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GOVERNO DA INTERNET

Se quisermos resumir a posição da Comissão que decorre da sua Comunicação de Junho de 
2009, diremos que: 
a) faz uma clara aposta naquilo que expressivamente designa por “liderança do sector 
privado”; 
b) está preocupada com a estrutura pouco representativa da Internet Corporation for Assigned 
Names and Numbers (ICANN); 
c) está claramente inquieta com o limitado controlo que a comunidade internacional, 
incluindo a UE, exerce sobre o funcionamento da ICANN. 

A Comissão propõe, por um lado, uma reforma interna da ICANN que “garanta a sua total 
responsabilização e transparência” e, por outro lado, a substituição das “actuais disposições 
em matéria de controlo unilateral no que respeita à ICANN (...) por um mecanismo alternativo 
que garanta que ICANN assuma uma responsabilidade multilateral”. 

Não é demais recordar muito sumariamente que a Internet Corporation for Assigned Names 
and Numbers (ICANN) é uma entidade sem fins lucrativos regida pela legislação da 
Califórnia, o que não deixa de levantar problemas jurídicos. Neste contexto, a Internet 
configura-se como uma rede de redes internacional, que não pertence a qualquer nação, 
indivíduo ou empresa e que, por esse motivo, se compromete a servir os interesses globais, 
sem ter em conta as fronteiras entre os governos. 

Uma figura tão singular dedicada a gerir um mundo novo e complexo suscita, inevitavelmente, 
controvérsia entre os implicados, que, neste caso, se encontram dispersos por toda a 
comunidade global. Há opiniões sobre a ICANN e sobre o papel que esta desempenha para 
todos os gostos: há defensores e detractores, contando-se entre estes últimos os que sustentam 
que as suas funções deveriam ser transferidas para uma organização internacional, criada ad 
hoc ou inscrita no quadro das Nações Unidas. Ora, esta tese tem alicerces sólidos, sobretudo 
se se considerar o “sistema de domínios” como um “bem comum”, conceito perfeitamente 
conhecido no direito internacional: um recurso que não está submetido à soberania nacional e 
que é utilizado pela comunidade internacional, que tem nele excepcional interesse. 

Nas cimeiras de Genebra e Tunis da World Summit on The Information Society (Cimeira 
Mundial sobre a Sociedade da Informação) (WSIS, 2003 e 2005) foi sublinhada a necessidade 
de procurar uma organização internacional mais neutra do que a ICANN para gerir os 
domínios, tendo igualmente sido abordada a fórmula da privatização total da ICANN.  No 
contexto da WSIS, foi decidida a constituição de um grupo de trabalho (Working Group on 
Internet Governance – Grupo de Trabalho sobre o Governo da Internet), cujo relatório final, 
que apresentava quatro propostas, insistia em que uma posição de poder no ciberespaço 
atribuída a um único Estado não era uma solução adequada. Apesar destas declarações, não 
foi alcançado acordo entre os Estados quanto à substituição da fórmula actualmente existente. 
Para prosseguir a reflexão, foi criado, no âmbito da WISS, o Internet Governance Fórum
(Fórum sobre a Governação da Internet), que se revelou um magnífico centro de discussão e 
debate. Na sua última reunião, realizada na cidade egípcia de Sharm el Sheikh, concluiu-se da 
necessidade de prorrogar o mandato do Fórum e insistiu-se, a exemplo de reuniões anteriores, 
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na necessidade de encontrar uma solução para o actual predomínio dos Estados Unidos na 
gestão da ICANN. 

Do que precede resulta que, dadas as posições actuais da comunidade internacional em 
relação à ICANN, talvez seja prudente manter a organização norte-americana − tal como 
postula a Comissão −, sobretudo se se tiver em conta que, ao longo da sua existência, esta 
sempre cumpriu as suas funções de forma eficaz e satisfatória. 

Não obstante, é evidente que a ICANN necessita de reformas e ajustamentos importantes. 
Com efeito, se sustentamos que o ciberespaço é um espaço de liberdade, de inovação, de 
flexibilidade e de capacidade de adaptação, não podemos, ao mesmo tempo, pretender que a 
sua principal figura organizativa, a ICANN, seja rígida e inamovível. Se o mundo da Internet 
é dinâmico, esse dinamismo deve ser aplicável também à ICANN. 

Por isso, a ICANN necessita, para continuar a conduzir o governo da Internet, de uma reforma 
profunda que, na linha do que as instituições europeias vêm a propor desde há anos, garanta a 
presença decisória e a influência da comunidade internacional nas suas estruturas. Deste modo, 
reforçar-se-ia a cooperação internacional e a legitimidade num aspecto do governo do mundo 
que assume especial relevância para toda a Humanidade. 

Com efeito, os desafios do governo da Internet são inúmeros, e de entre eles destaca-se o risco 
de uma fragmentação da rede mundial – com a criação de redes nacionais, perigo que já 
parecem representar a China ou o Irão – se o actual sistema de gestão não evoluir

II

Neste sentido, no Parlamento Europeu, o relator propõe que a ênfase seja colocada nos 
seguintes aspectos: 

1. A Internet é um “bem público mundial”, cuja gestão e controlo unilaterais exercidos por um 
único governo suscitam inúmeras e pertinentes críticas.  

2. A União Europeia deve desenvolver uma estratégia que reflicta uma visão consensual dos 
aspectos fundamentais do governo da Internet e que possa ser defendida com firmeza nos 
fóruns internacionais e no âmbito das suas relações bilaterais com os Estados Unidos. 

3. Apoiar a posição favorável da Comissão Europeia em relação ao actual modelo de gestão 
baseado na liderança do sector privado. Este apoio deve ser subordinado à tomada em 
consideração das críticas relativas a determinados aspectos do funcionamento e da 
composição da ICANN. 

4. Relativamente à ICANN: 

a) controlo e responsabilidade: a adopção, em Novembro de 2009, da Affirmation of 
Commitments entre a ICANN e o Governo dos Estados Unidos representa um passo no 
sentido da internacionalização e do reconhecimento do “interesse público” da Internet – dois 
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princípios fundamentais para a UE. Este novo acordo estabelece um mecanismo de controlo 
(os review panels) em aspectos fundamentais da gestão da rede, como a transparência e a 
responsabilidade, a estabilidade e a segurança da rede, a competência e a protecção dos 
consumidores. Embora este acordo seja ambicioso e promissor, ignora-se ainda a forma como 
será aplicado. As instituições europeias devem participar activamente na aplicação e no 
desenvolvimento do novo contrato, velando por que a composição dos “painéis de revisão” 
respeite a diversidade geográfica e a independência dos membros, evitando qualquer tipo de 
conflito de interesses. Este aspecto é fundamental para assegurar a legitimidade, a 
independência e a objectividade deste novo órgão perante a comunidade internacional. Deve 
igualmente ser tomada uma decisão relativamente à participação europeia no “painel de 
revisão”, apostando-se numa representação única da Comissão Europeia. Deve ainda velar-se 
por uma adequada representação do Comité Consultivo Governamental (GAC) nesses painéis. 
As recomendações emitidas pelo “painel de revisão” deverão ser seguidas pelo Conselho de 
Direcção da ICANN, que deverá justificar a sua posição sempre que tal não aconteça. Para 
estes casos, é necessário prever um mecanismo de recurso, que pode perfeitamente ser a 
arbitragem internacional; 

b) No que respeita à participação democrática nas actividades da ICANN, deve ser 
assegurada a representação de todos os interesses presentes no mundo da Internet (governos, 
associações, empresas, utilizadores, etc.). Neste contexto, assume particular importância o 
Conselho Consultivo Governamental, porquanto constitui o meio através do qual os governos 
podem “controlar” a adopção da regulamentação interna da ICANN. Nestas circunstâncias, é 
importante decidir quem integrará este Conselho, questão bastante controversa, já que a 
participação de Estados não democráticos e com valores consideravelmente diferentes dos 
europeus pode implicar um risco para a protecção do acquis européen. É, pois, importante 
reflectir sobre o processo de tomada de decisões do GAC, o carácter meramente consultivo 
das suas recomendações e os mecanismos de resolução de litígios em caso de desacordo entre 
o GAC e o Conselho de Direcção. 

Por último, importa continuar a velar pela manutenção da diversidade nacional dos 
funcionários superiores da ICANN.

c) Outro aspecto importante é o financiamento, na medida em que, presentemente, a 
maior parte dos fundos provém de contribuições dos Estados Unidos, a que acrescem as taxas 
pagas pelos registos de domínio e pelos registos de domínios de topo genéricos (gTLD). Seria 
desejável alargar estas fontes de financiamento, a fim de as diversificar e, dessa forma, 
impedir posições dominantes indesejáveis.  

5. O Fórum sobre a Governação da Internet (FGI) já demonstrou ser um êxito. O seu carácter 
aberto, a sua flexibilidade, a grande participação dos diferentes sectores envolvidos, o 
desenvolvimento da “família” da governação (Eurodig, os fóruns nacionais, os fóruns 
regionais) constituem um modelo único (de debate e de discussão sem restrições) e pertinente, 
muito apropriado para um domínio novo como a Internet. O Parlamento Europeu é muito 
favorável à sua continuidade.

Determinados aspectos devem, contudo, ser melhorados, nomeadamente:  
- a participação dos países em desenvolvimento e, concretamente, o financiamento dessa 
participação, 
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- a visibilidade nos meios de comunicação, 
- o desenvolvimento interno das reuniões anuais do FGI (redução do número de reuniões 
simultâneas, estabelecimento de uma plataforma estável para facilitar a participação a nível 
mundial e reforço do multilinguismo),
- a coordenação com os fóruns nacionais e regionais, que já formam uma “família” de 
discussão sobre a governação da Internet, 
- a necessidade de aprofundar a cooperação parlamentar entre o PE e os parlamentos 
nacionais. 

No que se refere à reunião agendada para Vilnius no final de 2010, o Parlamento Europeu 
deve apoiar o trabalho da Comissão Europeia e das Presidências espanhola e belga.

6. Tendo em conta que os problemas da Internet no mundo vão manter-se muito vivos nos 
próximos anos, é muito importante que as instituições europeias continuem a trabalhar –
como têm vindo a fazer, em diversas frentes – em tudo aquilo que afecta os valores europeus 
e o acervo de direitos fundamentais, para que estes estejam presentes na gestão mundial da 
rede. Neste sentido, deve-se continuar a avançar, sobretudo, nas seguintes questões: 
- garantia de um acesso plural e não discriminatório à rede,
- defesa da visão europeia da neutralidade da rede,
- aspectos relacionados com a segurança face a ameaças ou ataques,
- protecção do directo de privacidade dos cidadãos e resolução das questões relacionadas com 
a jurisdição competente e a legislação aplicável em caso de litígio (tendo em conta que a 
Convenção Roma II exclui expressamente os conflitos extracontratuais relacionados com o 
direito à privacidade),
- defesa dos direitos de propriedade intelectual e das garantias de acesso à cultura dos 
utilizadores,
- garantia de livre concorrência,
- luta contra o crime e, concretamente, defesa dos direitos dos menores.

Neste sentido, deve ser apoiada a iniciativa da Presidência espanhola de redigir uma “Carta 
Europeia dos Direitos dos Utilizadores da Internet”, bem como a proposta no sentido de 
reconhecer a “quinta liberdade fundamental da UE”, a saber, a liberdade de acesso à rede. 

7. Por último, do ponto de vista da organização e do funcionamento interno da UE, seria 
importante reforçar a coordenação entre as instituições europeias nas suas relações com a 
ICANN, que nem sempre são muito coerentes. Nesse sentido, é necessário fazer um esforço 
para clarificar o papel do Conselho e da Comissão e, naturalmente, a participação a atribuir ao 
Parlamento Europeu. O mesmo se aplica às relações que venham a ser estabelecidas entre as 
instituições europeias e os Estados-Membros, tanto no seio do GAC como a nível interno da 
União Europeia, no âmbito do High Level Group on Internet Governance. 

8. Por último, importa insistir no facto de o governo da Internet constituir mais uma 
oportunidade para a UE marcar presença e defender a sua visão e os seus valores, a uma voz, 
na cena internacional.


