Estados Unidos da América pela conduta de espionagem. 

Usuários perderam a confiança na Internet, porque sentiram a violação de seus direitos à 

privacidade e à proteção dos dados pessoais.  

 
                                                
24 Para uma leitura mais aprofundada, recomenda-se a obra de Glenn Greenwald, 2014. 
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Durante o discurso na 68o Assembléia Geral da ONU, em em setembro de 2013, a 

Presidente Dilma repudiou as práticas estadunidenses supracitadas, bem como propôs 

princípios a serem adotados no uso da Internet, inspirado no Decalógo de Princípios do 

CGI.br : 

1- Liberdade de expressão, privacidade e direitos humanos 

2- Governança pluralista e democrática 

3- Universalidade 

4- Diversidade cultural 

5- Neutralidade da rede 

 

Na mesma linha de proposições positivas às revelações de Snowden, o Brasil em 

conjunto com outros atores da comunidade, conclamou uma reunião internacional para 

definir os princípios e os caminhos para a Governança da Internet, intitulada NETmundial. 

Este encontro ocorreu em nos dias 23 e 24 de abril de 2014, e serviu de modelo para a 

ampla participação multissetorial, bem como um efetivo processo de consultas públicas 

antes e durante a reunião.  

 

Além do exemplo prático de como operar no cenário multissetorial, esta reunião 

culminou com a Declaração Multissetorial para a Governança da Internet, aprovada por 

aclamação, que é referência ao uso ético da Internet e da sua expansão sustentável. 

 

Marco Civil da Internet 

 

Um momento emblemático durante o evento NetMundial foi o sancionamento da 

Lei no. 12.965/2014,  conhecida por Marco Civil da Internet, que dispõe sobre princípios, 

garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.  Trata-se de um dos exemplos 

dos esforços brasileiros para a boa governança e regulação da Internet.  

 

O Marco Civil da Internet foi um resultado de um longo processo que começou com  

o Decálogo de Princípios recomendado pelo CGI.br em 2009. Esses princípios foram a base 
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para duas rodadas de consulta pública entre 2010 e 2011, que de uma forma aberta e forma 

participativa buscaram comentários de todas as partes interessadas, para finalizar um texto 

comum apresentado para o Congresso Nacional em 2011. 

 

De 2011 a 2014, o projeto de lei foi amplamente debatido pelo legislativo que 

buscou acomodar a proteção dos direitos fundamentais dos usuários da Internet com o 

fomento à inovação e crescimento do mercado. Havia pontos conflituosos como a 

neutralidade da rede e a guarda de registros de logs que dificultavam o avanço deste projeto 

de lei.  

 

Entretanto, a combinação do evento internacional que discutiria os princípios da 

governança da Internet e o apoio do governo que agora buscava uma resposta às revelações 

de vigilância pervasiva, impulsionaram para acelerar o processo de aprovação, que 

efetivamente aconteceu durante o evento do NetMundial, exatamente 5 anos após a 

aprovação do Decálogo de Princípios do CGI.br. 
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Considerações finais 

 
“Entre redes” é o fenômeno que permeia nossa vida hodierna. É o ápice da chamada 

Sociedade da Informação, na qual a tecnologia é um ponto central no cotidiano, sobretudo 

para exprimir a relação humana mais elementar: a comunicação e a troca de informações.   

 

A despeito do alto grau de penetração e o uso contínuo da Internet m nossa 

sociedade e nas interações cotidianas, faz-se mister lembrar que a Internet é recente, e ainda 

não exaurimos o leque de impactos sociais, jurídicos, políticos e tecnológicos que nos traz. 

A utilização comercial da Internet no Brasil começou há pouco mais de 15 anos, e sua 

evolução tem sido extremamente rápida. 

 

Infere-se da definição de Internet que se trata de mera ferramenta de comunicação, 

realizada por diversas redes de computadores sob mesmo protocolo. A Internet não é um 

novo território. Não é um novo governo.  

 

Surge, portanto, uma questão candente: A internet como um meio de comunicação 

gerou uma nova sociedade? 

 

Embora alguns autores defendam que a sociedade não é composta de indivíduos 

mas de relações humanas, fato é que se pode definir como um conjunto de indivíduos que 

vivem interligados por uma relação comum. Os contratualistas Hobbes, Locke e Rousseau 

colocam no fundamento da sociedade a ocorrência de um contrato hipotético entre os 

indivíduos. 

 

Partimos da hipótese que a sociedade na internet é um reflexo da sociedade física, 

ou seja, não houve uma ruptura para um novo mundo. Há, todavia, novos paradigmas e a 

necessidade de desconstruir alguns fundamentos da sociedade atual para adaptar-se à nova 

era da Sociedade da Informação. 

 

Ao tratar o contratualismo e a relação com a sociedade na Internet, há duas 
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dimensões para refletir. Os usos da Internet que caracterizam a dimensão da sociedade na 

Internet. E as regras que embasam a própria gestão da Internet. Ambas convergem na base 

de toda a teoria contratualista, na medida em que combinam o elemento de um contrato 

hipotético estabelecido entre indivíduos com o objetivo de garantir a liberdade e a 

igualdade.  

 

O uso da Internet pode ser bom ou mal, assim como qualquer outra ferramenta. Não 

nos faltam exemplos de descobertas e invenções científicas que surgiram com um intuito 

benéfico e foram utilizadas com destinos maléficos. Um caso ilustrativo: a bomba atômica 

com seu potencial destrutivo ao mesmo tempo que produz uma fonte de energia 

inigualável.  

 

Encaminha-se, portanto, para o campo da ética. O que é certo e errado? Quais são os 

valores a preservar? Quais são os limites? 

 

A Internet, enquanto ferramente, é pervasiva, ou seja, a maneira como foi construída 

permite amplo acesso à troca de informações, acesso ao conteúdo e comunicação entre os 

dispositivos. Ter o potencial de acesso aos dados que circulam na rede não significa, a 

priori, ter a legitimidade ou o direito sobre eles. Há diversas nuances nesta simples 

afirmação.  

 

Foi o que vimos com as revelações de Edward Snowden, funcionário de uma 

agência de inteligência do governo norte-americano que tornou público uma série de 

condutas de investigação que recolhiam dados de usuários da Internet e analisavam sem o 

conhecimento.  

 

Na linha de uma construção pessimista de Hobbes, o estado de natureza seria um 

estado de guerra entre os usuários, logo a sociedade na Internet refletiria uma situação de 

conflitos por competição, desconfiança ou glória. A estabilidade seria alcançada somente 

com um Estado forte e a regulamentação da Internet. 
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Ou ainda, o contexto no qual se insere a doutrina de Hobbes, baseado na guerra civil 

e conflitos religiosos, pode ser facilmente transportado para a época atual. Há um claro 

conflito entre o que podemos chamar os Estados democráticos do Ocidente e o Estado 

Islâmico. As causas e a complexidade de ações destas situações belicosas podem ser 

distintos, mas o espírito instaurado no âmago da sociedade é de sobrevivência. Aliás, um 

instinto natural que todos os contratualistas apontam. Por conta disso, uma instituição forte 

e reguladora, capaz de garantir a segurança se torna atraente, ainda que com medidas de 

controle que limitem a própria liberdade natural. 

 

Entretano, esta linha não condiz com os alicerces dos primórdios da Internet que se 

basearam no liberalismo, ou seja, na liberdades de inovação e nos direitos humanos de 

comunicação, acesso ao conhecimento e à informação. Estas características refletem no que 

a sociedade na Internet se consolidou. 

 

Nas antípodas de um estado de guerra, havia um estado de colaboração, de união de 

esforços para construção de uma rede global. Consenso, portanto, torna-se a o cerne deste 

acordo. 

 

Assim nos aproximamos de Rousseau, que não defende a volta ao estado de 

natureza, porém tenta restabelecer o equilíbrio entre as liberdades e a igualdade originária 

que se perderam na transição para o estado político. Visa restabelecer o exercício das 

liberdades presentes no estado de natureza.  

 
Com efeito, os novos entornos da Sociedade da Informação não mais permite 

ignorar a necessidade de se discutir e encontrar um mecanismo de governança da Internet 

que respeite a natureza global desse fenômeno, bem como admita a participação dos 

diversos atores: governos, sociedade civil, iniciativa privada, organismos internacionais. 

  

Exatamente nessa linha a sociedade internacional vem se movimentando, seja nas 

reuniões da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação, no Grupo de Trabalho sobre 

Governança da Internet, em inúmeros sítios consultados, bem como nos encontros do 

Fórum da Governança da Internet, coordenados pela Organização das Nações Unidas 
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(ONU). 

 

No inicio, a problemática da governança da Internet era uma preocupação de ordem  

técnica, ou seja, garantir o funcionamento adequado. 

 

Com a expansão das redes, surgiu a preocupação de assegurar os processos de 

colaboração e coordenação, ou seja, como se administra esse ecossistema, envolvendo os 

múltiplos atores em um cenário internacional. A dinâmica acelerou processos para que a 

governança da Internet rompa com os paradigmas tradicionais de manter-se atrelada 

unicamente ao Estado, trazendo para o campo decisório outros atores, tais como a 

sociedade civil, as empresas e a comunidade técnica. Este processo vai além do diálogo e 

inaugura uma nova forma de produzir decisões e políticas públicas. 

 

Fato é que os meios de troca e divulgação das informações, a abertura para reflexões 

e os mecanismos de discussão sobre o importante tema da governança da Internet 

proliferaram e devem crescem cada vez mais. 

 

A Internet é o ápice da mudança social e o legislador se vê obrigado a lidar com a 

adaptação de regras ao mundo virtual. É preciso entender a tecnologia. E o regulador se vê 

obrigado a entender áreas com as quais não se sente confortável, às quais rechaça para não 

perder o controle do modelo construído ao invés de buscar um novo modelo mais 

cooperativo e colaborativo. Ao não enfrentar esse desafio, gera-se uma incongruência entre 

a sociedade e a regulamentação, na qual o jogo de interesses pode ser fatal para que a 

evolução tecnológica prospere. 

 
É necessário absorver, por exemplo, fora de um contexto regulatório tradicional o 

processo essencial de padronização das novas tecnologias é essencial para manter a 

interoperabilidade dos sistemas e a livre competição do mercado. O desenvolvimento de 

padrões da Internet e da web é baseado em processos abertos e transparentes, nos quais 

qualquer interessado pode participar e contribuir, bem como os resultados são 

disponibilizados gratuitamente. Os padrões são adotados voluntariamente, ou seja, não há 
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elementos de regulação para obrigar o uso deles, tal como ocorre com os padrões de 

telecomunicações. 

 

Esse novo modelo de governança que não inclui só os governos no processo 

decisório, e a coexistência de diversos mecanismos com atuações distintas em áreas 

técnicas e políticas, bem como a atuação local ou regional em constante retroalimentação 

da coordenação global, traz alguns desafios para que as autoridades políticas reconheçam e 

integrem os novos patamares. Some-se ainda aos fatores de ponderação os movimentos 

intensos de globalização e interdependência dos Estados após as guerras mundiais. 

 

É importante fazer outra reflexão nas características desta sociedade na Internet. 

Dentre as tecnologias de informação e comunicação, por exemplo as mais conhecidas: o 

rádio e a televisão, não se forma uma sociedade por meio destas plataformas. Isto porque 

apresentam características unidirecionais. O conteúdo é na maior parte das vezes apenas 

recepcionado pelos usuários. Algumas formas mescladas de interação, tais como: ligar para 

a rádio ou selecionar por telefone o conteúdo da televisão, são formas limitadas de 

interação que não estabelecem um diálogo amplo e simultâneo. 

 

Ainda assim, a mera existência destes meios de comunicações já revolucionou os 

fundamentos da sociedade desde o século passado, possibilitando maior acesso à 

informação e ao conhecimento. Atualmente, é possível afirmar que há universalidade 

quanto ao acesso à televisão ou rádio em lares brasileiros e, portanto, contato direto com a 

mídia convencional. 

 

Tais setores são altamente regulados por normas nacionais e padrões internacionais, 

estabelecidos por entidades como a Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 

uma autarquia federal responsável pela [mandato/lei]  e a União Internacional de 

Telecomunicações – UIT, organização internacional dentro do sistema da Organização das 

Nações Unidas – ONU. 

 

Porém ao tratar da tecnologia associada à Internet, necessita-se de um diálogo 
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diferente.  

 

Atualmente, a tendência é concentrar esforços em estabelecer uma regulação para a 

Internet que envolva todas as partes interessadas e afetadas e salvaguarde direitos e 

garantias fundamentais, voltando para os aspectos jurídicos e sociais. 

 

A primeira dificuldade nesse enfrentamento é a quebra do paradigma inicial da 

formação dos Estados: território. São elementos para a existência do Estado o território, a 

população e o governo. Se a Internet não tem fronteiras, isso significa que não se submete a 

um Estado? Eis uma afirmação improcedente.  

 

É comum ouvir que “a Internet não tem fronteiras” e uma reflexão mais apurada 

permite afirmar que não existe a Internet de um país, não se fala da Internet do Brasil, da 

China, da Europa etc. O que existe, na verdade, é a Internet no Brasil, na China, na Europa 

etc. Isso porque existe um único protocolo, uma única linguagem que amarra a Internet para 

que ela seja o que ela é. Por exemplo, se uma legislação nacional determinar que a partir de 

uma data as redes de computadores não permitirão rodar o procolo TCP/IP, isso significa 

que dessa data hipotética em diante, o país não estará mais conectado à Internet. Poderá se 

manter a comunicação entre computadores, mas não será mais a Internet. Portanto, os 

governos mantém sua soberania enquanto serem a última instância de decisão, mas a 

Internet segue suas demandas próprias. 

 

Há um aparente paradoxo entre soberania e regulação global que se transforma em 

uma grande celeuma ao tratar da governança da Internet, porque exige uma releitura de 

paradigmas da teoria geral do Estado e do direito internacional.  

 

Se retrocedermos à análise do conceito da soberania e à evolução dessa abstração de 

que chamamos Estado, podemos identificar que há três momentos bem distintos: o Estado 

Absolustista e a soberania absoluta; o Estado Liberal e a soberania popular; e o Estado 

Social e a soberania relativa. Cada momento teve um marco histórico, uma mudança social, 

econômica e política que enveredou para uma nova roupa do Estado e uma nova pintura 
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para a soberania. Do Absolutismo para o Liberal, o ápice foi a Revolução Francesa, que 

levou a repensar a concentração do poder, a sucessão do governo, mas também o olhar para 

o indíviduo; do Liberal para o Social, foram as Guerras Mundiais que trouxeram a 

necessidade de refletir sobre a divisão do capital e a interação com o governo, bem como 

fizeram com que se olhasse além do individuo isolado, para o grupo, o que coincide com a 

ascensão da salvaguarda aos direitos humanos. 

 

Cada passagem na evolução do Estado teve seu lado mais rígido e aquele mais 

brando. O Absolutismo teve seus anos sanguinolentos, varios países passaram ao longo de 

sua história democrática os momentos totalitários. Controle é inerente à própria figura do 

Estado. Porém, até que ponto uma sociedade democraticamente válida na estrutura, 

perpetua as ações totalitárias em seus resultados?  

 

Parece que estamos num momento crucial da dialética...talvez seja o confronto da 

tese e da antítese e possamos enxergar logo mais a síntese, e assim uma nova ordem. Mas o 

fato é que existe um descompasso entre o que se vive (a sociedade) e o que lhe governa (o 

Estado, o direito). 

 

Partindo das premissas que o homem é um ser social, e o direito é inerente à 

sociedade, é possível indagar sobre os mecanismos de mudança social que afetam essa 

relação. E decorre dessa relação tríade homem-sociedade-direito, o poder. O poder 

delegado pelo homem, construído na sociedade organizada e alicerçado no direito. 

 

O Estado como uma abstração de controle e a mudança de paradigmas para a 

sociedade democrática no Brasil podem ser fatores determinantes para que se tenha uma 

estrutura formalmente válida do Estado de Direito, mas uma execução arraigada a processo 

discrepantes e não participativos. 

 

Vivemos exatamente no momento em que esse turbilhão de mudanças e acertos 

ocorrem. E o ciclo espiral da história pode estar começando mais uma volta... será que 

estamos em um novo momento de síntese, em mais uma volta temporal? A sociedade 
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informacional está no limbo. Tem que decidir se segue no controle ou na liberdade.  

 

A tendência na qual a sociedade na Internet foi construída  garante mecanismos que 

permite a expressão da vontade geral, através da ampla participação de todas as partes 

interessadas (bottom up) e representantes de distintos setores (multistakeholder), guiando o 

“corpo político” na definição de regras para a Internet. Liberdade e igualdade estão na base 

destes processos, uma vez que se busca dar igualdade de oportunidades aos participantes 

em suas contribuições e assegurar a livre expressão de suas vontades. Esses foram pilares 

que garantiram a rápida propagação da Internet e devem ser mantidos para que haja 

constante evolução das tecnologias, em sintonia com a nova era denominada Sociedade da 

Informação. 
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Document WSIS-03/GENEVA/DOC/4-E 
12 December 2003 

 

Original: English 
 

Declaration of Principles 
 

Building the Information Society: a global challenge in the new Millennium 
 
A. Our Common Vision of the Information Society 
1. We, the representatives of the peoples of the world, assembled in Geneva from 10-12 
December 2003 for the first phase of the World Summit on the Information Society, declare 
our common desire and commitment to build a people-centred, inclusive and development-oriented 
Information Society, where everyone can create, access, utilize and share information and 
knowledge, enabling individuals, communities and peoples to achieve their full potential in 
promoting their sustainable development and improving their quality of life, premised on the 
purposes and principles of the Charter of the United Nations and respecting fully and upholding the 
Universal Declaration of Human Rights. 

2. Our challenge is to harness the potential of information and communication technology to 
promote the development goals of the Millennium Declaration, namely the eradication of extreme 
poverty and hunger; achievement of universal primary education; promotion of gender equality and 
empowerment of women; reduction of child mortality; improvement of maternal health; to combat 
HIV/AIDS, malaria and other diseases; ensuring environmental sustainability; and development of 
global partnerships for development for the attainment of a more peaceful, just and prosperous 
world. We also reiterate our commitment to the achievement of sustainable development and agreed 
development goals, as contained in the Johannesburg Declaration and Plan of Implementation and 
the Monterrey Consensus, and other outcomes of relevant United Nations Summits. 

3. We reaffirm the universality, indivisibility, interdependence and interrelation of all human 
rights and fundamental freedoms, including the right to development, as enshrined in the Vienna 
Declaration. We also reaffirm that democracy, sustainable development, and respect for human 
rights and fundamental freedoms as well as good governance at all levels are interdependent and 
mutually reinforcing. We further resolve to strengthen respect for the rule of law in international as 
in national affairs. 

4. We reaffirm, as an essential foundation of the Information Society, and as outlined in 
Article 19 of the Universal Declaration of Human Rights, that everyone has the right to freedom of 
opinion and expression; that this right includes freedom to hold opinions without interference and to 
seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. 
Communication is a fundamental social process, a basic human need and the foundation of all social 
organization. It is central to the Information Society. Everyone, everywhere should have the 
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opportunity to participate and no one should be excluded from the benefits the Information Society 
offers.  

5. We further reaffirm our commitment to the provisions of Article 29 of the Universal 
Declaration of Human Rights, that everyone has duties to the community in which alone the free 
and full development of their personality is possible, and that, in the exercise of their rights and 
freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the 
purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of 
meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic 
society. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and 
principles of the United Nations. In this way, we shall promote an Information Society where 
human dignity is respected. 

6. In keeping with the spirit of this declaration, we rededicate ourselves to upholding the 
principle of the sovereign equality of all States.  

7. We recognize that science has a central role in the development of the Information Society. 
Many of the building blocks of the Information Society are the result of scientific and technical 
advances made possible by the sharing of research results.  

8. We recognize that education, knowledge, information and communication are at the core of 
human progress, endeavour and well-being. Further, Information and Communication Technologies 
(ICTs) have an immense impact on virtually all aspects of our lives.  The rapid progress of these 
technologies opens completely new opportunities to attain higher levels of development. The 
capacity of these technologies to reduce many traditional obstacles, especially those of time and 
distance, for the first time in history makes it possible to use the potential of these technologies for 
the benefit of millions of people in all corners of the world. 

9. We are aware that ICTs should be regarded as tools and not as an end in themselves. Under 
favourable conditions, these technologies can be a powerful instrument, increasing productivity, 
generating economic growth, job creation and employability and improving the quality of life of all. 
They can also promote dialogue among people, nations and civilizations. 

10. We are also fully aware that the benefits of the information technology revolution are today 
unevenly distributed between the developed and developing countries and within societies. We are 
fully committed to turning this digital divide into a digital opportunity for all, particularly for those 
who risk being left behind and being further marginalized. 

11. We are committed to realizing our common vision of the Information Society for ourselves 
and for future generations. We recognize that young people are the future workforce and leading 
creators and earliest adopters of ICTs. They must therefore be empowered as learners, developers, 
contributors, entrepreneurs and decision-makers. We must focus especially on young people who 
have not yet been able to benefit fully from the opportunities provided by ICTs. We are also 
committed to ensuring that the development of ICT applications and operation of services respects 
the rights of children as well as their protection and well-being. 

12. We affirm that development of ICTs provides enormous opportunities for women, who should 
be an integral part of, and key actors, in the Information Society. We are committed to ensuring that 
the Information Society enables women's empowerment and their full participation on the basis on 
equality in all spheres of society and in all decision-making processes. To this end, we should 
mainstream a gender equality perspective and use ICTs as a tool to that end.  

13. In building the Information Society, we shall pay particular attention to the special needs of 
marginalized and vulnerable groups of society, including migrants, internally displaced persons and 
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refugees, unemployed and underprivileged people, minorities and nomadic people. We shall also 
recognize the special needs of older persons and persons with disabilities. 

14. We are resolute to empower the poor, particularly those living in remote, rural and 
marginalized urban areas, to access information and to use ICTs as a tool to support their efforts to 
lift themselves out of poverty. 

15. In the evolution of the Information Society, particular attention must be given to the special 
situation of indigenous peoples, as well as to the preservation of their heritage and their cultural 
legacy. 

16. We continue to pay special attention to the particular needs of people of developing countries, 
countries with economies in transition, Least Developed Countries, Small Island Developing States, 
Landlocked Developing Countries, Highly Indebted Poor Countries, countries and territories under 
occupation, countries recovering from conflict and countries and regions with special needs as well 
as to conditions that pose severe threats to development, such as natural disasters.  

17. We recognize that building an inclusive Information Society requires new forms of solidarity, 
partnership and cooperation among governments and other stakeholders, i.e. the private sector, civil 
society and international organizations. Realizing that the ambitious goal of this Declaration—
bridging the digital divide and ensuring harmonious, fair and equitable development for all—will 
require strong commitment by all stakeholders, we call for digital solidarity, both at national and 
international levels.   

18. Nothing in this Declaration shall be construed as impairing, contradicting, restricting or 
derogating from the provisions of the Charter of the United Nations and the Universal Declaration 
of Human Rights, any other international instrument or national laws adopted in furtherance of 
these instruments. 

 
B. An Information Society for All: Key Principles 
19. We are resolute in our quest to ensure that everyone can benefit from the opportunities that 
ICTs can offer. We agree that to meet these challenges, all stakeholders should work together to: 
improve access to information and communication infrastructure and technologies as well as to 
information and knowledge; build capacity; increase confidence and security in the use of ICTs; 
create an enabling environment at all levels; develop and widen ICT applications; foster and respect 
cultural diversity; recognize the role of the media; address the ethical dimensions of the Information 
Society; and encourage international and regional cooperation. We agree that these are the key 
principles for building an inclusive Information Society. 

1) The role of governments and all stakeholders in the promotion of ICTs for development 
20. Governments, as well as private sector, civil society and the United Nations and other 
international organizations have an important role and responsibility in the development of the 
Information Society and, as appropriate, in decision-making processes. Building a people-centred 
Information Society is a joint effort which requires cooperation and partnership among all 
stakeholders.  

2) Information and communication infrastructure: an essential foundation for an inclusive 
information society 
21. Connectivity is a central enabling agent in building the Information Society. Universal, 
ubiquitous, equitable and affordable access to ICT infrastructure and services, constitutes one of the 
challenges of the Information Society and should be an objective of all stakeholders involved in 
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building it. Connectivity also involves access to energy and postal services, which should be 
assured in conformity with the domestic legislation of each country.  

22. A well-developed information and communication network infrastructure and applications, 
adapted to regional, national and local conditions, easily-accessible and affordable, and making 
greater use of broadband and other innovative technologies where possible, can accelerate the social 
and economic progress of countries, and the well-being of all individuals, communities and peoples.  

23. Policies that create a favourable climate for stability, predictability and fair competition at all 
levels should be developed and implemented in a manner that not only attracts more private 
investment for ICT infrastructure development but also enables universal service obligations to be 
met in areas where traditional market conditions fail to work. In disadvantaged areas, the 
establishment of ICT public access points in places such as post offices, schools, libraries and 
archives, can provide effective means for ensuring universal access to the infrastructure and 
services of the Information Society. 

3) Access to information and knowledge 
24. The ability for all to access and contribute information, ideas and knowledge is essential in an 
inclusive Information Society. 

25. The sharing and strengthening of global knowledge for development can be enhanced by 
removing barriers to equitable access to information for economic, social, political, health, cultural, 
educational, and scientific activities and by facilitating access to public domain information, 
including by universal design and the use of assistive technologies.  

26. A rich public domain is an essential element for the growth of the Information Society, creating 
multiple benefits such as an educated public, new jobs, innovation, business opportunities, and the 
advancement of sciences. Information in the public domain should be easily accessible to support 
the Information Society, and protected from misappropriation. Public institutions such as libraries 
and archives, museums, cultural collections and other community-based access points should be 
strengthened so as to promote the preservation of documentary records and free and equitable 
access to information.  

27. Access to information and knowledge can be promoted by increasing awareness among all 
stakeholders of the possibilities offered by different software models, including proprietary, open-
source and free software, in order to increase competition, access by users, diversity of choice, and 
to enable all users to develop solutions which best meet their requirements. Affordable access to 
software should be considered as an important component of a truly inclusive Information Society. 

28. We strive to promote universal access with equal opportunities for all to scientific knowledge 
and the creation and dissemination of scientific and technical information, including open access 
initiatives for scientific publishing.  

4) Capacity building 
29. Each person should have the opportunity to acquire the necessary skills and knowledge in order 
to understand, participate actively in, and benefit fully from, the Information Society and the 
knowledge economy. Literacy and universal primary education are key factors for building a fully 
inclusive information society, paying particular attention to the special needs of girls and women. 
Given the wide range of ICT and information specialists required at all levels, building institutional 
capacity deserves special attention.  

30. The use of ICTs in all stages of education, training and human resource development should be 
promoted, taking into account the special needs of persons with disabilities and disadvantaged and 
vulnerable groups.  
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31. Continuous and adult education, re-training, life-long learning, distance-learning and other 
special services, such as telemedicine, can make an essential contribution to employability and help 
people benefit from the new opportunities offered by ICTs for traditional jobs, self-employment and 
new professions. Awareness and literacy in ICTs are an essential foundation in this regard. 

32. Content creators, publishers, and producers, as well as teachers, trainers, archivists, librarians 
and learners, should play an active role in promoting the Information Society, particularly in the 
Least Developed Countries. 

33. To achieve a sustainable development of the Information Society, national capability in ICT 
research and development should be enhanced. Furthermore, partnerships, in particular between and 
among developed and developing countries, including countries with economies in transition, in 
research and development, technology transfer, manufacturing and utilization of ICT products and 
services are crucial for promoting capacity building and global participation in the Information 
Society. The manufacture of ICTs presents a significant opportunity for creation of wealth. 

34. The attainment of our shared aspirations, in particular for developing countries and countries 
with economies in transition, to become fully-fledged members of the Information Society, and 
their positive integration into the knowledge economy, depends largely on increased capacity 
building in the areas of education, technology know-how and access to information, which are 
major factors in determining development and competitiveness. 

5) Building confidence and security in the use of ICTs 
35. Strengthening the trust framework, including information security and network security, 
authentication, privacy and consumer protection, is a prerequisite for the development of the 
Information Society and for building confidence among users of ICTs. A global culture of cyber-
security needs to be promoted, developed and implemented in cooperation with all stakeholders and 
international expert bodies. These efforts should be supported by increased international 
cooperation. Within this global culture of cyber-security, it is important to enhance security and to 
ensure the protection of data and privacy, while enhancing access and trade. In addition, it must 
take into account the level of social and economic development of each country and respect the 
development-oriented aspects of the Information Society. 

36. While recognizing the principles of universal and non-discriminatory access to ICTs for all 
nations, we support the activities of the United Nations to prevent the potential use of ICTs for 
purposes that are inconsistent with the objectives of maintaining international stability and security, 
and may adversely affect the integrity of the infrastructure within States, to the detriment of their 
security. It is necessary to prevent the use of information resources and technologies for criminal 
and terrorist purposes, while respecting human rights. 

37. Spam is a significant and growing problem for users, networks and the Internet as a whole. 
Spam and cyber-security should be dealt with at appropriate national and international levels. 

6) Enabling environment 
38. An enabling environment at national and international levels is essential for the Information 
Society. ICTs should be used as an important tool for good governance. 

39. The rule of law, accompanied by a supportive, transparent, pro-competitive, technologically 
neutral and predictable policy and regulatory framework reflecting national realities, is essential for 
building a people-centred Information Society. Governments should intervene, as appropriate, to 
correct market failures, to maintain fair competition, to attract investment, to enhance the 
development of the ICT infrastructure and applications, to maximize economic and social benefits, 
and to serve national priorities.  



- 6 - 
 

40. A dynamic and enabling international environment, supportive of foreign direct investment, 
transfer of technology, and international cooperation, particularly in the areas of finance, debt and 
trade, as well as full and effective participation of developing countries in global decision-making, 
are vital complements to national development efforts related to ICTs. Improving global affordable 
connectivity would contribute significantly to the effectiveness of these development efforts. 

41. ICTs are an important enabler of growth through efficiency gains and increased productivity, in 
particular by small and medium sized enterprises (SMEs). In this regard, the development of the 
Information Society is important for broadly-based economic growth in both developed and 
developing economies. ICT-supported productivity gains and applied innovations across economic 
sectors should be fostered. Equitable distribution of the benefits contributes to poverty eradication 
and social development. Policies that foster productive investment and enable firms, notably SMEs, 
to make the changes needed to seize the benefits from ICTs, are likely to be the most beneficial. 

42.  Intellectual Property protection is important to encourage innovation and creativity in the 
Information Society; similarly, the wide dissemination, diffusion, and sharing of knowledge is 
important to encourage innovation and creativity. Facilitating meaningful participation by all in 
intellectual property issues and knowledge sharing through full awareness and capacity building is a 
fundamental part of an inclusive Information Society. 

43. Sustainable development can best be advanced in the Information Society when ICT-related 
efforts and programmes are fully integrated in national and regional development strategies. We 
welcome the New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) and encourage the international 
community to support the ICT-related measures of this initiative as well as those belonging to 
similar efforts in other regions. Distribution of the benefits of ICT-driven growth contributes to 
poverty eradication and sustainable development.  

44. Standardization is one of the essential building blocks of the Information Society. There should 
be particular emphasis on the development and adoption of international standards. The 
development and use of open, interoperable, non-discriminatory and demand-driven standards that 
take into account needs of users and consumers is a basic element for the development and greater 
diffusion of ICTs and more affordable access to them, particularly in developing countries. 
International standards aim to create an environment where consumers can access services 
worldwide regardless of underlying technology. 

45. The radio frequency spectrum should be managed in the public interest and in accordance with 
principle of legality, with full observance of national laws and regulation as well as relevant 
international agreements. 

46. In building the Information Society, States are strongly urged to take steps with a view to the 
avoidance of, and refrain from, any unilateral measure not in accordance with international law and 
the Charter of the United Nations that impedes the full achievement of economic and social 
development by the population of the affected countries, and that hinders the well-being of their 
population. 

47. Recognizing that ICTs are progressively changing our working practices, the creation of a 
secure, safe and healthy working environment, appropriate to the utilisation of ICTs, respecting all 
relevant international norms, is fundamental. 

48. The Internet has evolved into a global facility available to the public and its governance should 
constitute a core issue of the Information Society agenda. The international management of the 
Internet should be multilateral, transparent and democratic, with the full involvement of 
governments, the private sector, civil society and international organizations. It should ensure an 
equitable distribution of resources, facilitate access for all and ensure a stable and secure 
functioning of the Internet, taking into account multilingualism. 
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49. The management of the Internet encompasses both technical and public policy issues and 
should involve all stakeholders and relevant intergovernmental and international organizations. In 
this respect it is recognized that: 

a) Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign right of States. 
They have rights and responsibilities for international Internet-related public policy issues; 

b) The private sector has had and should continue to have an important role in the development 
of the Internet, both in the technical and economic fields; 

c) Civil society has also played an important role on Internet matters, especially at community 
level, and should continue to play such a role; 

d) Intergovernmental organizations have had and should continue to have a facilitating role in 
the coordination of Internet-related public policy issues; 

e) International organizations have also had and should continue to have an important role in 
the development of Internet-related technical standards and relevant policies.  

50. International Internet governance issues should be addressed in a coordinated manner. We ask 
the Secretary-General of the United Nations to set up a working group on Internet governance, in an 
open and inclusive process that ensures a mechanism for the full and active participation of 
governments, the private sector and civil society from both developing and developed countries, 
involving relevant intergovernmental and international organizations and forums, to investigate and 
make proposals for action, as appropriate, on the governance of Internet by 2005.   

7) ICT applications: benefits in all aspects of life 
51. The usage and deployment of ICTs should seek to create benefits in all aspects of our daily life. 
ICT applications are potentially important in government operations and services, health care and 
health information, education and training, employment, job creation, business, agriculture, 
transport, protection of environment and management of natural resources, disaster prevention, and 
culture, and to promote eradication of poverty and other agreed development goals. ICTs should 
also contribute to sustainable production and consumption patterns and reduce traditional barriers, 
providing an opportunity for all to access local and global markets in a more equitable manner. 
Applications should be user-friendly, accessible to all, affordable, adapted to local needs in 
languages and cultures, and support sustainable development. To this effect, local authorities should 
play a major role in the provision of ICT services for the benefit of their populations. 

8) Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local content 
52. Cultural diversity is the common heritage of humankind.  The Information Society should be 
founded on and stimulate respect for cultural identity, cultural and linguistic diversity, traditions 
and religions, and foster dialogue among cultures and civilizations.  The promotion, affirmation and 
preservation of diverse cultural identities and languages as reflected in relevant agreed United 
Nations documents including UNESCO's Universal Declaration on Cultural Diversity, will further 
enrich the Information Society.  

53. The creation, dissemination and preservation of content in diverse languages and formats must 
be accorded high priority in building an inclusive Information Society, paying particular attention to 
the diversity of supply of creative work and due recognition of the rights of authors and artists. It is 
essential to promote the production of and accessibility to all content—educational, scientific, 
cultural or recreational—in diverse languages and formats. The development of local content suited 
to domestic or regional needs will encourage social and economic development and will stimulate 
participation of all stakeholders, including people living in rural, remote and marginal areas. 
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54. The preservation of cultural heritage is a crucial component of identity and self–understanding 
of individuals that links a community to its past. The Information Society should harness and 
preserve cultural heritage for the future by all appropriate methods, including digitisation.  

9) Media 
55. We reaffirm our commitment to the principles of freedom of the press and freedom of 
information, as well as those of the independence, pluralism and diversity of media, which are 
essential to the Information Society. Freedom to seek, receive, impart and use information for the 
creation, accumulation and dissemination of knowledge are important to the Information Society. 
We call for the responsible use and treatment of information by the media in accordance with the 
highest ethical and professional standards. Traditional media in all their forms have an important 
role in the Information Society and ICTs should play a supportive role in this regard. Diversity of 
media ownership should be encouraged, in conformity with national law, and taking into account 
relevant international conventions. We reaffirm the necessity of reducing international imbalances 
affecting the media, particularly as regards infrastructure, technical resources and the development 
of human skills.  

10) Ethical dimensions of the Information Society 
56. The Information Society should respect peace and uphold the fundamental values of freedom, 
equality, solidarity, tolerance, shared responsibility, and respect for nature.  

57. We acknowledge the importance of ethics for the Information Society, which should foster 
justice, and the dignity and worth of the human person. The widest possible protection should be 
accorded to the family and to enable it to play its crucial role in society.  

58. The use of ICTs and content creation should respect human rights and fundamental freedoms of 
others, including personal privacy, and the right to freedom of thought, conscience, and religion in 
conformity with relevant international instruments.  

59. All actors in the Information Society should take appropriate actions and preventive measures, 
as determined by law, against abusive uses of ICTs, such as illegal and other acts motivated by 
racism, racial discrimination, xenophobia, and related intolerance, hatred, violence, all forms of 
child abuse, including paedophilia and child pornography, and trafficking in, and exploitation of, 
human beings.  

11) International and regional cooperation 
60. We aim at making full use of the opportunities offered by ICTs in our efforts to reach the 
internationally agreed development goals, including those contained in the Millennium Declaration, 
and to uphold the key principles set forth in this Declaration. The Information Society is 
intrinsically global in nature and national efforts need to be supported by effective international and 
regional cooperation among governments, the private sector, civil society and other stakeholders, 
including the international financial institutions.  

61. In order to build an inclusive global Information Society, we will seek and effectively 
implement concrete international approaches and mechanisms, including financial and technical 
assistance. Therefore, while appreciating ongoing ICT cooperation through various mechanisms, we 
invite all stakeholders to commit to the “Digital Solidarity Agenda” set forth in the Plan of Action. 
We are convinced that the worldwide agreed objective is to contribute to bridge the digital divide, 
promote access to ICTs, create digital opportunities, and benefit from the potential offered by ICTs 
for development. We recognize the will expressed by some to create an international voluntary 
“Digital Solidarity Fund”, and by others to undertake studies concerning existing mechanisms and 
the efficiency and feasibility of such a Fund. 
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62. Regional integration contributes to the development of the global Information Society and 
makes strong cooperation within and among regions indispensable. Regional dialogue should 
contribute to national capacity building and to the alignment of national strategies with the goals of 
this Declaration of Principles in a compatible way, while respecting national and regional 
particularities. In this context, we welcome and encourage the international community to support 
the ICT-related measures of such initiatives. 

63. We resolve to assist developing countries, LDCs and countries with economies in transition 
through the mobilization from all sources of financing, the provision of financial and technical 
assistance and by creating an environment conducive to technology transfer, consistent with the 
purposes of this Declaration and the Plan of Action.  

64. The core competences of the International Telecommunication Union (ITU) in the fields of 
ICTs—assistance in bridging the digital divide, international and regional cooperation, radio 
spectrum management, standards development and the dissemination of information—are of crucial 
importance for building the Information Society.  

 

C. Towards an Information Society for All Based on Shared Knowledge 
65. We commit ourselves to strengthening cooperation to seek common responses to the 
challenges and to the implementation of the Plan of Action, which will realize the vision of an 
inclusive Information Society based on the Key Principles incorporated in this Declaration.  

66. We further commit ourselves to evaluate and follow-up progress in bridging the digital 
divide, taking into account different levels of development, so as to reach internationally agreed 
development goals, including those contained in the Millennium Declaration, and to assess the 
effectiveness of investment and international cooperation efforts in building the Information 
Society.  

67. We are firmly convinced that we are collectively entering a new era of enormous potential, 
that of the Information Society and expanded human communication. In this emerging society, 
information and knowledge can be produced, exchanged, shared and communicated through all the 
networks of the world. All individuals can soon, if we take the necessary actions, together build a 
new Information Society based on shared knowledge and founded on global solidarity and a better 
mutual understanding between peoples and nations. We trust that these measures will open the way 
to the future development of a true knowledge society.  

 

***************** 

 



 

 

 

 

INTRODUCTION 

1. We recognize that it is now time to move from principles to action, considering the 
work already being done in implementing the Geneva Plan of Action and identifying those 
areas where progress has been made, is being made, or has not taken place. 
2. We reaffirm the commitments made in Geneva and build on them in Tunis by 
focusing on financial mechanisms for bridging the digital divide, on Internet governance and 
related issues, as well as on implementation and follow-up of the Geneva and Tunis decisions. 

FINANCIAL MECHANISMS FOR MEETING THE CHALLENGES OF 
ICT FOR DEVELOPMENT 

3. We thank the UN Secretary-General for his efforts in creating the Task Force on 
Financial Mechanisms (TFFM) and we commend the members on their report. 

4. We recall that the mandate of the TFFM was to undertake a thorough review of the 
adequacy of existing financial mechanisms in meeting the challenges of ICT for development.  
5. The TFFM report sets out the complexity of existing mechanisms, both private and 
public, which provide financing for ICTs in developing countries. It identifies areas where 
these could be improved and where ICTs could be given higher priority by developing 
countries and their development partners.  
6. Based on the conclusion of the review of the report, we have considered the 
improvements and innovations of financial mechanisms, including the creation of a voluntary 
Digital Solidarity Fund, as mentioned in the Geneva Declaration of Principles.  
7. We recognize the existence of the digital divide and the challenges that this poses for 
many countries, which are forced to choose between many competing objectives in their 
development planning and in demands for development funds whilst having limited resources.  
8. We recognize the scale of the problem in bridging the digital divide, which will 
require adequate and sustainable investments in ICT infrastructure and services, and capacity 
building, and transfer of technology over many years to come.  

h  
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9. We call upon the international community to promote the transfer of technology 
on mutually agreed terms, including ICTs, to adopt policies and programmes with a view to 
assisting developing countries to take advantage of technology in their pursuit of development 
through, inter alia, technical cooperation and the building of scientific and technological 
capacity in our efforts to bridge the digital and development divides.  
10. We recognize that the internationally agreed development goals and objectives, 
including the Millennium Development Goals, are fundamental. The Monterrey Consensus on 
Financing for Development is the basis for the pursuit of adequate and appropriate financial 
mechanisms to promote ICT for development, in accordance with the Digital Solidarity 
Agenda of the Geneva Plan of Action.  

11. We recognize and acknowledge the special and specific funding needs of the 
developing world, as referred to in paragraph 16 of the Geneva Declaration of Principles*, 
which faces numerous challenges in the ICT sector, and that there is strong need to focus on 
their special financing needs to achieve the internationally agreed development goals and 
objectives, including the Millennium Development Goals.  

12. We agree that the financing of ICT for development needs to be placed in the context 
of the growing importance of the role of ICTs, not only as a medium of communication, but 
also as a development enabler, and as a tool for the achievement of the internationally agreed 
development goals and objectives, including the Millennium Development Goals.  

13. In the past, financing of ICT infrastructure in most developing countries has been 
based on public investment. Lately, a significant influx of investment has taken place where 
private-sector participation has been encouraged, based on a sound regulatory framework, and 
where public policies aimed at bridging the digital divide have been implemented.  
14. We are greatly encouraged by the fact that advances in communication technology, 
and high-speed data networks are continuously increasing the possibilities for developing 
countries, and countries with economies in transition, to participate in the global market for 
ICT-enabled services on the basis of their comparative advantage. These emerging 
opportunities provide a powerful commercial basis for ICT infrastructural investment in these 
countries. Therefore, governments should take action, in the framework of national 
development policies, in order to support an enabling and competitive environment for the 
necessary investment in ICT infrastructure and for the development of new services. At the 
same time, countries should pursue policies and measures that would not discourage, impede 
or prevent the continued participation of these countries in the global market for ICT-enabled 
services.  

15. We take note that the challenges for expanding the scope of useful accessible 
information content in the developing world are numerous; in particular, the issue of 
financing for various forms of content and applications requires new attention, as this area has 
often been overlooked by the focus on ICT infrastructure.  

16. We recognize that attracting investment in ICTs has depended crucially upon an 
enabling environment, including good governance at all levels, and a supportive, transparent 
and pro-competitive policy and regulatory framework, reflecting national realities.  

____________________ 
*  For reference, Paragraph 16 of the Geneva Declaration of Principles reads as follows: 

We continue to pay special attention to the particular needs of people of developing countries, countries with 
economies in transition, Least Developed Countries, Small Island Developing States, Landlocked Developing 
Countries, Highly Indebted Poor Countries, countries and territories under occupation, countries recovering 
from conflict and countries and regions with special needs as well as to conditions that pose severe threats to 
development, such as natural disasters. 
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17. We endeavour to engage in a proactive dialogue on matters related to corporate 
social responsibility and good corporate governance of transnational corporations and their 
contribution to the economic and social development of developing countries in our efforts to 
bridge the digital divide.  

18. We underline that market forces alone cannot guarantee the full participation of 
developing countries in the global market for ICT-enabled services. Therefore, we encourage 
the strengthening of international cooperation and solidarity aimed at enabling all countries, 
especially those referred to in paragraph 16 of the Geneva Declaration of Principles, to 
develop ICT infrastructure and ICT-enabled services that are viable and competitive at 
national and international levels. 

19. We recognize that, in addition to the public sector, financing of ICT infrastructure 
by the private sector has come to play an important role in many countries and that domestic 
financing is being augmented by North-South flows and South-South cooperation. 

20. We recognize that, as a result of the growing impact of sustainable private-sector 
investment in infrastructure, multilateral and bilateral public donors are redirecting public 
resources to other development objectives, including Poverty Reduction Strategy Papers and 
related programmes, policy reforms and mainstreaming of ICTs and capacity development. 
We encourage all governments to give appropriate priority to ICTs, including traditional 
ICTs such as broadcast radio and television, in their national development strategies. We also 
encourage multilateral institutions as well as bilateral public donors to consider also 
providing more financial support for regional and large-scale national ICT infrastructure 
projects and related capacity development. They should consider aligning their aid and 
partnership strategies with the priorities set by developing countries and countries with 
economies in transition in their national development strategies including their poverty 
reduction strategies. 

21. We recognize that public finance plays a crucial role in providing ICT access and 
services to rural areas and disadvantaged populations including those in Small Island 
Developing States and Landlocked Developing Countries. 

22. We note that ICT-related capacity-building needs represent a high priority in all 
developing countries and the current financing levels have not been adequate to meet the 
needs, although there are many different funding mechanisms supporting ICTs for 
development. 

23. We recognize that there are a number of areas in need of greater financial resources 
and where current approaches to ICT for development financing have devoted insufficient 
attention to date. These include: 

a) ICT capacity-building programmes, materials, tools, educational funding and 
specialized training initiatives, especially for regulators and other public-sector 
employees and organizations. 

b) Communications access and connectivity for ICT services and applications in remote 
rural areas, Small Island Developing States, Landlocked Developing Countries and 
other locations presenting unique technological and market challenges. 

c) Regional backbone infrastructure, regional networks, Network Access Points and 
related regional projects, to link networks across borders and in economically 
disadvantaged regions which may require coordinated policies including legal, 
regulatory and financial frameworks, and seed financing, and would benefit from 
sharing experiences and best practices. 

d) Broadband capacity to facilitate the delivery of a broader range of services and 
applications, promote investment and provide Internet access at affordable prices to 
both existing and new users. 
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e) Coordinated assistance, as appropriate, for countries referred to in paragraph 16 of the 
Geneva Declaration of Principles, particularly Least Developed Countries and Small 
Island Developing States, in order to improve effectiveness and to lower transaction 
costs associated with the delivery of international donor support. 

f) ICT applications and content aimed at the integration of ICTs into the implementation 
of poverty eradication strategies and in sector programmes, particularly in health, 
education, agriculture and the environment. 

In addition, there is a need to consider the following other issues, which are relevant to ICT 
for development and which have not received adequate attention: 

g) Sustainability of Information Society related projects, for example the maintenance of 
ICT infrastructure. 

h) Special needs of Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs), such as funding 
requirements. 

i) Local development and manufacturing of ICT applications and technologies by 
developing countries. 

j) Activities on ICT-related institutional reform and enhanced capacity on legal and 
regulatory framework. 

k) Improving organizational structures and business-process change aimed at optimizing 
the impact and effectiveness of ICT projects and other projects with significant ICT 
components; 

l) Local government and initiatives based in local communities that deliver ICT services 
to communities in areas such as education, health and livelihood support. 

24. Recognizing that the central responsibility for coordination of public financing 
programmes and public ICT development initiatives rests with governments, we recommend 
that further cross-sectoral and cross-institutional coordination should be undertaken, both on 
the part of donors and recipients within the national framework.  

25. Multilateral development banks and institutions should consider adapting their 
existing mechanisms, and where appropriate designing new ones, to provide for national and 
regional demands on ICT development. 

26. We acknowledge the following prerequisites for equitable and universal accessibility 
to, and better utilization of, financial mechanisms: 

a) Creating policy and regulatory incentives aimed at universal access and the attraction 
of private-sector investment. 

b) Identification and acknowledgement of the key role of ICTs in national development 
strategies, and their elaboration, when appropriate, in conjunction with e-strategies. 

c) Developing institutional and implementation capacity to support the use of national 
universal service/access funds, and further study of these mechanisms and those 
aiming to mobilize domestic resources. 

d) Encouraging the development of locally relevant information, applications and 
services that will benefit developing countries and countries with economies in 
transition. 

e) Supporting the “scaling-up” of successful ICT-based pilot programmes. 
f) Supporting the use of ICTs in government as a priority and crucial target area for ICT-

based development interventions. 
g) Building human resource and institutional capacity (knowledge) at every level for 

achieving Information Society objectives, especially in the public sector. 
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h) Encouraging business-sector entities to help jump-start wider demand for ICT services 
by supporting creative industries, local producers of cultural content and applications 
as well as small businesses. 

i) Strengthening capacities to enhance the potential of securitized funds and utilizing 
them effectively. 

27. We recommend improvements and innovations in existing financing mechanisms, 
including: 

a) Improving financial mechanisms to make financial resources become adequate, more 
predictable, preferably untied, and sustainable. 

b) Enhancing regional cooperation and creating multi-stakeholder partnerships, 
especially by creating incentives for building regional backbone infrastructure. 

c) Providing affordable access to ICTs, by the following measures:  
i. reducing international Internet costs charged by backbone providers, 

supporting, inter alia, the creation and development of regional ICT backbones 
and Internet Exchange Points to reduce interconnection cost and broaden 
network access; 

ii. encouraging ITU to continue the study of the question of International Internet 
Connectivity (IIC) as an urgent matter to develop appropriate 
Recommendations. 

d) Coordinating programmes among governments and major financial players to 
mitigate investment risks and transaction costs for operators entering less attractive 
rural and low-income market segments.  

e) Helping to accelerate the development of domestic financial instruments, including 
by supporting local microfinance instruments, ICT business incubators, public credit 
instruments, reverse auction mechanisms, networking initiatives based on local 
communities, digital solidarity and other innovations.  

f) Improving the ability to access financing facilities with a view to accelerating the 
pace of financing of ICT infrastructure and services, including the promotion of 
North-South flows as well as North-South and South-South cooperation. 

g) Multilateral, regional and bilateral development organizations should consider the 
utility of creating a virtual forum for the sharing of information by all stakeholders on 
potential projects, on sources of financing and on institutional financial mechanisms.  

h) Enabling developing countries to be increasingly able to generate funds for ICTs and 
to develop financial instruments, including trust funds and seed capital adapted to 
their economies. 

i) Urging all countries to make concrete efforts to fulfil their commitments under the 
Monterrey Consensus. 

j) Multilateral, regional and bilateral development organizations should consider 
cooperating to enhance their capacity to provide rapid response with a view to 
supporting developing countries that request assistance with respect to ICT policies; 

k) Encouraging increased voluntary contributions.  

l) Making, as appropriate, effective use of debt relief mechanisms as outlined in the 
Geneva Plan of Action, including inter alia debt cancellation and debt swapping, that 
may be used for financing ICT for development projects, including those within the 
framework of Poverty Reduction Strategies. 
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28. We welcome the Digital Solidarity Fund (DSF) established in Geneva as an 
innovative financial mechanism of a voluntary nature open to interested stakeholders with the 
objective of transforming the digital divide into digital opportunities for the developing world 
by focusing mainly on specific and urgent needs at the local level and seeking new voluntary 
sources of “solidarity” finance. The DSF will complement existing mechanisms for funding 
the Information Society, which should continue to be fully utilized to fund the growth of new 
ICT infrastructure and services. 

INTERNET GOVERNANCE 

29. We reaffirm the principles enunciated in the Geneva phase of the WSIS, in 
December 2003, that the Internet has evolved into a global facility available to the public and 
its governance should constitute a core issue of the Information Society agenda. The 
international management of the Internet should be multilateral, transparent and democratic, 
with the full involvement of governments, the private sector, civil society and international 
organizations. It should ensure an equitable distribution of resources, facilitate access for all 
and ensure a stable and secure functioning of the Internet, taking into account 
multilingualism. 

30. We acknowledge that the Internet, a central element of the infrastructure of the 
Information Society, has evolved from a research and academic facility into a global facility 
available to the public. 

31. We recognize that Internet governance, carried out according to the Geneva 
principles, is an essential element for a people-centred, inclusive, development-oriented and 
non-discriminatory Information Society. Furthermore, we commit ourselves to the stability 
and security of the Internet as a global facility and to ensuring the requisite legitimacy of its 
governance, based on the full participation of all stakeholders, from both developed and 
developing countries, within their respective roles and responsibilities. 

32. We thank the UN Secretary-General for establishing the Working Group on Internet 
Governance (WGIG). We commend the chairman, members and secretariat for their work 
and for their report. 

33. We take note of the WGIG’s report that has endeavoured to develop a working 
definition of Internet governance. It has helped identify a number of public policy issues that 
are relevant to Internet governance. The report has also enhanced our understanding of the 
respective roles and responsibilities of governments, intergovernmental and international 
organizations and other forums as well as the private sector and civil society from both 
developing and developed countries. 

34. A working definition of Internet governance is the development and application by 
governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared 
principles, norms, rules, decision-making procedures, and programmes that shape the 
evolution and use of the Internet. 

35. We reaffirm that the management of the Internet encompasses both technical and 
public policy issues and should involve all stakeholders and relevant intergovernmental and 
international organizations. In this respect it is recognized that: 

a) Policy authority for Internet-related public policy issues is the sovereign right of 
States. They have rights and responsibilities for international Internet-related public 
policy issues. 

b) The private sector has had, and should continue to have, an important role in the 
development of the Internet, both in the technical and economic fields. 



- 7 - 
WSIS-05/TUNIS/DOC/6(Rev. 1)-E 

 

c) Civil society has also played an important role on Internet matters, especially at 
community level, and should continue to play such a role. 

d) Intergovernmental organizations have had, and should continue to have, a facilitating 
role in the coordination of Internet-related public policy issues. 

e) International organizations have also had and should continue to have an important 
role in the development of Internet-related technical standards and relevant policies. 

36. We recognize the valuable contribution by the academic and technical communities 
within those stakeholder groups mentioned in paragraph 35 to the evolution, functioning and 
development of the Internet. 

37. We seek to improve the coordination of the activities of international and 
intergovernmental organizations and other institutions concerned with Internet governance 
and the exchange of information among themselves. A multi-stakeholder approach should be 
adopted, as far as possible, at all levels. 

38. We call for the reinforcement of specialized regional Internet resource management 
institutions to guarantee the national interest and rights of countries in that particular region to 
manage their own Internet resources, while maintaining global coordination in this area. 
39. We seek to build confidence and security in the use of ICTs by strengthening the trust 
framework. We reaffirm the necessity to further promote, develop and implement in 
cooperation with all stakeholders a global culture of cybersecurity, as outlined in UNGA 
Resolution 57/239 and other relevant regional frameworks. This culture requires national 
action and increased international cooperation to strengthen security while enhancing the 
protection of personal information, privacy and data. Continued development of the culture of 
cybersecurity should enhance access and trade and must take into account the level of social 
and economic development of each country and respect the development-oriented aspects of 
the Information Society. 

40. We underline the importance of the prosecution of cybercrime, including cybercrime 
committed in one jurisdiction, but having effects in another. We further underline the 
necessity of effective and efficient tools and actions, at national and international levels, to 
promote international cooperation among, inter alia, law-enforcement agencies on 
cybercrime. We call upon governments in cooperation with other stakeholders to develop 
necessary legislation for the investigation and prosecution of cybercrime, noting existing 
frameworks, for example, UNGA Resolutions 55/63 and 56/121 on “Combating the criminal 
misuse of information technologies” and regional initiatives including, but not limited to, the 
Council of Europe's Convention on Cybercrime.  
41. We resolve to deal effectively with the significant and growing problem posed by 
spam. We take note of current multilateral, multi-stakeholder frameworks for regional and 
international cooperation on spam, for example, the APEC Anti-Spam Strategy, the London 
Action Plan, the Seoul-Melbourne Anti–Spam Memorandum of Understanding and the 
relevant activities of OECD and ITU. We call upon all stakeholders to adopt a multi-pronged 
approach to counter spam that includes, inter alia, consumer and business education; 
appropriate legislation, law-enforcement authorities and tools; the continued development of 
technical and self-regulatory measures; best practices; and international cooperation. 

42. We reaffirm our commitment to the freedom to seek, receive, impart and use 
information, in particular, for the creation, accumulation and dissemination of knowledge. We 
affirm that measures undertaken to ensure Internet stability and security, to fight cybercrime 
and to counter spam, must protect and respect the provisions for privacy and freedom of 
expression as contained in the relevant parts of the Universal Declaration of Human Rights 
and the Geneva Declaration of Principles. 
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43. We reiterate our commitments to the positive uses of the Internet and other ICTs and 
to take appropriate actions and preventive measures, as determined by law, against abusive 
uses of ICTs as mentioned under the Ethical Dimensions of the Information Society of the 
Geneva Declaration of Principles and Plan of Action. 

44. We also underline the importance of countering terrorism in all its forms and 
manifestations on the Internet, while respecting human rights and in compliance with other 
obligations under international law, as outlined in UNGA A/60/L.1 with reference to Article 
85 of the 2005 World Summit Outcome. 

45. We underline the importance of the security, continuity and stability of the Internet, 
and the need to protect the Internet and other ICT networks from threats and vulnerabilities. 
We affirm the need for a common understanding of the issues of Internet security, and for 
further cooperation to facilitate outreach, the collection and dissemination of security-related 
information and exchange of good practice among all stakeholders on measures to combat 
security threats, at national and international levels. 

46. We call upon all stakeholders to ensure respect for privacy and the protection of 
personal information and data, whether via adoption of legislation, the implementation of 
collaborative frameworks, best practices and self-regulatory and technological measures by 
business and users. We encourage all stakeholders, in particular governments, to reaffirm 
the right of individuals to access information according to the Geneva Declaration of 
Principles and other mutually agreed relevant international instruments, and to coordinate 
internationally as appropriate. 

47. We recognize the increasing volume and value of all e-business, both within and 
across national boundaries. We call for the development of national consumer-protection 
laws and practices, and enforcement mechanisms where necessary, to protect the right of 
consumers who purchase goods and services online, and for enhanced international 
cooperation to facilitate a further expansion, in a non-discriminatory way, under applicable 
national laws, of e-business as well as consumer confidence in it.  

48. We note with satisfaction the increasing use of ICT by governments to serve citizens 
and encourage countries that have not yet done so to develop national programmes and 
strategies for e-government. 

49. We reaffirm our commitment to turning the digital divide into digital opportunity, 
and we commit to ensuring harmonious and equitable development for all. We commit to 
foster and provide guidance on development areas in the broader Internet governance 
arrangements, and to include, amongst other issues, international interconnection costs, 
capacity building and technology/know-how transfer. We encourage the realization of 
multilingualism in the Internet development environment, and we support the development 
of software that renders itself easily to localization, and enables users to choose appropriate 
solutions from different software models including open-source, free and proprietary 
software. 

50. We acknowledge that there are concerns, particularly amongst developing countries, 
that the charges for international Internet connectivity should be better balanced to enhance 
access. We therefore call for the development of strategies for increasing affordable global 
connectivity, thereby facilitating improved and equitable access for all, by: 

a) Promoting Internet transit and interconnection costs that are commercially negotiated 
in a competitive environment and that should be oriented towards objective, 
transparent and non-discriminatory parameters, taking into account ongoing work on 
this subject. 

b) Setting up regional high-speed Internet backbone networks and the creation of 
national, sub-regional and regional Internet Exchange Points (IXPs). 
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c) Recommending donor programmes and developmental financing mechanisms to 
consider the need to provide funding for initiatives that advance connectivity, IXPs 
and local content for developing countries. 

d) Encouraging ITU to continue the study of the question of International Internet 
Connectivity (IIC) as a matter of urgency, and to periodically provide output for 
consideration and possible implementation. We also encourage other relevant 
institutions to address this issue. 

e) Promoting the development and growth of low-cost terminal equipment, such as 
individual and collective user devices, especially for use in developing countries.  

f) Encouraging Internet Service Providers (ISPs) and other parties in the commercial 
negotiations to adopt practices towards attainment of fair and balanced 
interconnectivity costs.  

g) Encouraging relevant parties to commercially negotiate reduced interconnection costs 
for Least Developed Countries (LDCs), taking into account the special constraints of 
LDCs.  

51. We encourage governments and other stakeholders, through partnerships where 
appropriate, to promote ICT education and training in developing countries, by establishing 
national strategies for ICT integration in education and workforce development and 
dedicating appropriate resources. Furthermore, international cooperation would be extended, 
on a voluntary basis, for capacity building in areas relevant to Internet governance. This may 
include, in particular, building centres of expertise and other institutions to facilitate know-
how transfer and exchange of best practices, in order to enhance the participation of 
developing countries and all stakeholders in Internet governance mechanisms.  
52. In order to ensure effective participation in global Internet governance, we urge 
international organizations, including intergovernmental organizations, where relevant, to 
ensure that all stakeholders, particularly from developing countries, have the opportunity to 
participate in policy decision-making relating to Internet governance, and to promote and 
facilitate such participation. 
53. We commit to working earnestly towards multilingualization of the Internet, as part 
of a multilateral, transparent and democratic process, involving governments and all 
stakeholders, in their respective roles. In this context, we also support local content 
development, translation and adaptation, digital archives, and diverse forms of digital and 
traditional media, and recognize that these activities can also strengthen local and indigenous 
communities. We would therefore underline the need to: 

a) Advance the process for the introduction of multilingualism in a number of areas 
including domain names, e-mail addresses and keyword look-up. 

b) Implement programmes that allow for the presence of multilingual domain names and 
content on the Internet and the use of various software models in order to fight against 
the linguistic digital divide and to ensure the participation of all in the emerging new 
society. 

c) Strengthen cooperation between relevant bodies for the further development of 
technical standards and to foster their global deployment. 

54. We recognize that an enabling environment, at national and international levels, 
supportive of foreign direct investment, transfer of technology, and international cooperation, 
particularly in the areas of finance, debt and trade, is essential for the development of the 
Information Society, including for the development and diffusion of the Internet and its 
optimal use. In particular, the roles of the private sector and civil society as the drivers of 
innovation and private investment in the development of the Internet are critical. Value is 
added at the edges of the network in both developed and developing countries when the 
international and domestic policy environment encourages investment and innovation. 
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55. We recognize that the existing arrangements for Internet governance have worked 
effectively to make the Internet the highly robust, dynamic and geographically diverse 
medium that it is today, with the private sector taking the lead in day-to-day operations, and 
with innovation and value creation at the edges. 
56. The Internet remains a highly dynamic medium and therefore any framework and 
mechanisms designed to deal with Internet governance should be inclusive and responsive to 
the exponential growth and fast evolution of the Internet as a common platform for the 
development of multiple applications. 

57. The security and stability of the Internet must be maintained.  

58.  We recognize that Internet governance includes more than Internet naming and 
addressing. It also includes other significant public policy issues such as, inter alia, critical 
Internet resources, the security and safety of the Internet, and developmental aspects and 
issues pertaining to the use of the Internet. 
59. We recognize that Internet governance includes social, economic and technical issues 
including affordability, reliability and quality of service.  
60. We further recognize that there are many cross-cutting international public policy 
issues that require attention and are not adequately addressed by the current mechanisms.  
61. We are convinced that there is a need to initiate, and reinforce, as appropriate, a 
transparent, democratic, and multilateral process, with the participation of governments, 
private sector, civil society and international organizations, in their respective roles. This 
process could envisage creation of a suitable framework or mechanisms, where justified, thus 
spurring the ongoing and active evolution of the current arrangements in order to synergize 
the efforts in this regard.  

62. We emphasize that any Internet governance approach should be inclusive and 
responsive and should continue to promote an enabling environment for innovation, 
competition and investment.  
63. Countries should not be involved in decisions regarding another country’s country-
code Top-Level Domain (ccTLD). Their legitimate interests, as expressed and defined by 
each country, in diverse ways, regarding decisions affecting their ccTLDs, need to be 
respected, upheld and addressed via a flexible and improved framework and mechanisms.  
64. We recognize the need for further development of, and strengthened cooperation 
among, stakeholders for public policies for generic Top-Level Domain names (gTLDs). 

65. We underline the need to maximize the participation of developing countries in 
decisions regarding Internet governance, which should reflect their interests, as well as in 
development and capacity building.  

66. In view of the continuing internationalization of the Internet and the principle of 
universality, we agree to implement the Geneva Principles regarding Internet governance.  
67. We agree, inter alia, to invite the UN Secretary-General to convene a new forum for 
multi-stakeholder policy dialogue.  

68. We recognize that all governments should have an equal role and responsibility for 
international Internet governance and for ensuring the stability, security and continuity of the 
Internet. We also recognize the need for development of public policy by governments in 
consultation with all stakeholders. 

69. We further recognize the need for enhanced cooperation in the future, to enable 
governments, on an equal footing, to carry out their roles and responsibilities, in international 
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public policy issues pertaining to the Internet, but not in the day-to-day technical and 
operational matters, that do not impact on international public policy issues.  

70. Using relevant international organizations, such cooperation should include the 
development of globally-applicable principles on public policy issues associated with the 
coordination and management of critical Internet resources. In this regard, we call upon the 
organizations responsible for essential tasks associated with the Internet to contribute to 
creating an environment that facilitates this development of public policy principles. 

71. The process towards enhanced cooperation, to be started by the UN Secretary-
General, involving all relevant organizations by the end of the first quarter of 2006, will 
involve all stakeholders in their respective roles, will proceed as quickly as possible consistent 
with legal process, and will be responsive to innovation. Relevant organizations should 
commence a process towards enhanced cooperation involving all stakeholders, proceeding as 
quickly as possible and responsive to innovation. The same relevant organizations shall be 
requested to provide annual performance reports. 

72. We ask the UN Secretary-General, in an open and inclusive process, to convene, by 
the second quarter of 2006, a meeting of the new forum for multi-stakeholder policy 
dialogue—called the Internet Governance Forum (IGF). The mandate of the Forum is to: 

a) Discuss public policy issues related to key elements of Internet governance in order to 
foster the sustainability, robustness, security, stability and development of the Internet. 

b) Facilitate discourse between bodies dealing with different cross-cutting international 
public policies regarding the Internet and discuss issues that do not fall within the 
scope of any existing body. 

c) Interface with appropriate intergovernmental organizations and other institutions on 
matters under their purview.  

d) Facilitate the exchange of information and best practices, and in this regard make full 
use of the expertise of the academic, scientific and technical communities. 

e) Advise all stakeholders in proposing ways and means to accelerate the availability and 
affordability of the Internet in the developing world. 

f) Strengthen and enhance the engagement of stakeholders in existing and/or future 
Internet governance mechanisms, particularly those from developing countries. 

g) Identify emerging issues, bring them to the attention of the relevant bodies and the 
general public, and, where appropriate, make recommendations. 

h) Contribute to capacity building for Internet governance in developing countries, 
drawing fully on local sources of knowledge and expertise. 

i) Promote and assess, on an ongoing basis, the embodiment of WSIS principles in 
Internet governance processes. 

j) Discuss, inter alia, issues relating to critical Internet resources. 
k) Help to find solutions to the issues arising from the use and misuse of the Internet, of 

particular concern to everyday users. 
l) Publish its proceedings. 

73. The Internet Governance Forum, in its working and function, will be multilateral, 
multi-stakeholder, democratic and transparent. To that end, the proposed IGF could: 

a) Build on the existing structures of Internet governance, with special emphasis on the 
complementarity between all stakeholders involved in this process – governments, 
business entities, civil society and intergovernmental organizations.  

b) Have a lightweight and decentralized structure that would be subject to periodic 
review. 
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c) Meet periodically, as required. IGF meetings, in principle, may be held in parallel with 
major relevant UN conferences, inter alia, to use logistical support.  

74. We encourage the UN Secretary-General to examine a range of options for the 
convening of the Forum, taking into consideration the proven competencies of all 
stakeholders in Internet governance and the need to ensure their full involvement. 

75. The UN Secretary-General would report to UN Member States periodically on the 
operation of the Forum. 

76. We ask the UN Secretary-General to examine the desirability of the continuation of 
the Forum, in formal consultation with Forum participants, within five years of its creation, 
and to make recommendations to the UN Membership in this regard.  

77. The IGF would have no oversight function and would not replace existing 
arrangements, mechanisms, institutions or organizations, but would involve them and take 
advantage of their expertise. It would be constituted as a neutral, non-duplicative and non-
binding process. It would have no involvement in day-to-day or technical operations of the 
Internet. 

78. The UN Secretary-General should extend invitations to all stakeholders and relevant 
parties to participate at the inaugural meeting of the IGF, taking into consideration balanced 
geographical representation. The UN Secretary-General should also: 

a) draw upon any appropriate resources from all interested stakeholders, including the 
proven expertise of ITU, as demonstrated during the WSIS process; and  

b) establish an effective and cost-efficient bureau to support the IGF, ensuring multi-
stakeholder participation. 

79. Diverse matters relating to Internet governance would continue to be addressed in 
other relevant fora. 

80. We encourage the development of multi-stakeholder processes at the national, 
regional and international levels to discuss and collaborate on the expansion and diffusion of 
the Internet as a means to support development efforts to achieve internationally agreed 
development goals and objectives, including the Millennium Development Goals. 

81. We reaffirm our commitment to the full implementation of the Geneva Principles. 
82. We welcome the generous offer of the Government of Greece to host the first 
meeting of the IGF in Athens no later than 2006 and we call upon the UN Secretary-General 
to extend invitations to all stakeholders and relevant parties to participate at the inaugural 
meeting of the IGF.  

 

IMPLEMENTATION AND FOLLOW-UP 
83. Building an inclusive development-oriented Information Society will require 
unremitting multi-stakeholder effort. We thus commit ourselves to remain fully engaged—
nationally, regionally and internationally—to ensure sustainable implementation and follow-
up of the outcomes and commitments reached during the WSIS process and its Geneva and 
Tunis phases of the Summit. Taking into account the multifaceted nature of building the 
Information Society, effective cooperation among governments, private sector, civil society 
and the United Nations and other international organizations, according to their different roles 
and responsibilities and leveraging on their expertise, is essential.  
84. Governments and other stakeholders should identify those areas where further effort 
and resources are required, and jointly identify, and where appropriate develop, 
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implementation strategies, mechanisms and processes for WSIS outcomes at international, 
regional, national and local levels, paying particular attention to people and groups that are 
still marginalized in their access to, and utilization of, ICTs.  
85. Taking into consideration the leading role of governments in partnership with other 
stakeholders in implementing the WSIS outcomes, including the Geneva Plan of Action, at 
the national level, we encourage those governments that have not yet done so to elaborate, as 
appropriate, comprehensive, forward-looking and sustainable national e-strategies, including 
ICT strategies and sectoral e-strategies as appropriate1, as an integral part of national 
development plans and poverty reduction strategies, as soon as possible and before 2010. 
86. We support regional and international integration efforts aimed at building a people-
centred, inclusive and development-oriented Information Society, and we reiterate that 
strong cooperation within and among regions is indispensable to support knowledge-sharing. 
Regional cooperation should contribute to national capacity building and to the development 
of regional implementation strategies.  
87. We affirm that the exchange of views and sharing of effective practices and 
resources is essential to implementing the outcomes of WSIS at the regional and international 
levels. To this end, efforts should be made to provide and share, among all stakeholders, 
knowledge and know-how, related to the design, implementation, monitoring and evaluation 
of e-strategies and policies, as appropriate. We recognize as fundamental elements to bridge 
the digital divide in developing countries, in a sustainable way, poverty reduction, enhanced 
national capacity building and the promotion of national technological development.  
88. We reaffirm that through the international cooperation of governments and the 
partnership of all stakeholders, it will be possible to succeed in our challenge of harnessing 
the potential of ICTs as a tool, at the service of development, to promote the use of 
information and knowledge to achieve the internationally agreed development goals and 
objectives, including the Millennium Development Goals, as well as to address the national 
and local development priorities, thereby further improving the socio- economic development 
of all human beings. 

89. We are determined to improve international, regional and national connectivity and 
affordable access to ICTs and information through an enhanced international cooperation of 
all stakeholders that promotes technology exchange and technology transfer, human resource 
development and training, thus increasing the capacity of developing countries to innovate 
and to participate fully in, and contribute to, the Information Society.  
90. We reaffirm our commitment to providing equitable access to information and 
knowledge for all, recognizing the role of ICTs for economic growth and development. We 
are committed to working towards achieving the indicative targets, set out in the Geneva 
Plan of Action, that serve as global references for improving connectivity and universal, 
ubiquitous, equitable, non-discriminatory and affordable access to, and use of, ICTs, 
considering different national circumstances, to be achieved by 2015, and to using ICTs, as a 
tool to achieve the internationally agreed development goals and objectives, including the 
Millennium Development Goals, by:  

a) mainstreaming and aligning national e-strategies, across local, national, and regional 
action plans, as appropriate and in accordance with local and national development 
priorities, with in-built time-bound measures.  

____________________ 
1  Throughout this text, further references to “e-strategies” are interpreted as including also ICT strategies and 

sectoral e-strategies, as appropriate. 
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b) developing and implementing enabling policies that reflect national realities and that 
promote a supportive international environment, foreign direct investment as well as the 
mobilization of domestic resources, in order to promote and foster entrepreneurship, 
particularly Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs), taking into account the 
relevant market and cultural contexts. These policies should be reflected in a transparent, 
equitable regulatory framework to create a competitive environment to support these 
goals and strengthen economic growth.  

c) building ICT capacity for all and confidence in the use of ICTs by all - including youth, 
older persons, women, indigenous peoples, people with disabilities, and remote and rural 
communities - through the improvement and delivery of relevant education and training 
programmes and systems including lifelong and distance learning.  

d) implementing effective training and education, particularly in ICT science and 
technology, that motivates and promotes participation and active involvement of girls and 
women in the decision-making process of building the Information Society.  

e) paying special attention to the formulation of universal design concepts and the use of 
assistive technologies that promote access for all persons, including those with 
disabilities.  

f) promoting public policies aimed at providing affordable access at all levels, including 
community-level, to hardware as well as software and connectivity through an 
increasingly converging technological environment, capacity building and local content.  

g) improving access to the world's health knowledge and telemedicine services, in particular 
in areas such as global cooperation in emergency response, access to and networking 
among health professionals to help improve quality of life and environmental conditions.  

h) building ICT capacities to improve access and use of postal networks and services.  
i) using ICTs to improve access to agricultural knowledge, combat poverty, and support 

production of and access to locally relevant agriculture-related content.  
j) developing and implementing e-government applications based on open standards in 

order to enhance the growth and interoperability of e-government systems, at all levels, 
thereby furthering access to government information and services, and contributing to 
building ICT networks and developing services that are available anywhere and anytime, 
to anyone and on any device.  

k) supporting educational, scientific, and cultural institutions, including libraries, archives 
and museums, in their role of developing, providing equitable, open and affordable access 
to, and preserving diverse and varied content, including in digital form, to support 
informal and formal education, research and innovation; and in particular supporting 
libraries in their public-service role of providing free and equitable access to information 
and of improving ICT literacy and community connectivity, particularly in underserved 
communities.  

l) enhancing the capacity of communities in all regions to develop content in local and/or 
indigenous languages.  

m) strengthening the creation of quality e-content, on national, regional and international 
levels.  

n) promoting the use of traditional and new media in order to foster universal access to 
information, culture and knowledge for all people, especially vulnerable populations and 
populations in developing countries and using, inter alia, radio and television as 
educational and learning tools.  
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o) reaffirming the independence, pluralism and diversity of media, and freedom of 
information including through, as appropriate, the development of domestic legislation, 
we reiterate our call for the responsible use and treatment of information by the media in 
accordance with the highest ethical and professional standards. We reaffirm the 
necessity of reducing international imbalances affecting the media, particularly as regards 
infrastructure, technical resources and the development of human skills. These 
reaffirmations are made with reference to Geneva Declaration of Principles paragraphs 55 
to 59. 

p) strongly encouraging ICT enterprises and entrepreneurs to develop and use environment-
friendly production processes in order to minimize the negative impacts of the use and 
manufacture of ICTs and disposal of ICT waste on people and the environment. In this 
context, it is important to give particular attention to the specific needs of the developing 
countries. 

q) incorporating regulatory, self-regulatory, and other effective policies and frameworks to 
protect children and young people from abuse and exploitation through ICTs into 
national plans of action and e-strategies.  

r) promoting the development of advanced research networks, at national, regional and 
international levels, in order to improve collaboration in science, technology and higher 
education. 

s) promoting voluntary service, at the community level, to help maximize the 
developmental impact of ICTs.   

t) promoting the use of ICTs to enhance flexible ways of working, including teleworking, 
leading to greater productivity and job creation. 

91. We recognize the intrinsic relationship between disaster reduction, sustainable 
development and the eradication of poverty and that disasters seriously undermine investment 
in a very short time and remain a major impediment to sustainable development and poverty 
eradication. We are clear as to the important enabling role of ICTs at the national, regional 
and international levels including: 

a) Promoting technical cooperation and enhancing the capacity of countries, particularly 
developing countries, in utilizing ICT tools for disaster early-warning, management 
and emergency communications, including dissemination of understandable warnings 
to those at risk.  

b) Promoting regional and international cooperation for easy access to and sharing of 
information for disaster management, and exploring modalities for the easier 
participation of developing countries.   

c) Working expeditiously towards the establishment of standards-based monitoring and 
worldwide early-warning systems linked to national and regional networks and 
facilitating emergency disaster response all over the world, particularly in high-risk 
regions. 

92. We encourage countries, and all other interested parties, to make available child 
helplines, taking into account the need for mobilization of appropriate resources. For this 
purpose, easy-to-remember numbers, accessible from all phones and free of charge, should be 
made available. 
93. We seek to digitize our historical data and cultural heritage for the benefit of future 
generations. We encourage effective information management policies in the public and 
private sectors, including the use of standards-based digital archiving and innovative solutions 
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to overcome technological obsolescence, as a means to ensure the long-term preservation of, 
and continued access to, information.  
94. We acknowledge that everyone should benefit from the potential that the Information 
Society offers. Therefore, we invite governments to assist, on a voluntary basis, those 
countries affected by any unilateral measure not in accordance with international law and the 
Charter of the United Nations that impedes the full achievement of economic and social 
development by the population of the affected countries, and that hinders the well-being of 
their population. 
95. We call upon international and intergovernmental organizations to develop, within 
approved resources, their policy analysis and capacity-building programmes, based on 
practical and replicable experiences of ICT matters, policies and actions that have led to 
economic growth and poverty alleviation, including through the improved competitiveness of 
enterprises. 
96. We recall the importance of creating a trustworthy, transparent and non-
discriminatory legal, regulatory and policy environment. To that end, we reiterate that ITU 
and other regional organizations should take steps to ensure rational, efficient and economic 
use of, and equitable access to, the radio-frequency spectrum by all countries, based on 
relevant international agreements.  
97.  We acknowledge that multi-stakeholder participation is essential to the successful 
building of a people-centred, inclusive and development-oriented Information Society and 
that governments could play an important role in this process. We underline that the 
participation of all stakeholders in implementing WSIS outcomes, and following them up on 
national, regional and international levels with the overarching goal of helping countries to 
achieve internationally agreed development goals and objectives, including the Millennium 
Development Goals, is key to that success.  
98. We encourage strengthened and continuing cooperation between and among 
stakeholders to ensure effective implementation of the Geneva and Tunis outcomes, for 
instance through the promotion of national, regional and international multi-stakeholder 
partnerships including Public Private Partnerships (PPPs), and the promotion of national and 
regional multi-stakeholder thematic platforms, in a joint effort and dialogue with developing 
and less developed countries, development partners and actors in the ICT sector. In that 
respect, we welcome partnerships such as the ITU-led “Connect the World” initiative. 

99. We agree to ensure the sustainability of progress towards the goals of WSIS after the 
completion of its Tunis phase and we decide, therefore, to establish a mechanism for 
implementation and follow-up at national, regional and international levels.  

100. At the national level, based on the WSIS outcomes, we encourage governments, with 
the participation of all stakeholders and bearing in mind the importance of an enabling 
environment, to set up a national implementation mechanism, in which: 

a) National e-strategies, where appropriate, should be an integral part of national 
development plans, including Poverty Reduction Strategies, aiming to contribute to 
the achievement of internationally agreed development goals and objectives, including 
the Millennium Development Goals. 

b) ICTs should be fully mainstreamed into strategies for Official Development 
Assistance (ODA) through more effective information-sharing and coordination 
among development partners, and through analysis and sharing of best practices and 
lessons learned from experience with ICT for development programmes.  

c) Existing bilateral and multilateral technical assistance programmes, including those 
under the UN Development Assistance Framework, should be used whenever 
appropriate to assist governments in their implementation efforts at the national level.  
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d) Common Country Assessment reports should contain a component on ICT for 
development. 

101. At the regional level: 
a) Upon request from governments, regional intergovernmental organizations in 

collaboration with other stakeholders should carry out WSIS implementation 
activities, exchanging information and best practices at the regional level, as well as 
facilitating policy debate on the use of ICT for development, with a focus on attaining 
the internationally agreed development goals and objectives, including the Millennium 
Development Goals. 

b) UN Regional Commissions, based on request of Member States and within approved 
budgetary resources, may organize regional WSIS follow-up activities in collaboration 
with regional and sub-regional organizations, with appropriate frequency, as well as 
assisting Member States with technical and relevant information for the development 
of regional strategies and the implementation of the outcomes of regional conferences.  

c) We consider a multi-stakeholder approach and the participation in regional WSIS 
implementation activities by the private sector, civil society, and the United Nations 
and other international organizations to be essential.  

102. At the international level, bearing in mind the importance of the enabling 
environment: 

a) Implementation and follow-up of the outcomes of the Geneva and Tunis phases of the 
Summit should take into account the main themes and action lines in the Summit 
documents.  

b) Each UN agency should act according to its mandate and competencies, and pursuant 
to decisions of their respective governing bodies, and within existing approved 
resources.  

c) Implementation and follow-up should include intergovernmental and multi-
stakeholder components. 

103. We invite UN agencies and other intergovernmental organizations, in line with 
UNGA Resolution 57/270 B, to facilitate activities among different stakeholders, including 
civil society and the business sector, to help national governments in their implementation 
efforts. We request the UN Secretary-General, in consultation with members of the UN 
system Chief Executives Board for coordination (CEB), to establish, within the CEB, a UN 
Group on the Information Society consisting of the relevant UN bodies and organizations, 
with the mandate to facilitate the implementation of WSIS outcomes, and to suggest to CEB 
that, in considering lead agency(ies) of this Group, it takes into consideration the experience 
of, and activities in the WSIS process undertaken by, ITU, UNESCO and UNDP. 

104. We further request the UN Secretary-General to report to the UNGA through 
ECOSOC by June 2006, on the modalities of the inter-agency coordination of the 
implementation of WSIS outcomes including recommendations on the follow-up process. 

105. We request that ECOSOC oversees the system-wide follow-up of the Geneva and 
Tunis outcomes of WSIS. To this end, we request that ECOSOC, at its substantive session of 
2006, reviews the mandate, agenda and composition of the Commission on Science and 
Technology for Development (CSTD), including considering the strengthening of the 
Commission, taking into account the multi-stakeholder approach. 

106. WSIS implementation and follow-up should be an integral part of the UN integrated 
follow-up to major UN conferences and should contribute to the achievement of 
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internationally agreed development goals and objectives, including the Millennium 
Development Goals. It should not require the creation of any new operational bodies.  
107. International and regional organizations should assess and report regularly on 
universal accessibility of nations to ICTs, with the aim of creating equitable opportunities for 
the growth of ICT sectors of developing countries.  
108. We attach great importance to multi-stakeholder implementation at the 
international level, which should be organized taking into account the themes and action lines 
in the Geneva Plan of Action, and moderated or facilitated by UN agencies when appropriate. 
An Annex to this document offers an indicative and non-exhaustive list of 
facilitators/moderators for the action lines of the Geneva Plan of Action.  
109. The experience of, and the activities undertaken by, UN agencies in the WSIS 
process—notably ITU, UNESCO and UNDP—should continue to be used to their fullest 
extent. These three agencies should play leading facilitating roles in the implementation of the 
Geneva Plan of Action and organize a meeting of moderators/facilitators of action lines, as 
mentioned in the Annex.  

110. The coordination of multi-stakeholder implementation activities would help to avoid 
duplication of activities. This should include, inter alia, information exchange, creation of 
knowledge, sharing of best practices, and assistance in developing multi-stakeholder and 
public-private partnerships.  
111. We request the United Nations General Assembly (UNGA) to make an overall 
review of the implementation of WSIS outcomes in 2015. 

112. We call for periodic evaluation, using an agreed methodology, such as described in  
paragraphs 113-120.  

113. Appropriate indicators and benchmarking, including community connectivity 
indicators, should clarify the magnitude of the digital divide, in both its domestic and 
international dimensions, and keep it under regular assessment, and track global progress in 
the use of ICTs to achieve internationally agreed development goals and objectives, including 
the Millennium Development Goals. 

114. The development of ICT indicators is important for measuring the digital divide. We 
note the launch, in June 2004, of the Partnership on Measuring ICT for Development, and its 
efforts: 

a) to develop a common set of core ICT indicators; to increase the availability of 
internationally comparable ICT statistics as well as to establish a mutually agreed 
framework for their elaboration, for further consideration and decision by the UN 
Statistical Commission.  

b) to promote capacity building in developing countries for monitoring the Information 
Society.  

c) to assess the current and potential impact of ICTs on development and poverty 
reduction. 

d) to develop specific gender-disaggregated indicators to measure the digital divide in its 
various dimensions.  

115. We also note the launch of the ICT Opportunity Index and the Digital Opportunity 
Index, which will build upon the common set of core ICT indicators as they were defined 
within the Partnership on Measuring ICT for Development.  
116. We stress that all indices and indicators must take into account different levels of 
development and national circumstances. 
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117. The further development of these indicators should be undertaken in a collaborative, 
cost-effective and non-duplicative fashion. 
118.  We invite the international community to strengthen the statistical capacity of 
developing countries by giving appropriate support at national and regional levels. 
119. We commit ourselves to review and follow up progress in bridging the digital divide, 
taking into account the different levels of development among nations, so as to achieve the 
internationally agreed development goals and objectives, including the Millennium 
Development Goals, assessing the effectiveness of investment and international cooperation 
efforts in building the Information Society, identifying gaps as well as deficits in investment 
and devising strategies to address them. 
120. The sharing of information related to the implementation of WSIS outcomes is an 
important element of evaluation. We note with appreciation the Report on the Stocktaking of 
WSIS-related activities, which will serve as one of the valuable tools for assisting with the 
follow-up, beyond the conclusion of the Tunis phase of the Summit, as well as the “Golden 
Book” of initiatives launched during the Tunis phase. We encourage all WSIS stakeholders to 
continue to contribute information on their activities to the public WSIS stocktaking database 
maintained by ITU. In this regard, we invite all countries to gather information at the national 
level with the involvement of all stakeholders, to contribute to the stocktaking. 
121. There is a need to build more awareness of the Internet in order to make it a global 
facility which is truly available to the public. We call upon the UNGA to declare 17 May as 
World Information Society Day to help to raise awareness, on an annual basis, of the 
importance of this global facility, on the issues dealt with in the Summit, especially the 
possibilities that the use of ICT can bring for societies and economies, as well as of ways to 
bridge the digital divide.  
122. We request the Secretary-General of the Summit to report to the General Assembly 
of the United Nations on its outcome, as requested in UNGA Resolution 59/220.  
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Annex 
 
Action Line  Possible 

moderators/facilitators 
С1. The role of public governance authorities and all stakeholders in 
the promotion of ICTs for development  

ECOSOC/UN Regional 
Commissions/ITU 

С2. Information and communication infrastructure  ITU 
C3. Access to information and knowledge  ITU/UNESCO 
C4. Capacity building UNDP/UNESCO/ITU/ 

UNCTAD 
C5. Building confidence and security in the use of ICTs  ITU 
C6. Enabling environment  ITU/UNDP/UN Regional 

Commissions S/UNCTAD 
C7. ICT Applications  

• E-government  
• E-business  
• E-learning  
• E-health  
• E-employment  
• E-environment  

 
• E-agriculture  
• E-science  

 
UNDP/ITU 

WTO/UNCTAD/ITU/UPU 
UNESCO/ITU/UNIDO 

WHO/ITU 
ILO/ITU 

WHO/WMO/UNEP/UN-
Habitat/ITU/ICAO 

FAO/ITU 
UNESCO/ITU/UNCTAD 

C8. Cultural diversity and identity, linguistic diversity and local 
content  

UNESCO 

C9. Media  UNESCO 
C10. Ethical dimensions of the Information Society UNESCO/ECOSOC 
C11. International and regional cooperation UN Regional Commissions / 

UNDP/ITU/UNESCO/ECOSOC

 

____________ 
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  Draft resolution submitted by the President of the General Assembly 
 

 

  Outcome document of the high-level meeting of the  

General Assembly on the overall review of the implementation of 

the outcomes of the World Summit on the Information Society 
 

 

 The General Assembly, 

 Adopts the following outcome document of the high -level meeting of the 

General Assembly on the overall review of the implementation of the outcomes of 

the World Summit on the Information Society at its seventieth session:  

 

  Outcome document of the high-level meeting of the General Assembly on the 

overall review of the implementation of the outcomes of the World Summit on the 

Information Society 
 

 We, the Ministers and heads of delegations participating in the high -level 

plenary meeting of the General Assembly on the overall review of the 

implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society, 

held in New York on 15 and 16 December 2015,  

 Recalling the request in paragraph 111 of the Tunis Agenda for the Information 

Society
1
 that the General Assembly undertake an overall review of the 

implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society in 

2015, and in this regard reaffirming the role of the General Assembly in this 

process, and reaffirming also that the Assembly, in its resolution 68/302 of 31 July 

2014, decided that the overall review would be concluded by a two -day high-level 

meeting of the Assembly, preceded by an intergovernmental preparatory process that 

also meaningfully takes into account inputs from all relevant stakeholders,  

 Welcoming the constructive and diverse inputs from Governments, the private 

sector, civil society, international organizations, the technical and academic 

communities and all other relevant stakeholders in taking stock of the progress 

made in the implementation of the outcomes of the World Summit on the 

__________________ 

 
1
 See A/60/687. 

http://undocs.org/A/60/687
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Information Society and addressing potential information and communications 

technology gaps and areas for continued focus, as well as challenges, including 

bridging digital divides and harnessing information and communications technology 

for development, 

 Building on, among other relevant inputs, the 10-year review of the World 

Summit on the Information Society conducted by the Commission on Science and 

Technology for Development in May 2015, and its outcome document, entitled 

“Implementing World Summit on the Information Society outcomes, a 10 -year 

review”; the multi-stakeholder 10-year review event hosted by the United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization, entitled “Towards knowledge 

societies for peace and sustainable development”, held in February 2013, and its 

final statement entitled, “Information and knowledge for all: an expanded vision and 

a renewed commitment”; and the multi-stakeholder high-level event for the review 

of the Summit, coordinated and hosted by the International Telecommunication 

Union and organized by the International Telecommunication Union, the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the United Nations  

Conference on Trade and Development and the United Nations Development 

Programme in June 2014, and its outcomes, the statement of the 10 -year review of 

the World Summit on the Information Society on the implementation of Summit 

outcomes and the vision of the 10-year review of the World Summit on the 

Information Society beyond 2015, both adopted by consensus, 

 Reaffirming its resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming 

our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which it adopted a 

comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative 

Sustainable Development Goals and targets, its commitment to working tirelessly 

for the full implementation of the Agenda by 2030, its recognition that eradicating 

poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest 

global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, its 

commitment to achieving sustainable development in its three dimensions — 

economic, social and environmental — in a balanced and integrated manner, and to 

building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking 

to address their unfinished business,  

 Reaffirming its resolution 69/313 of 27 July 2015 on the Addis Ababa Action 

Agenda of the Third International Conference on Financing for Development,
2
 

which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, supports 

and complements it and helps to contextualize its means of implementation targets 

with concrete policies and actions, and reaffirms the strong political commitment to 

address the challenge of financing and creating an enabling environment at all levels 

for sustainable development in the spirit of global partnership and solidarity, 

 1. We reaffirm our common desire and commitment to the World Summit 

on the Information Society vision to build a people-centred, inclusive and 

development-oriented information society, where everyone can create, access, 

utilize and share information and knowledge, enabling individuals, communities and 

peoples to achieve their full potential in promoting their sustainable development 

and improving their quality of life, premised on the purposes and principles of the 
__________________ 

 
2
 The Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for 

Development (Addis Ababa Action Agenda), adopted by the General Assembly on 27 July 2015 

(resolution 69/313, annex).  
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Charter of the United Nations, and respecting fully and upholding the Universal 

Declaration of Human Rights.
3
 

 2. We further reaffirm our commitment to the Geneva Declaration of 

Principles,
4
 the Geneva Plan of Action and its action lines,

4 
the Tunis Commitment 

and the Tunis Agenda for the Information Society,
5
 and we recognize the need for 

Governments, the private sector, civil society, international organizations, the 

technical and academic communities and all other relevant stakeholders to continue 

to work together to implement the World Summit on the Information Society vision 

beyond 2015. 

 3. We reaffirm, moreover, the value and principles of multi -stakeholder 

cooperation and engagement that have characterized the World Summit on the 

Information Society process since its inception, recognizing that effective  

participation, partnership and cooperation of Governments, the private sector, civil 

society, international organizations, the technical and academic communities and all 

other relevant stakeholders, within their respective roles and responsibilities, 

especially with balanced representation from developing countries, has been and 

continues to be vital in developing the information society. 

 4. We welcome the remarkable evolution and diffusion of information and 

communications technologies, underpinned by the contributions of both public and 

private sectors, which have seen penetration into almost all corners of the globe, 

created new opportunities for social interaction, enabled new business models, and 

contributed to economic growth and development in all other sectors, while noting 

the unique and emerging challenges related to their evolution and diffusion. 

 5. We recognize that increased connectivity, innovation, and access played 

a critical role in enabling progress on the Millennium Development Goals, and we 

call for close alignment between the World Summit on the Information Society 

process and the 2030 Agenda for Sustainable Development,
6
 highlighting the cross-

cutting contribution of information and communications technology to the 

Sustainable Development Goals and poverty eradication, and noting that access to 

information and communications technologies has also become a development 

indicator and aspiration in and of itself. 

 6. We express concern, however, that there are still significant digital 

divides, such as between and within countries and between women and men, which 

need to be addressed through, among other actions, strengthened enabling policy 

environments and international cooperation to improve affordability, access, 

education, capacity-building, multilingualism, cultural preservation, investment and 

appropriate financing. Further, we acknowledge that a gender divide exists as part 

of the digital divides, and encourage all stakeholders to ensure the full participation 

of women in the information society and women’s access to new technologies, 

especially information and communications technologies for development. 

 7. We acknowledge that particular attention should be paid to address the 

unique and emerging information and communications technology challenges facing 

all countries, in particular developing countries, including African countries, least 

__________________ 

 
3
 Resolution 217 A (III). 

 
4
 See A/C.2/59/3, annex, chap. I. 

 
5
 See A/60/687. 

 
6
 Resolution 70/1. 

http://undocs.org/A/C.2/59/3
http://undocs.org/A/60/687
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developed countries, landlocked developing countries and small island developing 

States, and middle-income countries, as well as countries and territories under 

foreign occupation, countries in situations of conflict, post -conflict countries and 

countries affected by natural disasters. Particular attention should also be paid to 

addressing the specific information and communications technology challe nges 

facing children, youth, persons with disabilities, older persons, indigenous peoples, 

refugees and internally displaced people, migrants and remote and rural 

communities. 

 8. We reaffirm that Internet governance should continue to follow the 

provisions set forth in the outcomes of the summits held in Tunis and Geneva . 

 9. We reaffirm, moreover, that the same rights that people have offline must 

also be protected online. We emphasize that progress towards the vision of the 

World Summit on the Information Society should be considered not only as a 

function of economic development and the spreading of information and 

communications technologies but also as a function of progress with respect to the 

realization of human rights and fundamental freedoms. 

 10. Building confidence and security in the use of information and 

communications technologies for sustainable development should also be a priority, 

especially given growing challenges, including the abuse of such technologies for 

harmful activities from harassment to crime to terrorism. 

 11. We reiterate our commitments to the positive uses of the Internet and 

other information and communications technologies and to taking appropriate 

actions and preventive measures, as determined by law, against abusive uses of 

those technologies, as mentioned under the ethical dimensions of the information 

society in the Geneva Declaration of Principles and Plan of Action. We also 

recognize the importance of ethics, as set out in action line C10, in building the 

information society and strengthening the role of information and communications 

technologies as enablers of development. 

 

 1. Information and communications technology for development 
 

 12. We commit to harnessing the potential of information and 

communications technologies to achieve the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and other internationally agreed development goals, noting that they 

can accelerate progress across all 17 Sustainable Development Goals. We 

accordingly call on all Governments, the private sector, civil society, international 

organizations, the technical and academic communities and all other relevant 

stakeholders to integrate information and communications technologies into their 

approaches to implementing the Goals, and request United Nations entities 

facilitating the World Summit on the Information Society action lines to review 

their reporting and work plans to support implementation of the 2030 Agenda. 

 13. We recognize with satisfaction that the previous decade’s considerable 

increases in connectivity, use, creation and innovation have created new tools to 

drive poverty eradication and economic, social and environmental betterment. For 

example, fixed and wireless broadband, mobile Internet, smartphones and tablets, 

cloud computing, open data, social media and big data were only in their early 

stages at the time of the adoption of the Tunis Agenda, and are now understood to 

be significant enablers of sustainable development. 
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 14. We reaffirm that the expansion and use of information and 

communications technologies must continue to be a core focus and outcome of the 

World Summit on the Information Society process. We are highly encouraged that 

the number of mobile phone subscriptions is estimated to have risen from 2.2 billion 

in 2005 to 7.1 billion in 2015, and that by the end of 2015, 3.2 billion people are 

expected to be online, over 43 per cent of the total world population, of which 

2 billion are from developing countries. We also note that fixed broadband 

subscriptions have reached a penetration rate of almost 10 per cent, as compared 

with 3.4 per cent in 2005, and that mobile broadband remains the fastest growing 

market segment, with continuous double-digit growth rates reaching 47 per cent in 

2015, a value that increased 12 times since 2007. 

 15. We note that the digital economy is an important and growing part of the 

global economy, and that connectivity is correlated with increases in gross domestic 

product. Information and communications technologies have created a new 

generation of businesses, innovators and jobs, while altering and making obsolete 

others, and have also generally increased the efficiency, market access and ingenuity 

of all sectors. We recognize the critical importance of expanding the participation of 

all countries, particularly developing countries, in the digital economy. 

 16. We also recognize that information and communications technologies are 

contributing to higher levels of social benefit and inclusion, providing new channels 

among citizens, businesses and Governments to share and augment knowledge, as 

well as participate in decisions that affect their lives and work. As envisioned by the 

World Summit on the Information Society action lines, we have seen information 

and communications technology-enabled breakthroughs in Government, including 

in the provision of public services, education, health care and employment, as well 

as in business, agriculture and science, with greater numbers of people having 

access to services and data that might previously have been out of reach or 

unaffordable. 

 17. We simultaneously recognize that information and communications 

technologies are fundamentally altering the way individuals and communities 

interact, consume and spend their time, with new and unforeseen health and social  

consequences, many of which are positive and some of which raise concerns. 

 18. We recognize that information and communications technologies have 

become important to disaster and humanitarian response, and further reaffirm their 

role in enhancing and developing multi-hazard early warning systems, preparedness, 

response, recovery, rehabilitation and reconstruction. We also encourage greater 

investments in innovation and technology development for long -term, multi-hazard 

and solution-driven research in the field of disaster risk management. 

 19. We recognize that information and communications technologies are also 

increasingly a means to support the diversity of cultural expression and the fast -

growing cultural and creative industries, and we affirm that co mprehensive, 

practical digital strategies are needed for the preservation of cultural heritage and 

access to recorded information in the digital environment in all its forms . 

 20. We further recognize that increasing use of information and 

communications technologies both generates certain environmental benefits and 

imposes certain environmental costs, which we aim to reduce. We welcome the 

opportunity afforded by sustainable energy to potentially decouple the growth of 
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information and communications technologies from contributions to climate change, 

and we also note their catalytic value for the deployment of renewable energy, 

energy efficiency, smart and resilient city concepts and Internet -enabled delivery of 

services, among other abatement options. However, we recognize that we must 

encourage further action to improve the resource efficiency of information and 

communications technologies, and to reuse, recycle and safely dispose of e-waste. 

 

 1.1 Bridging digital divides 
 

 21. Despite the previous decade’s achievements in information and 

communications technology connectivity, we express concern that many forms of 

digital divides remain, both between and within countries and between women and 

men. We note that divides are often closely linked to education levels and existing 

inequalities, and we recognize that further divides can emerge in the future, slowing 

sustainable development. We acknowledge that, as of 2015, only around 43 per cent 

of people globally had Internet access, only 41 per cent of women had Internet 

access and an estimated 80 per cent of online content was available in only one of 

10 languages. The poor are the most excluded from the benefits of information and 

communications technology.  

 22. We further express concern that digital divides remain between 

developed and developing countries and that many developing countries lack 

affordable access to information and communications technologies. As of 2015, 

only 34 per cent of households in developing countries have Internet access, with 

significant variations by country, as compared with more than 80 per cent in 

developed countries. This means that two thirds of the households in developing 

countries do not have Internet access.  

 23. We affirm our commitment to bridging digital and knowledge divides, 

and we recognize that our approach must be multidimensional and include an 

evolving understanding of what constitutes access, emphasizing the quality of that 

access. We acknowledge that speed, stability, affordability, language, local content 

and accessibility for persons with disabilities are now core elements of quality, and 

that high-speed broadband is already an essential enabler of sustainable 

development. We acknowledge, moreover, that differences in individuals’ 

capabilities to both use and create information and communications technologies 

represent a knowledge divide that perpetuates inequality. We note, too, the ambition 

to move beyond “information societies” to “knowledge societies”, in which 

information is not only created and disseminated, but put to the benefit of human 

development. We recognize that such divides may change with technological and 

service innovation, and we call on all stakeholders, particularly United Nations 

entities that are facilitating the World Summit on the Information Society action 

lines, within their mandate and existing resources, to continue working together to 

regularly analyse the nature of digital divides, study strategies to bridge them, and 

make their findings available to the international community.  

 24. We underscore the need for further development of local content and 

services in a variety of languages and formats that are accessible to all people, who 

also need the capabilities and capacities, including media, information and digital 

literacy skills to make use of and further develop information and communications 

technologies. Accordingly, we recognize the vital importance of the principles of 

multilingualism in the information society to ensure the linguistic, cultural and 
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historical diversity of all nations. We further recognize the value of the variety of 

interoperable and affordable information and communications technology solutions, 

including such models as proprietary, open-source, and free software.  

 25. We call, moreover, for a significant increase in access to information and 

communications technologies, and encourage all stakeholders to strive to provide 

universal and affordable access to the Internet for all. We welcome the efforts of all 

stakeholders in pursuit of these goals, including efforts being undertaken in the 

Connect 2020 Agenda for Global Telecommunication/ICT Development, adopted by 

the Plenipotentiary Conference of the International Telecommunication Union in 

2014. 

 26. We also recognize digital divides in digital uses and literacy and the need 

to bridge them. 

 27. We emphasize our concern that only 41 per cent of women have Internet 

access, and draw attention to the gender digital divide, which persists in women’s 

access to and use of information and communications technologies, including in 

education, employment and other areas of economic and social development. We 

recognize that ending the gender digital divide and the achievement of Sustainable 

Development Goal 5 on gender are mutually reinforcing efforts, and we  commit to 

mainstreaming gender in the World Summit on the Information Society process, 

including through a new emphasis on gender in the implementation and monitoring 

of the action lines, with the support of relevant United Nations entities, including 

the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women 

(UN-Women). We call for immediate measures to achieve gender equality in 

Internet users by 2020, especially by significantly enhancing women’s and girls’ 

education and participation in information and communications technologies, as 

users, content creators, employees, entrepreneurs, innovators and leaders. We 

reaffirm our commitment to ensure women’s full participation in decision -making 

processes related to information and communications technologies. 

 

 1.2 Enabling environment 
 

 28. We recognize that certain policies have substantially contributed to 

bridging digital divides and the value of information and communications 

technologies for sustainable development, and we commit to continuing to identify 

and implement best and emerging practices for the establishment and functioning of 

education, innovation and investment frameworks for information and 

communications technologies.  

 29. We recognize the importance of the free flow of information and 

knowledge, as the amount of information distributed worldwide grows and the role 

of communication becomes all the more important. We acknowledge that the 

mainstreaming of information and communications technologies in school curricula, 

open access to data, the fostering of competition, the creation of transparent, 

predictable, independent and non-discriminatory regulatory and legal systems, 

proportionate taxation and licensing fees, access to finance, facilitation of public -

private partnerships, multi-stakeholder cooperation, national and regional broadband 

strategies, efficient allocation of the radio frequency spectrum, infrastructure -

sharing models, community-based approaches and public access facilities have in 

many countries facilitated significant gains in connectivity and sustainable 

development.  
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 30. We recognize that a lack of access to affordable and reliable technologies 

and services remains a critical challenge in many developing countries, particularly 

African countries, least developed countries, landlocked developing countries and  

small island developing States, and middle-income countries, as well as countries in 

situations of conflict, post-conflict countries and countries affected by natural 

disasters. All efforts should be deployed to reduce the price of information and 

communications technologies and broadband access, bearing in mind that deliberate 

interventions, including through research and development and technology transfer 

on mutually agreed terms, may be necessary to spur lower -cost connectivity options.  

 31. In building the information society, States are strongly urged to take 

steps with a view to the avoidance of, and refrain from, any unilateral measure not 

in accordance with international law and the Charter of the United Nations that 

impedes the full achievement of economic and social development and hinders the 

well-being of the people of the affected countries.  

 32. We recognize that the radio frequency spectrum should be managed in 

the public interest and in accordance with legal principles, with full observanc e of 

national laws and regulations, as well as relevant international agreements.  

 33. We call for a special focus on actions that improve the enabling 

environment for information and communications technologies and expand related 

education and capacity-building opportunities. We also request the Commission on 

Science and Technology for Development, within its mandate related to the 

follow-up to the World Summit on the Information Society, and all action line 

facilitators, within their respective mandates and existing resources, to work with all 

stakeholders to regularly identify and promote specific, detailed actions to support 

the enabling environment for information and communications technologies and 

development and provide the demand-driven policy advice, technical assistance and 

capacity-building, as appropriate, to realize them.  

 

 1.3 Financial mechanisms 
 

 34. We welcome the fact that total public and private spending on 

information and communications technologies has increased substantially in the l ast 

decade, now reaching trillions of dollars annually, and that it has been 

complemented by a proliferation of new financing mechanisms, both results 

marking progress on paragraphs 23 and 27 of the Tunis Agenda.  

 35. We recognize, however, that harnessing information and communications 

technology for development and bridging digital divides will require greater and 

sustainable investment in infrastructure and services, capacity-building, promotion 

of joint research and development and transfer of technology on mutually agreed 

terms. These mechanisms remain a primary focus for all countries and people, 

particularly developing countries.  

 36. We commit to efficient public resource allocation to deployment and 

development of information and communications technology, recognizing the need 

for budgeting for information and communications technology across all sectors, 

especially education. We stress that capacity is a major barrier to closing digital 

divides, and we recommend that capacity development, including for innovation, be 

emphasized to empower local experts and local communities to benefit fully from 

and contribute to information and communications technology applications for 
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development. We recognize the potential to improve connectivity, especially in  

remote and rural areas, through universal service funds and publicly funded network 

infrastructure, among other tools, particularly in areas where market conditions 

make investment difficult.  

 37. We note the commitments made in the Addis Ababa Action Agenda, and 

recognize that official development assistance and other concessional financial 

flows for information and communications technology can make significant 

contributions to development outcomes, in particular where they can reduce the risk 

of public and private investment, and increase the use of information and 

communications technology to strengthen good governance and tax collection.  

 38. We recognize the critical importance of private sector investment in 

information and communications technology infrastructure, content and services, 

and we encourage Governments to create legal and regulatory frameworks 

conducive to increased investment and innovation. We also recognize the 

importance of public-private partnerships, universal access strategies and other 

approaches to this end. 

 39. We encourage a prominent profile for information and communications 

technologies in the new Technology Facilitation Mechanism established in the 

Addis Ababa Action Agenda, and consideration of how it can contribute to 

implementation of the World Summit on the Information Society action lines.  

 40. We note with concern the challenges in implementing the Digital 

Solidarity Fund, which was welcomed in the Tunis Agenda as an innovative 

financial mechanism of a voluntary nature. We call for an ongoing evaluation of 

innovative financing options in the annual review of the outcomes of the World 

Summit on the Information Society.  

 

 2. Human rights in the information society 
 

 41. We reaffirm the commitment set out in the Geneva Declaration and the 

Tunis Commitment to the universality, indivisibility, interdependence and 

interrelation of all human rights and fundamental freedoms, including the right to 

development, as enshrined in the Vienna Declaration and Programme of Action of  

the World Conference on Human Rights.
7
 We also reaffirm that democracy, 

sustainable development and respect for human rights and fundamental freedoms, as 

well as good governance at all levels, are interdependent and mutually reinforcing. 

We resolve to strengthen respect for the rule of law in international, as in national, 

affairs. 

 42. We recognize that human rights have been central to the vision of the 

World Summit on the Information Society and that information and communications 

technologies have shown their potential to strengthen the exercise of human rights, 

enabling access to information, freedom of expression, and freedom of assembly 

and association.  

 43. We reaffirm, moreover, as an essential foundation of the information 

society, and as recognized in Human Rights Council resolution 26/13 of 26 June 

__________________ 

 
7
 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III. 
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2014
8
 and General Assembly resolution 69/166 of 18 December 2014, that the same 

rights that people have offline must also be protected online.  

 44. We note with concern, however, that there are serious threats to freedom 

of expression and plurality of information, and we call for the protection of 

journalists, media workers and civil society space. We call on States to take all 

appropriate measures necessary to ensure the right to freedom of opin ion and 

expression, the right to peaceful assembly and association and the right not to be 

subjected to arbitrary or unlawful interference with privacy, in accordance with their 

human rights obligations. 

 45. We reaffirm our commitment to article 19 of the Universal Declaration of 

Human Rights, in which it is stated that everyone has the right to freedom of 

opinion and expression, and that this right includes freedom to hold opinions 

without interference and to seek, receive and impart information and ideas  through 

any media and regardless of frontiers. We also recall the commitments made under 

Article 19 by States that are party to the International Covenant on Civil and 

Political Rights.
9
 We underscore the need to respect the independence of media. We 

believe that communication is a fundamental social process, a basic human need and 

the foundation of all social organization, and is therefore central to the information 

society. Everyone, everywhere should have the opportunity to participate, and no 

one should be excluded from the benefits that the information society offers.  

 46. We recall General Assembly resolution 69/166 and, in this context, 

emphasize that no person shall be subjected to arbitrary or unlawful interference 

with his or her privacy, family, home or correspondence, consistent with countries’ 

obligations under international human rights law. Accordingly, we call upon all 

States to review their procedures, practices and legislation regarding the 

surveillance of communications, as well as their interception and collection of 

personal data, including mass surveillance, with a view to upholding the right to 

privacy as set out in the Universal Declaration of Human Rights and the 

International Covenant on Civil and Political Rights for States that are party to the 

Covenant, by ensuring the full and effective implementation of all their obligations 

under international human rights law.  

 47. We reaffirm our commitment to the provisions in article 29 of the 

Universal Declaration of Human Rights, that everyone has duties to the community 

in which alone the free and full development of his or her personality is possible, 

and that, in the exercise of his or her rights and freedoms, everyone shall be subject 

only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing 

due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the 

just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic 

society. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the 

purposes and principles of the United Nations. In this way, we shall promote an 

information society in which human dignity is respected.  

  

__________________ 
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 3. Building confidence and security in the use of information and  

  communications technologies 
 

 48. We affirm that strengthening confidence and security in the use of 

information and communications technologies for the development of information 

societies and the success of such technologies is a driver for economic and social 

innovation. 

 49. We welcome the significant efforts by Governments, the private sector, 

civil society, the technical community and academia to build confidence and 

security in the use of information and communications technologies, including by 

the International Telecommunications Union, the Commission on Crime Prevention 

and Criminal Justice, the United Nations Office on Drugs and Crime, the open -

ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study of the 

problem of cybercrime, and the Group of Governmental Experts on Developments 

in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International 

Security, among other international, regional and national efforts.  

 50. We recognize the leading role for Governments in cybersecurity matte rs 

relating to national security. We further recognize the important roles and 

contributions of all stakeholders, in their respective roles and responsibilities. We 

reaffirm that building confidence and security in the use of information and 

communications technologies should be consistent with human rights.  

 51. We recognize the important role of international law, especially the 

Charter of the United Nations, in building confidence and security in the use of 

information and communications technologies by States, and welcome the 2013 and 

2015 reports of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of 

Information and Telecommunications in the Context of International Security.  

 52. We are concerned, however, about certain growing uses of information 

and communications technologies that threaten security and development benefits, 

including the use of such technologies for terrorist purposes and cybercrime. We 

express the need for existing legal and enforcement frameworks to keep up with the 

speed of technological change and its application. Furthermore, we note concerns 

that attacks against States, institutions, companies, other entities and individuals are 

now being undertaken through digital means. We reiterate our belief that a global 

culture of cybersecurity needs to be promoted and developed and that cybersecurity 

measures should be implemented in cooperation with all stakeholders and 

international expert bodies in order to foster trust and security in the information 

society.  

 53. We call on Member States to intensify efforts to build robust domestic 

security in information and communications technologies and the use thereof, 

consistent with their international obligations and domestic law. We further call on 

Member States to cooperate on transnational issues of information and 

communications technologies and the use thereof, including capacity -building and 

cooperation in combating the criminal misuse of the technologies and preventing the 

use of technology, communications and resources for criminal or terrorist purposes.  

 54. We recognize the challenges that States, in particular developing 

countries, face in building confidence and security in the use of information and 

communications technologies. We call for renewed focus on capacity -building, 

education, knowledge-sharing and regulatory practice, as well as promoting multi -
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stakeholder cooperation at all levels and raising awareness among users of 

information and communications technologies, particularly among the poorest and 

most vulnerable.  

 

 4. Internet governance 
 

 55. We reaffirm paragraph 55 of the Tunis Agenda, and in this regard we 

recognize that the existing arrangements have worked effectively to make the 

Internet the highly robust, dynamic and geographically diverse medium that  it is 

today, with the private sector taking the lead in day-to-day operations and with 

innovation and the creation of value at the edges. However, almost 4 billion people,  

representing approximately two thirds of the people residing in developing 

countries, remain offline.  

 56. We recognize that there are many cross-cutting international public 

policy issues that require attention and have not been adequately addressed.  

 57. We take note of paragraph 29 of the Tunis Agenda and recognize that the 

management of the Internet as a global facility includes multilateral, transparent, 

democratic and multi-stakeholder processes, with the full involvement of 

Governments, the private sector, civil society, international organizations, technical 

and academic communities, and all other relevant stakeholders in accordance with 

their respective roles and responsibilities.  

 58. We reiterate the working definition of Internet governance, set out in 

paragraph 34 of the Tunis Agenda, as the development and application by 

Governments, the private sector and civil society, in their respective roles, of shared 

principles, norms, rules, decision-making procedures and programmes that shape the 

evolution and use of the Internet.  

 59. We reaffirm the principle agreed in the Geneva Declaration that the 

management of the Internet encompasses both technical and public policy issues 

and should involve all stakeholders and relevant intergovernmental and international 

organizations, within their respective roles and responsibilities, as  set out in 

paragraph 35 of the Tunis Agenda.  

 60. We take note of the hosting by the Government of Brazil of the 

NETMundial Global Multi-Stakeholder Meeting on the Future of Internet 

Governance, in Sao Paulo, on 23 and 24 April 2014.  

 61. We recognize that there is a need to promote greater participation and 

engagement in the Internet governance discussions of Governments, the private 

sector, civil society, international organizations, the technical and academic 

communities and all other relevant stakeholders from developing countries, 

particularly African countries, least developed countries, landlocked developing 

countries and small island developing States, and middle -income countries, as well 

as countries in situations of conflict, post-conflict countries and countries affected 

by natural disasters. We call for strengthened, stable, transparent and voluntary 

funding mechanisms to this end.  

 62. We note the important regulatory and legislative processes in some 

Member States on the open Internet in the context of the information society and the 

underlying drivers for it, and call for further information -sharing at the international 

level on the opportunities and challenges.  
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 63. We acknowledge the role of the Internet Governance Forum as a 

multi-stakeholder platform for discussion of Internet governance issues. We support 

the recommendations in the report of the Working Group on Improvements to the 

Internet Governance Forum of the Commission on Science and Technology for 

Development,
10

 which the General Assembly took note of in its resolution 68/198 of 

20 December 2013, and we call for their accelerated implementation. We extend for 

another 10 years the existing mandate of the Internet Governance Forum as set out 

in paragraphs 72 to 78 of the Tunis Agenda. We recognize that during that period, 

the Forum should continue to show progress on working modalities and the 

participation of relevant stakeholders from developing countries. We call on the 

Commission, within its regular reporting, to give due consideration to fulfilment of 

the recommendations in the report of its Working Group.  

 

 4.1. Enhanced cooperation 
 

 64. We acknowledge that various initiatives have been implemented and 

some progress has been made in relation to the process towards enhanced 

cooperation detailed in paragraphs 69 to 71 of the Tunis Agenda.  

 65. We note, however, the divergent views held by Member States with 

respect to the process towards implementation of enhanced cooperation as 

envisioned in the Tunis Agenda. We call for continued dialogue and work on the 

implementation of enhanced cooperation. We accordingly request the Chair of the 

Commission on Science and Technology for Development, through the Economic 

and Social Council, to establish a working group to develop recommendations on 

how to further implement enhanced cooperation as envisioned in the Tunis Agenda, 

taking into consideration the work that has been done on this matter thus far. The 

group, which shall be constituted no later than July 2016, will decide at the ou tset 

on its methods of work, including modalities, and will ensure the full involvement 

of all relevant stakeholders, taking into account all their diverse views and 

expertise. The group will submit a report to the Commission on Science and 

Technology for Development at its twenty-first session for inclusion in the annual 

report of the Commission to the Council. The report will also serve as an input to 

the regular reporting of the Secretary-General on implementation of the outcomes of 

the World Summit on the Information Society. 

 

 5. Follow-up and review  
 

 66. We reaffirm that the ongoing implementation of the outcomes of the 

World Summit on the Information Society will require the continued commitment 

and action of all stakeholders, including Governments,  the private sector, civil 

society, international organizations and the technical and academic communities, 

and that regular review of progress of the full set of Summit action lines will be 

essential to achieving the vision of the Summit.  

 67. We call for the continuation of annual reports on the implementation of 

outcomes of the World Summit on the Information Society, through the Commission 

on Science and Technology for Development, to the Economic and Social Council, 

taking into account the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable 

Development, and in this regard invite the high -level political forum on sustainable 

__________________ 
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development to consider the annual reports of the Commission on Science and 

Technology for Development. We encourage the members of the United Nations 

Group on the Information Society to contribute to the reports.  

 68. We also call for the continuation of the work of the United Nations 

Group on the Information Society in coordinating the work of United Nations 

agencies, according to their mandates and competencies, and we invite the regional 

commissions to continue their work in implementation of the World Summit on the 

Information Society action lines and their contribution to the reviews thereof, 

including through regional reviews. 

 69. We recognize that the World Summit on the Information Society Forum 

has been a platform for discussion and sharing of best practices in the 

implementation of the World Summit outcomes by all stakeholders, and it should 

continue to be held annually. 

 70. We acknowledge the importance of data and statistics to support 

information and communications technology for development, and call for further 

quantitative data to support evidence-based decision-making, as well as for the 

inclusion of information and communications technology statistics in national 

strategies for the development of statistics and in regional statistical work 

programmes, and for strengthening local statistical capacity and targeted training by 

Governments and all other relevant stakeholders. The activities of the Partnership 

on Measuring Information and Communications Technology for Development have 

made a valuable contribution to data-gathering and dissemination and should be 

continued. 

 71. We recognize that, in the preparation of this review, a number of 

challenges and opportunities have been identified, requiring longer -term 

consultations to determine appropriate responses, and that the pace of the 

development of information and communications technologies necessitates higher -

level consideration of progress achieved and future action. We accordingly request 

the General Assembly to hold a high-level meeting on the overall review of the 

implementation of the outcomes of the World Summit on the Information Society in 

2025, involving the input and participation of all stakeholders, including in the 

preparatory process, to take stock of progress on the outcomes of the World Summit 

on the Information Society and identify both areas of continued focus and 

challenges. We recommend that the outcome of the high-level meeting be an input 

into the review process for the 2030 Agenda for Sustainable Development.  
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Montevideo Statement on the Future of Internet Cooperation 

 

[Montevideo, Uruguay – 7 October 2013] -- The leaders of organizations responsible for 

coordination of the Internet technical infrastructure globally have met in Montevideo, Uruguay, 

to consider current issues affecting the future of the Internet. 

The Internet and World Wide Web have brought major benefits in social and economic 

development worldwide. Both have been built and governed in the public interest through 

unique mechanisms for global multistakeholder Internet cooperation, which have been intrinsic 

to their success.  The leaders discussed the clear need to continually strengthen and evolve 

these mechanisms, in truly substantial ways, to be able to address emerging issues faced by 

stakeholders in the Internet. 

In this sense: 

• They reinforced the importance of globally coherent Internet operations, and warned 

against Internet fragmentation at a national level. They expressed strong concern over 

the undermining of the trust and confidence of Internet users globally due to recent 

revelations of pervasive monitoring and surveillance. 

• They identified the need for ongoing effort to address Internet Governance challenges, 

and agreed to catalyze community-wide efforts towards the evolution of global 

multistakeholder Internet cooperation. 

• They called for accelerating the globalization of ICANN and IANA functions, towards an 

environment in which all stakeholders, including all governments, participate on an 

equal footing. 

• They also called for the transition to IPv6 to remain a top priority globally. In particular 

Internet content providers must serve content with both IPv4 and IPv6 services, in order 

to be fully reachable on the global Internet.   

Adiel A. Akplogan, CEO 

African Network Information Center (AFRINIC) 

 

John Curran, CEO 

American Registry for Internet Numbers (ARIN) 

  

Paul Wilson, Director General 

Asia-Pacific Network Information Centre (APNIC) 



  
  

Russ Housley, Chair 

Internet Architecture Board (IAB) 

  

Fadi Chehadé, President and CEO 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) 

  

Jari Arkko, Chair 

Internet Engineering Task Force (IETF) 

  

Lynn St. Amour, President and CEO 

Internet Society (ISOC) 

  

Raúl Echeberría, CEO 

Latin America and Caribbean Internet Addresses Registry (LACNIC) 

  

Axel Pawlik, Managing Director 

Réseaux IP Européens Network Coordination Centre (RIPE NCC) 

  

Jeff Jaffe, CEO 

World Wide Web Consortium (W3C) 

About the Internet Society  

The Internet Society is the trusted independent source for Internet information and thought 

leadership from around the world. With its principled vision and substantial technological 

foundation, the Internet Society promotes open dialogue on Internet policy, technology, and 

future development among users, companies, governments, and other organizations. Working 

with its members and Chapters around the world, the Internet Society enables the continued 

evolution and growth of the Internet for everyone. For more information, visit 

www.internetsociety.org. 
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O Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, reunido em sua 3ª
reunião ordinária de 2009 na sede do NIC.br na Cidade de São
Paulo/SP, decide aprovar a seguinte Resolução:

CGI.br/RES/2009/003/P
 -
PRINCÍPIOS PARA A GOVERNANÇA E USO DA INTERNET NO BRASIL

Considerando a necessidade de embasar e orientar suas ações e
decisões, segundo princípios fundamentais, o CGI.br resolve aprovar
os seguintes Princípios para a Internet no Brasil:  

1. Liberdade, privacidade e direitos humanos

O uso da Internet deve guiar-se pelos princípios de liberdade de
expressão, de privacidade do indivíduo e de respeito aos direitos
humanos, reconhecendo-os como fundamentais para a preservação de uma
sociedade justa e democrática.  

2. Governança democrática e colaborativa

A governança da Internet deve ser exercida de forma transparente,
multilateral e democrática, com a participação dos vários setores da
sociedade, preservando e estimulando o seu caráter de criação
coletiva. 

3. Universalidade

O acesso à Internet deve ser universal para que ela seja um meio para
o desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de
uma sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos.  

4.  Diversidade
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A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e sua

expressão deve ser estimulada, sem a imposição de crenças, costumes

ou valores.  

5.  Inovação

A governança da Internet deve promover a contínua evolução e ampla

difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso.  

6.  Neutralidade da rede

Filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios

técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos,

comerciais, religiosos, culturais, ou qualquer outra forma de

discriminação ou favorecimento.  

7. Inimputabilidade da rede

O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis finais e

não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios

maiores de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos

direitos humanos.  

8. Funcionalidade, segurança e estabilidade

A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da rede devem

ser preservadas de forma ativa através de medidas técnicas

compatíveis com os padrões internacionais e estímulo ao uso das boas

práticas. 

9. Padronização e interoperabilidade

A Internet deve basear-se em padrões abertos que permitam a

interoperabilidade e a participação de todos em seu desenvolvimento.  

10. Ambiente legal e regulatório

O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica da Internet

como espaço de colaboração.  
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Ambassador John Ashe, president of the 68th session of the United Nations General Assembly,

Mr. Ban Ki-mo0n, Secretary-General of the United Nations,

Heads of State and Government,

Ladies and Gentlemen,

Allow me initially to express my satisfaction in having a renowned representative of Antigua and
Barbuda - a country that is part of the Caribbean, which is so cherished in Brazil and in our
region - to conduct the work of this session of the General Assembly.

You can count, Excellency, on the permanent support of my Government.

Allow me also, at the beginning of my intervention, to express the repudiation of the Brazilian
Government and people to the terrorist attack that took place in Nairobi. I express our
condolences and our solidarity to the families of the victims, the people and the Government of
Kenya.                 -ÿ

Terrorism, wherever it may occur and regardless of its origin, will always deserve our
unequivocal condemnation and our firm resolve to fight against it. We will never give way to
barbarity.

Mr. President,

I would like to bring to the consideration of delegations a matter of great importance and gravity.

Recent revelations concerning the activities of a global network of electronic espionage have
caused indignation and repudiation in public opinion around the world.

In Brazil, the situation was even more serious, as it emerged that we were targeted by this
intrusion. Personal data of citizens was intercepted indiscriminately. Corporate information -
often of high economic and even strategic value - was at the center of espionage activity. Also,
Brazilian diplomatic missions, among them the Permanent Mission to the United Nations and
the Office of the President of the Republic itself, had their communications intercepted.

Tampering in such a manner in the affairs of other countries is a breach of International Law
and is an affront to the principles that must guide the relations among them, especially among
friendly nations. A sovereign nation can never establish itself to the detriment of another
sovereign nation. The right to safety of citizens of one country can never be guaranteed by
violating fundamental human rights of citizens of another country.

The arguments that the illegal interception of information and data aims at protecting nations
against terrorism cannot be sustained.

Brazil, Mr. President, knows how to protect itself. We reject, fight and do not harbor terrorist
groups.

We are a democratic country surrounded by nations that are democratic, pacific and respectful
of International Law. We have lived in peace with our neighbors for more than 140 years.

As many other Latin Americans, I fought against authoritarianism and censorship, and I cannot



but defend, in an uncompromising fashion, the right to privacy of individuals and the sovereignty
of my country. In the absence of the right to privacy, there can be no true freedom of expression
and opinion, and therefore no effective ÿdemocracy. In the absence of the respect for
sovereignty, there is no basis for the relationship among Nations.

We face, Mr. President, a situation of grave violation of human rights and of civil liberties; of
invasion and capture of confidential information concerning corporate activities, and especially
of disrespect to national sovereignty.

We expressed to the Government of the United States our disapproval, and demanded
explanations, apologies and guarantees that such procedures will never be repeated.

Friendly governments and societies that seek to build a true strategic partnership, as in our
case, cannot allow recurring illegal actions to take place as if they were normal. They are
ur/acceptable.

Brazil, Mr. President, will redouble its efforts to adopt legislation, technologies and mechanisms
to protect us from the illegal interception of communications and data.

My Government will do everything within its reach to defend the human rights of all Brazilians
and to protect the fruits borne from the ingenuity of our workers and our companies.

The problem, however, goes beyond a bilateral relationship. It affects the international
community itself and demands a response from it. Information and telecommunication
technologies cannot be the new battlefield between States. Time is ripe to create the conditions
to prevent cyberspace from being used as a weapon of war, through espionage, sabotage, and
attacks against systems and infrastructure of other countries.

The United Nations must play a leading role in the effort to regulate the conduct of States with
regard to these technologies.

For this reason, Brazil will present proposals for the establishment of a civilian multilateral
framework for the governance and use of the Internet and to ensure the effective protection of
data that travels through the web.

We need to create multilateral mechanisms for the worldwide network that are capable of
ensuring principles such as:

4 - Cultural diversity, without the imposition of beliefs, customs and values.

5 - Neutrality of the network, guided only by technical and ethical criteria, rendering it
inadmissible to restrict it for political, commercial, religious or any other purposes.

1 - Freedom of expression, privacy of the individual and respect for human rights.

2 - Open, multilateral and democratic governance, carried out with transparency by stimulating
collective creativity and the participation of society, Governments and the private sector.

3 - Universality that ensures the social and human development and the construction of
inclusive and non-discriminatory societies.
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Harnessing the full potential of the Internet requires, therefore, responsible regulation, which
ensures at the same time freedom of expression, security and respect for human rights.

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

The choice of the Post-2015 Development Agenda as the theme for this Session of the General
Assembly could not be more appropriate.

The fight against poverty, hunger and inequality constitutes the greatest challenge of our time.

For this reason, we have adopted a socially inclusive economic model based on generating
employment, strengthening small-scale agriculture, expanding credit, increasing the value of
salaries and developing a vast social protection network, particularly through the Bolsa Familia
("Family Stipend") Program.

Beyond previous achievements, we have lifted 22 million Brazilians out of extreme poverty in
only two years.

We have drastically reduced child mortality. A recent report by UNICEF indicates that Brazil has
promoted one of the most notable reductions of this indicator in the world.

-Children are a priority for Brazil. This is reflected in our commitment to education. We are the
country which has most increased public investment in education, according to the last OECD
report. We have also just approved legislation which earmarks 75% of all petroleum royalties to
education, and 25% to health services.

Mr. President,

In the debate on the Post-2015 Development Agenda we must focus on the results of Rio+20.

The major step taken in Rio de Janeiro was to place poverty in the center of the sustainable
development agenda. Poverty is not a problem exclusive to developing countries, and
environmental protection is not a goal to achieve merely once poverty is overcome.

The meaning of the Post-2015 Agenda is the development of a world in which it is possible to
grow, include and protect.

By promoting, Mr. President, social ascension and overcoming extreme poverty, as we are
doing, we have created an immense contingent of citizens with better quality of life, increased
access to information and greater awareness of their rights.

Citizens with new hopes, new desires and new demands.

The protests in June, in my country, are an inseparable part of the development of our
democracy and of social change.

My Government did not repress them, on the contrary, it listened to and understood the voices
from the streets. We listened and understood because we ourselves came from the streets.

We were educated day to day by the great struggles of Brazil. The street is our ground, our
base.
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The protesters did not ask to return to the past. They did ask for further progress towards a
future of greater rights, participation and social achievements.

It was during this decade that we promoted the greatest reduction in social inequality in the last
50 years. It was during this decade that we created a system of social protection which
permitted us to nearly eradicate extreme poverty.

We know that democracy generates the desire for more democracy. Social inclusion demands
further social inclusion. Quality Qf life awakens the yearning for more quality of life.

For us, progress achieved is always just a beginning. Our development strategy demands more,
as desired by all Brazilians.

We cannot just listen, we must act. We must transform this extraordinary energy into
achievements for everyone.

For this reason, I have launched 5 major pacts: the pact Against Corruption and for Political
Reform; the Urban Mobility pact, geared towards the improvement of public transportation and
urban reform; the Education pact, our great passport to the future, which will be supported by
royalties from oil resources; a Health pact which provides for doctors to assist Brazilians in the
poorest and most remote regions of the country; and the Fiscal Responsibility pact, to
guarantee the economic viability of this new stage.

Ladies and Gentlemen,

Although the most acute phase of the crisis is behind us, the situation of the world economy
remains fragile, with unacceptable levels of unemployment.

According the ILO Statistics, there are more than 200 million unemployed people throughout the
world.

This phenomenon affects populations of both developed and developing countries.

This is the right time to strengthen the growth of the world economy.

Emerging countries cannot alone guarantee the resumption of global growth. More than ever, it
is necessary to coordinate actions in order to reduce unemployment and reestablish the
momentum of international trade. We are all in the same boat.

My country is restoring economic growth despite the impact of the international crisis over the
last years. We rely on three important elements: i) a commitment to solid macroeconomic
policies; ii) the continuation of successful social inclusion policies; iii) the adoption of measures
to increase our productivity and, therefore, our international competitiveness.

We are committed to stability, to controlling inflation, to improving the quality of public spending
and to maintaining optimal fiscal performance.

We reiterate our support, Mr. President, for the reform of the IMF.

Governance of the Fund should reflect the weight of emerging and developing countries in the
world economy. Delaying this reform will further reduce the Fund's legitimacy and effectiveness.



Ladies and Gentlemen,

The year 2015 will mark the 70th anniversary of the United Nations and the 10th anniversary of
the 2005 World Summit.

It will be the occasion to carry out the urgent reform we have been calling for since that Summit.

It is imperative to avoid the collective defeat of reaching 2015 without a Security Council
capable of fully exerting its responsibilities in today's world.

The limited representation of the UN Security Council is an issue of grave concern, considering
the challenges posed by the 21 st century.

The immense difficulty in offering a solution to the Syrian crisis and the paralysis in addressing
the Israeli-Palestinian conflict exemplify this concern.

In dealing with important issues, the recurring polarization between permanent members
generates a dangerous paralysis.

We must provide the Council with voices that are at once independent and constructive. Only
the expansion of the number of permanent and non permanent members and the inclusion of
developing countries in both categories will correct the Council's deficit of representation and
legitimacy.

Mr. President,

The General Debate offers the opportunity to reiterate the fundamental principles which guide
my country's foreign policy and our position with regards to pressing international issues. We
are guided by the defense of a multilateral world, ruled by international law, by the primacy of
peaceful solutions to conflicts and by the quest for a more compassionate and just order - both
economically and socially.

The crisis in Syria moves us and is cause for indignation. Two and a half years of lives lost and
widespread destruction have caused the greatest humanitarian disaster of the century.

Brazil, which has in Syrian descent an important component of our nationality, is profoundly
involved with this drama.

We must stop the death of innocent civilians, of children, women and the elderly. We must
cease the use of arms - conventional or chemical, by the government or the rebels.

There is no military outcome. The only solution is through negotiation, dialogue and
understanding.

The decision of Syria to adhere to the Chemical Weapons Convention and to immediately apply
its provisions is of great importance.

This measure is instrumental to overcome the conflict and to contribute to a world free of those
arms. Their use, I repeat, is heinous and inadmissible under any circumstances.

For this reason, we support the agreement reached between the United States and Russia for
elimination of Syrian chemical weapons. It is up to the Syrian government to implement this



agreement fully, cooperatively and in good faith.

Whatever the case, we repudiate unilateral interventions contrary to International Law, without
Security Council authorization, which would only worsen the political instability of the region and
increase human suffering.

In the same vein, a durable peace between Israel and Palestine takes on new urgency in view
of the changes occurring in the Middle East.

The time has come to heed to the legitimate aspirations of Palestinians for an independent and
sovereign state.

The time has also come to realize the wide international consensus in favor of the two state
solution.

The current negotiations between Israelis and Palestinians should bring about practical and
significant results towards an agreement.

Mr. President, Ladies and Gentlemen,

The history of the twentieth century shows that forsaking multilateralism is a prelude to wars and
the consequent human misery and devastation.

It also shows that the promotion of multilateralism brings benefits on ethical, political and
institutional levels.

I renew, thus, an appeal in favor of a wide and vigorous convergence of political wills to sustain
and reinvigorate the multilateral system, which has in the United Nations its main pillar.

At its creation, much hope was raised that humanity could overcome the wounds of the Second
World War.

That it would be possible to rebuild, from the wreckage and bloodshed, a new world of freedom,
solidarity and prosperity.  . .

We all have the responsibility of keeping this fertile and generous hope alive.

Thank you.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014.

Vigência
Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o

uso da Internet no Brasil.

A  PRESIDENTA  DA  REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu  sanciono  a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1
o Esta  Lei  estabelece  princípios,  garantias,  direitos  e  deveres  para  o  uso  da  internet  no  Brasil  e

determina as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em relação à

matéria.

Art. 2
o
 A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão,

bem como:

I  o reconhecimento da escala mundial da rede;

II  os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais;

III  a pluralidade e a diversidade;

IV  a abertura e a colaboração;

V  a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VI  a finalidade social da rede.

Art. 3
o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I    garantia  da  liberdade  de  expressão,  comunicação  e  manifestação  de  pensamento,  nos  termos  da

Constituição Federal;

II  proteção da privacidade;

III  proteção dos dados pessoais, na forma da lei;

IV  preservação e garantia da neutralidade de rede;

V    preservação  da  estabilidade,  segurança  e  funcionalidade  da  rede,  por  meio  de  medidas  técnicas

compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;

VI  responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei;

VII  preservação da natureza participativa da rede;

VIII  liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais

princípios estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico

pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.

Art. 4
o
 A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção:

I  do direito de acesso à internet a todos;
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II  do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos

públicos;

III  da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso; e

IV    da  adesão  a  padrões  tecnológicos  abertos  que  permitam  a  comunicação,  a  acessibilidade  e  a

interoperabilidade entre aplicações e bases de dados.

Art. 5
o Para os efeitos desta Lei, considerase:

I   internet: o sistema constituído do conjunto de protocolos  lógicos, estruturado em escala mundial para

uso  público  e  irrestrito,  com  a  finalidade  de  possibilitar  a  comunicação  de  dados  entre  terminais  por meio  de

diferentes redes;

II  terminal: o computador ou qualquer dispositivo que se conecte à internet;

III  endereço de protocolo de internet (endereço IP): o código atribuído a um terminal de uma rede para

permitir sua identificação, definido segundo parâmetros internacionais;

IV  administrador de sistema autônomo: a pessoa física ou jurídica que administra blocos de endereço IP

específicos  e  o  respectivo  sistema  autônomo  de  roteamento,  devidamente  cadastrada  no  ente  nacional

responsável pelo registro e distribuição de endereços IP geograficamente referentes ao País;

V  conexão à internet: a habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela

internet, mediante a atribuição ou autenticação de um endereço IP;

VI  registro de conexão: o conjunto de informações referentes à data e hora de início e término de uma

conexão à internet, sua duração e o endereço IP utilizado pelo terminal para o envio e recebimento de pacotes de

dados;

VII    aplicações  de  internet:  o  conjunto  de  funcionalidades  que  podem  ser  acessadas  por meio  de  um

terminal conectado à internet; e

VIII  registros de acesso a aplicações de internet: o conjunto de informações referentes à data e hora de

uso de uma determinada aplicação de internet a partir de um determinado endereço IP.

Art. 6
o
 Na interpretação desta Lei serão levados em conta, além dos fundamentos, princípios e objetivos

previstos,  a  natureza  da  internet,  seus  usos  e  costumes  particulares  e  sua  importância  para  a  promoção  do

desenvolvimento humano, econômico, social e cultural.

CAPÍTULO II

DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS USUÁRIOS

Art.  7
o
  O  acesso  à  internet  é  essencial  ao  exercício  da  cidadania,  e  ao  usuário  são  assegurados  os

seguintes direitos:

I  inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral

decorrente de sua violação;

II  inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial, na forma

da lei;

III  inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial;

IV  não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V  manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

VI  informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento

sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros de acesso a aplicações de  internet, bem

como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar sua qualidade;

VII  não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão, e de acesso a
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aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em

lei;

VIII    informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento,  tratamento e proteção de seus

dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que:

a) justifiquem sua coleta;

b) não sejam vedadas pela legislação; e

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicações de

internet;

IX    consentimento  expresso  sobre  coleta,  uso,  armazenamento  e  tratamento  de  dados  pessoais,  que

deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais;

X  exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet, a seu

requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros

previstas nesta Lei;

XI    publicidade  e  clareza  de  eventuais  políticas  de  uso  dos  provedores  de  conexão  à  internet  e  de

aplicações de internet;

XII  acessibilidade, consideradas as características físicomotoras, perceptivas, sensoriais,  intelectuais e

mentais do usuário, nos termos da lei; e

XIII  aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na

internet.

Art. 8
o  A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para

o pleno exercício do direito de acesso à internet.

Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais
como aquelas que:

I  impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela internet; ou

II  em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para

solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.

CAPÍTULO III

DA PROVISÃO DE CONEXÃO E DE APLICAÇÕES DE INTERNET

Seção I
Da Neutralidade de Rede

Art.  9
o
  O  responsável  pela  transmissão,  comutação  ou  roteamento  tem  o  dever  de  tratar  de  forma

isonômica  quaisquer  pacotes  de  dados,  sem  distinção  por  conteúdo,  origem  e  destino,  serviço,  terminal  ou

aplicação.

§ 1
o
 A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas

do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, para a fiel execução desta

Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer

de:

I  requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e

II  priorização de serviços de emergência.

§ 2
o
 Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no § 1

o
, o responsável mencionado

no caput deve:

I  absterse de causar dano aos usuários, na forma do art. 927 da Lei n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002

 Código Civil;
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II  agir com proporcionalidade, transparência e isonomia;

III    informar  previamente  de  modo  transparente,  claro  e  suficientemente  descritivo  aos  seus  usuários

sobre as práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas,  inclusive as relacionadas à segurança da

rede; e

IV    oferecer  serviços  em  condições  comerciais  não  discriminatórias  e  absterse  de  praticar  condutas

anticoncorrenciais.

§ 3
o
 Na provisão de conexão à  internet, onerosa ou gratuita, bem como na  transmissão, comutação ou

roteamento,  é  vedado  bloquear,  monitorar,  filtrar  ou  analisar  o  conteúdo  dos  pacotes  de  dados,  respeitado  o

disposto neste artigo.

Seção II
Da Proteção aos Registros, aos Dados Pessoais e às Comunicações Privadas

Art. 10.  A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de

que  trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.

§ 1
o
 O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados

no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir
para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste

Capítulo, respeitado o disposto no art. 7
o
.

§ 2
o
 O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado mediante ordem judicial,

nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto nos incisos II e III do art. 7
o
.

§ 3
o
 O disposto no caput não impede o acesso aos dados cadastrais que informem qualificação pessoal,

filiação e endereço, na forma da  lei, pelas autoridades administrativas que detenham competência legal para a

sua requisição.

§ 4
o
 As medidas e os procedimentos de segurança e de  sigilo devem ser  informados pelo  responsável

pela provisão de serviços de forma clara e atender a padrões definidos em regulamento, respeitado seu direito de

confidencialidade quanto a segredos empresariais.

Art. 11.   Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e  tratamento de  registros, de dados

pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações de  internet em que pelo menos um

desses atos ocorra em território nacional, deverão ser obrigatoriamente respeitados a  legislação brasileira e os

direitos à privacidade, à proteção dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.

§  1
o
  O  disposto  no  caput  aplicase  aos  dados  coletados  em  território  nacional  e  ao  conteúdo  das

comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.

§ 2
o
 O disposto no caput aplicase mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica sediada

no  exterior,  desde  que  oferte  serviço  ao  público  brasileiro  ou  pelo  menos  uma  integrante  do  mesmo  grupo

econômico possua estabelecimento no Brasil.

§ 3
o
 Os provedores de conexão e de aplicações de internet deverão prestar, na forma da regulamentação,

informações  que  permitam  a  verificação  quanto  ao  cumprimento  da  legislação  brasileira  referente  à  coleta,  à

guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo

de comunicações.

§ 4
o
 Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto neste artigo.

Art.  12.   Sem prejuízo das demais  sanções cíveis,  criminais ou administrativas, as  infrações às normas

previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções, aplicadas de forma isolada ou

cumulativa:

I  advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II  multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no seu último exercício,
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excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a

gravidade da falta e a intensidade da sanção;

III  suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou

IV  proibição de exercício  das  atividades  que  envolvam os atos previstos no art. 11.

Parágrafo único.  Tratandose de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento da multa

de que trata o caput sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no País.

Subseção I
Da Guarda de Registros de Conexão

Art.  13.    Na  provisão  de  conexão  à  internet,  cabe  ao  administrador  de  sistema  autônomo  respectivo  o

dever de manter os registros de conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 1

(um) ano, nos termos do regulamento.

§ 1
o
 A responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros.

§ 2
o
 A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os

registros de conexão sejam guardados por prazo superior ao previsto no caput.

§ 3
o
 Na hipótese do § 2

o
, a autoridade requerente terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir do

requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no caput.

§ 4
o
 O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento

previsto no § 2
o
, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido

protocolado no prazo previsto no § 3
o
.

§ 5
o
 Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá

ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.

§  6
o
  Na  aplicação  de  sanções  pelo  descumprimento  ao  disposto  neste  artigo,  serão  considerados  a

natureza  e  a  gravidade  da  infração,  os  danos  dela  resultantes,  eventual  vantagem  auferida  pelo  infrator,  as

circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Subseção II
Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Conexão

Art.  14.    Na  provisão  de  conexão,  onerosa  ou  gratuita,  é  vedado  guardar  os  registros  de  acesso  a

aplicações de internet.

Subseção III
Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Aplicações

Art. 15.  O provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa

atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros

de acesso a aplicações de  internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6  (seis)

meses, nos termos do regulamento.

§  1
o
 Ordem  judicial  poderá  obrigar,  por  tempo  certo,  os  provedores  de  aplicações  de  internet  que  não

estão sujeitos ao disposto no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de internet, desde que se trate
de registros relativos a fatos específicos em período determinado.

§  2
o
  A  autoridade  policial  ou  administrativa  ou  o  Ministério  Público  poderão  requerer  cautelarmente  a

qualquer  provedor  de  aplicações  de  internet  que  os  registros  de  acesso  a  aplicações  de  internet  sejam

guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 13.

§ 3
o
 Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente dos registros de que trata este artigo deverá

ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo.

§  4
o
  Na  aplicação  de  sanções  pelo  descumprimento  ao  disposto  neste  artigo,  serão  considerados  a
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natureza  e  a  gravidade  da  infração,  os  danos  dela  resultantes,  eventual  vantagem  auferida  pelo  infrator,  as

circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência.

Art. 16.  Na provisão de aplicações de internet, onerosa ou gratuita, é vedada a guarda:

I  dos registros de acesso a outras aplicações de internet sem que o titular dos dados tenha consentido

previamente, respeitado o disposto no art. 7
o
; ou

II  de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento

pelo seu titular.

Art. 17.  Ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei, a opção por não guardar os registros de acesso a

aplicações  de  internet  não  implica  responsabilidade  sobre  danos  decorrentes  do  uso  desses  serviços  por

terceiros.

Seção III
Da Responsabilidade por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros

Art. 18.  O provedor de conexão à internet não será responsabilizado civilmente por danos decorrentes de

conteúdo gerado por terceiros.

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.

§  1
o
  A  ordem  judicial  de  que  trata  o caput deverá  conter,  sob  pena  de  nulidade,  identificação  clara  e

específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material.

§ 2
o
 A aplicação do disposto neste artigo para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende

de previsão legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais garantias previstas no art.

5
o
 da Constituição Federal.

§ 3
o
 As causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na

internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização

desses  conteúdos  por  provedores  de  aplicações  de  internet,  poderão  ser  apresentadas  perante  os  juizados

especiais.

§ 4
o
 O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3

o
, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos

da  tutela  pretendida  no  pedido  inicial,  existindo  prova  inequívoca  do  fato  e  considerado  o  interesse  da

coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança

da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Art. 20.  Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que

se  refere  o  art.  19,  caberá  ao  provedor  de  aplicações  de  internet  comunicarlhe  os  motivos  e  informações

relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em

juízo, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Parágrafo  único.    Quando  solicitado  pelo  usuário  que  disponibilizou  o  conteúdo  tornado  indisponível,  o

provedor de aplicações de internet que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins

econômicos  substituirá  o  conteúdo  tornado  indisponível  pela  motivação  ou  pela  ordem  judicial  que  deu

fundamento à indisponibilização.

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
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verificação da legitimidade para apresentação do pedido.

Seção IV
Da Requisição Judicial de Registros

Art. 22.  A parte interessada poderá, com o propósito de formar conjunto probatório em processo judicial

cível ou penal, em caráter  incidental ou autônomo,  requerer ao  juiz que ordene ao  responsável pela guarda o

fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet.

Parágrafo único.  Sem prejuízo dos demais requisitos legais, o requerimento deverá conter, sob pena de

inadmissibilidade:

I  fundados indícios da ocorrência do ilícito;

II    justificativa  motivada  da  utilidade  dos  registros  solicitados  para  fins  de  investigação  ou  instrução

probatória; e

III  período ao qual se referem os registros.

Art. 23.  Cabe ao juiz tomar as providências necessárias à garantia do sigilo das informações recebidas e à

preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem do usuário, podendo determinar segredo de

justiça, inclusive quanto aos pedidos de guarda de registro.

CAPÍTULO IV

DA ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO

Art. 24.  Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

no desenvolvimento da internet no Brasil:

I    estabelecimento  de  mecanismos  de  governança  multiparticipativa,  transparente,  colaborativa  e

democrática,  com  a  participação  do  governo,  do  setor  empresarial,  da  sociedade  civil  e  da  comunidade

acadêmica;

II  promoção da racionalização da gestão, expansão e uso da internet, com participação do Comitê Gestor

da internet no Brasil;

III   promoção da  racionalização e da  interoperabilidade  tecnológica dos serviços de governo eletrônico,

entre os diferentes Poderes e âmbitos da Federação, para permitir o intercâmbio de informações e a celeridade

de procedimentos;

IV    promoção  da  interoperabilidade  entre  sistemas  e  terminais  diversos,  inclusive  entre  os  diferentes

âmbitos federativos e diversos setores da sociedade;

V  adoção preferencial de tecnologias, padrões e formatos abertos e livres;

VI  publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e estruturada;

VII    otimização  da  infraestrutura  das  redes  e  estímulo  à  implantação  de  centros  de  armazenamento,

gerenciamento e disseminação de dados no País, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a difusão das

aplicações de internet, sem prejuízo à abertura, à neutralidade e à natureza participativa;

VIII  desenvolvimento de ações e programas de capacitação para uso da internet;

IX  promoção da cultura e da cidadania; e

X  prestação de serviços públicos de atendimento ao cidadão de forma integrada, eficiente, simplificada e

por múltiplos canais de acesso, inclusive remotos.

Art. 25.  As aplicações de internet de entes do poder público devem buscar:

I    compatibilidade  dos  serviços  de  governo  eletrônico  com diversos  terminais,  sistemas  operacionais  e

aplicativos para seu acesso;

II    acessibilidade  a  todos  os  interessados,  independentemente  de  suas  capacidades  físicomotoras,

perceptivas, sensoriais, intelectuais, mentais, culturais e sociais, resguardados os aspectos de sigilo e restrições
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administrativas e legais;

III  compatibilidade tanto com a leitura humana quanto com o tratamento automatizado das informações;

IV  facilidade de uso dos serviços de governo eletrônico; e

V  fortalecimento da participação social nas políticas públicas.

Art. 26.  O cumprimento do dever constitucional do Estado na prestação da educação, em todos os níveis

de  ensino,  inclui  a  capacitação,  integrada  a  outras  práticas  educacionais,  para  o  uso  seguro,  consciente  e

responsável  da  internet  como  ferramenta  para  o  exercício  da  cidadania,  a  promoção  da  cultura  e  o

desenvolvimento tecnológico.

Art. 27.   As  iniciativas públicas de  fomento à cultura digital e de promoção da  internet como  ferramenta

social devem:

I  promover a inclusão digital;

II    buscar  reduzir  as  desigualdades,  sobretudo  entre  as  diferentes  regiões  do  País,  no  acesso  às

tecnologias da informação e comunicação e no seu uso; e

III  fomentar a produção e circulação de conteúdo nacional.

Art. 28.  O Estado deve, periodicamente, formular e fomentar estudos, bem como fixar metas, estratégias,

planos e cronogramas, referentes ao uso e desenvolvimento da internet no País.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 29.  O usuário terá a opção de livre escolha na utilização de programa de computador em seu terminal

para exercício do controle parental de conteúdo entendido por ele como impróprio a seus filhos menores, desde

que  respeitados os princípios desta Lei e da Lei n
o
 8.069, de 13 de  julho de 1990   Estatuto  da Criança e  do

Adolescente.

Parágrafo único. Cabe ao poder público, em conjunto com os provedores de conexão e de aplicações de

internet  e  a  sociedade  civil,  promover  a  educação  e  fornecer  informações  sobre  o  uso  dos  programas  de

computador previstos no caput, bem como para a definição de boas práticas para a inclusão digital de crianças e
adolescentes.

Art.  30.    A  defesa  dos  interesses  e  dos  direitos  estabelecidos  nesta  Lei  poderá  ser  exercida  em  juízo,

individual ou coletivamente, na forma da lei.

Art.  31.    Até  a  entrada  em  vigor  da  lei  específica  prevista  no  §  2
o
  do  art.  19,  a  responsabilidade  do

provedor de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, quando se tratar de

infração a direitos de autor ou a direitos conexos, continuará a  ser disciplinada pela  legislação autoral  vigente

aplicável na data da entrada em vigor desta Lei.

Art. 32.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação oficial.

Brasília, 23 de abril de 2014; 193
o
 da Independência e 126

o
 da República.

DILMA ROUSSEFF

José Eduardo Cardozo
Miriam Belchior
Paulo Bernardo Silva
Clélio Campolina Diniz

Este texto não substitui o publicado no DOU de 24.4.2014

*

 



1/21/2016 L12965

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 9/9

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

NETmundial Multistakeholder Statement  

  
 

 
April, 24th 2014 

19:31 BRT 
 
  



 
 

PREAMBLE 

This  is the non-binding outcome of a bottom-up, open, and participatory process 
involving thousands of people from governments, private sector, civil society, 
technical community, and academia from around the world. The NETmundial 
conference was the first of its kind. It hopefully contributes to the evolution of the  
Internet governance ecosystem.  

  

http://document.netmundial.br/introduction/


 

INTRODUCTION 

The Global Multistakeholder Meeting on the Future of Internet Governance, also 
known as NETmundial, is convened to discuss two important issues relevant for the 
future evolution of the Internet, in an open and multistakeholder fashion: 
 
1. Internet Governance Principles, and 
2. Roadmap for the future evolution of the Internet Governance Ecosystem 

The recommendations in this document have been prepared with the view to guiding 
NETmundial to consensus. This has been a collaborative effort among 
representatives of all stakeholder groups. 

More than 180 contributions have been received from all stakeholders around the 
globe. Those contributions have been taken as the basis for the elaboration of the 
recommendations submitted here to the participants of NETmundial towards the 
development of broad consensus.  

The recommendations of NETmundial are also intended to constitute a potentially 
valuable contribution  for use in other Internet governance related fora and entities. 

  

http://document.netmundial.br/introduction/
http://document.netmundial.br/1-internet-governance-principles/
http://document.netmundial.br/2-roadmap-for-the-future-evolution-of-the-internet-governance/


 

 

1. INTERNET GOVERNANCE PRINCIPLES 

 
NETmundial identified a set of common principles and important values that 
contribute for an inclusive, multistakeholder, effective, legitimate, and evolving 
Internet governance framework and recognized that the Internet is a global resource 
which should be managed in the public interest. 

HUMAN RIGHTS AND SHARED VALUES 

Human rights are universal as reflected in the Universal Declaration of Human Rights 
and that should underpin Internet governance principles. Rights that people have 
offline must also be protected online, in accordance with international human rights 
legal obligations, including the International Covenants on Civil and Political Rights 
and Economic, Social and Cultural Rights, and the Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities. Those rights include, but are not limited to:  

 Freedom of expression: Everyone has the right to freedom of opinion and 
expression; this right includes freedom to hold opinions without interference 
and to seek, receive and impart information and ideas through any media and 
regardless of frontiers. 

 
 Freedom of association: Everyone has the right to peaceful assembly and 

association online, including through social networks and platforms. 
 
 Privacy: The right to privacy must be protected. This includes not being 

subject to arbitrary or unlawful surveillance, collection, treatment and use of 
personal data. The right to the protection of the law against such interference 
should be ensured.  

 
 Procedures, practices and legislation regarding the surveillance of 

communications, their interception and collection of personal data, 
including mass surveillance, interception and collection, should be 
reviewed, with a view to upholding the right to privacy by ensuring the full 
and effective implementation of all obligations under international human 
rights law. 

 
 Accessibility: persons with disabilities should enjoy full access to online 

resources Promote the design, development, production and distribution of 
accessible information, technologies and systems on the internet. 

 
 Freedom of information and access to information: Everyone should have 

the right to access, share, create and distribute information on the Internet, 
consistent with the rights of authors and creators as established in law. 

 
 Development: all people have a right to development and the Internet has a 

vital role to play in helping to achieve the full realization of internationally 
agreed sustainable development goals. It is a vital tool for giving people living 
in poverty the means to participate in development processes. 

http://document.netmundial.br/1-internet-governance-principles/


 
 

 

PROTECTION OF INTERMEDIARIES 

Intermediary liability limitations should be implemented in a way that respects and 
promotes economic growth, innovation, creativity and free flow of information.  In this 
regard, cooperation among all stakeholders should be encouraged to address and 
deter illegal activity, consistent with fair process.  

 

CULTURE AND LINGUISTIC DIVERSITY 

Internet governance must respect, protect and promote cultural and linguistic 
diversity in all its forms. 

 

UNIFIED AND UNFRAGMENTED SPACE 

Internet should continue to be a globally coherent, interconnected, stable, 
unfragmented, scalable and accessible network-of-networks, based on a common 
set of unique identifiers and that allows data packets/information to flow freely end-
to-end regardless of the lawful content.  

 

SECURITY, STABILITY AND RESILIENCE OF THE INTERNET 

Security, stability and resilience of the Internet should be a key objective of all 
stakeholders in Internet governance. As a universal global resource, the Internet 
should be a secure, stable, resilient, reliable and trustworthy network. Effectiveness 
in addressing risks and threats to security and stability of the Internet depends on 
strong cooperation among different stakeholders. 

 

OPEN AND DISTRIBUTED ARCHITECTURE 

The Internet should be preserved as a fertile and innovative environment based on 
an open system architecture, with voluntary collaboration, collective stewardship and 
participation, and upholds the end-to-end nature of the open Internet, and seeks for 
technical experts to resolve technical issues in the appropriate venue in a manner 
consistent with this open, collaborative approach. 

 

 

 



 
 

ENABLING ENVIRONMENT FOR SUSTAINABLE INNOVATION 
AND CREATIVITY 

The ability to innovate and create has been at the heart of the remarkable growth of 
the Internet and it has brought great value to the global society. For the preservation 
of its dynamism, Internet governance must continue to allow permissionless 
innovation through an enabling Internet environment, consistent with other principles 
in this document. Enterprise and investment in infrastructure are essential 
components of an enabling environment. 

 

INTERNET GOVERNANCE PROCESS PRINCIPLES 

 Multistakeholder: Internet governance should be built on democratic, 
multistakeholder processes, ensuring the meaningful and accountable 
participation of all stakeholders, including governments, the private sector, 
civil society, the technical community, the academic community and users. 
The respective roles and responsibilities of stakeholders should be 
interpreted in a flexible manner with reference to the issue under discussion. 

 
 Open, participative, consensus driven governance: The development of 

international Internet-related public policies and Internet governance 
arrangements should enable the full and balanced participation of all 
stakeholders from around the globe, and made by consensus, to the extent 
possible. 

 
 Transparent:  Decisions made must be easy to understand, processes must 

be clearly documented and follow agreed procedures, and  procedures must 
be developed and agreed upon through multistakeholder processes. 
 

 Accountable: Mechanisms for independent checks and balances as well as 
for review and redress should exist. Governments have primary, legal and 
political accountability for the protection of human rights 

 
 Inclusive and equitable: Internet governance institutions and processes 

should be inclusive and open to all interested stakeholders. Processes, 
including decision making, should be bottom-up, enabling the full involvement 
of all stakeholders, in a way that does not disadvantage any category of 
stakeholder. 

 
 Distributed: Internet Governance should be carried out through a distributed, 

decentralized and multistakeholder ecosystem. 
 
 Collaborative: Internet governance should be based on and encourage 

collaborative and cooperative approaches that reflect the inputs and interests 
of stakeholders. 

 
 Enabling meaningful participation: Anyone affected by an Internet 

governance process should be able to participate in that process. Particularly,  



 
 
Internet governance institutions and processes should support capacity 
building for newcomers, especially stakeholders from developing countries 
and underrepresented groups. 

 
Access and low barriers: Internet governance should promote universal, equal 
opportunity, affordable and high quality Internet access so it can be an effective 
tool for enabling human development and social inclusion. There should be no 
unreasonable or discriminatory barriers to entry for new users. Public access is a 
powerful tool for providing access to the Internet. 
 
 Agility: Policies for access to Internet services should be future oriented and 

technology neutral, so that they are able to accommodate rapidly developing 
technologies and different types of use. 
 

OPEN STANDARDS 

Internet governance should promote open standards, informed by individual and 
collective expertise and decisions made by rough consensus, that allow for a global, 
interoperable, resilient, stable, decentralized, secure, and interconnected network, 
available to all. Standards must be consistent with human rights and allow 
development and innovation. 

  



 
 

2. ROADMAP FOR THE FUTURE EVOLUTION OF 
THE INTERNET GOVERNANCE 

The objective of this proposed roadmap for the future evolution of Internet 
governance is to outline possible steps forward in the process of continuously 
improving the existing Internet governance framework ensuring the full involvement 
of all stakeholders in their respective roles and responsibilities. 

The Internet governance framework is a distributed and coordinated ecosystem 
involving various organizations and fora. It must be inclusive, transparent and 
accountable, and its structures and operations must follow an approach that enables 
the participation of all stakeholders in order to address the interests of all those who   
use the Internet as well as those who are not yet online. 

The implementation of the Tunis Agenda has demonstrated the value of the 
multistakeholder model in Internet governance. The valuable contribution of all 
stakeholders to Internet governance should be recognized. Due to the successful 
experiences this model should be further strengthened, improved and evolved. 

Internet governance should promote sustainable and inclusive development and for 
the promotion of human rights. Participation should reflect geographic diversity and 
include stakeholders from developing, least developed countries and small island 
developing states. 

 

I.            Issues that deserve attention of all stakeholders in the 
future evolution of Internet governance. 

1.         Internet governance decisions are sometimes taken without the meaningful 
participation of all stakeholders. It is important that multistakeholder decision-making 
and policy formulation are improved in order to ensure the full participation of all 
interested parties, recognizing the different roles played by different stakeholders in 
different issues. 

2.         Enhanced cooperation as referred to in the Tunis Agenda to address 
international public policy issues pertaining to the Internet must be implemented on a 
priority and consensual basis. Taking into consideration the efforts of the CSTD 
working group on enhanced cooperation, it is important that all stakeholders commit 
to advancing this discussion in a multistakeholder fashion. 

3.         Stakeholder representatives appointed to multistakeholder Internet 
governance processes should be selected through open, democratic, and 
transparent processes. Different stakeholder groups should self-manage their 
processes based on inclusive, publicly known, well defined and accountable 
mechanisms. 

4.         There is a need to develop multistakeholder mechanisms at the national level 
owing to the fact that a good portion of Internet governance issues should be tackled 
at this level. National multistakeholder mechanisms should serve as a link between 
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local  discussions and regional and global instances. Therefore a fluent coordination 
and dialogue across those different dimensions is essential. 

5.         There should be meaningful participation by all interested parties in Internet 
governance discussions and decision-making, with attention to geographic, 
stakeholder and gender balance in order to avoid asymmetries. 

6.         Enabling capacity building and empowerment through such measures such 
as remote participation and adequate funding, and access to meaningful and timely 
information are essential for promoting inclusive and effective Internet governance. 

7.         All stakeholders should renew their commitment to build a people centered, 
inclusive and development oriented Information Society as defined by the WSIS 
outcome documents. Therefore in pursuing the improvements of the Internet 
governance ecosystem, the focus on development   should be retained. 

8.         Internet governance discussions would benefit from improved communication 
and coordination between technical and non-technical communities, providing a 
better understanding about the policy implications in technical decisions and 
technical implications in policy decision-making. 

 

II. Issues dealing with institutional improvements.  

1.         All of the organizations with responsibilities in the Internet governance 
ecosystem should develop and implement principles for transparency, accountability 
and inclusiveness. All such organizations should prepare periodic reports on their 
progress and status on these issues. Those reports should be made publicly 
available. 

2.         Consideration should be given to the possible need for mechanisms to 
consider emerging topics and issues that are not currently being adequately 
addressed by existing Internet governance arrangements. 

3.         There is a need for a strengthened Internet Governance Forum (IGF). 
Important recommendations to that end were made by the UN CSTD working group 
on IGF improvements. It is suggested that these recommendations will be 
implemented by the end of 2015. 

Improvements should include inter-alia: 

a.         Improved outcomes: Improvements can be implemented including creative 
ways of providing outcomes/recommendations and the analysis of policy options; 

b.         Extending the IGF mandate beyond five-year terms; 

c.         Ensuring guaranteed stable and predictable funding for the IGF, including 
through a broadened donor base, is essential; 

d.         The IGF should adopt mechanisms to promote worldwide discussions 
between meetings through intersessional dialogues.   

A strengthened IGF could better serve as a platform for discussing both long 
standing and emerging issues with a view to contributing to the identification of 
possible ways to address them. 



 
 

4.         There should be adequate communication and coordination among existing 
forums, task forces and organizations of the Internet governance ecosystem. 
Periodic reports, formal liaisons and timely feedbacks are examples of mechanisms 
that could be implemented to that end. It would be recommendable to analyze the 
option of creating Internet governance coordination tools to perform on-going 
monitoring, analysis, and information-sharing functions. 

5.         In the follow up to the recent and welcomed announcement of US 
Government with regard to its intent to transition the stewardship of IANA functions, 
the discussion about mechanisms for guaranteeing the transparency and 
accountability of those functions after the US Government role ends,  has to take 
place through an open process with the participation of all stakeholders extending 
beyond the ICANN community. 

The IANA functions are currently performed under policies developed in processes 
hosted by several organizations and forums. Any adopted mechanism should protect 
the bottom up, open and participatory nature of those policy development processes 
and ensure the stability and resilience of the Internet. It is desirable to discuss the 
adequate relation between the policy and operational aspects. 

This transition should be conducted thoughtfully with a focus on maintaining the 
security and stability of the Internet, empowering the principle of equal participation 
among all stakeholder groups and striving towards a completed transition by 
September 2015. 

6.         It is expected that the process of globalization of ICANN speeds up leading to 
a truly international and global organization serving the public interest with clearly 
implementable and verifiable accountability and transparency mechanisms that 
satisfy requirements from both internal stakeholders and the global community. 

The active representation from all stakeholders in the ICANN structure from all 
regions is a key issue in the process of a successful globalization. 

  

III. Issues dealing with specific Internet Governance topics 

1.     Security and Stability 

a.         It is necessary to strengthen  international cooperation  on topics such as 
jurisdiction and law enforcement assistance to promote cybersecurity and prevent 
cybercrime. Discussions about those frameworks should be held in a 
multistakeholder manner. 

b.         Initiatives to improve cybersecurity and address digital security threats should 
involve appropriate collaboration among governments, private sector, civil society, 
academia  and technical community. There are stakeholders that still need to 
become more involved with cybersecurity, for example, network operators and 
software developers. 

c.         There is room for new forums and initiatives. However, they should not 
duplicate, but  add to current structures.  All stakeholders should aim to leverage 
from and improve these already existing cybersecurity organizations. The experience 
accumulated by several of them demonstrates that, in order to be effective, any  



 
 
cybersecurity initiative depends on cooperation among different stakeholders, and it 
cannot be achieved via a single organization or structure. 

2.          Mass and arbitrary surveillance undermines trust in the Internet and trust in 
the Internet governance ecosystem.  Collection and processing of personal data by 
state and non-state actors should be conducted in accordance with international 
human rights law. More dialogue is needed on this topic at the international level 
using forums like the Human Rights Council and IGF aiming to develop a common 
understanding on all the related aspects. 

3.         Capacity building and financing are key requirements to ensure that diverse 
stakeholders have an opportunity for more than nominal participation, but in fact gain 
the knowhow and the resources for effective participation. Capacity building is 
important to support the emergence of true multistakeholder communities, especially 
in those regions where the participation of some stakeholder groups needs to be 
further strengthened. 

 

IV.    Points to be further discussed beyond NETmundial: 

Several contributions to NETmundial identified the following non-exhaustive list of 
points that need better understanding and further discussion in appropriate fora: 

 Different roles and responsibilities of stakeholders in Internet governance, 
including the meaning and application of equal footing. 

 Jurisdiction issues and how they relate to Internet governance. 
 Benchmarking systems and related indicators regarding the application of 

Internet governance principles. 
 Net neutrality:  there were very productive and important discussions about 

the issue of net neutrality at NETmundial, with diverging views as to whether 
or not to include the specific term as a principle in the outcomes. The 
principles do include concepts of an Open Internet and individual rights to 
freedom of expression and information. It is important that we continue the 
discussion of the Open Internet including how to enable freedom of 
expression, competition, consumer choice, meaningful transparency and 
appropriate network management and recommend that this be addressed at 
forums such as the next IGF. 

V.  Way Forward 

All the organizations, forums and processes of the Internet governance ecosystem 
are encouraged to take into account the outcomes of NETmundial. 

It is expected that the NETmundial findings and outcomes will feed into other 
processes and forums, such as the post 2015 development agenda process, 
WSIS+10, IGF, and all Internet governance discussions held in different 

organizations and bodies at all levels. 

The follow up and future discussions of topics listed in this document should inform 
work convened by existing entities or bodies. They are invited to report on their 
works in major Internet governance meetings.  

 



 
 
 
 
Note from secretariat, April 25th: the agreed text on net neutrality (Part 2, Section IV) 
had an editorial correction based on the text negotiated in the EMC and then 
carefully read out, seen and approved by the HLMC. Exiguous time during the final 
edition before the closing ceremony prevented the Secretariat to include the 
explanatory text that follows the net neutrality  bullet. 
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