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I 

 Essa pergunta complexa procurou ser respondida por um grupo internacional de especialistas 

e pesquisadores da área de governança da Internet em um livro lançado no último Internet 

Governance Forum (IGF) realizado em setembro de 2014, na Turquia, quatro meses depois do 

NetMundial, em São Paulo. 

O encontro diplomático NetMundial, vale relembrar aqui, foi convocado pela presidente Dilma 

Roussef em resposta as denúncias do ex-agente da NSA, Edward Snowden, relativas ao programa de 

vigilância em massa mantido pelo Governo dos EUA. Em seu discurso na ONU, proferido no dia 24 de 

setembro de 2013, em NY, Roussef criticou o governo norte-americano e defendeu, entre outros 

princípios, a governança “multistakeholder”, “pluriparticipativa” e “multilateral” da Internet, a 

“neutralidade da rede” e a “privacidade”. Nesta ocasião, a presidente também reforçaria seu apoio ao 

Marco Civil da Internet. Lei até então “emperrada” no Congresso Nacional, mas finalmente votada e 

aprovada a tempo de ser sancionada pela presidente na abertura do próprio evento, sob olhares da 

comunidade internacional1.  

Organizada pelos professores William J. Drake and Monroe Price, do “Internet Policy 

Observatory” – centro de pesquisa ligado à Escola de Comunicação Annenberg da Universidade da 

Pensilvânia (EUA) –, a publicação cumpre um papel fundamental. Sistematiza, no conjunto de seus 

quinze artigos, as principais questões que orientam uma determinada agenda de propostas para a 

formulação de novos modelos de governança da Internet no cenário pós-NetMundial. Essa agenda 

estaria comprometida, como é possível observar lendo os artigos da coletânea, com o 

aperfeiçoamento e o fortalecimento de instituições multissetoriais já existentes no atual ecossistema 

da governança da Internet, tais, como por exemplo, o próprio IGF – espaço, não por acaso, 

privilegiado para o lançamento do livro em questão.  

Se, de certa forma, tais propostas expressaram as expectativas geradas entre os mais 

entusiastas do modelo “bottom up” adotado no NetMundial, seu horizonte possível de realização seria 

ofuscado pelos desdobramentos do próprio encontro diplomático. O lançamento seguinte da 

“NetMundial Iniciative (NMI)” no Fórum Econômico Mundial (FEM), poucos dias antes do IGF 2014, 

provocaria desconfianças e uma série de incertezas entre os atores envolvidos no ecossistema da 

governança da Internet, tais como, por exemplo, a Internet Society (ISOC) – que, em nota oficial, 

recusaria uma cadeira permanente na NetMundial Initiative (NMI), rechaçando-a. Antes mesmo disso, 

                                                             
1 A regulamentação, ainda em curso, do Marco Civil da Internet, por meio de consultas públicas, e o anteprojeto de lei 
de proteção de Dados Pessoais estão sendo monitorados pelo Internet Lab. Para acompanhar os resultados deste 
monitoramento acesse o blog do Internet Lab e leia os boletins de pesquisa do “InternetLab Reporta”.  

http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
http://www.intgovforum.org/cms/component/content/article?id=1557:2014
http://www.internetlab.org.br/pt/internetlab-reporta/
http://globalnetpolicy.org/
http://globalnetpolicy.org/
http://www3.weforum.org/docs/WEF_NETmundialPowerPoint_2014.pdf
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convém relembrar o leitor, o vazamento de documentos preparatórios da iniciativa liderada pelo CEO 

da ICANN, Fadi Chehade, revelaria seu caráter “top down”, ou seja, algo que iria na direção oposta ao 

modelo “bottom up” do NetMundial, também celebrado no livro.  

Produzido no âmbito de uma pesquisa sobre governança da Internet ligada à incubadora de 

projetos do Internet Lab, o documento de trabalho (ou “working paper”) aqui apresentado pretende 

fornecer apenas um mapeamento bastante sucinto dos principais aspectos multissetoriais 

relacionados às melhorias institucionais já apontadas na publicação original (sejam elas passíveis ou 

não de serem concretizadas na atual conjuntura), bem como divulgá-la ao público brasileiro 

interessado, mas ainda não muito familiarizado com o debate.  

Para acessar e baixar a versão digital do livro em inglês basta clicar no título original que segue: 

“Beyond NetMundial: The Roadmap for Institutional Improvements to the Global Internet 

Governance” 2. Além da publicação citada, também foram consultados o decálogo do CGI.br, a 

Declaração Multissetorial de São Paulo, produzida no encontro diplomático NetMundial, os relatos 

produzidos pelo Observatório da Internet “O IGF 2014 em cinco atos” e “Por dentro da Iniciativa 

NetMundial”,  alguns blogs de divulgação tecnológica como o Circuito de Luca e o Internet 

Governance Project, bem como referencias bibliográficas sobre o tema. Entre elas, o livro 

“Governança da Internet: aspectos da formação de um regime global e oportunidades para ação 

diplomática”, do diplomata Everton Lucero, também disponível em sua versão digital.  

 

II 

Realizado em São Paulo, entre os dias 23 e 24 de abril de 2014, o encontro NetMundial – que atraiu 

12.129 representantes multissetoriais de 97 países –  foi considerado uma espécie de laboratório para 

a experimentação de, ao menos, 5 pontos prioritários que apontam para a melhoria institucional da 

governança global da Internet. Seriam eles os seguintes pontos: 

  

 1. Reconhecimento da diferença de interesses setoriais: para enfrentar a falta de 

participação de todos os setores interessados em decisões relativas à governança da Internet, 

é preciso reconhecer os diferentes papéis desempenhados pelos diferentes setores com 

relação a diferentes questões ou interesses em disputa. 

                                                             
2 “Para além do NetMundial: roteiro de melhorias institucionais para a governança da Internet global”, em tradução 
livre.  

http://www.internetlab.org.br/pt/
http://www.global.asc.upenn.edu/app/uploads/2014/08/BeyondNETmundial_FINAL.pdf
http://www.global.asc.upenn.edu/app/uploads/2014/08/BeyondNETmundial_FINAL.pdf
http://www.cgi.br/resolucoes/documento/2009/003
http://www.cgi.br/media/docs/publicacoes/4/Documento_NETmundial_pt.pdf
https://storify.com/diegorrcc/o-igf-2014-em-cinco-atos
https://storify.com/diegorrcc/por-dentro-da-netmundial-initiative
https://storify.com/diegorrcc/por-dentro-da-netmundial-initiative
http://idgnow.com.br/blog/circuito/2014/04/27/a-netmundial-e-a-geopolitica-internacional-neutralidade-de-rede/
http://www.internetgovernance.org/2014/04/27/netmundial-moves-net-governance-beyond-wsis/
http://www.internetgovernance.org/2014/04/27/netmundial-moves-net-governance-beyond-wsis/
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0514.pdf
http://www.funag.gov.br/biblioteca/dmdocuments/0514.pdf
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 2. Processo seletivo democrático e aperfeiçoado: os representantes dos diferentes setores 

devem ser nomeados por meio de processos conduzidos por auto-gestão, baseados em 

mecanismos de prestação de contas (accountability) abertos, inclusivos e transparentes, isto é, 

conhecidos publicamente. 

 3. Participação multissetorial ampliada e equilibrada: para evitar assimetrias, deve haver 

participação de todos os setores interessados nas discussões e tomadas de decisão relativas à 

governança da Internet com especial atenção ao equilíbrio setorial e de gênero. 

 4. Inclusão Participativa: para que a governança da Internet seja efetivamente inclusiva, é 

preciso capacitar (empower) igualmente os representantes de diferentes setores por meio de 

ferramentas de participação remota, de financiamento adequado e do acesso a informações 

relevantes. 

 5. Linguagem intercomunitária eficaz: para propiciar um melhor entendimento sobre as 

implicações políticas nas decisões técnicas e as implicações técnicas nas decisões políticas, isto 

é, nos processos de tomada de decisão política, seria importante aperfeiçoar a comunicação e 

a coordenação entre as comunidades técnica e não-técnica.  

Um conjunto inovador de ferramentas – baseado em experiências anteriores tais como a consulta 

pública, realizada pelo Marco Civil da Internet – foi usado pelo Brasil para engajar e organizar diversos 

setores internacionais durante o processo de preparação do encontro. As consultas remotas, por 

exemplo, reuniram 46 países com um total de 180 contribuições (VARON, 2014; DRAKE, 2014). 

Todavia, a reflexão sobre o aperfeiçoamento da governança da internet leva a constatação de que, 

a despeito da adoção de mecanismos altamente inclusivos, compreendendo consultas e sessões de 

plenária, o texto final da Declaração de São Paulo foi revisado pelos comitês de redação, onde o peso 

político dos Estados e de determinados setores econômicos acabou superando as perspectivas de 

outros setores (sobretudo os representantes da sociedade civil organizada), provocando certo 

desequilíbrio de interesses (VARON, 2014).  

 

Aspectos contemplados pela sociedade civil 

Da perspectiva da sociedade civil organizada, essa tendência – constatada, vale lembrar, não 

apenas no ecossistema da governança da Internet – levou a compromissos relativamente forçados 

com relação a questões sensíveis tais como neutralidade da rede, propriedade intelectual e vigilância 

em massa, durante o encontro. 
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Frente a esse tipo de desequilíbrio político do qual está sujeito o multissetorialismo em geral, 

representantes desse setor – cuja perspectiva fundamenta-se no reconhecimento de que a Internet é 

um recurso global de interesse público – propõem reformas para aperfeiçoar o Fórum de Governança 

da Internet (IGF) a fim de fortalecê-lo como espaço para a produção de instrumentos de legislação 

flexível (soft law) tais como recomendações, orientações e declarações mais efetivas.  

A revisão crítica do IGF aponta para a existência de travas que vêm impedindo, até o momento, o 

seu desempenho de modo eficaz. Por exemplo: o Fórum deveria promover e avaliar continuamente a 

incorporação dos princípios e procedimentos básicos, formulados desde as 2 Cúpulas Mundiais da 

Sociedade da informação (CMSI ou WSIS, na sigla em inglês) para promover a “boa governança da 

Internet” tais como o multilateralismo, a transparência, a democracia e a inclusão participativa. 

Tarefa, até o momento, não cumprida com êxito pelo Fórum. 

Entre uma série de fatores, a ineficácia do IGF deve-se, em particular, à estagnação do 

“Multistakeholder Advisory Group” (MAG, na sigla em inglês), instância dominada por setores cujos 

interesses diferem claramente dos da sociedade civil; à postura subalterna ou à reverência indevida a 

certas posições governamentais e a uma cultura organizacional ainda resistente a inovações 

(MALCOM, 2014).  

O encontro NetMundial, por sua vez, provou como algumas reformas, defendidas há tempo pela 

sociedade civil organizada, podem ser rápida e facilmente implementadas. Questões específicas dos 

grupos de trabalho entre sessões (“intersessional work”), isto é, entre diferentes sessões, poderiam ser 

operadas continuamente oferecendo aos usuários online e offline oportunidades equivalentes de 

participação. Recomendações, orientações e declarações poderiam ser formuladas através do que se 

pode chamar de consenso prévio (“rough consensus”).  

Um conselho multissetorial poderia ser criado para garantir a participação de todos os setores. As 

próprias estruturas e processos do IGF poderiam ser capazes de incorporar totalmente os princípios e 

procedimentos da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (CMSI, ou a sigla WSIS, em inglês) por 

meio dos grupos multissetoriais. A produção e o registro dos documentos seriam incrementados, bem 

como a presença online, por meio do suporte oferecido pela própria comunidade.  

Por fim, o IGF poderia facilitar ativamente o engajamento de setores interessados, 

particularmente aqueles dos países em desenvolvimento, fornecendo um mecanismo de coordenação 

para que todos os setores possam se manifestar diretamente sobre seus processos de 

institucionalização – algo que pode gerar algum consenso sobre determinada questão de política 
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pública. Se tais aspectos forem realmente contemplados, o IGF passará a fazer realmente jus ao seu 

mandato (MALCOM, 2014). 

 

Aspectos  contemplados pela comunidade técnica 

Da perspectiva da comunidade técnica, o NetMundial foi um “divisor de águas” e uma 

celebração do modelo multissetorial, dando um “passo a frente” do próprio IGF. O IETF, onde 

inovações costumam ser testadas em sessões “Bird of a Feather”, conhecidas pelo acrônimo BOF3, 

também pode servir como fonte de inspiração para melhorias no IGF.  Tais sessões podem levar à 

criação de grupos de trabalho focados e, em última análise, a consensos sobre problemas complexos. 

Tal abordagem poderia ser adaptada e transferida para o IGF a fim de produzir (ou não) resultados 

políticos, cuja evolução poderia ser bem documentada.  

 O IGF de 2014, realizado em Istambul, poderia servir como ponto de partida para o 

desenvolvimento de um trabalho entre sessões sobre questões substantivas, como muitos 

representantes da sociedade civil têm reivindicado (o livro é anterior ao IGF). Paralelamente ao IGF, 

diferentes tópicos poderiam ser trabalhados de maneira online, imprimindo dinamismo a coalizões já 

existentes ou gerando novas delas. O “truque” seria desenvolver um processo que permitisse adotar 

documentos não obrigatórios por meio de consenso prévio, como ocorreu no NetMundial (KUMMER, 

2014).  

Aspectos contemplados pelo setor privado 

 Da perspectiva do setor privado, prevalece a visão de que o IGF deve seguir com suas funções 

incorporando iniciativas de engajamento próprias ao mundo dos negócios, tais como engajar 

múltiplos setores em alta escala, economizando tempo e custos com deslocamentos; promover um 

ecossistema de governança da Internet multissetorial e transnacional que aponte para os riscos de 

fragmentação da internet e para a desaceleração de seu desenvolvimento por conta da 

burocratização; incentivar a cooperação entre empresas em um ambiente em que os interesses 

competitivos possam ser colocados em suspenso em nome de objetivos políticos comuns e mais 

amplos; buscar a formulação de políticas de transferência de tecnologia e conhecimento 

compartilhado para garantir que os desafios e as soluções propostas sejam avaliados abertamente e 

otimizados com base na resposta (“feedback”) dos setores envolvidos e, por fim, aumentar sua 

compreensão quanto às expectativas culturais das próximas 5 bilhões de pessoas que poderiam se 

                                                             
3Uma sessão BOF se refere a uma discussão inicial entre membros interessados em algum aspecto específico no IETF. 
Os participantes se reúnem com base em um interesse comum e discutem sem roteiro prévio.  
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conectar à rede (o chamado “the next 5 billion”),  por meio do diálogo com governos e com outros 

setores para o desenvolvimento dos países de economia periférica. 

 Ao enfatizar a importância do setor privado no desenvolvimento da Internet, os 

representantes desse setor partem da visão de que a responsabilidade pela governança da Internet 

deve ser compartilhada entre governos, sociedade civil e empresas privadas. Nesse sentido, o IGF 

deveria fortalecer suas habilidades para atuar em três funções do que se pode chamar de câmara de 

compensação (clearinghouse), a fim de garantir esse espaço como uma plataforma transnacional 

chave para a governança da Internet.  

Quanto a esse aspecto, os representantes do setor privado observam os seguintes desafios: 1-) 

seria necessário traçar um quadro analítico sobre a emergência da governança da internet para que 

especialistas de todos os setores possam cooperar no desenvolvimento e na adoção de soluções 

inovadoras; 2-) processos e discussões deveriam ser realizados e disponibilizados para a elaboração de 

análises, algo que poderia ser realizado se o MAG for sistematicamente documentado com o objetivo 

de especificar suas funções, responsabilidades e expectativas frente a outros setores no IGF e no 

interior da própria comunidade de governança da internet, como um todo; e 3-) promover uma cultura 

de aprendizado no ambiente do IGF para que o mesmo possa aprender com seus próprios erros.  

Uma das críticas dos representantes do setor privado diz respeito ao modo como o IGF tem 

recebido os países selecionados e ao modo como os acordos entre os últimos e os países que os 

hospedam tem sido firmados. Para exemplificar; o encontro que ocorreu em Bali, em 2013, quase foi 

cancelado, de última hora, pelo país hospedeiro. Daí a defesa, por parte dos representantes desse 

setor, da necessidade urgente de se adotar mecanismos de transparência, sobretudo, quanto ao 

modo como a central de administração da ONU supervisiona o Secretariado e assuntos relacionados à 

organização (CERF, RYAN, SENGES, WHITT, 2014). 

 

Aspectos contemplados pelo Estado 

Da perspectiva do Estado, preocupações geopolíticas relativas à interdependência no plano 

internacional são explicitadas, sobretudo, por governos que representam países em desenvolvimento. 

As propostas para a criação de um sistema centralizado na ONU estão ancoradas na idéia de que os 

representantes dos Estados podem expor legitimamente as preocupações de seus povos ou nações.  
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A Agenda de Túnis havia dado ao Grupo de Cooperação Aprimorada4 a tarefa de discutir e 

definir o papel de cada setor na governança da Internet, especialmente o papel dos governos. O grupo 

não chegou a nenhuma conclusão e o debate sobre políticas públicas globais para a Internet falhou, ao 

menos até o momento.  

Embora haja esforços para colocar todos os países em pé de igualdade, mitigando a influência 

desproporcional que alguns Estados têm em detrimento de determinados atores privados, 

principalmente devido à sua capacidade de exercer jurisdição, a insatisfação com o status quo acabou 

alimentando exigências relativas ao reforço de organismos intergovernamentais já existentes, tais 

como a União Internacional de Telecomunicações (UIT). Insatisfação essa que continuará servindo de 

combustível para também alimentar as negociações sobre a Agenda da próxima Cúpula (a CMSI + 10 

ou, em inglês, WSIS +10).  

Daí, como aponta Maciel (2014), ser a solução mais razoável, da perspectiva governamental, a 

realização de uma ampla revisão dos progressos já alcançados desde a primeira Cúpula (CMSI/WSIS) e 

da própria Agenda de Túnis. Tal revisão teria como objetivo discutir a sua implementação, firmando 

compromissos e fazendo os necessários ajustes a fim de atualizá-la frente aos novos desafios que se 

apresentam pós-CSMI5.  

Enquanto reuniões recentes indicam que grandes avanços são improváveis, Maciel (2014) 

argumenta que a revisão de algumas das várias propostas apresentadas com relação a arranjos 

institucionais centralizados e distribuídos poderia ser útil. Nesse sentido, a pesquisadora contrasta a 

sugestão da Índia de criação, na ONU, de um Comitê de políticas relacionadas à Internet com a 

proposta do Governo brasileiro de criação, em um só espaço, de uma plataforma estruturada mais 

amplamente, capaz de respeitar o modelo multissetorial e de aceitar as propostas de criação de novos 

espaços políticos multilaterais.  

Kleinwächter (2014) adverte, entretanto, para o fato de que a governança da Internet não pode 

se tornar um sistema hierárquico somente com um único organismo intergovernamental responsável 

pela tomada de decisão, como se estivesse no topo de uma pirâmide. O ecossistema de governança 

da Internet precisa incluir vários modelos de governança para questões específicas, onde diferentes 

                                                             
4 Em 2012, de acordo com o previsto na Agenda de Tunis, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu que a Comissão de 
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento – CSTD, deveria estabelecer um grupo de trabalho para examinar o 
mandato da Cúpula da Sociedade da Informação (CMSI ou WSIS, na sigla em inglês) a respeito do tema de cooperação 
aprimorada (Working Group on Enhanced Cooperation – WGEC) (LUCA,2014).  
5 Em junho de 2015, um processo de negociação intergovernamental terá início, levando a um novo documento final 
intergovernamental para adoção em uma reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU, em Dezembro de 2015 
(MACIEL, 2014). 
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setores governamentais e não-governamentais podem trabalhar lado a lado de forma descentralizada 

e em camadas, compartilhando responsabilidades. 

 

III 

Multilateralismo x multissetorialismo: uma controvérsia político-sócio-técnica? 

O encontro NetMundial tentou separar nitidamente questões que são multilateriais das que 

são multissetoriais. Ao final da leitura do texto, a palavra multilateral não aparece, já que se assumiu o 

pressuposto de que o termo multilateral está contido no termo multissetorial, e não o inverso (LUCA, 

2014). Ao comparar a Declaração de São Paulo e a documentação produzida pela Agenda de Túnis, 

Milton Mueller vai além e sugere, em um post no blog Internet Governance Project, que a Declaração 

de São Paulo explicitou, por vezes direta e outras vezes indiretamente, repúdio à CMSI.   

Na seção “Princípios da governança da Internet” da Declaração de São Paulo tem-se a seguinte 

redação: 

O NETmundial identificou um conjunto de princípios comuns e valores importantes que contribuem 
para uma estrutura de governança da Internet inclusiva, multissetorial, eficaz, legítima e em 
evolução, e reconheceu que a Internet é um recurso global que deve ser gerido pelo interesse público 
(MUELLER, 2014). 

Em contraste com a Declaração de São Paulo, tem-se na redação do documento da Agenda de 

Túnis: 

A gestão internacional da Internet deve ser multilateral, transparente e democrática, com plena 
participação de governos, setor privado, sociedade civil e organismos internacionais (MUELLER, 
2014). 

Além da omissão ou incorporação do primeiro termo pelo segundo, o NetMundial, entre outras 

observações contrastantes, também repudiou a participação segregada dos diferentes setores na 

governança da Internet, então definida pela Agenda de Túnis.  

Na Declaração de São Paulo tem-se: 

As funções e as responsabilidades de todos os interessados devem ser interpretadas de uma forma 
flexível, com referência ao assunto em discussão (MUELLER, 2014). 

Na redação da Agenda de Túnis, por sua vez: 

A autoridade política para questões de políticas públicas relacionadas à Internet é um direito soberano 
dos Estados. Eles têm direitos e responsabilidades em questões de política pública relacionadas à 
Internet (MUELLER, 2014). 
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A Agenda de Túnis define papéis segregados e distintos para os Estados soberanos, o setor 

privado, a sociedade civil organizada e organismos intergovernamentais. Nessa definição, o Estado 

aparece como autoridade exclusiva e predominante sobre a elaboração das políticas públicas globais 

para a Internet. 

Nesse sentido, duas falas que expressam perspectivas setoriais relativamente distintas podem 

esclarecer, ao menos parcialmente, o que está em jogo com relação a essa controvérsia na 

governança da Internet.  

Demi Getschko, presidente do NIC.br e conselheiro do CGI.br, afirma, por outro lado, que a 

Agenda de Túnis trata de aspectos genéricos sobre informação que vão além da governança da 

Internet, como barreiras ao acesso à informação, questões de gênero, etc. e não entra no mérito 

propriamente da administração dos recursos críticos da rede (nomes de domínio e números IP). Em 

suas palavras: 

A Internet tem aspectos que podem ser levados aos fóruns multilaterais, mas o fórum central da 
Internet é o multissetorial, não é o multilateral. Às vezes interessa, aos que querem levar a 
governança da Internet para uma discussão primordialmente governamental, assumir que a [CMSI] 
WSIS discutiu internet como um todo”. Algumas decisões sobre governança da internet não podem 
ser burocratizadas ou demoradas. Não podem esperar por deliberações da ONU (LUCA, 2014). 

Segundo Getschko, a visão de que a CMSI deve abarcar todos os aspectos de governança da 

Internet só interessa a quem organiza o processo de revisão da Cúpula (WSIS+10), privilegiando a 

ascensão da ITU sobre o processo. 

Já para o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a cooperação aprimorada diz respeito, no 

limite, a questões que tangem a soberania nacional. Nas palavras do embaixador Benedicto Fonseca 

Filho: 

 Cooperação aprimorada é um aspecto importantíssimo. A posição que o Brasil tem defendido é a de 
que há essa lacuna em relação à ausência de um espaço, uma plataforma na qual os governos possam 
discutir políticas públicas internacionais relacionadas à Internet. Aqui sabemos que há controvérsia. 
Muitos consideram que não cabe só aos governos discutir essas políticas públicas. É uma discussão 
que cabe a todos os setores da sociedade. Mas a leitura que nós fazemos da cooperação aprimorada é 
a de que o foco é a ação de governos informados por consultas amplas aos demais setores, de maneira 
que seus interesses estejam, incorporados. A nossa visão multissetorial é a de que não há uma 
inconsistência. Áreas que digam respeito à gestão técnica da rede devem ser multissetoriais, lideradas 
pela comunidade acadêmica e científica, zelando para que o interesse público seja atendido. Mas há 
questões jurídicas relacionadas à ICANN [como a vinculação da ICANN às leis da Califórnia] sobre as 
quais os governos gostariam de opinar mais. Uma organização com as características da ICANN, que 
toma decisões que impactam o mundo todo, não pode estar sujeita à uma jurisdição unilateral. Esse é 
um dos pontos que nós vamos acompanhar muito de perto na transição. Não é que a ICANN precise 
estar submetida a uma jurisdição de Estados, mas que a sua caracterização legal represente um pacto 
de todos (cf. LUCA, 2014). 
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Por isso a revisão da CMSI configura-se como outro processo multilateral muito importante no 

âmbito da ONU. De acordo com o diplomata, espera-se  

“[...] que [esse processo de revisão] possa ser impactado positivamente pelo que aconteceu no 
NetMundial. Há uma rigidez muito grande sobre como estruturar esse processo. De um lado há países 
que querem que aconteça sob as regras e procedimentos da ONU, excluindo outros setores, e outro 
grupo que quer que o processo seja totalmente multissetorial.” (cf. LUCA, 2014). 

  

Na opinião do diplomata, o que foi feito no NetMundial mostra a possibilidade de atuar em um 

ambiente multissetorial e chegar a resultados concretos. 

“O Brasil, nessas discussões, tem tido uma posição que se diferencia de outros países, no sentido 
de que nós reconhecemos que é uma discussão que está se desenvolvendo no âmbito da ONU, mas 
que precisa acontecer sobre um novo formato, com regras que vão além das regras e 
procedimentos da ONU – onde as discussões são entre os governos, e, os demais setores apenas se 
pronunciam, fazendo intervenções que não impactam nada e não mudam o que os governos já 
decidiram. Esse formato eu creio que não é o formato mais adequado para tratar da Internet. O 
Brasil tem procurado defender a mudança, mas em um trabalho de convencimento, já que os 
países que se opõem são muito próximos a nós. Politicamente também não nos interessa o 
confronto. Temos uma posição que eles sabem que é muito mais progressista no que diz respeito a 
isso.” (LUCA, 2014). 

 

É possível que o debate em curso pós-NetMundial conduza à superação da dicotomia entre o 

multissetorialismo – termo presente, vale ressaltar, tanto no decálogo do CGI.br quanto na 

Declaração Multissetorial de São Paulo –  e o multilateralismo, nomenclatura adotada apenas no 

decálogo. Resta saber, entretanto, em que medida a Declaração de São Paulo poderá oferecer uma 

via alternativa para a resolução dessa controvérsia político-sócio-técnica que traduz – nos termos 

dessa recente polarização entre multilateralismo e multissetorialismo – a persistente tensão ou 

contradição entre a lógica westphaliana das soberanias nacionais (a força dos Estados) e a lógica do 

ciberespaço (Internet) que não reconhece, a princípio, nem as fronteiras nem as jurisdições clássicas ou 

convencionais dos Estados nacionais (SASSEN, 2010; LUCERO, 2011). 
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