
 

 

 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB 

FACULDADE DE DIREITO 

  

  

  

  

  

HANS GEORGII 

  

  

  

  

  

 O ZERO RATING NO BRASIL:  

 Análise da regulação sob o paradigma da neutralidade de rede 

  

  

 

 

  

  

 BRASÍLIA 

 JULHO 2016 

  



 

 

 

 HANS GEORGII 

  

  

  

  

  

  

 O ZERO RATING NO BRASIL:  

 Análise da regulação sob o paradigma da neutralidade de rede 

  

  

  

  

  

  

 Monografia apresentada à 

Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília (UnB), 

como requisito parcial à obtenção 

do título de Bacharel em Direito. 

  

  

 Orientador: Alexandre Kehrig Veronese 

 Brasília 

 Julho 2016 



 

 

 

 HANS GEORGII 

  

 O ZERO RATING NO BRASIL:  

 Análise da regulação sob o paradigma da neutralidade de rede 

  

 Monografia apresentada à Faculdade de Direito da 

Universidade de Brasília (UnB), como requisito 

parcial à obtenção do título de Bacharel em Direito. 

 Brasília, 05 de julho de 2016. 

 

  

_____________________________________ 

Prof. Dr. Alexandre Kehrig Veronese (orientador) 

 

 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Christiana Soares de Freitas 

 

 

_____________________________________ 

Prof. João Paulo Soares Coelho 

  

 Brasília 

 Julho 2016 

  



 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

“The world seems full of good men, even if there are monsters in it.” 

 ― Bram Stoker, Dracula 



 

 

 

 RESUMO 

É incontroversa a importância da difusão do acesso à Internet para a sociedade, 

especialmente para as classes mais pobres. Diversas iniciativas sob o nome de “zero rating” 

prometem acesso gratuito à internet, sob determinadas condições. Este trabalho analisa, sob uma 

perspectiva do princípio da neutralidade de rede e do Marco Civil da Internet, como essas 

estratégias econômicas são implementadas no Brasil. Primeiramente será construída uma base 

teórica e conceitual acerca dos temas, utilizando-se de um modelo de regra de neutralidade de rede 

formulado por Barbara van Schewick. Depois, essa base será utilizada para se interpretar o Marco 

Civil da Internet e o decreto 8.771/2016, de modo a delimitar o escopo de aplicação da neutralidade 

de rede nas regulações e a posição dessas frente ao zero rating. Finalmente, serão expostos dois 

modelos e comparados com os resultados da análise anterior: os planos de uso de aplicativos de 

forma ilimitada fornecidos por operadoras de celular e o projeto “Internet.org” do Facebook. A 

conclusão é que a regulação brasileira proíbe o zero rating, exceto quando utilizado para serviços 

emergenciais. Tal vedação decorre não apenas da aplicação do princípio da neutralidade de rede, 

como, também, de dispositivo específico do decreto 8.771/2016 acerca do zero rating. 

  

Palavras-chave: Internet, Neutralidade de Rede, Zero Rating, Marco Civil da Internet, Lei nº 

12.965/2014, Decreto 8.771/2016, Regulação, Internet.org. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 ABSTRACT 

The social importance of the diffusion of internet access is evident, specially to poorer 

people. Various initiatives named “zero rating” promise free access to the internet, under a certain 

set of conditions. This paper analyses, in the perspective of the principle of net neutrality and of 

the Marco Civil da Internet, the law that regulates the internet in Brazil, how these economic 

strategies are implemented in Brazil. First, a conceptual and theoretical basis will be built, 

regarding net neutrality and zero rating, utilizing a model of rule created by Barbara van Schewick. 

Then, this basis will be used in the interpretation of the Marco Civil da Internet (Brazil’s internet 

regulation law) and the presidential decree 8.771/2016, in order to delineate the scope of 

applicability of the net neutrality principle in the regulation and its position on the zero rating 

practices. Finally, two models will be described and compared to the result of the analysis: the uso 

of sponsored data plans by Brazilian Internet Service Providers and Facebook’s Internet.org 

project. In conclusion, Brazil’s regulations prohibit zero rating practices, with the exception of its 

use on emergency services. This prohibition comes not only from the application of the net 

neutrality principle, but also from a specific rule on zero rating within the decree 8.771/2016 

 

Key-words: Internet, net neutrality, Zero Rating, Marco Civil da Internet, Law nº 12.965/2014, 

Decree 8.771/2016, Regulation, Internet.org. 
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INTRODUÇÃO 

 A Internet é uma das tecnologias de maior impacto na sociedade nos últimos séculos. Seu 

crescimento explosivo não só levou a crescimento econômico, mas a novos paradigmas sociais, 

culturais e políticos, em uma sociedade na qual barreiras territoriais perdem força, frente ao poder 

das redes (CASTELLS, 2009, p.19). Assim, o mundo caminha cada vez mais para uma “economia 

da informação em rede” (BENKLER, 2006, p. 12), que substitui uma economia de informação 

industrial. Esse cenário de constante inovação e crescimento anuncia uma era de revoluções. A 

rede, então, aparece como um instrumento de mudança social e reforma política (CASTELLS, 

2015, p. 308-309), uma forma de propagação de conhecimento pela sociedade. 

 No outro lado do espectro propõe-se um futuro menos brilhante, onde o controle estatal e o 

aparecimento de atores com grande poder de mercado (“Gigantes da Internet” e provedores de 

internet) desafiam noções mais otimistas de segurança, liberdade e democratização de 

conhecimento pela rede. Desse modo, o futuro idealizado para a rede parece agora um sonho 

utópico. No lugar de uma rede propositalmente desordenada, aberta e livre, os diversos atores do 

cenário digital têm interesses econômicos próprios, diferentes dos valores fundantes da rede. 

Segundo Lawrence Lessig, a liberdade que marcou a rede em sua acepção está ameaçada: 

Essa liberdade se perdeu. Com quase ninguém notando, a rede que deu nascimento à 

inovação dos anos 1990 foi refeita debaixo dos nossos pés; o ambiente legal que envolve 

a rede foi mudado de forma importante, também. E o resultado dessas duas mudanças 

juntas vai ser um ambiente de inovação fundamentalmente diferente do que era, ou 

prometia ser. (2001, p.8, tradução livre)1 

 

 Todavia, a Internet talvez nunca tenha sido uma verdadeira utopia, sempre cercada pela 

infraestrutura física e digital necessária a seu funcionamento, a tecnologia não existe em um vácuo, 

isolada de leis e instituições (MUELLER, 2010, p. 7-8). Desse modo, fica evidente a importância 

do estudo da regulação e da governança de assuntos relacionados à Internet, como formas de se 

direcionar os rumos da rede.  

                         
1 Tradução livre: This freedom has been lost. With scarcely anyone even noticing, the network that gave birth to the 

innovation of the 1990s has been remade from under us; the legal environment surrounding that network has been 

importantly changed, too. And the result of these two changes together will be an environment of innovation 

fundamentally different from what it was, or promised to be. (2001, p.8) 
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 Além de questões acerca da necessidade de regulação do mercado pelo Estado, dúvidas 

sobre legitimidade, capacidade e eficiência surgem como relevantes debates no atual cenário 

acadêmico e político (BROUSSEAU; MARZOUKI; MÉADEL, 2012, p. 6). Nesse contexto, 

discussões sobre o princípio da neutralidade de rede surgem como um ponto focal de debates 

acadêmicos e políticos sobre regulação da internet.  

 O princípio da neutralidade de rede postula a não-discriminação de conteúdos por 

provedores de internet. A primeira utilização do conceito em relação à internet é largamente 

atribuída a Tim Wu, no artigo Network Neutrality, Broadband Discrimination, publicado em 2003. 

Esse artigo surge em meio ao acirramento do embate entre provedores de acesso à internet (Internet 

Service Providers - ISPs) e usuários. Para o autor, a discriminação dos dados pelos ISPs geraria 

perda de inovação na rede, devendo então haver um princípio que garanta tratamento isonômico 

aos dados (WU, 2003, p. 5-6). 

 Outros autores, todavia, questionam a capacidade do princípio de preservar o ambiente de 

inovação. Christopher Yoo, por meio de uma análise econômica do setor, postula que a diversidade 

de rede seria mais desejável do que a neutralidade (YOO, 2005, p. 20-21). Para ele, deve ser 

privilegiada a concorrência entre os provedores de acesso, não na camada dos provedores de 

conteúdo. O mercado sozinho determinaria a capacidade e configuração das redes (SPULBER; 

YOO, 2009, p. 408), não existindo problema na criação de diversos tipos de redes. 

 Uma faceta dessa discussão diz respeito às práticas denominadas zero rating. Elas são 

estratégias comerciais em que os provedores de acesso, de forma autônoma ou por meio de 

contratos com provedores de conteúdo, fornecem alguns serviços gratuitamente aos usuários. 

Algumas perguntas surgem da disseminação dessas estratégias pelo mundo: elas violam o princípio 

da neutralidade de rede? O princípio pode ser relativizado? Deve haver regulação sobre essas 

propostas? 

 No presente estudo, essas perguntas convergem na implementação do zero rating no Brasil, 

como o projeto “internet.org”, da empresa americana Facebook, renomeado posteriormente à sua 

criação como Free Basics. Esse projeto planeja disponibilizar acesso a certos aplicativos para 

populações mais pobres, de forma a integrá-las à sociedade virtual e propagar conhecimento e bem-

estar. Por mais filantrópicas que pareçam essas intenções, há um claro interesse econômico 
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subjacente, uma vez que, a rede social disponibilizada de maneira gratuita certamente terá 

vantagem no mercado sobre aplicativos semelhantes. 

 Apesar disso, não parece haver, grandes problemas na implementação de tal modelo do 

ponto de vista concorrencial. A empresa está realizando um investimento e obterá lucros em 

retorno. As populações carentes ganharão uma poderosa ferramenta de inserção digital e social. 

Contudo, aquém de uma análise apenas concorrencial, a regulação da Internet preocupa-se com 

uma maior quantidade de danos do que aqueles à competição (VAN SCHEWICK, 2015, p. 60).  

No contexto brasileiro, integra o ordenamento jurídico, introduzido pelo Marco Civil da Internet, 

o princípio da neutralidade de rede. A chamada “Constituição da Internet” não prevê 

especificamente o zero rating, mas regula o tratamento isonômico dos dados pelos provedores de 

acesso. 

 Assim, o presente trabalho tem por finalidade a análise da regulação do “zero rating” no 

Brasil, sob a ótica do princípio da neutralidade de rede, instituído pelo Marco Civil da Internet. O 

método utilizado será a análise bibliográfica de autores relevantes ao debate. 

 O primeiro capítulo tratará da base teórica acerca da neutralidade de rede. Primeiramente, 

apresentará conceitos fundamentais sobre a internet, para introduzir o debate entre Tim Wu e 

Christopher Woo e as subsequentes problematizações em torno da regulação da Internet. Depois, 

será feita a exposição do modelo de regra de neutralidade de rede segundo Barbara Van Schewick. 

Finalmente, será melhor definido o conceito de “zero rating”, suas críticas e defesas. 

 O segundo capítulo tratará da neutralidade de rede no Brasil, as discussões que levaram à 

criação do Marco Civil da Internet, bem como às que sucederam após sua promulgação. Mais ainda, 

cabe aqui o estudo do decreto presidencial que regula a neutralidade de rede. Finalmente, o Marco 

Civil será analisado a partir da base teórica apresentada no primeiro capítulo, comparando-o com 

o modelo de regra estudado. 

 O terceiro capítulo explicitará os casos específicos de zero rating que são o objeto do 

presente estudo: os planos de dados oferecidos pelas empresas brasileiras provedoras de acesso 

móvel e o projeto “internet.org”, do Facebook. Eles serão, então, estudados à luz do Marco Civil 

da Internet e da base teórica apresentada. 
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CAPÍTULO 1 – BASE TEÓRICA DA NEUTRALIDADE DE REDE 

Primeiramente, deve ser feita a delimitação de alguns conceitos essenciais ao estudo. A 

Internet é uma coletividade de redes que promovem o compartilhamento de dados entre 

computadores, ligados por roteadores e com uso de um protocolo comum e algoritmos matemáticos 

capazes de processar os dados que circulam nas redes. Essa linguagem que permeia a infraestrutura 

da rede segue uma filosofia de design comum, sendo conhecida como sua arquitetura (BRADEN 

et al., 2000, p.3). 

A criação da internet remonta à Guerra Fria. No cenário da corrida espacial e da ameaça 

atômica é criada a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa – ARPA (LUCERO, 2011, p.49-

50). Tal agência desenvolverá a ARPANET, uma rede de computadores que visava o 

compartilhamento de informações acadêmicas entre seus diversos membros. Foi nesse momento 

que a tecnologia de “comutação por pacote” é desenvolvida, na qual os dados são divididos em 

pacotes de informação, mandados separadamente pela rede. 

Outra tecnologia crucial ao funcionamento da rede é o protocolo TCP/IP. Desenvolvido por 

Robert Khan e Vinton Cerf, ela possibilitou a conexão da ARPANET com outras redes de 

computadores, porque instituiu um padrão comum para a comunicação dos computadores 

(BRUNO, 2006, p. 11). Essa tecnologia faz a conexão entre as redes locais – Ethernet – e as outras 

redes, em escala mundial. 

Essas redes operam em diversas camadas. A mais superficial é a de aplicação, na qual são 

realizadas as tarefas que os usuários queiram completar, como o acesso a conteúdo (ZITTRAIN, 

2008, p.67-68). É na camada superficial se encontra a World Wide Web, um espaço de informação 

onde os dados são identificados por localizadores – URLs. Esses localizadores permitem que os 

usuários, utilizando um navegador, encontrem sites específicos na rede. É nessa camada, também, 

que operam os produtores de conteúdo e aplicações (over-the-top – OTT). Eles também são 

usuários da rede, mas com uma função criativa, como o Facebook e o Youtube. 
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Abaixo dessa está a camada de protocolo, que estabelece como os pacotes de dados 

“viajarão” pela rede de modo eficiente e seguro. Por último, está a camada física, que contém os 

cabos e vias aéreas pelas quais os pacotes viajam (ZITTRAIN, 2008, p.67-68). 

Pode-se fazer, todavia, outra divisão: em backbone, middle-mile e last-mile.  As camadas 

mais profundas são o backbone e o middle-mile. Estes oferecem serviço regional, enquanto aqueles 

trafegam informação de longa distância em rápida velocidade (SPULBER; YOO, 2009, p. 15). A 

last-mile, por sua vez, representa os cabos e o modem que chegam diretamente à casa do usuário. 

Além da parte física, as camadas mais profundas têm serviços de enlace e transporte dos pacotes 

de dados. Todas essas camadas cruzam-se em alguns pontos, assim criando a infraestrutura da 

internet. São os provedores de acesso à internet (provedores de serviço de internet, no inglês, 

Internet Service Providers – ISPs) que fazem a conexão dos usuários à rede no last-mile. 

Os dados percorrem a rede por cabos ou vias aéreas, sendo redirecionados em intersecções, 

os links e routers. Quando essas não conseguem processar todos os dados, forma-se uma fila, 

chamada de congestão ou congestionamento, que pode gerar problemas de delay (atraso), jitter, 

(instabilidade) e perda de pacotes.  

A arquitetura da internet, em seu início, segue o princípio end-to-end, segundo o qual o 

conhecimento encontra-se nas pontas da rede (BLUMENTHAL; CLARK, 2001, p. 71). Assim, as 

camadas inferiores não checam o conteúdo dos pacotes, agindo apenas como “estradas” por onde 

as informações trafegam de modo cego.  

Para Kimberly C. Claffy e David D. Clark, por fim, a internet hoje é uma “multi-firm industry 

platform”. Ser uma plataforma é prover um ambiente onde diversos serviços podem ser 

construídos. A classificação de indústria é a disponibilização livre de uma plataforma a ser 

complementada por tais serviços. Como uma plataforma de indústria criada por múltiplas firmas, 

estas detêm poder de mercado para regular e definir a plataforma (2013, p. 3). Sistemas 

operacionais, como o Windows, também são plataformas de indústria, mas são controladas por 

uma única firma. 

Uma vez explicados alguns dos conceitos básicos acerca da internet, sua origem e arquitetura, 

será feita a exposição do debate sobre a neutralidade de rede. 

 



13 

 

 

1.1 NEUTRALIDADE DE REDE 

O conceito de neutralidade de rede foi construído de diversas maneiras ao longo do tempo. 

Em sua concepção nos anos 90, tomou-se como garantia de se manter a anonimidade dos usuários 

(RENDA, 2015, p. 4-5). Essa visão espelha o design ponta-a-ponta (end-to-end) da rede em sua 

infância e a busca da difusão dos dados entre os usuários. A neutralidade garantiria a proteção 

contra os governos e os provedores de internet de inspecionar o tráfego de dados. 

O rumo da discussão sobre neutralidade de rede muda quando a inspeção de deep-packets é 

criada (VAN SCHEWICK, 2015, p. 4-5). Essa tecnologia permite a filtragem de pacotes de dados 

que trafegam na rede, ao passar por certos checkpoints. Antes dela não era possível saber o 

conteúdo dos dados que trafegavam na rede, apenas os destinatários finais tinham acesso às 

informações. Além de usos como a proteção contra vírus, spam e adequação aos protocolos de 

rede, diversos dados estatísticos podem ser obtidos pela filtragem dos pacotes.   

Essa mudança do paradigma tecnológico permitiu maior controle dos provedores de Internet 

sobre os dados dos usuários. Usada como uma ferramenta de gerenciamento de banda, a inspeção 

torna possível que se privilegie um tipo de aplicação em detrimento de outra. Aplicações como 

Voice over IP (VoIP) e websites de vídeos, como o “youtube.com”, são considerados sensíveis a 

variações na banda. Ou seja, qualquer demora no recebimento dos pacotes ocasiona a queda na 

Qualidade do Serviço. Ou seja, quando se assiste a um vídeo na internet, espera-se que ele seja 

transmitido sem interrupção ou demora, daí a necessidade de gerenciamento. 

Entretanto, pela estrutura original de transmissão de dados na Internet não há diferenciação 

de pacotes, eles sempre viajarão na ordem e velocidade que forem mais convenientes e eficientes, 

no modo best-effort (WU, 2003, p. 9). Logo, a largura de banda é vital para as aplicações 

dependentes de Qualidade de Serviço.  A largura de banda é o número de “estradas” disponíveis 

para que os pacotes viajem e afeta diretamente a velocidade. Assim, como a demanda para banda 

é cada vez maior, os provedores têm que lidar com congestionamento. As infraestruturas suportam 

um volume de dados limitado, logo, o gerenciamento da banda é um importante problema para os 

provedores de acesso. Ferramentas como a inspeção de deep-packets são utilizadas para garantir, 

entre outras funções, a Qualidade de Serviço para os usuários. 

Outra transformação levou, também, a mudanças no rumo da discussão sobre neutralidade 

de rede: a migração da rede para a banda larga. Essa adoção de uma internet mais veloz do que se 
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tinha até o momento levou os ISPs a experimentar novos modelos de contratação. Pagamentos 

diferenciados por aplicações e velocidade foram testados pelas empresas, provocando críticas tanto 

da sociedade civil quanto da academia (YOO, 2006, p. 1849-1850). 

Nesse ambiente, destaca-se a fusão da empresa americana provedora de conteúdo de grande 

porte America Online – AOL, no fim da década de 1990, com a gigante de telecomunicações Time 

Warner como um dos indicativos do fechamento da indústria em um oligopólio. Os modelos de 

Internet propostos pela empresa eram “jardins murados”, onde só os conteúdos autorizados pela 

gigante poderiam ser acessados (Marsden, 2010, p. 8). O objetivo da fusão era justamente o 

entrelaçamento das duas camadas, de acesso e de conteúdo. A AOL se beneficiaria da infraestrutura 

de cabos da Time Warner, enquanto esta ganharia uma entrada no mercado de conteúdo online. 

Ademais, fica evidente, em meados dos anos 2000, o desejo de provedores acesso norte-

americanos de cobrar de grandes provedores de conteúdo, como o Google, taxas adicionais para o 

uso da rede (LEE; WU, 2009, p. 3). Como é possível discriminar entre os dados, aqueles que geram 

congestionamento da rede pagariam mais por seu uso. Essa cobrança geraria barreiras à entrada de 

novos atores na camada das aplicações. Enquanto empresas maiores conseguem pagar os preços 

do acesso, essas barreiras seriam altas demais para os pequenos empreendedores, estancando a 

inovação na rede.  

Assim, a diferenciação de pacotes pelas provedoras de acesso, possibilitada por novas 

tecnologias, gera novos debates sobre a neutralidade da rede. Não mais apenas de uma perspectiva 

de anonimidade, outros conceitos começam a ser relacionados ao princípio, como: promoção de 

competição e práticas comerciais justas, manutenção da inovação, garantia de escolha aos usuários, 

abertura (openness) da rede e pluralismo da mídia e liberdade de expressão (RENDA, 2015, p. 4-

5). 

Tim Wu é o autor que desenvolve a visão da neutralidade de rede como uma regra de não-

discriminação dos conteúdos, no artigo Network Neutrality, Broadband Regulation, de 2003. Para 

garantir a inovação, seria preciso dar liberdade de escolha aos usuários, em detrimento da liberdade 

dos ISPs. A garantia da inovação na camada das aplicações pode ser vista como o objetivo da 

utilização da neutralidade de rede como política de telecomunicações (WU, 2003, p. 35).  

Todavia, o autor não deixa de considerar a realidade ao criar o modelo da neutralidade de 

rede com exceções que legitimariam o gerenciamento pelos operadores da rede. Por exemplo, se 
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um usuário se utilizar da rede para causar dano a outro usuário ou, ainda, para garantir a qualidade 

do serviço de banda larga, eliminando demora ou interrupção do sinal ou aberrações técnicas (WU, 

2003. Pgs. 169-170). 

Esse posicionamento, todavia, será colocado em xeque por Christopher Yoo. Ele desenvolve 

uma teoria baseada em uma análise econômica, na qual a regulação na camada do conteúdo 

impactará negativamente a competição nos provedores de última-milha. Estes seriam o verdadeiro 

elo frágil da corrente de infraestrutura, por estarem em um mercado menos competitivo do que as 

outras camadas. Assim, como a implementação de políticas de neutralidade de rede afeta 

negativamente esse mercado, quaisquer possíveis ganhos em outras camadas devem ser medidos 

cuidadosamente (YOO, 2005, p. 76-77).  

Yoo questiona a efetividade e a razoabilidade do princípio da neutralidade de rede (YOO; 

WU, 2007, p. 15). Para ele, intervenções sobre a economia devem ser consideradas com cuidado, 

pois cristalizam estruturas e não permitem inovação. Destaque-se que a inovação aventada por Yoo 

é na infraestrutura da rede, especificamente na última-milha, e não na camada das aplicações. A 

neutralidade de rede não faz sentido algum para as empresas provedoras de internet, mas é uma 

demanda dos usuários cada vez mais desmedida e desproporcional. O mercado, para Yoo, suprirá 

as demandas dos usuários. Desse modo, os modelos de serviço que forem considerados úteis serão 

abraçados, enquanto os outros serão esquecidos. Essas ideias são reunidas no conceito da 

diversidade de rede, pelo qual os provedores experimentariam com o gerenciamento de tráfego de 

modo a melhor atender às demandas dos usuários: 

 Por exemplo, desviar da neutralidade de rede pode fazer com que seja possível a 

coexistência de três redes de última-milha: uma otimizada para aplicações tradicionais de 

Internet, como email e acesso a websites; uma segunda incorporando características de 

segurança para facilitar o comércio eletrônico; e uma terceira que facilite aplicações 

sensíveis a atrasos, como mídia em stream e telefonia pela internet. Neutralidade de rede, 

em contraste, ameaça a excluir esse resultado e, ao invés, força as redes a competir 

somente em preço e tamanho de rede – considerações que favorecem os maiores 

jogadores.2 (YOO; WU, 2007, p. 2-3) 

                         
2 Tradução livre: “For example, deviating from network neutrality might make it possible for three last-mile networks 

to coexist: one optimized for traditional Internet applications, such as email and Web site access; a second 

incorporating security features to facilitate e-commerce; and a third that facilitates time sensitive applications such 

as streaming media and Internet telephony. Network neutrality, in contrast, threatens to foreclose this outcome and 

instead forces networks to compete solely on price and network size— considerations that favor the largest 

players.” 
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Tomando uma posição contrária, Barbara Van Schewick analisa os argumentos econômicos 

de Yoo e encontra diversas falhas. Essa autora posiciona seu estudo em meio ao cenário regulatório 

americano, centro de fortes debates sobre o princípio da neutralidade de rede.  

A Federal Communications Commission – FCC (Comissão Federal de Comunicações) é a 

agência reguladora americana que cuida de comunicações. Seu escopo de trabalho abrange rádio, 

televisão, satélites e cabos. O histórico da neutralidade de rede no contexto dessa agência sem 

dúvida é um dos combustíveis dos debates acerca do princípio e merece uma breve exposição.  

Em 2004, após meses de debates, o então chairman da FCC aprova os princípios da chamada 

“liberdade de rede”, que abrangem a liberdade de acesso a conteúdo, a liberdade de usar aplicativos, 

a liberdade de conectar aparelhos e a liberdade de obter informações sobre o plano de serviço. 

Em agosto de 2005, é publicado um policy statement, sem conteúdo regulatório, mas que 

renova o compromisso com as liberdades anteriormente aprovadas. Ainda nesse ano, os serviços 

de Internet DSL, que usam cabos de telefone para prover o acesso, foram reclassificados como 

“serviços de informação”. Eles antes eram colocados como serviços de telecomunicação, uma 

anomalia regulatória, criticada por alguns autores. Em 2006, durante a aquisição da BellSouth pela 

gigante AT&T são incluídos termos que proíbem a discriminação de dados, clara utilização do 

princípio da neutralidade de rede. 

Em 2007 e 2008 a Comcast é acusada de discriminar entre dados ao diminuir a velocidade 

de aplicações do tipo BitTorrent, um serviço de compartilhamento de dados diretamente entre 

usuários, associado a downloads de filmes, músicas e software, por exemplo. A empresa se 

defendeu dizendo que a discriminação era apenas em momentos de pico, quando o uso de alguns 

heavy users prejudicava a navegação de outros usuários, fato depois contestado quando se mostrou 

que a discriminação se dava em todos os horários. Quando a FCC tenta forçar a provedora de 

internet a criar novo plano de manejo de banda mais neutro, esta argumenta que não há 

regulamentos cogentes, apenas recomendações da agência. 

Em 2010, no caso Comcast vs. FCC, a U.S. Court of appeals do Circuito do Distrito de 

Columbia anula a decisão da FCC sobre a Comcast, baseando-se na falta de uma lei que regulasse 

a matéria. Em outro julgado posterior da mesma Corte, foi decidido que a agência não tinha 
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autoridade sob o título um do Communicatios Act de 1934 para forçar as provedoras de acesso a 

respeitar regras de neutralidade de rede.  

Em dezembro de 2010, a agência aprova o FCC Open Internet Order, regulação sobre 

neutralidade de rede que espelha os princípios expostos em 2005. Entretanto, atores dos dois lados 

do debate questionam as regras. As empresas, como a Verizon, colocam que a agência não tem 

competência para criar as regras e criam incertezas que geram prejuízos para a indústria e para a 

inovação. Defensores da neutralidade de rede, por outro lado, defendem haver diversas brechas no 

regulamento e que ele não proíbe, por exemplo, priorização paga de conteúdo, criação de vias de 

alto preço e alta velocidade (GUSTIN, 2010).  

Em janeiro de 2014, o caso Verizon v. FCC julgado pela mesma corte que decidiu em 2010 

novamente reitera a posição da falta de autoridade da FCC para instituir regras contra bloqueio ou 

discriminação de aplicações por ISPs, mas mantém os dispositivos da regulação acerca da 

transparência requerida dos provedores (VAN SCHEWICK, 2015. P.6).  

Três opções devem ser medidas pelos legisladores americanos, assim, sobre a matéria. 

Primeiramente, a FCC pode preservar a Open Internet Order ao reclassificar o serviço de Internet 

sobre o Título II do Communications Act. Em segundo lugar, a agência pode desenvolver o 

princípio com as restrições impostas pela corte, de maneira restrita. Finalmente, o Congresso 

Americano pode adotar novo regime, após reclassificar a internet como serviço de 

telecomunicações, sob o Título II (Id., 2015. P.6-7) 

A autora parece acertar sua previsão, pois em abril de 2015, uma nova regulamentação é 

publicada pela FCC, agora reclassificando os provedores de internet sob o título II do 

Communications Act e mais uma vez implementando dispositivos para proteger a neutralidade de 

rede. Desafiada mais uma vez no Tribunal de Apelações do Distrito de Columbia, a FCC agora sai 

vitoriosa, sendo mantidas as regras de neutralidade de rede da agência (CONVERGECOM, 2016). 

A importância dada à escolha dos usuários é asseverada por Van Schewick. Para ela, as 

decisões que guiam as escolhas dos usuários e dos provedores de acesso são fundamentalmente 

diferentes. Enquanto estes consideram apenas questões técnicas e econômicas, normalmente 

utilizando-se de soluções a curto prazo, aqueles selecionam as aplicações mais úteis e inovadoras. 

Assim, deve-se defender a escolha dos usuários como regra, sendo a exceção o gerenciamento da 

largura de banda. Se o oposto for verdade e a preservação da escolha dos usuários for decidida em 
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uma análise caso-a-caso, os provedores de internet teriam incentivos para discriminar (VAN 

SCHEWICK, 2008. P. 3-4). 

Conforme Van Schewick, provedores de internet excluirão ou discriminarão contra os 

provedores de conteúdo com quem não tenham relações econômicas. Daí a necessidade de 

regulação da neutralidade de rede. Van Schewick desenvolverá um padrão a ser seguido por normas 

de Neutralidade de Rede no artigo Network Neutrality and Quality of Service. What a Non-

discrimination Rule Should Look Like, publicado em 2015.  

A internet, segundo essa autora, é uma tecnologia de propósito-geral. Como tal, ela não irá 

produzir valor econômico isoladamente, sendo um meio pelo qual os usuários realizem 

determinados fins desejados, assim criando o valor. Desse modo, a co-invenção é como os usuários 

obtém ferramentas para realizar seus objetivos. Co-invenção é a identificação do potencial da rede 

e o desenvolvimento de aplicações que realizem tal potencial. Assim, aumentando-se a inovação 

na camada das aplicações, aumenta-se o a habilidade da rede de contribuir para o crescimento 

econômico (VAN SCHEWICK, 2010. P. 359).  

A relação entre inovação e neutralidade, todavia, pode não ser tão clara no contexto quanto 

pretendem esses autores. Se o design inicial da rede criou um ambiente propício à inovação, o 

ecossistema hoje é diferente. Grandes empresas que facilitam interações entre usuários e 

desenvolvedores levaram a inovação para camadas superiores. Sistemas operacionais, como iOS, 

Google Android e Microsoft Windows e empresas, como o Facebook, permitem a criação de 

aplicações com menor barreira de entrada, propiciando oportunidades aos entrantes nas camadas 

superiores da rede (RENDA, 2015, p.9). Essas plataformas parecem escapar a uma ideia de 

neutralidade pela sua própria natureza, pois elas priorizam e selecionam conteúdo. Tal 

discriminação é necessária para a atração e manutenção dos usuários. O Facebook, por exemplo, 

utiliza algoritmos para organizar o que aparece na página dos usuários. Dado o número enorme de 

informações que trafegam na rede, essa é uma medida atrativa da aplicação. 

 Para Blumenthal e Clark, a mudança da arquitetura inicial da internet não irá, 

necessariamente, acarretar em uma perda de inovação, mas apenas uma mudança da inovação para 

grandes empresas com alto capital (BLUMENTHAL; CLARK, 2001, p. 98).   

De outro modo, a adoção de medidas de neutralidade de rede pode estancar sua evolução em 

determinadas direções. Como exemplo, as aplicações que dependem de uma Qualidade de Serviço, 
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como Youtube e Netflix, surgiram em um ambiente de crescimento da largura de banda. Todavia, 

como os ISPs não conseguem internalizar os ganhos de tais aplicações, o seu incentivo ao 

investimento diminui. A demanda pelas aplicações, contudo, é crescente, levando ao aparecimento 

de congestionamento nas redes. Surge, então uma dicotomia entre a neutralidade de rede e a 

evolução de sua arquitetura. 

Assim, a adoção de regras de neutralidade de rede representa uma escolha regulatória. De 

um lado, a neutralidade reflete o anseio pela preservação do design inicial da rede. Essa arquitetura 

alavancou a era digital, sendo atribuída a ela grande parte do que hoje se entende como internet. 

Do outro lado, a neutralidade é um entrave à inovação. Mudanças econômicas e tecnológicas são 

essenciais ao crescimento da rede. Novos modelos, benéficos aos usuários, estariam sendo 

perdidos, frente à cristalização das estruturas promovidas pelo direito. 

O aparecimento das CDNs – Content Delivery Networks ou Redes de Fornecimento de 

Conteúdo, por exemplo, mostra a fragmentação dos investimentos em infraestrutura (RENDA, 

2015, p. 21). Essas redes são servidores interligados que armazenam conteúdo, diminuindo a 

“distância” entre o usuário e os pacotes de dados. Empresas como a Netflix utilizam essas redes de 

modo a melhorar a Qualidade de Serviço. Os provedores de acesso cobram das CDNs pelo 

armazenamento dos servidores nos data centers. Levando-se em conta as restrições impostas pelas 

regras de neutralidade de rede aos provedores de acesso, isso gera a perda de um incentivo no 

investimento em internet no design end-to-end, levando ao aumento do investimento em redes 

privadas (BLUMENTHAL; CLARK, 2001, p. 99). Assim, é possível que os investimentos públicos 

em internet aumentem como resultado, gerando um custo social e econômico que deve ser 

computado quando se é feita a escolha da regulação. 

 

1.2 MODELO DE REGRA  

Levando em conta tais considerações, Barbara Van Schewick, no artigo Network Neutrality and 

Quality of Service: What a Nondiscrimination Rule Should Look Like, desenvolve um modelo de regra 

de neutralidade de rede que preserve tanto a evolução, quanto o design end-to-end da rede. Para ela, 

a pergunta no centro do debate da neutralidade de rede refere-se ao sujeito que deve decidir como será 

o uso da internet:seriam os usuários ou ISPs (2015, p. 4)?  
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No seu entendimento, a neutralidade de rede permite que os usuários façam escolhas sem a 

interferência dos provedores de acesso. Dentro do artigo, a autora desenvolverá os modelos de regras 

de não-discriminação e propõe um modelo de banir discriminação específica para aplicações e 

permitir discriminação agnóstica para aplicações, conceitos que serão elucidados mais à frente (Id. 

2015, p. 7).  

Frente à dicotomia já proposta entre a neutralidade de rede e a evolução da arquitetura de rede, 

o artigo pretende a criação de uma regra que ofereça equilíbrio. Primeiramente, desenvolver-se-ão 

objetivos e critérios para a aplicação exata do princípio da neutralidade de rede pelo legislador ou 

regulador, no desenvolvimento da regra de neutralidade de rede. 

 

1.2.1 OBJETIVOS E CRITÉRIOS 

Devem ser estabelecidos critérios para se avaliar regras de neutralidade de rede, que serão 

escolhidos dentro de uma base teórica onde foi feita a opção por uma regulação que vai além da 

análise puramente concorrencial.  

Antes, contudo, Van Schewick estabelece três objetivos do estabelecimento de regras sobre 

neutralidade de rede, fundamentadas nessa visão da internet como uma infraestrutura que provê 

valor para a sociedade de forma econômica e não-econômica (VAN SCHEWICK, 2015. P. 17) 

O primeiro objetivo é a promoção de inovação na camada das aplicações. Como já foi 

colocado, essa é a camada que, segundo a autora, é responsável pelo crescimento econômico, 

social, cultural e político.  

O segundo objetivo é a proteção da liberdade de escolha dos usuários da intervenção dos 

provedores de acesso.  

O terceiro é a preservação do ambiente democrático e descentralizado da rede, facilitador do 

organização e ação política (Id., 2015. P. 18). 

Uma vez definidos os objetivos das regras contra discriminação, serão desenvolvidos 

critérios para que tais regras alcancem um equilíbrio entre a neutralidade de rede e seus custos 

sociais. Esses custos são o preço da regulação e a redução do incentivo de investimento em 

infraestrutura por parte dos provedores de serviço (Id., 2015. P. 18-19). 



21 

 

 

O primeiro critério é a proteção de fatores componentes da internet inovadora, aberta e 

democrática: deve-se guardar a inovação sem permissão, ou seja, os criadores de aplicações não 

devem depender de investimento ou autorização de provedores de acesso; deve-se preservar a 

escolha dos usuários, como meio de resguardar a inovação e o crescimento econômico da rede; 

deve-se proteger o agnosticismo em relação a aplicações, a característica pela qual não são feitas 

distinções entre pacotes de dados, mesmo que se tenha informações sobre ele; e deve-se manter o 

baixo custo de inovação na camada das aplicações, uma vez que um grupo mais diverso de 

desenvolvedores satisfaz mais às necessidades dos usuários finais (Id., 2015. P. 20-23). 

O segundo critério de uma regra contra a discriminação ela não restrinja mais do que o 

necessário a evolução da rede para assegurar a neutralidade de rede (Id., 2015. P.23).  

O terceiro critério diz que a regra deve ser clara e precisa, de modo a eliminar incertezas em 

sua aplicação. Incertezas tornam o gerenciamento da rede mais difícil, além de diminuir o incentivo 

para se investir, devendo ser evitado ao máximo (Id., 2015. P.23). 

 

1.2.2 MODELO DE REGRAS SOBRE DISCRIMINAÇÃO 

As regras sobre a discriminação de dados na internet serão aplicadas a todas as instâncias em 

que seja realizado tratamento diferencial a pacotes de dados na internet. Essa diferenciação, 

todavia, não é apenas aquela que decorre do gerenciamento dos pacotes pelos responsáveis pela 

infraestrutura, mas de qualquer tratamento capaz de distorcer a liberdade de escolha dos usuários 

sobre que aplicações irão utilizar (Id., 2015, p.30).  

Os diferentes tipos de regras sobre discriminação podem ser divididos em diversos grupos. 

Primeiramente, há aqueles que defendem que todas as formas de discriminação devem ser válidas, 

colocando o foco na Qualidade do Serviço. Para eles, a intervenção regulatória do Estado nunca 

será precisa. Frente à constante inovação da tecnologia, os legisladores ou reguladores não 

identificarão a tempo quais tipos de discriminação são realmente nocivos aos usuários (Id., 2015, 

p. 34-35). 

No outro lado do espectro, há aqueles que defendem a proibição de qualquer discriminação. 

Essa medida acabaria com a Qualidade do Serviço, pois vê nela uma ferramenta de distorção de 

competição (Id., 2015, p. 38). Esse modelo, todavia, não leva em conta a congestão das redes, 
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podendo levar a outros problemas, como o aumento dos preços e a redução de investimentos em 

infraestrutura (RAMOS, 2014, p. 9). 

Entre essas abordagens de tudo ou nada, outras formam um espectro de escolhas aos 

legisladores e reguladores. Aqui podem ser encontrados os que defendem uma posição de controle 

ex post, utilizando-se de mecanismos de antitruste e da criação de boas regras de jogo para o 

mercado (RAMOS, 2014, p.8). Para Christopher Yoo, por exemplo, a incerteza nos resultados de 

uma regulação por neutralidade de rede é um sinal claro da necessidade de abordar os problemas 

caso-a-caso (YOO, 2009, p. 29). 

Essa abordagem ex post encontra sérios problemas em sua aplicação. A falta de certeza e 

possibilidade de previsão afetam negativamente o investimento em infraestrutura. Mais ainda, esse 

modelo acarreta em altos custos regulatórios, uma vez que cada caso deverá ser decidido 

separadamente. Finalmente, o controle ex post oferece menos proteção aos valores abarcados pela 

neutralidade de rede do que o controle ex ante (VAN SCHEWICK, 2015, p. 70-81). Esses mesmos 

problemas serão encontrados em regras que proíbem a discriminação por ser anticompetitiva ou 

prejudicar usuários, a discriminação que não é razoável e a discriminação que viola as regras de 

antitruste. 

O melhor modelo de regra de não-discriminação, conforme Van Schewick, é um que proíbe 

a discriminação application-specific, mas permite a discriminação application-agnostic. Para 

entender a diferença entre esses conceitos é preciso remeter à arquitetura original da internet. 

Segundo o design end-to-end e o princípio do layering, as camadas inferiores da internet não podem 

fazer distinção entre os dados que trafegam das camadas superiores (Id., 2010, p. 73).  

Para Lawrence Lessig e Mark A. Lemley, no design end-to-end, as camadas inferiores da 

rede devem ser simples, enquanto nas camadas superiores está concentrada a “inteligência” da rede 

(LEMLEY; LESSIG, 1999, p.7). Assim, as informações devem trafegar nas “estradas” inferiores 

livre de qualquer interferência ou discriminação. 

Isso significa que as camadas que oferecem a infraestrutura não podem ter acesso ao 

conteúdo3 dos pacotes de dados. Inicialmente, assim, a internet é application-blind. Ela é cega em 

                         
3 Aqui considera-se conteúdo de forma latu sensu, abrangendo-se o conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou 

aplicação. 
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relação aos pacotes de dados que trafegam nas camadas inferiores. Não sendo possível acessar o 

conteúdo dos pacotes de dados, também é impossível discriminar entre eles (VAN SCHEWICK, 

2015, p. 24).  

Esse design inicial é transformado com a aplicação de medidas como a deep packet 

inspection. Esse instrumento modifica a independência das camadas inferiores sobre as superiores, 

rejeitando o entendimento mais amplo do design end-to-end (Id., 2015, 128). 

Desse modo, deve ser utilizado o agnosticismo das aplicações, entendido como aquele em 

que o gerenciador da rede pode ter conhecimento sobre o conteúdo dos pacotes, mas não faz 

diferença entre eles, como o seria em um ambiente cego às aplicações.  

Assim, a regra criada pela autora veda qualquer discriminação entre aplicações ou classes de 

aplicações. Relembre-se aqui que aplicações devem ser entendidas de forma ampla, para abranger 

conteúdos e serviços. Fica, assim, proibida a priorização ou degradação de serviços realizados pelos 

responsáveis pela infraestrutura e pelo acesso à internet, devendo ser feita uma exceção para o 

gerenciamento da rede.  

Essa exceção deve ser clara e precisa, ao demonstrar o que constitui o gerenciamento razoável 

da rede. Deve, ainda, deixar claro que, na medida do possível, o problema deverá ser resolvido de 

forma agnóstica, sendo a discriminação entre as aplicações o último caso (Id, 2015, p. 126). 

A regra que determinar a proibição de discriminação em relação a aplicações e permitir a 

discriminação agnóstica não interfere com os dados em função de seu tipo. A cobrança pela largura 

de banda à que o usuário terá acesso, até mesmo em momentos de congestão, seria um tipo de 

discriminação agnóstica, sendo permitida (VAN SCHEWICK, 2010, p. 127-128). Os provedores 

de acesso podem cobrar mais por serviços que ofereçam menor demora (delay) na entrega dos 

pacotes. Assim, serviços baseados em Qualidade de Serviço seriam abarcados pela norma, 

deixando aos usuários a escolha da velocidade da internet que melhor se adeque às suas 

necessidades. 

A regra proposta pela autora aplicar-se-á a qualquer situação na qual haja discriminação de 

uma aplicação por provedor de acesso. Opõe-se, assim, à aplicação do direito antitruste para 

preservar a concorrência dos atores envolvidos com a rede, sejam os provedores de acesso ou de 

conteúdo. Ela baseia-se no entendimento de que qualquer medida que seleciona uma ou outra 

aplicação interfere nas escolhas dos usuários (VAN SCHEWICK, 2015, p. 131).  
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O zero rating, dentro dessa visão, seria uma estratégia comercial que diferencia entre pacotes 

de dados de maneira application-specific. Tal prática, assim, deve ser proibida pela regra que tem 

como objetivo preservar a neutralidade de rede.  

 

1.3 ZERO RATING E NEUTRALIDADE DE REDE 

O zero rating é uma estratégia comercial na qual um provedor de acesso à internet fornece 

acesso de forma gratuita a determinados aplicativos na rede. Geralmente, ele provém de acordos 

entre os provedores de acesso e os provedores de conteúdo. Os planos de acesso móveis, por 

exemplo, limitam o uso da rede pelo volume de tráfego mensal ou diário, além da velocidade dos 

pacotes. Dessa forma, uma vez acabados os dados da franquia que podem ser utilizados, o acesso 

à internet é cortado ou reduzido. Pela prática do zero-rating, o usuário poderá acessar um conjunto 

limitado de aplicativos, mesmo após o esgotamento da franquia. 

Para Marsden, o zero rating é uma modalidade de violação “positiva” de neutralidade de 

rede. Violações “negativas” seriam aquelas que acarretam no bloqueio ou redução de velocidade 

em relação a aplicações específicas. Ao contrário, a discriminação positiva é aquela que trata 

determinado conteúdo de modo melhor que os outros, como ao oferecê-lo sem custos (2016, p. 7). 

Nem todas as instâncias de zero rating são iguais. Como modalidades distintas podemos 

destacar: tarifação zero para aplicações e serviços de emergência, acesso patrocinado e tarifação 

zero por escolha da operadora (RAMOS, 2015, p.2) 

Primeiramente, os o acesso a serviços públicos, garantidores de saúde e segurança, podem 

ser isentos de tarifação na franquia. Tal modalidade serve ao interesse público, ao permitir que os 

usuários tenham sempre acesso a importantes aplicações, como envio de mensagens a polícia ou 

serviços de localização do dispositivo do usuário. 

O acesso patrocinado, por sua vez, dá-se pela contratação entre provedores de acesso e 

conteúdo. Estes pagarão para que o acesso a suas aplicações seja isento das franquias. É o que 

ocorre quando o Facebook, por exemplo, contrata com a empresa de telecomunicações TIM, para 

que o acesso a sua rede social seja disponibilizado aos usuários. De outro modo, a própria operadora 

poderá disponibilizar o acesso a determinadas aplicações com isenção da franquia como uma forma 

de atrair usuários para seus planos.  
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Há posições contrárias acerca da adequação do zero rating frente ao princípio da neutralidade 

de rede. Por um lado, os críticos do zero rating o entendem como caso de discriminação de 

conteúdo, alguns serviços privilegiados em detrimento de outros. Para eles, os provedores de 

conteúdo estariam concorrendo de maneira desleal ao firmar os acordos com os provedores de 

acesso, uma vez que os usuários tenderão a usar apenas as aplicações oferecidas gratuitamente 

(RAMOS, 2014, p.15).  

De outra forma, os planos de zero rating podem, ainda, levar a “manipulação econômica e 

política” dos usuários (RAMOS, 2014, p. 14). O conteúdo acessível seria filtrado por aqueles que 

detém poder de mercado. Essa falha, todavia, já pode ser encontrada sem os planos gratuitos. O 

Facebook, por exemplo, usa filtros para suprimir notícias de jornais conservadores (NUNEZ, 2016) 

e já possui poder de mercado nas mídias sociais. Se o zero rating aumentaria ou não a manipulação 

econômica e política é incerto, mas a segregação de certa parte dos usuários parece inevitável. 

Nessa linha, critica-se a criação de “jardins fechados” (walled gardens), redes diferentes, 

cujo acesso é determinado pela classe social do usuário. Mais ainda, o zero-rating atacaria a própria 

arquitetura end-to-end da rede, ferindo a isonomia, ao permitir que os provedores de acesso, 

fortalecendo-se como gatekeepers, escolham quais aplicações serão bloqueadas e quais não. Do 

mesmo modo, a diferenciação de camadas da internet para “ricos” e “pobres” potencialmente criará 

um ambiente de exclusão social (RAMOS, 2014, p. 14) 

Por outro lado, o debate sobre o zero rating parece mostrar certas limitações do princípio da 

neutralidade de rede frente à distribuição justa do acesso à internet (ARD, 2016, p. 987). 

Primeiramente, a possibilidade de acesso para populações mais pobres, em países onde o custo de 

acesso é alto, é socialmente desejável. Mídias sociais e enciclopédias digitais podem “empoderar 

pessoas com conexões, expandindo suas capacidades, melhorando o discurso político e o acesso a 

informação mais confiável” (RAMOS, 2014, p.13 – Tradução livre). 

Acerca da crítica à criação de “jardins fechados”, argumenta-se que a internet já parece mais 

com um “jardim fechado” do que se admite (ARD, 2016, p. 21-22). De acordo com essa visão, 

provedores de conteúdo já possuem vantagem sobre novos entrantes, pois beneficiam-se de efeitos 

de rede. Ou seja, quanto mais usuários o Facebook tem, mais sua atratividade para novos usuários 

aumenta e maiores são os custos sociais e econômicos de se trocar de mídia social. Assim, pelo 
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menos as práticas de zero rating oferecem algum acesso à internet, que é melhor do que nenhum 

acesso, sob esse ponto de vista. 

Desse modo, a adoção de regras que proíbem o zero rating é outra escolha legislativa ou 

regulatória. De um lado, o aumento de pessoas conectadas à rede gera maior bem-estar social, mas 

pode levar a uma queda na inovação na camada das aplicações, reduzindo o valor da internet a 

longo prazo.  

O próximo capítulo trata das escolhas feitas pelos legisladores brasileiros ao criar o Marco 

Civil da Internet, além do Decreto Presidencial que o regulamenta. Essas escolhas acerca da 

neutralidade de rede e dos planos de zero rating serão estudadas à luz das discussões doutrinárias 

aqui propostas. 

 

CAPÍTULO 2 – A REGULAÇÃO DA NEUTRALIDADE DE REDE NO BRASIL 

A Lei 12.965, mais conhecida como o Marco Civil da Internet foi aprovada no Brasil em 

2014, após trinta e dois meses de elaboração. Ela estabelece os princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da rede. Diversos atores foram envolvidos em sua produção, como o Governo 

Federal, o Congresso Nacional, as empresas do setor e a sociedade civil organizada. A lei procura 

resolver problemas de insegurança jurídica e enforcement ligados à governança da Internet, 

decorrente da regulação fragmentada, pontual e casualista dos temas relacionados à rede.  

A participação popular foi de extrema importância para a construção do projeto de lei do 

Marco Civil. Em um primeiro momento, o projeto é formulado no website Cultura Digital, onde a 

construção do texto é aberta ao público, de forma a promover o debate sobre a rede. Depois, o 

portal e-democracia torna-se o palco das discussões sobre o projeto pelos cidadãos e organizações 

civis, como forma de auxílio aos deputados que participavam de sua criação. (ANDRADE, 2015, 

p. 40-43) 

Um dos pontos de debate mais acirrados foi a preservação e garantia da neutralidade de rede 

na Internet, que será elencada no art. 3º, IV, da Lei 12.965/2014 e depois disciplinada no artigo 9º: 

Art. 9oO 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. 

§ 1oA discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das 

atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da 
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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. 

 

§ 2oNa hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista no § 1o, o responsável 

mencionado nocaputdeve: 
I - abster-se de causar dano aos usuários, na forma do art. 927 da Lei no10.406, de 10 de 

janeiro de 2002 - Código Civil; 
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 abster-se de praticar 

condutas anticoncorrenciais. 
 

§ 3oNa 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. (BRASIL, 2014) 

 

Esse texto final é o resultado de inúmeras discussões na Câmara dos Deputados do então 

denominado Projeto de Lei nº 2.126/2011. O texto original apresentado pelo Governo Federal 

polarizou os debates quando estabeleceu que uma regulamentação trataria dos casos específicos de 

discriminação, sem detalhar a quem caberia sua formulação. Por um lado, o relator do projeto pediu 

que a regulamentação se desse por decreto, devendo ser ouvido o Comitê Gestor da Internet do 

Brasil (CGI.br). O Poder Executivo, todavia, pretendia que a regulamentação fosse feita pela 

Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Finalmente, a Associação Brasileira de 

Telecomunicações (Telebrasil) não aceitava qualquer tratamento de proibição de discriminação 

garantido à Internet (BARBOSA, 2015, p. 20-21). 

As empresas de provimento de banda larga opuseram-se amplamente à neutralidade de rede. 

Para elas, haveria impossibilidade de otimização da rede, perda da lucratividade e a proibição da 

venda de pacotes de dados atrelados à franquia de dados. Grandes provedores de aplicações, como 

Google e Facebook, por sua vez, posicionavam-se favoravelmente ao princípio, como uma forma 

de eliminar discriminação e imposição de barreiras pelos provedores de acesso.  

Em 2013, frente à complexidade do debate, foi realizada Comissão Geral, aberta a 

participação dos diversos segmentos da sociedade civil organizada, para debater o projeto do Marco 

Civil. Vinte e nove representantes de entidades da sociedade civil, academia, governo, operadoras 

de telecomunicações e provedores de conteúdo, mais dezesseis deputados posicionaram-se no 

debate.  
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Ademais, o projeto continuou parado até a realização do evento NETmundial, organizado 

pelo Governo Federal, cujo objetivo era o debate de um novo modelo de governança global para a 

Internet. Forte pressão política foi exercida sobre o Congresso para a aprovação do Marco Civil até 

a data do encontro. Mais ainda, o Governo Federal cedeu em pontos polêmicos: não mais se 

obrigava as empresas estrangeiras a manter data centers no país e a redação foi acertada para que 

a regulamentação da neutralidade de rede fosse feita por Decreto do Presidente da República, 

depois de serem ouvidos a Anatel e o CGI.br, limitado à fiel execução da Lei. O decreto finalmente 

foi aprovado na Câmara dos Deputados (PIOVESAN, 2014). 

Quando o projeto de lei, agora intitulado PLC nº 21, de 2014, foi enviado ao Senado, faltando 

menos de um mês para a realização do evento internacional, a pressão do Governo e da sociedade 

civil fizeram com que ele fosse aprovado rapidamente (MARSDEN, 2016, p. 16). O Governo retira 

o pedido de urgência e consegue a inversão das pautas para a votação do projeto, após este obter 

pareceres em três comissões. Apenas duas emendas foram feitas, nenhuma sobre o mérito, de modo 

que o projeto não voltou à Câmara dos Deputados. A Lei foi sancionada na abertura do evento 

NETmundial. 

Assinado pela presidente Dilma Roussef pouco antes de seu afastamento para responder ao 

processo de impeachment, o decreto Nº 8.771, de 11 de maio de 2016 trata das “hipóteses admitidas 

de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de tráfego”, além de dar outras 

provisões sobre guarda e proteção de dados, transparência na requisição de dados cadastrais pela 

administração pública e fiscalização e apuração de infrações (SEGALLA; RAMALHOSO, 2016). 

 

2.1 ADEQUAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET E DO DECRETO 8.771 AO 

MODELO DE REGRA EXPOSTO 

Aqui serão comparadas as regulações acerca da neutralidade civil apresentadas ao modelo 

exposto no item 1.3. Primeiramente, será verificado se foi feita a escolha pelo modelo de proibição 

de discriminação application-specific e permissão de discriminação application-agnostic, 

verificando a exceção apresentada, para a concretização da neutralidade de rede. Depois será feita 

a análise a partir dos critérios e objetivos elencados como essenciais na criação de uma regra contra 

a discriminação na rede. 
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O artigo 9º do Marco Civil da Internet apresenta as regras de neutralidade de rede. No caput 

está a delimitação dos sujeitos a quem a regra de neutralidade de rede se aplica, ou seja, qualquer 

“responsável pela transmissão, comutação ou roteamento” dos pacotes de dados. A determinação 

desses sujeitos, todavia, parece um tanto confusa. 

Conforme Marcelo Hobaika e Luana Borges, o art. 9º destina-se aos provedores de acesso à 

internet, ou seja, os prestadores do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), que é o serviço de 

banda larga fixa; do Serviço Móvel Pessoal, a banda larga móvel; e às empresas que ainda oferecem 

a conexão como Serviço de Valor Adicionado, a internet discada (2014, p. 657). 

O art.  9º, §3º, do Marco Civil da Internet traz previsão explícita sobre a provisão de conexão 

à Internet, diferenciando-a da transmissão, comutação ou roteamento, para vedar o bloqueio, 

monitoramento, filtragem ou análise do conteúdo dos pacotes de dados. Não é, contudo, 

estabelecida a diferença entre os termos. O texto original, ademais, apresentado à Câmara não fazia 

tal distinção: 

Parágrafo único. Na provisão de conexão à Internet,onerosa ou gratuita, é vedado 

monitorar, filtrar, analisar ou fiscalizar o conteúdo dos pacotes de dados, ressalvadas as 

hipóteses admitidas em lei. (BRASIL, 2011) 

 

Pode-se concluir que em algum momento, durante os diversos debates, a expressão presente 

no caput foi repetida no que se tornaria o parágrafo 3º. Para aprofundar mais a confusão, o art. 2º 

do Decreto 8.771 dispõe que: 

Art. 2o  O disposto neste Decreto se destina aos responsáveis pela transmissão, pela 

comutação ou pelo roteamento e aos provedores de conexão e de aplicações de internet, 

definida nos termos do inciso I do caput do art. 5º da Lei nº 12.965, de 2014. (BRASIL, 

2016) 

 

Assim, a aplicação do art. 9º será entendida aqui de maneira ampla, abarcando os provedores 

de acesso em sentido latu sensu, englobando os provedores de acesso (ISPs, acesso local), 

provedores de transito (ITP, cobrem o middle-mile) e operadoras de telecomunicações (cobrem o 

backbone). 

Segundo o Decreto 8.771, essas regras não se aplicarão aos serviços de telecomunicações 

que não se destinem ao provimento de conexão de internet e aos serviços especializados. Estes, nos 

termos do decreto, são aqueles otimizados por sua qualidade assegurada de serviço, de velocidade 

ou de segurança, mas respeitem dois quesitos: que não configurem substituto à internet em seu 
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caráter público e irrestrito e que sejam destinados a grupos específicos de usuários com controle 

estrito de admissão. 

As hipóteses de discriminação legal de pacotes de dados na internet tratadas no capítulo II, 

seção I do Decreto foram trazidas pelo Marco Civil no art. 9º: i) requisitos técnicos indispensáveis 

à prestação adequada dos serviços e aplicações e ii) priorização de serviços de emergência.  

Segundo o Decreto, há três requisitos técnicos indispensáveis a ser observados pelos 

provedores de acesso, com o objetivo de preservar a estabilidade, segurança, integridade e 

funcionalidade da rede.  O primeiro, presente no art. 5º, I, do Decreto 8.771, diz respeito à 

segurança de redes. Os provedores podem discriminar os pacotes que causarão danos à 

infraestrutura. Como exemplos são elencados o envio de mensagens em massa, conhecidos como 

spam, e ataques de negação de serviço (DDOS). Todavia, parece ausente aqui é a presença de 

discriminação em razão de vírus. O inciso menciona a segurança das redes, mas não dos usuários. 

A omissão parece estranha, uma vez que Tim Wu já havia previsto tal possibilidade de 

discriminação no artigo Network Neutrality, Broadband Discrimination (2003, p. 29-30). 

O segundo requisito, elencado no art. 5º, II, do Decreto 8.771 é o decorrente do “tratamento 

de situações excepcionais de congestionamento de redes”. A situação aqui é relativa a situações de 

emergência, como a interrupção da rota principal de acesso, não devendo ser vista como uma 

liberdade de discriminação para gerenciamento de redes.  

Esta última hipótese, o gerenciamento de redes, será um terceiro requisito. Ressalte-se que 

ela não está nos incisos do artigo 5º, como um requisito técnico para a discriminação ou degradação, 

mas encontra-se exposta no art. 6º: 

Art. 6o Para a adequada prestação de serviços e aplicações na internet, é permitido o 

gerenciamento de redes com o objetivo de preservar sua estabilidade, segurança e 

funcionalidade, utilizando-se apenas de medidas técnicas compatíveis com os padrões 

internacionais, desenvolvidos para o bom funcionamento da internet, e observados os 

parâmetros regulatórios expedidos pela Anatel e consideradas as diretrizes estabelecidas 

pelo CGIbr. 

 

Ora, apesar de não ser explícito que o gerenciamento de redes está ligado diretamente à 

discriminação ou degradação de dados, esse artigo dá discricionariedade técnica à Anatel para 

estabelecer tais brechas, ainda que limitados pelo Marco Civil e pelas diretrizes do CGI.br, de modo 

a estabelecer Qualidade de Serviço. Tal abertura dada aos provedores de acesso parece necessária, 
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dada a necessidade de gerenciamento da largura de banda. Todavia, deve ser sempre avaliada com 

cuidado, de modo a preservar os princípios e objetivos elencados no Marco Civil.   

Mais ainda, o parágrafo 2º, do artigo 5º, coloca a Anatel como fiscalizadora de eventuais 

infrações aos requisitos desse mesmo artigo, mas é omissa sobre o artigo 6º. Contudo, essa regra 

parece redundante frente à mais geral disposta no artigo 17: “A Anatel atuará na regulação, na 

fiscalização e na apuração de infrações, nos termos da Lei no9.472, de 16 de julho de 1997.” 

(BRASIL, 2016) 

Ressaltem-se, ainda, as regras de transparência e divulgação referentes às práticas de 

gerenciamento, conforme o art. 7º, do decreto 8.771. O provedor de acesso deverá indicar nos 

contratos e disponibilizar em seu website os motivos de gerenciamento que impliquem a 

discriminação ou degradação.  

Finalmente, a outra hipótese de discriminação ou degradação prevista no decreto é a 

priorização de serviços de emergência, conforme o texto da lei: 

Art. 8oA degradação ou a discriminação decorrente da priorização de serviços de 

emergência somente poderá decorrer de: 
I - comunicações destinadas aos prestadores dos serviços de emergência, ou comunicação 

entre eles, conforme previsto na regulamentação da Agência Nacional de 

Telecomunicações - Anatel; ou 
II - comunicações necessárias para informar a população em situações de risco de desastre, 

de emergência ou de estado de calamidade pública. (BRASIL, 2016) 
Parágrafo único. A transmissão de dados nos casos elencados neste artigo será gratuita. 

 

O parágrafo único demonstra uma das modalidades de zero rating, a tarifação zero para 

aplicaçõs serviços de emergência. O art. 4º, IV, da Resolução da Anatel nº 357, de 2004, prevê que: 

IV - Serviço Público de Emergência: modalidade de Serviço de Utilidade Pública que 

possibilita ao interessado solicitar o atendimento imediato, em virtude de situação 

emergencial ou condição de urgência; (ANATEL, 2004) 

 

Todavia, as hipóteses específicas de aplicação ainda estão obscuras. Segundo a consulta 

pública nº 8/2015, ao contrário do setor de telefonia, onde as hipóteses encontram-se bem 

delineadas, a dinamicidade e o alto grau de inovação na internet são desafios à determinação de 

serviços de emergência. Uma primeira resposta seria a determinação de um rol exaustivo de 

serviços, outra seria a criação de rol exemplificativo, com parâmetros fixos de classificação. A 

matéria encontra-se, ainda, não regulamentada.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm
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Assim, as regras estabelecidas pelo Marco Civil da Internet e pelo decreto 8.771 se adequam 

ao modelo disposto no capítulo 1? 

Quanto à proibição de se discriminar de forma application-specific a resposta parece positiva. 

Conforme o art. 9º, o tratamento dos pacotes deve ser feito de forma isonômica, sem distinção por 

conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação. Assim, qualquer discriminação 

específica para aplicações ou classes de aplicações fica proibida. 

Há, todavia, posições contrárias. Por exemplo, na concepção de uma neutralidade 

anticoncorrencial sistemática, o art. 9º deve ser avaliado frente aos princípios constitucionais do 

direito econômico, como a livre concorrência e a defesa do consumidor, bem como valores 

infraconstitucionais referentes ao direito do consumidor. Para esta corrente, apenas o tráfego dos 

pacotes na rede deve ser tratado de forma isonômica, não sendo a velocidade e a capacidade 

abrangidas pela regra (BORGES; HOKAIBA, 2014, p. 660-661). Assim, medidas de zero rating, 

por exemplo, não seriam proibidas, pois decorrem de acordo entre o usuário e o provedor, sobre 

uma aplicação que não será descontada da franquia acordada. 

Esses autores conceituam capacidade como o “consumo de dados ao longo de um período” 

e velocidade como “rapidez de conexão”. Mais ainda, estabelecem que o contrato entre o cliente e 

o provedor de acesso convencionaria sobre a velocidade e a capacidade (Id., 2014, p.660). Todavia, 

não há definição de tráfego, apenas a garantia de que este será tratado de forma isonômica.  

Ora, não parece esse ser o sentido da norma. A proibição da discriminação ou degradação do 

tráfego de que trata o art. 9º, §1º, do Marco Civil, não deve ser tratada de modo restritivo. Segundo 

Pedro Henrique Soares Ramos, se a discriminação ocasiona o tratamento diferenciado entre 

aplicações com funções específicas, ele viola a regra de neutralidade do Marco Civil (2014, p. 17). 

Assim, defende-se aqui a aplicação da regra de não discriminação application-specific, conforme 

a definição de Van Schewick. 

O conceito de application-agnostic, todavia, é mais difícil de ser encontrado. Não há na lei 

nada que proíba que sejam cobrados preços escalonados por velocidade de acesso ou volume de 

dados trafegados, que Van Schewick enxerga como discriminações agnósticas, um indício da 

recepção do conceito.  

No entanto, o artigo 9º, §3º contraria a regra da autora, pois veda o monitoramento do 

conteúdo dos pacotes: 
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§ 3o 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. (BRASIL, 2014) 

No modelo proposto, a única proibição é a discriminação sobre os pacotes. Todavia, a rede 

não é cega ao seu conteúdo, mas forçada por lei a agir como se fosse. O acesso dos ISPs ao conteúdo 

seria permitido, sendo a neutralidade de rede assegurada pela regra que veda a discriminação de 

aplicações.  

A regra descrita no §3º, entretanto, não poderia ser de outra forma para se proteger a 

integridade sistêmica da Lei. A proteção da privacidade, dos dados pessoais, a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada e sua proteção, bem como a inviolabilidade e sigilo do fluxo de 

comunicações pela internet são todos direitos decorrentes do Marco Civil da Internet. A proibição 

do monitoramento, filtragem ou análise do conteúdo dos pacotes servem à proteção desses direitos.  

Por outro lado, o agnosticismo do tratamento dos dados parece não perder muito com essa 

determinação. A origem e destino, serviço, terminal e aplicação dos pacotes de dados é acessível 

aos provedores, que podem gerenciar a largura de banda de acordo. Para Ramos, “o Marco Civil 

estabele um regime bastante próximo ao tratamento agnóstico proposto por Van Schewick, ainda 

que não seja utilizada essa terminologia de forma expressa” (RAMOS, 2014, p.15). 

Finalmente, a exceção proposta acerca do gerenciamento de tráfego é encontrada no decreto 

8.771, conforme visto acima. Essa regra apresenta situações bem delimitadas em que o tratamento 

isonômico atribuído aos pacotes pode ser deixado de lado, em razão dos requisitos técnicos 

indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações e à priorização dos serviços de 

emergência. Tal priorização em casos de emergência não encontra previsão no modelo proposto, 

mas parece razoável. 

A regra que versa sobre a Qualidade de Serviço, no entanto, mostra-se preocupante. Dada a 

discricionariedade dada à Anatel para regular a matéria, o legislador procurou assegurar a 

maleabilidade da norma frente a dinamicidade do setor de internet. Para Van Schewick, todavia, a 

Qualidade do Serviço seria assegurada simplesmente pelo estabelecimento de preços diferenciados 

sobre pacotes com velocidades diferentes, dado o direito de escolha aos usuários. Essa abertura 

parece adequar-se ao segundo critério da criação de uma norma acerca da neutralidade de rede, 
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segundo o qual tal norma não deve limitar a evolução da rede mais do que o necessário para garantir 

os objetivos da neutralidade de rede. 

Lembre-se, por fim, que a Anatel ainda está vinculada ao princípios, fundamentos e objetivos 

instituídos na lei. Logo, a garantia do gerenciamento da largura de banda será feita sem 

discriminação de pacotes, ou seja, é proibida a discriminação aplication-specific, a menos que se 

esteja diante de um caso extremo. 

Afinal, o modelo adotado pelos legisladores brasileiros parece semelhante àquele descrito 

por Van Schewick. As pequenas diferenças ainda preservam o espírito da regra de não-

discriminação. 

 

2.1.1 ADEQUAÇÃO AOS OBJETIVOS  

Os objetivos escolhidos por Van Schewick são realizados pela própria aplicação da regra de 

neutralidade de rede. Ou seja, a escolha da regra de não-discriminação delimitada por si só 

cumpriria o objetivo de garantir a liberdade dos usuários. O Marco Civil da Internet, todavia, em 

seus artigos 2º, 3º e 4º, trata dos fundamentos, princípios e objetivos do uso da internet. Logo, os 

objetivos específicos elencados pela autora serão realizados, também, por esses dispositivos: 

Art. 2o 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. 3o  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. 
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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. 4o A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: 

I - do direito de acesso à internet a todos; 

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. (BRASIL, 2014) 

 

O primeiro objetivo de Van Schewick é a promoção da inovação nas aplicações. O inciso III 

não só cumpre o requisito, como o expande para fomentar a difusão de novas tecnologias e modelos 

de uso e de acesso. Mais ainda, no art. 2º, III, IV e V, são defendidas a pluralidade e a diversidade, 

a abertura e a colaboração e a livre iniciativa e a livre concorrência no uso da internet. Todos esses 

dispositivos estão ligados à inovação nas aplicações, assim como o art. 3º, VIII: “liberdade dos 

modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios 

estabelecidos nesta Lei”. 

O segundo objetivo é a preservação da escolha dos usuários, livre da interferência dos 

provedores de acesso pode ser encontrada no art. 2º, V, na aplicação do direito consumerista ao 

uso da internet. 

O terceiro objetivo é a preservação da Internet como forma de facilitar a participação 

democrática. Diversos dispositivos da lei protegem o direito de participação dos usuários. O caput 

do art. 2º elenca a liberdade de expressão como fundamento do uso da internet no Brasil. Do mesmo 

modo, os incisos II e VI desse artigo dispõem acerca dos direitos humanos, o desenvolvimento da 

personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais e a finalidade social da rede. O art. 4º, 

II, visa à promoção “do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e 

na condução dos assuntos públicos”. O artigo 3º, I e VII, também serve de apoio à defesa da 

liberdade de participação democrática dos usuários na rede. 

 

2.2 O ZERO RATING NO DECRETO 8.771 

Os serviços de zero rating são oferecidos por provedores de acesso à internet. São planos 

onde o acesso a certas aplicações é disponibilizado gratuitamente a usuários. O caput do art. 9º do 
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Marco Civil da Internet traz como os sujeitos a quem cabe a preservação da neutralidade de rede 

os responsáveis pela transmissão, comutação ou roteamento dos dados 

Não há, ainda, consenso na doutrina e na jurisprudência acerca das disposições de 

neutralidade de rede no Marco Civil. Foi-se optado, no presente estudo, pela adoção de um modelo 

interpretativo em que é proibida a discriminação de aplicações específicas ou classes de aplicações, 

conforme exposto por Van Schewick. Tal modelo proibiria a discriminação “positiva” dos modelos 

de zero rating, por entender que não se enquadram nas exceções de gerenciamento da largura de 

banda. 

Se a aplicação do princípio da neutralidade de rede, segundo o Marco Civil, ao provimento 

de acesso em modalidade de zero rating pode ser considerada incerta, o decreto 8.771/16 é claro 

sobre a questão: 

Art. 9o Ficam vedadas condutas unilaterais ou acordos entre o responsável pela 

transmissão, pela comutação ou pelo roteamento e os provedores de aplicação que: 
I – comprometam o caráter público e irrestrito do acesso à internet e os fundamentos, os 

princípios e os objetivos do uso da internet no País; 
II – priorizem pacotes de dados em razão de arranjos comerciais; ou 
III – privilegiem aplicações ofertadas pelo próprio responsável pela transmissão, pela 

comutação ou pelo roteamento ou por empresas integrantes de seu grupo econômico. 
 

Art. 10.As ofertas comerciais e os modelos de cobrança de acesso à internet devem 

preservar uma internet única, de natureza aberta, plural e diversa, compreendida como 

um meio para a promoção do desenvolvimento humano, econômico, social e cultural, 

contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não discriminatória. 

(BRASIL, 2016) 

 

Não resta dúvida sobre a posição adotada acerca do zero rating no Brasil. O art. 9º, inclusive, 

proíbe todas as modalidades da prática resultantes de acordos comerciais e condutas unilaterais. O 

art. 9º refere-se à relação entre os provedores de acesso e os provedores de aplicação, enquanto o 

art. 10 trata da relação entre os provedores de acesso e os usuários. Todavia, ambos vedam as 

condutas que acarretarão na discriminação de pacotes, mesmo que seja “positiva”, de modo a 

preservar a unidade e abertura da internet.  

O único caso de zero rating permitido é a exceção expressa no art. 9º, §1º, II, da lei 12.965, 

e no art. 8º, do decreto 8.771, ou seja, a priorização de serviços de emergência. 

Foram estudados ao longo do trabalho as posições doutrinárias acerca da neutralidade de rede 

e do zero rating, para então fazer a análise da legislação brasileira sobre a internet. A última parte 
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deste estudo versa sobre os casos de zero rating específicos ao contexto brasileiro e sua adequação 

frente ao que foi desenvolvido até agora. 

 

CAPÍTULO 3 – CASOS DE ZERO RATING NO BRASIL 

3.1 PLANOS DE DADOS DAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL  

O zero rating, conforme já foi visto, é o oferecimento de planos aos usuários pelas provedoras 

de acesso em que determinadas aplicações não são tarifadas. No Brasil, os provedores de acesso 

de telefonia móvel oferecem o serviço de banda larga como um Serviço Móvel Pessoal, de acordo 

com a Resolução nº 477, de 7 de agosto de 2007, da Anatel. Pela regulação, esse serviço é definido 

como o serviço de telecomunicações móvel terrestre de interesse coletivo que possibilita a 

comunicação entre estações móveis e de estações móveis para outras estações. 

O mercado brasileiro de prestação de Serviço Móvel Pessoal encontra-se altamente 

concentrado, sendo dominado por quatro grandes empresas: Vivo, TIM, Claro e Oi. Essas empresas 

detêm 98,33% do mercado, segundo a Teleco, empresa de consultoria da área de 

Telecomunicações, conforme a tabela abaixo: 

 

Disponível em: http://www.teleco.com.br/mshare.asp. Acesso em 26 de jun. 2016. 

http://www.teleco.com.br/mshare.asp
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A TIM foi a primeira empresa brasileira a aderir ao zero rating. Em 2010, ela foi a única a 

aceitar a parceria com o serviço Facebook Zero (GODARTH, 2010). A empresa americana de 

mídia social Facebook é pioneira na criação de planos de dados gratuitos. Sua iniciativa, o 

Facebook Zero, foi anunciada em 2010, durante o Mobile World Congress 2010. Seu objetivo era 

o oferecimento com tarifa zero de uma versão mais simples do site, por meio de acordos com 

operadoras de telefonia. Nessa versão, o uso de aplicações mais intensas, como fotos e vídeos, é 

cobrado, mas as outras funções do site são oferecidas gratuitamente. 

O acordo traz benefícios para ambas as empresas envolvidas. Aquele que disponibiliza a 

aplicação ganha mais usuários e, consequentemente, mais dinheiro por meio de propagandas. O 

provedor de acesso, por sua vez, ganha ferramenta de marketing e atração de novos clientes. Não 

é declarado, todavia, se, além desses ganhos indiretos, as empresas obtêm ganhos diretos com os 

acordos, como acordos de exclusividade ou de compartilhamento da renda de propagandas 

(RAMOS, 2014, p. 9).  

Em 2013, a Tim e a Claro passaram a oferecer o Facebook e o Twitter gratuitamente aos 

usuários. Essas ofertas partiram da partiram de diversos acordos firmados entre as empresas de 

aplicativos com provedoras de acesso no mundo todo no mundo. Em 2014, a TIM passou a oferecer 

plano em parceria com o Whatsapp, aplicativo de mensagens, depois comprado pelo Facebook 

(MARQUES et al., 2015).  

Das quatro maiores empresas de celular, apenas a TIM e a Claro oferecem planos com zero 

rating, em 2016. Esses dados foram obtidos em consultas aos websites das empresas, bem como 

ligações para seus centros de atendimento.  

A TIM oferece WhatsApp sem descontar da franquia, em seu plano “Infinity Web”. Mais 

ainda, oferece o aplicativo “TIM Music by Deezer”, no qual o download de músicas não desconta 

da franquia em certos planos, como o “Controle Express”. A Claro oferece acesso sem desconto 

da franquia ao Facebook, ao Whatsapp e ao Twitter, nos seus planos pré-pago, pós-pago e controle.  

A Anatel não firmou entendimento sobre esses casos específicos. Acerca do plano oferecido 

pela TIM em 2014, o conselheiro da Anatel Marcelo Bechara afirmou não haver problema na 

implementação de planos de zero rating. Sua argumentação reafirma a posição já exposta de que 

apenas a priorização de tráfego é proibida pelo Marco Civil (Id., 2015, p.33). 
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Todavia, o Ministério Público da Bahia instaurou inquérito civil acerca do plano ofertado 

pela TIM de Whatsapp gratuito, em janeiro de 2015 (Valor Econômico, 2015). A posição do 

Ministério público é de que o plano é contra a neutralidade de rede, instituída pelo Marco Civil da 

Internet. 

Com a promulgação do decreto 8.771, todavia, a posição acerca do zero rating ficou clara. 

Os planos oferecidos pela TIM e pela Claro não preservam “uma internet única, de natureza aberta, 

plural e diversa”, conforme o art. 10, do decreto 8.771. Mais ainda, desrespeitam o caráter público 

e irrestrito do acesso à internet, conforme o art. 9º, I, do decreto 8.771. Finalmente, a TIM, ao 

oferecer o download de músicas pelo aplicativo “TIM Music by Deezer” sem descontar da franquia 

incorre no art. 9º, III: 

III - privilegiem aplicações ofertadas pelo próprio responsável pela transmissão, pela 

comutação ou pelo roteamento ou por empresas integrantes de seu grupo 

econômico. (BRASIL, 2016) 

 

Há outros planos que não se encaixam no conceito de zero rating, mas parecem igualmente 

desrespeitar as normas do Marco Civil e do decreto que o regulamenta. A Vivo oferece o pacote 

Internet Redes Sociais, com acesso somente ao Facebook e ao Twitter, por um valor fixo semanal. 

Já a TIM oferece o pacote Turbo WhatsApp, no qual o serviço é oferecido mensalmente por um 

valor fixo. Ressalte-se que a lei instituiu como princípio em seu art. 3º, VII, a “liberdade dos 

modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios 

estabelecidos nesta Lei”. Um desses princípios é, justamente, a neutralidade de rede. Esses planos 

fazem discriminação de pacotes, logo, parecem incompatíveis com o disposto no Marco Civil, bem 

como aos arts. 9º e 10 do decreto 8.771. 

 

3.1 INTERNET.ORG 

O projeto “internet.org” foi criado pela empresa Facebook. Anunciado em 2013, em parceria 

com a Samsung, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera e Qualcomm, empresas de aparelhos 

telefônicos, o projeto pretendia levar internet à parte da população desconectada da rede. Além de 

disponibilizar o acesso à rede, os objetivos da empresa eram a criação de smartphones mais baratos, 

o uso de dados de forma eficiente e ajudar empresas a se conectarem (CONSTINE, 2013). 

De acordo com o website do projeto: 
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The internet is essential to growing the knowledge we have and sharing it with each other. 

And for many of us, it’s a huge part of our everyday lives. But most of the world does not 

have access to the internet. Internet.org is a Facebook-led initiative with the goal of 

bringing internet access and the benefits of connectivity to the two-thirds of the world that 

doesn’t have them.4 
 

O projeto foi renomeado como Free Basics, após uma carta aberta assinada por mais de 

sessenta ONGs foi publicada, na qual uma das críticas era acerca do nome internet.org. Segundo 

eles, o nome é enganoso para os usuários novos, pois achariam que a internet não é mais do que as 

poucas páginas acessadas gratuitamente No Free Basics, o acesso é reservado a qualquer site ou 

serviço que se enquadre às diretrizes de eficiência e aos padrões técnicos especificados pelo 

Facebook. Além disso, a Wikipédia e aplicativos de saúde, emprego e de promoção de direitos são 

igualmente disponibilizados (ARD, 2016, p. 10-11). 

O projeto foi implementado com sucesso em 42 países, segundo dados do Facebook5, como 

Angola, Gana, Nigéria, Zâmbia, Paquistão, Bolívia e México. Na Índia, o projeto foi implementado 

com sucesso em 2015. Entretanto, a Autoridade Reguladora de Telecomunicações da Índia 

(Telecom Regulatory Authority of India – TRAI), após grande reação popular no país, decide em 

janeiro de 2016 que o projeto é contra a neutralidade de rede,  

No Brasil, o projeto está ainda em fase de planejamento. Em 2015, houve encontro entre a 

então presidente do Brasil Dilma Roussef e o criador da aplicação, Mark Zuckerberg, onde, 

aparentemente teria se criado uma parceria (YANAKIEW, 2015). Em 2016, o Facebook começou 

a entrar em contato com desenvolvedores de aplicações brasileiros interessados em trabalhar em 

conjunto com a empresa.  

Além da relação com outros provedores de acesso para o oferecimento do Free Basics, o 

Facebook realiza acordos com os provedores de acesso. Ressalte-se que o Facebook não constrói 

a infraestrutura da rede, apenas aproveita aquela dos operadores de telecomunicações existente.  

Apesar do linguajar altruísta empregado, a expansão da base de usuários das aplicações de 

mídias sociais é uma escolha econômica. À medida que os mercados nos países mais desenvolvidos 

ficam saturados, dificultando a captura de novos usuários, as empresas começam a promover a 

                         
4Disponível em: https://info.internet.org/en/story/free-basics-from-internet-org/. Acesso em: 26 de jun. 2016. 

5 Disponível em:  https://info.internet.org/en/story/where-weve-launched/. Acesso em: 26 de jun. 2016. 

https://info.internet.org/en/story/free-basics-from-internet-org/
https://info.internet.org/en/story/where-weve-launched/
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aplicação em outros países (RAMOS, 2014b, p.19). Nesse sentido, a dificuldade de acesso à 

internet não caracteriza apenas um entrave à entrada dos cidadãos de baixa renda no ambiente 

digital, mas, especialmente, é um entrave a que acessem as mídias sociais. Os países em 

desenvolvimento, assim, seriam a última fronteira, o admirável novo mundo a ser conquistado pelas 

empresas pioneiras no oferecimento de seus serviços. 

Desse modo, o Facebook, uma empresa provedora de aplicação, estaria realizando acordos 

com os provedores de acesso, responsáveis pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento 

de pacotes de dados, para oferecer uma gama selecionada de serviços de maneira gratuita, 

efetivamente comprometendo o caráter público e irrestrito do acesso à internet. Conforme já foi 

visto, o decreto 8.771 não deixa margem acerca da proibição dessa prática, regulando-a em seu 

art.º 9. 

Então, conclui-se pela não adequação ao ordenamento jurídico brasileiro dos modelos de zero 

rating desenvolvidos tanto pelas empresas provedoras de acesso à internet em plataformas móveis, 

quanto ao projeto “internet.org”, do Facebook.  
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CONCLUSÃO 

O debate acerca da neutralidade de rede e do zero rating é multifacetado. Acerca da 

neutralidade de rede há a contraposição de ideias como os princípios de design da internet e novos 

modelos de negócios, ambos gerando efeitos em sua influência na inovação na rede e seu valor 

econômico, social, político e cultural. O zero rating, por outro lado, segundo Ramos, apresenta: 

Tensões entre livre-iniciativa e justiça distributiva, o papel de corporações na criação ou 

na redução de desigualdades, a promoção de um modelo de desenvolvimento com papel 

atuante do Estado e a participação de grupos políticos e representativos de empresas no 

jogo político possuem influência importante no debate, e não devem ser desconsiderados 

por instrumentalistas do Direito no momento de desenvolver regulações específicas ou de 

aplicar no Judiciário decisões a favor ou contra determinada prática de mercado. (Ramos, 

2015, p.6) 

 

Assim, a regulações da internet devem levar em conta todos os custos envolvidos para os 

stakeholders. De onde devem partir essas regulações? A escala global da rede e sua própria 

arquitetura desafiam noções estabelecidas sobre quem tem legitimidade e até poder para fazer a 

governança da internet (BROUSSEAU; MARZOUKI; MÉADEL, 2012, p. 368-370).  

Se o Estado ainda é o poder dominante na governança da Internet, sua posição é desafiada 

por instituições que o transcendem e pelo poder da participação do indivíduo (Mueller, 2010, p. 

258). Nesse ambiente, a regulação deve ser construída em constante diálogo com os atores do setor. 

No Brasil, o Marco Civil da Internet e o decreto que o regulamenta são o resultado do debate 

do poder legislativo com os outros stakeholders. Seu efeito foi a cristalização de princípios, 

fundamentos e objetivos para o uso da internet, bem como a definição de padrões específicos acerca 

de diversos pontos, como a neutralidade de rede, a privacidade e a segurança.  

Os legisladores brasileiros fizeram uma escolha ao defender a neutralidade de rede. Eles 

escolheram o futuro da arquitetura da rede, no qual os pacotes de dados devem ser tratados sem 

discriminação. Contudo, a efetividade da regulação dependerá, como sempre, da interpretação de 

seus dispositivos no caso concreto. Ademais, não só como será interpretada a lei, mas se será 

possível aplica-la é uma questão importante que se coloca. Como exemplo, o judiciário brasileiro 

bloqueou o Whatsapp no país como forma de forçar a empresa que fornece o aplicativo a cumprir 

certas determinações. Contudo, as determinações não foram cumpridas, devido a impossibilidade 

técnica da empresa de sua realização (G1, 2016). 
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Se esse exemplo mostra a falta de perícia do judiciário brasileiro, revela, também, que ainda 

faltam dados acerca das reais consequências da regulação no país. O zero rating, veja-se, continua 

existindo nos planos de dados oferecidos pelas operadoras de telefonia móvel, apesar de sua 

proibição pelo decreto 8.771.  

Tal proibição revela outra escolha dos legisladores brasileiros, pela proteção da neutralidade 

de rede frente a justiça distributiva do acesso à internet. Ainda que se questione a efetividade das 

práticas de zero rating como forma de melhorar o acesso das populações pobres à rede, os estudos 

empíricos na área são esparsos (Ramos, 2015, p. 2-3). Assim, a escolha feita no país, assim como 

aquela feita na Índia, carece de uma base teórica aprofundada. 
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