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Transparência na Moderação de Conteúdo

Quando plataformas digitais de redes sociais mo-
deram conteúdo, elas utilizam seu poder sobre os 
espaços digitais de comunicação para controlar o 
que pode e o que não pode ser dito, visando o su-
cesso comercial, a proteção de interesses sociais e, 
também, o cumprimento de demandas governa-
mentais. Ao fazerem isso, elas limitam a liberda-
de de expressão de seus usuários e geram efeitos 
sobre as dinâmicas do debate público.  

Por causa desses impactos sociais consideráveis, 
é bastante comum o entendimento de que as pla-
taformas deveriam exercer seu poder de moderar 
conteúdo de forma minimamente transparente: 
argumenta-se que, sem transparência, não have-
ria possibilidade de controle dos efeitos negativos 
dessa atividade, tanto pelos usuários quanto pelas 
instituições. Naturalmente, porém, alguns desa-
fios surgem quando se sugere que essa demanda 
por transparência deve ser convertida em obriga-
ções legais. 

O primeiro desses desafios decorre de que, dife-
rentemente da administração pública – que deve 
ser transparente para viabilizar seu controle por 
vias democráticas -, as empresas privadas não pos-
suem, como regra, o dever de divulgar informa-
ções sobre suas práticas internas. Muitas dessas 
informações, inclusive, costumam ser protegidas 
constitucionalmente por razões concorrenciais e 
de privacidade, como segredos de negócio e da-
dos pessoais.

Assim, a criação de obrigações de transparência 
para plataformas não é algo trivial: sempre que 
se obriga uma empresa a divulgar uma informa-
ção sobre suas práticas internas, essa obrigação 
deve cumprir uma finalidade legítima, justificada 
de forma clara. Os legisladores precisam explicar 
como sua intromissão na autonomia de uma or-
ganização privada é necessária para a proteção e 
efetivação de interesses públicos.  

O segundo desafio é a definição de quais infor-
mações devem ser exigidas, de fato, para que a 
obrigação de transparência atinja os objetivos le-
gítimos que a justificam. Ainda que poucos dis-

cordem que algum grau de transparência na ati-
vidade de moderação de conteúdo é necessário, 
há consideráveis dúvidas sobre que informações 
podem ser divulgadas sem que outros interesses 
sejam prejudicados, como a privacidade dos usu-
ários e a autonomia concorrencial das platafor-
mas. Em outras palavras, é necessário definir qual 
o mínimo possível de informação que as platafor-
mas precisam divulgar para que interesses públi-
cos sejam protegidos sem que haja uma violação 
desproporcional de interesses privados. 

Diante desses desafios, o Centro de Ensino e Pes-
quisa em Inovação da FGV Direito SP (CEPI)
se voltou a pesquisar que tipo de obrigações de 
transparência sobre as práticas de moderação de 
conteúdo são propostas pelos legisladores brasi-
leiros e pela literatura especializada e, em parti-
cular, como essas obrigações são justificadas. 

A pesquisa foi dividida em duas partes: uma pri-
meira, destinada a mapear Projetos de Lei em 
tramitação no início de 2022 que propõem obri-
gações de transparência; e uma segunda, desti-
nada a mapear a literatura especializada sobre o 
tema. A partir de ambos os estudos (da prática 
de legislativa e da literatura teórica), os pesquisa-
dores pretendem identificar padrões e construir 
categorias que permitam uma análise crítica e in-
formada de obrigações de transparência sobre a 
moderação de conteúdo. 

Este relatório resume os resultados preliminares 
da primeira fase da pesquisa, que utilizou o sis-
tema de monitoramento legislativo Sigalei para 
mapear a prática legislativa brasileira sobre trans-
parência na moderação de conteúdo entre 2020 e 
2022.

Ele contém alguns esclarecimentos conceituais, 
uma breve descrição do passo a passo da pesqui-
sa e, finalmente, uma apresentação de resultados 
preliminares comentada pelos pesquisadores. 
Destaca-se que o objetivo desta fase da pesqui-
sa não foi a avaliação da qualidade do conteúdo 
proposições legislativas, apenas seu mapeamento 
e categorização de suas justificativas. 

INTRODUÇÃO

https://www.sigalei.com.br/
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Transparência na Moderação de Conteúdo

Antes de mais nada, é importante esclarecer o que 
os pesquisadores do CEPI entendem por “obriga-
ções de transparência” e por “moderação de con-
teúdo”, já que esses conceitos não são consensu-
ais e são utilizados frequentemente para justificar 
decisões tomadas no decorrer da pesquisa. 

Para realizar essa pesquisa, a equipe adotou uma 
perspectiva ampla sobre transparência. De acor-
do com ela, são obrigações de transparência to-
das aquelas em que uma organização é obrigada 
a divulgar informações sobre suas práticas inter-
nas para agentes externos. Sob essa perspectiva, o 
maior ou menor grau de transparência se refere 
apenas a um juízo quantitativo: mais ou menos 
transparência significa apenas mais ou menos in-
formações disponibilizadas. A qualidade dos da-
dos divulgados não é relevante para afirmar que 
há ou não transparência.   

É evidente que a mera disponibilização de gran-
des quantidades de informação, no vácuo, pode 
ser pouco relevante e até prejudicial para que as 
finalidades públicas das obrigações legais sejam 
atingidas. Um excesso de informação pode causar 
ruído, dificultando o acesso àquilo que realmente 
é importante. Por isso, nem sempre o aumento da 
transparência é positivo por si só. 

Por outro lado, uma transparência significativa ou 
relevante, ou seja, aquela que efetivamente atin-
ge suas finalidades legitimas, pode ser atingida a 
partir de uma escolha estratégica de quais infor-
mações devem ser divulgadas e de quais agentes 
externos devem ter acesso a essas informações, 

além da construção de uma estrutura que permi-
te a correta interpretação e processamento dessas 
informações. 

Essa pesquisa se interessa, em particular, por 
obrigações de transparência sobre as práticas de 
moderação de conteúdo das plataformas digitais 
de redes sociais, pois essas práticas têm efeitos 
sociais relevantes que podem justificar uma in-
tromissão na autonomia privada das empresas.  

A equipe entendeu que a moderação de conteúdo 
é toda atividade exercida pelas plataformas digi-
tais que busca adequar o conteúdo elaborado e 
publicado por seus usuários aos objetivos e re-
gras definidos nos documentos que estabelecem 
os fins da plataforma e suas obrigações contratu-
ais, como os Termos de Uso e as Políticas da Co-
munidade. Em outras palavras, a moderação de 
conteúdo é o enforcement das regras e padrões 
de discurso definidas pelas plataformas para a 
proteção dos usuários e para o alcance de seus 
objetivos comerciais. Essa atividade concentra, 
portanto, todas as ferramentas de que elas dis-
põem para intervir nas interações entre usuários 
e construir um espaço de comunicação em que 
estão ausentes manifestações e condutas conside-
radas problemáticas e presentes interações consi-
deradas positivas. 

Assim, no decorrer desta pesquisa, quando a equi-
pe buscou por obrigações de transparência sobre 
a moderação de conteúdo, ela quis identificar 
quaisquer exigências de que as plataformas reve-
lem alguma informação sobre seus procedimen-
tos internos de análise, detecção, sancionamento 
e controle de conteúdo para agentes externos, in-
cluindo práticas de ranqueamento e impulsiona-
mento que definem a prioridade de propagação 
de uma determinada publicação. 

1�  ESCL ARECENDO
OBRIGAÇÕES DE 
TRANSPARÊNCIA 
SOBRE MODERAÇÃO 
DE CONTEÚDO
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Transparência na Moderação de Conteúdo

O mapeamento de Projetos de Lei se deu da se-
guinte forma: em uma fase inicial, os pesquisado-
res utilizaram a plataforma Sigalei com o objetivo 
de coletar o máximo possível de PLs que criassem 
obrigações (de transparência ou não) direciona-
das às plataformas digitais de redes sociais. 

Para isso, foram utilizados termos de busca bas-
tante amplos. Buscando pelos termos “rede so-
cial” OU “redes sociais”, os pesquisadores visa-
ram encontrar Projetos de Lei Ordinária e de 
Lei Complementar propostos entre 01/01/2020 
e 06/04/2022 (data de realização da busca) no 
Congresso Nacional, englobando projetos em 
tramitação e projetos já aprovados ou apensados 
a outros (“IMAGEM 1 - Captura de tela dos parâ-
metros de busca na plataforma Sigalei”). A opção 
por incluir os projetos apensados se deu porque 
eles contêm justificativas próprias que poderiam 
interessar aos pesquisadores.  

Essa busca inicial resultou em 337 resultados e, 
após o descarte dos projetos retirados e arquiva-
dos, restaram 329 projetos. A partir desse contin-
gente, foi realizada uma fase preliminar de filtra-
gem que envolveu apenas a leitura das ementas e 
do resumo das proposições oferecidos pela plata-
forma Sigalei, o que permitiu a exclusão de outros 
195 PLs que não tratavam de obrigações direcio-
nadas às redes sociais. Essa fase inicial, portanto, 
resultou em 134 Projetos de Lei que criavam obri-
gações (de transparência ou não) direcionadas às 
plataformas de redes sociais. 

A etapa final da filtragem dos PLs, destinada a ex-
cluir todos aqueles que não incluíam obrigações 
de transparência sobre as atividades de modera-
ção de conteúdo (conforme critérios elucidados 
no item 1 deste relatório) contou com a leitura do 
conteúdo e da justificativa das proposições. Essa 
fase reduziu o número anterior para uma amostra 
final composta por 20 Projetos de Lei (Confor-
me “TABELA 1 - PLs selecionados para análise”), 
que foram então objeto de análise pelos pesqui-
sadores.

2�  MÉTODO
IMAGEM 1 - Captura de tela dos parâmetros de busca 
na plataforma Sigalei
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Transparência na Moderação de Conteúdo

Número do PL Ementa

CD PL 836/2022 Institui o marco legal dos provedores de mensageria e redes sociais e estabelece regras para educa-
ção midiática

CD PL 2630/2020 Institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet.

SF PL 130/2020
Veda a divulgação, a publicação ou a disseminação, em redes sociais ou em quaisquer outros meios 
de divulgação digitais, eletrônicos ou impressos, do registro visual da prática de infração que colo-
que em risco a segurança no trânsito; e altera a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro).

CD PL 1586/2021 Insere dispositivos na Lei n° 12.965, de 23 de abril de 2014, obrigando os provedores de aplicações 
de internet a remunerar os veículos de imprensa pela reprodução de conteúdo por estes produzido.

CD PL 3227/2021 Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para dis-
por sobre o uso de redes sociais.

CD PL 3119/2020 Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para estabelecer procedimentos para a remoção ou 
redução do alcance de conteúdos e perfis por provedores de aplicações de internet.

CD PL 2831/2021
Altera o Marco Civil da Internet - Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 - para proibir a exclusão de 
postagens em redes sociais sem que se tenha concedido direito de ampla defesa e ao contraditório 
ao usuário responsável pela postagem, e dá outras providências.

CD PL 2393/2021
Altera o Marco Civil da Internet – Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 – para promover a liberdade 
de expressão nas redes sociais, e proibir a exclusão de perfis de usuários sem decisão judicial, e dá 
outras providências.

CD PL 2390/2021
Acrescenta-se o inc. XIV ao art. 7 e §§1º, 2º e 3º ao art. 20 da Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 
– Marco Civil da Internet, que “garante o direito de atualização de conteúdo e informações ao usu-
ário por provedores de aplicações de internet”.

CD PL 1772/2021 Altera a Lei 12.965, de 23 de abril de 2014, e a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para permitir 
a portabilidade de seguidores para outros serviços e aplicativos de telecomunicações.

CD PL 2060/2021 Altera a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, para dispor sobre direito de defesa e de portabili-
dade em caso de bloqueio de conta em rede social.

CD PL 1362/2021 Dispõe sobre a liberdade de expressão e informação na internet.

CD PL 1589/2021 Altera as Leis nºs 13.709, de 14 de agosto de 2018, e 12.965, de 23 de abril de 2014, para vedar o 
compartilhamento de abusivo de dados pessoais e a discriminação de usuários na internet.

CD PL 2883/2020 Altera o Marco Civil da Internet -Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, e a Lei do Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência -Lei nº. 12.529/2011.

CD PL 3144/2020 Estabelece normas de transparência, educação, formação do pensamento crítico e ampla informa-
ção para o combate à desinformação no país.

CD PL 649/2021
Altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para dispor sobre direito de ampla defesa e contradi-
tório pela indisponibilização ou qualquer intervenção sem ordem judicial do provedor de aplica-
ções sobre conteúdo gerado por terceiros.

CD PL 449/2021 Disciplina os critérios para retirada de conteúdo gerado por usuário de redes sociais.

CD PL 283/2020 Dispõe sobre o rito sumário para a retirada de conteúdos ilegais de redes sociais.

CD PL 213/2021 Altera o Marco Civil da Internet para possibilitar a indisponibilização de conteúdo por provedor 
de aplicações de internet somente devido a ordem judicial.

CD PL 3029/2020 “Altera a Lei nº 12.965, para criar a obrigação de normas próprias de publicação em aplicativos de 
Internet do tipo rede social e dá outras providências.”

TABELA 1 - PLs selecionados para análise
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Transparência na Moderação de Conteúdo

Para que esses Projetos de Lei pudessem ser ana-
lisados de forma sistematizada, os pesquisadores, 
a partir de contato preliminar com a bibliografia 
especializada sobre o tema, teorizaram 7 possíveis 
justificativas para obrigações de transparência e 7 
categorias de obrigações de transparência, classi-
ficadas com base no tipo de informação exigida. 

Justificativas teorizadas:
1. Necessidade de compreensão/controle dos cri-

térios de moderação das plataformas; 
2. Necessidade de compreensão/controle da rela-

ção entre Estados e plataformas; 
3. Necessidade de monitoramento dos procedi-

mentos e efeitos da moderação de conteúdo; 
4. Necessidade de viabilização de procedimentos 

de contestação e apelação; 
5. Garantia do consentimento informado dos usu-

ários quanto às regras das plataformas; 
6. Necessidade de compreensão/controle do uso 

abusivo, por terceiros, de funcionalidades ofe-
recidas pelas plataformas relacionadas à mode-
ração (i.e., uso abusivo de ferramentas de im-
pulsionamento); e 

7. Sem justificativa. 

Obrigações teorizadas:
1. Obrigação de divulgar informações sobre a 

composição e o treinamento dos times de mo-
deradores humanos; 

2. Obrigação de divulgar informações sobre o fun-
cionamento e desenvolvimento das tecnologias 
de moderação (i.e., como funcionam os algo-
ritmos utilizados para detecção automática de 
conteúdo);

3. Obrigação de divulgar informações sobre de-
mandas governamentais (i.e., ordens judiciais 
de remoção de conteúdo);

4. Obrigação de divulgar dados quantitativos dis-
criminados sobre a atividade de moderação 
(i.e., número de publicações removidas e contas 
banidas, discriminadas por razão da sanção); 

5. Obrigação de divulgar informações sobre con-
tratantes de funcionalidades oferecidas pelas 
plataformas relacionadas à moderação (i.e., 
identificação de contratantes de impulsiona-
mento);

6. Obrigação de divulgar critérios aplicados pelas 
plataformas na moderação em geral (i.e., maior 
clareza na redação de políticas de comunida-
de);  e

7. Obrigação de divulgar critérios aplicados pelas 
plataformas em casos particulares (i.e., razões 
para uma determinada decisão de remoção de 
conteúdo).

Após essa teorização, os pesquisadores leram os 
Projetos e suas justificativas de forma detalhada e 
sistematizada. Caso identificassem a presença de 
uma ou mais dessas e categorias de informação 
teorizadas, deveriam registrar essa informação. 
Caso identificassem categorias ou justificativas 
que não haviam sido teorizadas (o que não ocor-
reu nesta fase da pesquisa), deveriam incorporar 
essas categorias à lista inicial. 

Para evitar subjetividades excessivas, só foram 
registradas justificativas que constavam explici-
tamente nos documentos das proposições, sendo 
vedado aos pesquisadores presumir justificativas 
a partir da análise das obrigações propostas. A 
planilha final de análise pode ser acessada neste 
link.

https://1drv.ms/x/s!AiIeu3_B4FQWgaoS9UhIoorBMXMk3g?e=dY2BaL
https://1drv.ms/x/s!AiIeu3_B4FQWgaoS9UhIoorBMXMk3g?e=dY2BaL
https://1drv.ms/x/s!AiIeu3_B4FQWgaoS9UhIoorBMXMk3g?e=dY2BaL
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Da análise descrita acima resultaram as seguintes 
tabelas (“TABELA 2 - Justificativas teorizadas e 
identificadas” e “TABELA 3 - Obrigações teori-
zadas e identificadas”), em que cada linha da pri-
meira coluna descreve uma categoria de análise e 
cada linha da segunda coluna descreve em quan-
tos Projetos de Lei essa categoria foi identificada. 

A seguir, serão explicadas e comentadas em maio-
res detalhes as justificativas e obrigações que fo-
ram identificadas nos PLs e que, portanto, per-
mitem uma visão ampla sobre as razões e formas 
pelas quais os legisladores brasileiros propõem 
obrigações de transparência sobre a moderação 
de conteúdo.

3�  O  QUE DESCOBRIMOS

Justificativas teorizadas e identificadas PLs

Necessidade de compreensão/controle dos critérios de moderação das plataformas 9

Necessidade de compreensão/controle da relação entre Estados e plataformas 0

Necessidade de monitoramento dos procedimentos e efeitos da moderação de conteúdo 0

Necessidade de viabilização de procedimentos de contestação e apelação 11

Garantia do consentimento informado dos usuários quanto às regras das plataformas 0

Necessidade de compreensão/controle do uso abusivo, por terceiros, de funcionalidades oferecidas pelas 
plataformas relacionadas à moderação 0

Sem justificativa 5

Obrigações teorizadas e identificadas PLs

Obrigação de divulgar informações sobre a composição e o treinamento dos times de moderadores hu-
manos 2

Obrigação de divulgar informações sobre o funcionamento e desenvolvimento das tecnologias de mode-
ração 2

Obrigação de divulgar informações sobre demandas governamentais 1

Dados quantitativos discriminados sobre a atividade de moderação 4

Obrigação de divulgar informações sobre contratantes de funcionalidades oferecidas pelas plataformas 
relacionadas à moderação 1

Obrigação de divulgar critérios aplicados pelas plataformas na moderação em geral 9

Obrigação de divulgar critérios aplicados pelas plataformas em casos particulares 17

TABELA 2 - Justificativas teorizadas e identificadas

TABELA 3 - Obrigações teorizadas e identificadas
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Transparência na Moderação de Conteúdo

Dos 20 PLs analisados, cinco não contêm justi-
ficativa para as obrigações de transparência que 
propõem. Esses PLs contêm justificativas para ou-
tras modificações que propõem, mas não fazem 
referência àquilo que é de interesse dessa pesqui-
sa. Trata-se, naturalmente, de resultado preocu-
pante, já que indica que certos legisladores não 
entendem que obrigações de transparência têm 
impacto relevante a ponto de precisarem de justi-
ficativa explícita, específica e clara. 

Dentre os PLs que oferecem razões para suas 
obrigações de transparência, apenas duas jus-
tificativas foram identificadas: a necessidade de 
compreensão/controle dos critérios de modera-
ção das plataformas e a necessidade de viabiliza-
ção de procedimentos de contestação e apelação.  

3�1� COMO OS LEGISLADORES JUSTIFICAM OBRIGAÇÕES 
DE TRANSPARÊNCIA?

Nessa primeira categoria estão os nove PLs que 
partem de uma preocupação genérica de que as 
plataformas de redes sociais podem agir de for-
ma excessivamente discricionária e arbitrária ao 
exercerem suas atividades de moderação de con-
teúdo.

Presumem, também, que não há clareza quanto 
ao que é ou não permitido nesses espaços de co-
municação. Assim, nesses casos, os legisladores 
acreditam que há a necessidade de maior trans-
parência quanto às regras e critérios utilizados 

pelas plataformas para a moderação de forma a 
possibilitar o controle dessa atividade e evitar de-
cisões injustas. 

Nota-se que os propositores desses PLs não ne-
cessariamente trazem dados que informem suas 
alegações sobre a arbitrariedade ou opacidade das 
atividades de moderação de conteúdo das plata-
formas. Dessa forma, em diversos casos, essa jus-
tificativa se apresenta apenas como uma preocu-
pação genérica e com base empírica pouco clara. 

3�1�1� NECESSIDADE DE COMPREENSÃO/CONTROLE DOS 
CRITÉRIOS DE MODERAÇÃO DAS PLATAFORMAS

“O objetivo deste Projeto é tornar mais claro os direitos e garantias dos usuários de 
redes sociais que no Brasil já somam mais de 150 milhões de pessoas. É necessário 
garantir a liberdade de expressão do cidadão e evitar arbitrariedades por parte das 
chamadas big techs.” - PL 836/2022, deputado Eduardo Bolsonaro (PL) 

“Diante dessa nova realidade, em que as redes sociais exercem um papel fundamen-
tal na intermediação de relações pessoais e profissionais de uma parcela majoritária 
da população brasileira, é necessário o estabelecimento de regras claras sobre o uso 
dessas plataformas, de modo a proteger os usuários de decisões arbitrárias, unilate-
rais, subjetivas e sigilosas, por parte dos provedores de redes sociais.” - PL 3227/2021, 
Poder Executivo
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Nessa segunda categoria estão onze PLs que tam-
bém partem de uma preocupação quanto à dis-
cricionariedade e unilateralidade das decisões 
das plataformas, mas que enxergam na possibi-
lidade de contestação dessas decisões pelos pró-
prios usuários afetados uma forma de evitar ou 
reparar resultados injustos.

Nesse sentido, a maior transparência quanto aos 
critérios e procedimentos utilizados na modera-
ção de conteúdo permitiria que usuários ques-
tionassem esses procedimentos de maneira in-
formada, apresentando argumentos de defesa e, 

potencialmente, revertendo resultados proble-
máticos. 

Novamente, em suas justificativas, os deputados 
não avaliam, de forma explícita, a qualidade dos 
procedimentos de apelação e contestação que já 
existem nas plataformas cuja atividade preten-
dem regular. Pelo contrário: parecem partir do 
pressuposto de que eles não existem ou de que são 
incapazes de viabilizar a ampla defesa e o contra-
ditório, necessários para a reparação de decisões 
injustas.

3�1�2� NECESSIDADE DE VIABILIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO

“Como a exclusão de postagens e perfis é, obviamente, uma punição por suposta 
violação dos termos de uso das redes sociais, nada mais elementar que as suas ope-
radoras concedam ao usuário o direito de resposta, bem como sejam bastante claras 
e inteligíveis na fundamentação de suas decisões.”  - PL 2883/2020, deputado Filipe 
Barros (PL)

“Assim, baseadas em regras muitas vezes genéricas e com julgamentos questionáveis, 
postagens são excluídas, têm seu alcance limitados e até mesmo perfis são proibidos 
de se manifestar. (...) Tais comportamentos por parte dos provedores de aplicação, 
além de cercearem o exercício da liberdade de expressão, limitam de maneira con-
tundente o direito ao contraditório e à ampla defesa. (...) O objetivo do presente pro-
jeto é exatamente esse, que os provedores de redes sociais sejam mais transparen-
tes nas justificativas para as suas ações, bem como implementem um processo que 
possibilite o exercício da ampla defesa e do contraditório.”  - PL 649/2021, deputado 
Pedro Lucas Fernandes (UNIÃO)

“Em particular, é preciso impedir que essas decisões sejam tomadas sem processo le-
gal adequado, em particular a possibilidade de manifestação contrária ou de recur-
so à própria plataforma ou ao Poder Judiciário.” - PL 3227/2021, Poder Executivo
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Os PLs analisados propõem obrigações de divul-
gação de informações bastante diversas, algumas 
relacionadas às justificativas trazidas, outras cujos 
fins não foram apresentados pelos propositores. 

Em coerência com as duas justificativas prevalen-
tes, as principais categorias de informação exigi-
das pelos legisladores foram os critérios aplicados 
pelas plataformas em casos particulares e os cri-
térios aplicados pelas plataformas na moderação 
em geral. 

Nota-se nessas categorias, novamente, que o le-
gislador questiona a discricionariedade das pla-
taformas, buscando evitar decisões unilaterais e 
obscuras e viabilizar o contraditório por parte do 
usuário. Outras categorias também foram identi-
ficadas pelos pesquisadores com menor frequên-
cia, talvez por não estarem associadas de forma 
óbvia às principais justificativas registradas.

3�2� O QUE SE EXIGE DAS PLATAFORMAS?

Essas obrigações constam em dezessete das pro-
posições analisadas.  Em geral, esses PLs propõem 
que as plataformas, ao decidirem pela remoção 
de uma determinada publicação ou outro tipo de 
sanção, devem fundamentar essa decisão de for-

ma que ofereça ao usuário afetado informações 
suficientes para que ele seja capaz de articular 
uma defesa.

3�2�1� OBRIGAÇÃO DE DIVULGAR CRITÉRIOS APLICADOS 
PELAS PLATAFORMAS EM CASOS PARTICULARES

Art. 21-B Na hipótese de exclusão de conteúdo ou de conta ou perfil de usuário na aplicação, fica 
o provedor de conteúdo, sem prejuízo das demais disposições desta lei e do Código de Defesa do 
Consumidor, a declinar, em linguagem clara, de fácil entendimento e compreensão, os motivos 
que conduziram à exclusão, garantido ao usuário procedimento que garanta contraditório e am-
pla defesa, dentro da própria aplicação e por meios intuitivos e de fácil acesso e utilização. - PL 
2883/2020, deputado Filipe Barros (PL)

Nove das proposições analisadas exigem maior 
clareza quanto aos critérios adotados pelas pla-
taformas para moderação. Em geral, esses PLs 
propõem que as plataformas devem manter regu-
lamentos claros e em linguagem acessível, de for-

ma que os usuários e outros agentes interessados 
possam compreender e monitorar com facilidade 
o que é e o que não é permitido nesses espaços de 
comunicação.

3�2�2� OBRIGAÇÃO DE DIVULGAR CRITÉRIOS APLICADOS 
PELAS PLATAFORMAS NA MODERAÇÃO EM GERAL

Art. 8o-B. As redes sociais com pelo menos um milhão de usuários registrados devem: III – ofere-
cer aos usuários regras claras sobre condutas que possam levar a exclusão de postagens do usuário, 
do perfil do usuário, ou a limitação de acesso a conteúdo postado pelo usuário. - PL 2393/2021, 
deputada Renata Abreu (PODEMOS)
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Cinco outras categorias de obrigações foram 
identificadas, ainda que com menor frequência 
em relação às principais. 

Quatro proposições exigiram dados quantitativos 
discriminados sobre a atividade de moderação. 
Ainda que essas obrigações não tenham sido jus-

tificadas de forma explícita, pode-se sugerir que 
sua função seria a de permitir o monitoramen-
to da atividade de moderação de conteúdo, tan-
to para identificação de falhas a serem corrigidas 
quanto para a avaliação de seus efeitos sobre a li-
berdade de expressão e outros direitos relevantes 
para a preservação do debate público.

Quatro outras proposições exigem das platafor-
mas informações sobre os procedimentos inter-
nos de moderação de conteúdo. Em particular, 
demandam informações sobre a composição e o 
treinamento dos times de moderadores humanos 
(duas proposições) e informações sobre o funcio-
namento e desenvolvimento das tecnologias de 

moderação (duas proposições). Em ambos os ca-
sos, pode-se sugerir que essas obrigações visam 
permitir uma maior compreensão dos procedi-
mentos de moderação de conteúdo por agentes 
externos que possam contribuir com críticas e 
correções que evitem decisões injusta, principal-
mente relacionadas a existencia de viéses sistêmi-
cos.

3�2�3� OUTRAS OBRIGAÇÕES

Art. 4o. parágrafo 1o. Os relatórios devem conter: I - número total de medidas 
aplicadas a contas e conteúdos, conforme caput, adotadas em razão do cumpri-
mento das regras próprias dos provedores e do cumprimento desta Lei, segmen-
tadas por regra aplicada, por metodologia utilizada na detecção da irregularidade, 
e por tipo de medida adotada;- PL 836/2022, deputado Eduardo Bolsonaro (PL) 

Art. 21-B Os provedores de aplicações de internet que ofereçam serviços de redes 
sociais em operação no Brasil devem disponibilizar relatório atualizado diaria-
mente em Língua Portuguesa, acessível de sua página inicial na internet, identifi-
cado como tal, com as seguintes informações: VI – discriminação da organização 
e pessoas responsáveis para lidar com as reclamações recebidas. - PL 836/2022, 
deputado Cássio Andrade (PSB) 

Art. 9o. parágrafo 1o, VIII - informações sobre o emprego de sistemas automatiza-
dos na aplicação de termos e políticas de uso próprios dos provedores, incluindo: 
a) taxa de detecção ativa de conteúdos identificados para remoção por sistemas 
automatizados, por tipo de conteúdo; e b) descrição dos tipos de ferramentas de 
detecção automatizadas envolvidas na garantia da aplicação adequada das políti-
cas de conteúdo. - PL 2630/2020, senador Alessandro Vieira (PSDB) 
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Uma única proposição exige das plataformas in-
formações sobre contratantes de funcionalida-
des oferecidas pelas plataformas relacionadas à 
moderação. Nesse caso, exige a identificação de 
contratantes de serviços de impulsionamento, ou 
seja, de usuários que pagam a plataforma para 
que suas publicações sejam divulgadas de forma 

preferencial. Pode-se sugerir que essa identifica-
ção permitiria tanto a responsabilização em caso 
de abuso no uso dessas ferramentas, como para 
propagação de fraudes e desinformação, quanto 
a possibilidade de avaliação da credibilidade do 
autor da publicação pela audiência.

Por fim, uma última proposição exige das plata-
formas, ainda que de forma tímida, informações 
sobre demandas governamentais. Em particular, 
exige que, quando uma publicação for indisponi-
bilizada em razão de ordem judicial, as platafor-
mas divulguem qual foi a ordem judicial que deu 
razão a essa remoção. Nesse caso, pode-se sugerir 

que a finalidade da obrigação pode ser tanto via-
bilizar a defesa do usuário afetado quanto permi-
tir o monitoramento da atividade governamental 
de controle dos espaços de comunicação digital.

Art. 16. Os provedores de redes sociais e de mensageria instantânea devem iden-
tificar os conteúdos impulsionados e publicitários cuja distribuição tenha sido 
realizada mediante pagamento ao provedor, de modo que a conta na aplicação de 
internet responsável pelo impulsionamento ou anunciante seja identificada. - PL 
2630/2020, senador Alessandro Vieira (PSDB) 

Art. 20, parágrafo 1o - Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o con-
teúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet que exerce essa 
atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos subs-
tituirá o conteúdo tornado indisponível pela motivação ou pela ordem judicial 
que deu fundamento à indisponibilização.- PL 836/2022, deputado Cássio Andrade 
(PSB) 
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Durante a análise dos Projetos de Lei, os pesquisadores destacaram alguns resultados 
que podem descrever, de forma preliminar, aspectos da atividade legislativa brasileira 
sobre tranparência na moderação de conteúdo:

1� A predominância absoluta de duas justificativas em particular (necessidade de 
compreensão/controle dos critérios de moderação das plataformas e necessidade de 
viabilização de procedimentos de contestação e apelação) sugere que os legisladores se 
preocupam particularmente com uma ausência de mecanismos que impeçam as pla-
taformas de tomarem decisões de forma unilateral, arbitrária e obscura, prejudicando 
a capacidade dos usuários de exercer controle sobre sua expressão.

2� Ainda assim, essa preocupação é apontada de forma genérica e pouco fundamen-
tada no âmbito das proposições. Os legisladores não se ocupam de analisar e avaliar 
os mecanismos de prestação de contas e transparência que já são oferecidos pelas pla-
taformas, como sistemas de contestação de decisões e relatórios periódicos. Ainda que 
esses mecanismos possam ser insuficientes para garantir uma transparência significa-
tiva, os legisladores parecem ignorar sua existência ou julgar desnecessário confrontar 
suas possibilidades.

3� Como a preocupação dos legisladores com arbitrariedade e obscuridade é expli-
citada de forma genérica e superficial, a ligação dessa preocupação com diversas das 
obrigações de transparência que são propostas ficou pouco clara. Ainda que os pes-
quisadores possam criar hipóteses sobre como a divulgação de informações sobre os 
sistemas de detecção automática de conteúdo e sobre o treinamento dos times de mo-
deradores pode contribuir para uma limitação da arbitrariedade das plataformas, os 
legisladores não se ocuparam de estabelecer essa relação causal ao exporem os motivos 
de sua proposição. 

Os pesquisadores notaram, portanto, que a maior parte das obrigações de transparência 
propostas não é justificada individualmente. Em geral, elas se apoiam apenas em preo-
cupações gerais, muitas vezes plausíveis, mas que não são acompanhadas de evidências 
empíricas. 

As proposições analisadas pressupõem, em geral, que faltam mecanismos de prestação 
de contas pelas plataformas, e assumem que uma maior transparência implicaria neces-
sariamente em maior prestação de contas, independentemente da qualidade dos dados 
divulgados ou da forma como seriam processados.

COMENTÁRIOS
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