
O Compromisso do Facebook com o Comitê de Supervisão 
 
O Facebook foi criado para dar voz às pessoas. A liberdade de expressão é fundamental 
para quem somos como empresa, assim como para uma sociedade livre, inclusiva e 
democrática. Acreditamos que quanto mais pessoas tiverem o poder de se expressar, maior 
será o progresso da nossa sociedade. Queremos garantir que nossos produtos e políticas 
deem suporte a isso. 
 
Também reconhecemos que há momentos em que algumas pessoas usam sua voz para 
colocar outras em risco. É por isso que temos Padrões da Comunidade, para articular o que 
é ou não permitido em nossas plataformas. Quando aplicamos essas políticas, seguimos 
um conjunto de valores - autenticidade, segurança, privacidade e dignidade - guiados por 
padrões internacionais de direitos humanos. Nosso compromisso com a liberdade de 
expressão é primordial, mas ainda precisamos manter as pessoas seguras e eliminar 
conteúdos nocivos. 
 
Somos responsáveis por aplicar nossas políticas todos os dias e tomamos milhares de 
decisões sobre conteúdo toda semana. Mas, no final das contas, não acredito que 
empresas privadas como a nossa devam tomar tantas decisões importantes sobre liberdade 
de expressão por conta própria. Por isso, considero importante que os governos 
estabeleçam padrões mais claros sobre como lidar com conteúdos nocivos. É também por 
isso que agora estamos dando às pessoas uma maneira de apelar nossas decisões de 
conteúdo ao criar o Comitê de Supervisão. 
 
Se alguém discordar de uma decisão que tomamos, poderá recorrer primeiramente a nós e, 
em breve, também poderá recorrer a esse comitê independente. A decisão do Comitê será 
vinculante, mesmo que eu ou alguém do Facebook discorde dela. O Comitê usará nossos 
valores para informar suas decisões e explicará suas razões abertamente e de maneira a 
proteger a privacidade das pessoas. 
 
O Comitê será um defensor da nossa comunidade - apoiando o direito das pessoas à 
liberdade de expressão e assegurando que cumpramos nossa responsabilidade de manter 
as pessoas seguras. Como uma organização independente, esperamos que isso dê às 
pessoas a confiança de que suas opiniões serão ouvidas e que o Facebook não tenha tanto 
poder sobre sua liberdade expressão. Assim como nosso Conselho de Administração 
mantém o Facebook responsável perante nossos acionistas, acreditamos que o Comitê de 
Supervisão poderá fazer o mesmo pela nossa comunidade.  
 
Durante o ano passado, recebemos comentários de especialistas de todo o mundo sobre 
como o Comitê deveria ser formado. Pesquisamos órgãos semelhantes, publicamos uma 
Carta Preliminar, realizamos um processo de consulta pública, organizamos workshops e 
publicamos um resumo do feedback que recebemos. Esta Carta reflete muito do que 
ouvimos e fornece respostas para algumas das maiores perguntas que estamos 
considerando: como os membros do Comitê devem ser selecionados? Como protegemos 
sua independência perante o Facebook, mas também garantimos que eles estejam 



comprometidos com nossos princípios? Como as pessoas podem acionar o Comitê? Como 
o Comitê decide quais casos ouvir? 
 
Nesta Carta, o Facebook está assumindo diversos compromissos com o Comitê. Estamos 
nos comprometendo a implementar suas decisões de conteúdo e a tomar medidas em 
relação a suas opiniões consultivas sobre nossas políticas. Estamos comprometidos em 
preservar e proteger a capacidade do conselho de exercer seu julgamento independente. E 
estamos comprometidos em fornecer ao Comitê as informações e os recursos necessários 
para tomar decisões informadas. 
 
Esta Carta é mais um passo em direção ao estabelecimento do Comitê, mas ainda há muito 
trabalho pela frente. Imaginamos que o Comitê ouvirá apenas um pequeno número de 
casos no início, mas com o tempo esperamos que ele expanda seu escopo e inclua 
potencialmente mais empresas em todo o setor.  
 
Construir instituições que protegem a liberdade de expressão e as comunidades online é 
importante para o futuro da Internet. Estou ansioso para ver como o Comitê evolui. 
Obrigado a todos que dedicaram seu tempo, esforço e energia neste projeto. 
 
Mark Zuckerberg 
Fundador e CEO, Facebook 
 


