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introdução  
 

A lei n. 12.965/14, conhecida como o Marco Civil da Internet, colocou o Brasil no rol dos 

poucos países que regulamentaram o princípio da neutralidade da rede, tema que tem sido alvo de 

grandes discussões legislativas aqui e no mundo. As diversas controvérsias sobre o tema e as 

dificuldades políticas para sua aprovação foram também determinantes para que questões mais 

específicas sobre a aplicação da regra de neutralidade da rede do artigo 9
o
 fossem deixadas para serem 

reguladas na forma de uma regulamentação específica a ser emitida pelo Poder Executivo, por meio de 

um Decreto, ouvidas as recomendações da ANATEL e do CGI.br. 

 Ao longo das próximas páginas, apresentaremos uma proposta de como a regulação específica 

pode (e se deve) propor alternativas ex ante para antecipar conflitos que possam surgir devido a zonas 

cinzentas de interpretação da neutralidade da rede no Marco Civil. O objetivo aqui não é, destarte, 

esgotar as discussões sobre o tema: a nossa meta não é fornecer respostas, mas sim apresentar qual o 

campo temático, os desafios e as regras gerais que, a nosso ver, precisam ser respeitadas.  

 Esta contribuição será dividida em duas partes. Na primeira, apresentaremos um mapeamento da 

literatura e dos conflitos existentes com o objetivo de responder a três perguntas que nos parecem 

essenciais para o debate:  

 Qual o alcance da obrigação de tratamento isonômico previsto no artigo 9
o
 do Marco Civil? 

 Quais são os requisitos técnicos indispensáveis para a prestação de serviços de acesso à 

internet que devem ser considerados como exceção à neutralidade da rede? 

 Quais são os serviços de emergência que devem ser considerados exceção à neutralidade da 

rede? 

 De que forma provedores de acesso podem oferecer planos de acesso patrocinado (zero-

rating) sem violar a regra de neutralidade da rede prevista no Marco Civil? 

 Na segunda parte, iremos propor, de forma substantiva, como a regulação específica do Marco 

Civil pode auxiliar no endereçamento das respostas acima, de forma compatível com o princípio da 

legalidade e buscando preservar os objetivos teleológicos por trás do Marco Civil. 
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1. respondendo perguntas difíceis sobre a neutralidade da 
rede no brasil 
 

1.1. qual o alcance do dever de tratamento isonômico previsto no art. 9
o
? 

Dentro de uma interpretação gramatical, o verbo expressa qual o comportamento esperado do 

agente; diferente do que ocorre em outras propostas regulatórias, o Marco Civil não estabeleceu uma 

obrigação negativa, utilizando o verbo discriminar. A escolha do legislador foi explicitar uma obrigação 

positiva empregando o substantivo tratamento, seguido do complemento de forma isonômica. O uso da 

expressão isonômica merece atenção, pois, na verdade, é pouco comum na legislação nacional
1
, sendo 

fruto da doutrina, que enxerga no caput do art. 5.º da Constituição Federal consagração do princípio da 

isonomia ao dispor que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (Da Silva, 

1993). Os principais dicionários brasileiros também equiparam o conceito de isonomia ao conceito de 

igualdade
2
. Todavia, não é incomum na doutrina brasileira a separação entre igualdade formal e 

igualdade material, sendo a união dessas duas ideias compreendida como a isonomia em si (Cintra, 

Grinover e Dinamarco, 2007). No primeiro caso, refere-se a igualdade de todos os cidadãos 

independentemente de suas características pessoais (ex.: perante o juiz, todos devem ser tratados de 

forma igual); no segundo caso, admitem-se diferenciações entre indivíduos de forma a promover a 

justiça social (ex.: isentar de taxas processuais os mais pobres). Trata-se da consagração da máxima 

“tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente, na medida de suas desigualdades”. Como 

observa Ferreira Filho (2006), a isonomia é tanto uma regra de limitação ao legislador, impedindo que 

reguladores, em face de uma igualdade formal, editem e publiquem regras cujos efeitos gerem 

desigualdades materiais, como uma regra de interpretação, que o aplicador do direito deve observar de 

forma a não criar privilégios com a aplicação da igualdade formal. Logo, o Marco Civil estabelece com a 

palavra isonomia uma ideia de igualdade de pacotes, mas permite que haja discriminações, baseadas em 

critérios técnicos ou serviços de emergência, que possam compensar as desigualdades materiais entre 

diferentes tipos de pacotes. Assim, para que seja permitido atingir o fim social de priorizar uma 

comunicação de emergência, determinado pacote de dados pode ser discriminado; ainda, para que, em 

momentos de congestão, um pacote de dados sensíveis possa trafegar sem prejudicar a experiência de 

navegação do usuário, a discriminação baseada em critérios técnicos poderia ser permitida. Logo, tem-se 

aqui a consagração do princípio da isonomia: pacotes com requisitos técnicos diferentes ou com fins 

sociais específicos poderão ser discriminados, sempre que o objetivo for promover uma “igualdade 

material” entre eles. 

                                                 
1
 Ainda que seja comum na doutrina, a palavra “isonomia” só aparece em dez leis vigentes no País (Segundo dados 

do Portal da Legislação do Governo Federal; pesquisa realizada em 9 jan. 2015), e também não é utilizada na 
Constituição Federal. 
2
 Segundo o Dicionário Aurélio (3. ed., 1999), trata-se da “igualdade de todos perante a lei, assegurada como 

princípio constitucional”; já o Dicionário Houaiss (2. ed., 2009) define que, como o “princípio geral do direito 
segundo o qual todos são iguais perante a lei, não devendo ser feita nenhuma distinção entre pessoas que se 
encontrem na mesma situação”. 
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Todavia, vale explorarmos nesta seção as diferentes interpretações que podem surgir a respeito 

do alcance do dever de tratamento isonômico prescrito no caput do art. 9
o
. Diferente de outras legislações 

nacionais, a redação do art. 9
o
 é econômica em número de palavras e expressões utilizadas, sendo uma 

interpretação especificadora insuficiente para extrair, do enunciado da regra, o seu sentido (o aforismo in 

claris cessat interpretativo não nos parece aplicável ao caput do art. 9
o
). Isso fica claro quando 

confrontamos a redação do art. 9
o
 com a seguinte questão: a obrigação de tratamento isonômico prevista 

no art. 9
o
 abrange todas as situações em que provedores de acesso podem diferenciar pacotes de dados, 

ou refere-se tão somente à obrigação de manter isonômico o tráfego de pacotes de dados no nível lógico 

e de infraestrutura da rede?  

Diferentes respostas hermenêuticas podem ser atingidas dependendo do tipo de interpretação que 

será utilizado pelo aplicador. Uma primeira leitura do caput do art. 9
o
, em conjunto com o § 1

o
 logo em 

seguida, pode conduzir para o seguinte exame lógico: 

(i) o art. 9
o
 fala sobre o “dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem 

distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”; 

(ii) já o § 1
o
, logo em seguida, refere-se à “discriminação ou degradação do tráfego”, atividades 

que possuem relação direta com o tráfego de pacotes de dados no nível lógico e de 

infraestrutura da rede; 

(iii) além disso, o art. 3
o
, inciso VIII, inclui a “liberdade dos modelos de negócios promovidos 

na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei” 

como princípio da disciplina do uso da internet no Brasil; 

(iv) logo, por meio dessa interpretação, o dever de tratamento isonômico previsto no caput do 

art. 9
o
 refere-se unicamente às atividades relacionadas com o tráfego de pacotes de dados – 

transmissão, comutação e roteamento – e, logo, não alcançam eventuais diferenciações entre 

pacotes de dados que possam ocorrer em nível comercial, desde que respeitadas as demais 

regras previstas na legislação (e.g. direitos do consumidor, vedação à práticas 

anticoncorrenciais). 

O raciocínio acima é visto, direta ou indiretamente, em Hobaika e Borges (2014) e Getschko 

(2015), e parece-nos assemelhar com o tipo de interpretação restritiva proposto por Ferraz Júnior 

(2003)
3
. Por meio de uma intepretação restritiva, o aplicador do Direito limita a amplitude de sua 

expressão literal, valendo-se de fundamentos teleológicos e axiológicos para sustentar seu raciocínio. A 

                                                 
3
 Um ponto que pesa contra essa intepretação gramatical é que nos parece que seus defensores buscam extrair do 

texto uma relação de hierarquia entre gênero/espécie que, à nosso ver, é de difícil sustentação. Há várias formas 
de realizar o tratamento diferenciado de pacotes (gênero), não só no tráfego mas também à nível comercial 
(espécies). O § 1

o
, logo, trata somente de uma das espécies (tráfego), o que não significa que, por tratar somente 

de uma dessas espécies, este parágrafo está alterando a semântica do caput do artigo. O fato do legislador não 
incluir um parágrafo específico sobre discriminações comerciais ou não citá-las expressamente no caput não 
significa que esta espécie de discriminação não esteja abrangida, mas pode significar somente que essa espécie 
não possui exceções, diferente do que ocorre com a espécie “tráfego”. 
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interpretação restritiva não ocorre necessariamente quando há uma superabundância de palavras na regra 

posta, mas pode também ocorrer quando há espaços na prescrição normativa, cumprindo assim uma 

função de oposição a uma interpretação extensiva que possa examinar essa vacuidade de forma ampla. 

Uma segunda leitura pode extrair um raciocínio lógico diverso do sentido do “tratamento 

isonômico” previsto no art. 9
o
: 

(i) o art. 9
o
 fala sobre o “dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem 

distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”; 

(ii) a obrigação de tratamento prevista no caput não traz qualquer menção expressa a sua 

aplicabilidade somente a situações de tráfego de pacotes de dados, visto que as expressões 

“transmissão, comutação e roteamento” são utilizadas como complemento do sujeito, e não 

do objeto da prescrição normativa; 

(iii) logo, a regra estabelecida pelo caput do art. 9
o
 é ampla, e prescreve a provedores de acesso a 

tratar pacotes de dados de forma isonômica em qualquer modalidade, seja este no nível 

lógico, de infraestrutura ou de ofertas comerciais; 

(iv) destarte, o § 1
o
 cumpre a função de somente especificar exceções nos casos de 

discriminação ou degradação de tráfego no nível lógico e de infraestrutura; o fato do § 1
o
 

não se referir diretamente a ofertas comerciais não significa que toda a obrigação prescritiva 

prevista no art. 9
o
 não se aplica no nível comercial, mas significa somente que há exceções à 

regra de neutralidade da rede somente no nível lógico e  de infraestrutura, não havendo 

exceções no nível comercial; 

(v) a prescrição prevista no art. 3
o
, inciso VIII, refere-se então a um mandamento hermenêutico, 

que traz ao intérprete a função de analisar, no caso concreto e por meio de métodos de 

resolução de conflitos principiológicos como a razoabilidade e a proporcionalidade, a 

ponderação entre a neutralidade da rede e a liberdade de modelos de negócio;  

A interpretação acima tem sido majoritariamente aceita no – ainda incipiente – debate acadêmico 

sobre o tema (Oliveira, 2014; Câmara dos Deputados, 2014; Caribé, 2014; Antonialli et al, 2015; Artigo 

19, 2015), . Embora se possa afirmar que esta interpretação já estivesse prevista de forma literal no art. 9
o
 

(por meio de um exame gramatical da redação do artigo), parece-nos apropriado denominar essa 

interpretação como extensiva, visto que amplia o sentido da vacuidade identificada na redação do caput, 

de modo a buscar o respeito à ratio legis, pois o regulador não poderia deixar de prever, no sentido dessa 

regra, casos de discriminação comercial e que, como sustentamos no Capítulo 1 desta dissertação, fazem 
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parte das preocupações axiológicas do debate sobre neutralidade da rede, e que também foram constantes 

durante o debate público e legislativo acerca da construção desta redação
4
.  

Vê-se, então, que ambas as interpretações possuem um mesmo objetivo comum: adequar a 

interpretação do art. 9
o
 a suas finalidades teleológicas, ou seja, a função social que a regra de 

neutralidade da rede prevista no Marco Civil deve cumprir. Ainda que nos pareça que a segunda 

intepretação é mais alinhada com os objetivos funcionais de uma regra de neutralidade da rede e que 

houve um relativo consenso social de que essa hermenêutica encontra-se contemplada na redação do 

Marco Civil, a compatibilização entre essas interpretações é de difícil ponderação abstrata, já que, como 

vimos acima, ambos argumentos possuem linhas lógicas admissíveis no âmbito de uma interpretação 

semântica
5
. Para ilustrar essa tensão e sustentar de forma mais elucidativa esta posição, vamos retomar 

essa discussão analisando um caso concreto – a oferta de planos zero-rating –, e que são alvo da nossa 

investigação no item 1.4 a seguir
6
. 

 

                                                 
4
 O relatório do dep. Alessandro Molon sobre o projeto de lei do Marco Civil é explícito em relação a isso: “a 

neutralidade da rede prevista no Marco Civil não proíbe cobrança por volume de tráfego de dados, mas apenas a 
diferenciação de tratamento (…) O que não pode ocorrer, sob risco de se prejudicar a estrutura aberta da Internet, 
bem como a inovação e os consumidores, é aumentar o controle sobre o uso do meio. Modelos diferenciados de 
cobrança e tratamento dos pacotes podem resultar no fim do modelo descentralizado da Internet, o que não seria 
aceitável. Assim, sob a ótica de produção de conteúdo para consumo pela Internet, a proibição do tratamento 
discriminatório prevista no art. 9

o
 busca impedir, entre outros, o aumento significativo dos custos de entrada no 

mercado. Isso porque a possibilidade de tratamento discriminatório leva, naturalmente, à possibilidade de que os 
provedores de serviços de rede cobrem dos produtores de conteúdo por esse tráfego (…) Nesse mesmo sentido, se 
provedores de conteúdo hoje existentes e consolidados no mercado tivessem tido de pagar para tornar os 
conteúdos amplamente disponíveis como o são hoje, muitos modelos de negócio não teriam sido viáveis e muitos 
provedores de conteúdo não teriam entrado no mercado, em prejuízo da inovação, da economia e do bem-estar 
social. (Molon, 2012). A posição foi reafirmada pela presidenta Dilma Rousseff poucos dias após a aprovação do 
Marco Civil, em entrevista realizada no dia 24 de abril de 2014, colocando que “É importante destacar que a 
neutralidade torna inadmissível qualquer restrição da rede por motivos comerciais ou de qualquer outra natureza. 
Assim, o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento, de acordo com o art. 9, tem o dever de tratar de 
forma isonômica quaisquer pacotes de dados sem restrição por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou 
aplicação”(disponível em <http://goo.gl/zi4WmP>. Acesso em: 12 fev. 2015). A posição também foi reafirmada pela 
presidenta em post publicado em seu site, onde coloca que “Algumas empresas queriam cobrar a mais por certos 
tipos de conteúdo na internet, principalmente vídeos. A ideia era criar pacotes específicos de acesso à rede (um 
pacote para ler textos, mais barato; outro pacote com acesso a vídeos online, mais caro; e assim por diante...) A 
neutralidade da rede impede que elas façam isso, pois as obriga a tratar de forma igualitária os pacotes de dados, 
sem fazer distinção por conteúdo, origem, destino etc” (disponível em <http://goo.gl/nTzjpG>. Acesso em: 12 fev. 
2015). 
5
 Não obstante, a posição a favor dessa interpretação restritiva parece-nos muitas vezes assemelhar mais com uma 

busca por loopholes no texto do Marco Civil do que com uma interpretação doutrinária em si. Segundo a tradição do 
direito anglo-saxão, loopholes são ambiguidades ou inadequações de determinado texto legal, que podem ser 
utilizadas para esquivar-se da intenção, implícita ou explícita, da lei. As loopholes são diferentes de lacunas: estas 
são situações de omissão no texto legal e que, para sua aplicabilidade, precisam de uma intepretação (doutrinária, 
legislativa ou judicial). As loopholes decorrem de imprecisões de técnica legislativa, e sua ponderação deve ser feita 
no sentido de entender se a aceitação de determinada loophole irá ou não violar os mandamentos teleológicos por 
trás da regra aprovada.  
6
 Em suma, o que defendemos nesta parte é que a investigação sobre qual interpretação é ou não mais adequada 

depende de uma análise fatiada em três diferentes camadas. Métodos de intepretação que possuem como base 
critérios de coerência (gramatical, lógico ou sistemático) não são suficientes para resolver o conflitos, já que há 
dúvidas razoáveis na forma como o texto encontra-se escrito. Métodos que buscam o consenso sobre a regra 
(histórico, sociológico ou evolutivo) tendem a sugerir que a intepretação extensiva acima apresenta é mais 
adequada, mas não há evidências empíricas suficientes para sustentar que esse tipo de discussão foi, de fato, 
determinante para a redação do Marco Civil. A terceira camada interpretativa refere-se aos métodos que buscam a 
justiça e a função social da regra (métodos teleológicos e axiológicos); todavia, uma intepretação abstrata do 
sentido funcional dessa regra é de difícil ponderação, sendo necessário uma análise mais objetiva dentro de um 
caso concreto – como o zero-rating, que falaremos adiante. 
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1.2. quais são os requisitos técnicos indispensáveis? 

Em 23 de abril de 2014, o Marco Civil foi sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, passando 

a ser a Lei Federal n. 12.965/14, entrando em vigor dois meses após sua publicação. Em linhas gerais, a 

escolha do Marco Civil tendeu para um regime de neutralidade da rede que não admite uma neutralidade 

absoluta, sendo as exceções detalhadas por meio de uma regulação específica, que será emitida pelo 

Poder Executivo, por meio de um Decreto, e que deverá, necessariamente antes de sua publicação, ouvir 

as recomendações da ANATEL e do CGI.br. 

 Esse Decreto regulamentador encontra restrições colocadas pelo próprio artigo 9
o
, além das 

restrições constitucionais de ordem formal (isto é, de não alterar o sentido nem o alcance da lei): as 

exceções somente podem decorrer de requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos 

serviços e aplicações e serviços de emergência. Quando falamos de requisitos técnicos indispensáveis, a 

literatura tem se divido em basicamente em duas categorias: requisitos técnicos relacionados à 

priorização de certos pacotes (prática indispensável para o correto funcionamento da internet atual) e 

àqueles relacionados com a segurança da rede (BEREC, 2012; FCC, 2013). 

 

1.2.1. requisitos técnicos indispensáveis: a priorização de pacotes 

Os protocolos técnicos que baseavam as primeiras redes de comutação por pacotes estabeleciam 

poucas garantias técnicas de que os pacotes de dados que trafegam por meio de sua infraestrutura 

atingiriam o destino no tempo e com a qualidade desejada, já que congestões de rede podiam gerar 

efeitos de latência e perda de pacotes, por exemplo (Leiner et al., 2009). Esse padrão ficou conhecido 

como best efforts delivery (Cerf e Kahn, 1974): por meio desse padrão, a entrega de pacotes de dados 

segue a regra de “melhores esforços”, e, em casos de congestão na rede, os pacotes são colocados em 

espera obedecendo ao critério de first come, first served (isto é, os pacotes que forem enviados primeiro à 

rede serão entregues primeiro). Destarte, o administrador da rede não oferece qualquer garantia em 

relação a um pacote específico, já que a sua entrega irá depender da “fila” de pacotes.  

Todavia, não é errado dizer que o best efforts nunca foi um paradigma absoluto para a internet. 

Conforme aponta Hass (2007), ainda que diversos defensores da neutralidade argumentem que “a 

arquitetura da internet é neutra” (Wu, 2004), que essa neutralidade é o “princípio basilar [foundational 

principle] da internet” (Ammori, 2013b) ou, ainda, que a “rede é burra” (Isenberg, 1997), o próprio 

protocolo TCP/IP nunca foi neutro ou burro, já que sua própria estrutura básica prevê a diferenciação no 

tratamento de pacotes
7
. Por meio do protocolo TCP/IP, os pacotes de dados transmitidos através da rede 

(payloads) são individualmente empacotados e identificados por meio de um cabeçalho de informações 

(IP header), contendo os dados necessários para que provedores de conexão possam identificar como 

tratar o pacote de dados recebido. 

 

                                                 
7
 Nesse sentido, ver Information Sciences Institute – University Of Southern California (1981). 
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Modelo de IP header (IPv6)8 

 

Dentre os campos apresentados supra, é importante destacar o campo traffic class, que cumpre 

duas funções básicas: (i) sinalizar a existência de uma congestão na rede, a partir de uma função 

conhecida como Explicit Congestion Notification (ECN), permitindo a operadores de rede identificar 

rapidamente a existência de uma congestão e reorganizar os pacotes de dados de forma a reduzir a 

latência e jitter; e (ii) permitir a utilização da função Differentiate Services (DiffServ), que permite 

classificar o tipo de dado contido em determinado pacote, endereçando maior ou menor prioridade de 

tráfego para pacotes que estejam carregando dados mais sensíveis à latência
9
. 

Esse modelo estrutural do protocolo TCP/IP, com diversos hardware e software de 

gerenciamento de tráfego atualmente utilizados por provedores de conexão
10

, busca endereçar, de forma 

dinâmica, uma das questões cruciais para a qualidade de experiência dos usuários: nem todos os pacotes 

de dados são iguais, e determinados pacotes são mais sensíveis à latência que outros. Por exemplo, o 

atraso na entrega de um pacote de uma aplicação de VoIP ou de video streaming é muito mais prejudicial 

para a experiência do usuário do que a entrega de um e-mail. Além disso, determinados dados consomem 

muito mais recursos de rede do que outros, e provedores de conexão precisam também endereçar 

estratégias de priorização de tráfego que permitam a gestão eficiente de seus recursos. O gráfico a seguir 

apresenta resumidamente alguns dos principais tipos de dados utilizados hoje na internet, categorizando-

os em relação ao consumo de banda e sua sensibilidade à latência: 

                                                 
8
 Disponível em: <http://goo.gl/BvFBKb>. Acesso em: 12 jan. 2015. 

9
 Ver RFC 2475, “Architecture for Differentiated Services”, dez. 1998. Disponível em: <http://goo.gl/hG8MSf>. 

Acesso em: 25 maio 2014): “characteristics may be specified in quantitative or statistical terms of throughput, delay, 
jitter, and/or loss, or may otherwise be specified in terms of some relative priority of access to network resources. 
Service differentiation is desired to accommodate heterogeneous application requirements and user expectations, 
and to permit differentiated pricing of internet service”.  
10

 A título meramente ilustrativo, ver Cisco Catalyst 6500 (http://goo.gl/7Pv3dK), Oracle Solaris 11.2 
(http://goo.gl/IqRdXO) e Akamai Global Traffic Management (http://goo.gl/aTZjgY). Acesso em: 21 nov. 2014.  
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Aplicações de internet e sua relação com consumo de banda e  

tolerância à latência (próprio autor, baseado em Handley, 2009) 

 

 Todavia, o limite entre práticas legítimas de priorização de tráfego e práticas discriminatórias de 

diferenciação de conteúdos nem sempre é fácil de traçar. Um exemplo disso é o tratamento que 

provedores de acesso têm endereçado ao protocolo bittorrent. Por ser utilizado para download de grandes 

arquivos, como filmes e séries de TV, esse protocolo consome recursos importantes de rede. Por outro 

lado, o protocolo bittorrent fragmenta os arquivos de download e utiliza-se de software P2P para 

descentralizar os servidores, permitindo a estabilidade e a possibilidade de o usuário suspender o 

download e retomá-lo do ponto anterior; esse funcionamento permite que downloads via bittorrent sejam 

altamente resistentes a efeitos de latência. Logo, para um provedor de conexão, parece racional que, em 

momentos de congestão de rede, arquivos de bittorrent sejam colocados em espera em detrimento de 

pacotes mais sensíveis
11

. No entanto, muitas dessas práticas não são informadas aos usuários, e podem 

ser na verdade escapatórias para que provedores de acesso dificultem a utilização de um protocolo que 

consome recursos importantes de sua rede e traz poucos benefícios do ponto de vista financeiro
12

. 

                                                 
11

 Em alguns trabalhos (e.g., Lessig, 2006b; Lennett, 2009), é comum o argumento de que, em vez de priorizar 
pacotes e criar discriminações, provedores de conexão deveriam investir mais na expansão de suas redes. Ainda 
que seja necessário criar incentivos para que provedores de conexão expandam suas redes, essa afirmação não 
resolve a questão de congestão – como mencionam Faulhaber e Farber (2010), expansão de redes leva tempo, 
enquanto situações de congestão precisam ser resolvidas rapidamente. Além disso, há evidências empíricas de 
que congestão de rede pode ocorrer ainda que haja capacidade de banda suficiente (Van Schewick, 2015). 
12

 Por sua eficiência em download e descentralização de servidores, o bittorrent tem sido utilizado como uma 
alternativa gratuita para o download de jogos, músicas e filmes livremente disponibilizados na internet por meio de 
sites como Pirate Bay, e que costumam concentrar uma grande quantidade de arquivos que são disponibilizados à 
margem das leis de direito autoral. 
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Em busca de traçar os limites entre priorizações legítimas e ilegítimas, o relatório da OCDE 

(2007) classifica práticas de priorização de duas outras formas, além do modelo de best efforts: 

priorização por necessidade e priorização ativa.  

 Na priorização por necessidade, deveria haver priorização somente baseada em critérios 

técnicos indispensáveis para a preservação da qualidade de experiência do usuário em momentos de 

congestão na rede ou em situações de latência, e que podem ocorrer mesmo que não haja sobrecarga de 

dados em determinada rede (Van Schewick, 2015; Jarvinen et al., 2012). A definição sobre o que é ou 

não mais sensível a latência teria como base o tipo de pacote de dados, devidamente endereçado pelo IP 

header e/ou identificado pelos sistemas de gerenciamento de tráfego do administrador da rede. Essa 

técnica de priorização somente ocorreria de forma agnóstica (Van Schewick, 2015), ou seja, não 

diferenciariam um pacote de dados com base em uma aplicação específica, mas sim na natureza técnica 

de seu pacote de dados (e.g., para fins de priorização, YouTube e Netflix teriam a mesma preferência). 

Caso não haja congestão na rede ou não haja condições adversas que gerem latência, o administrador de 

rede deverá tratar todos os pacotes de maneira isonômica, obedecendo à regra de best efforts. 

 E como definir os tipos de pacote que precisam ou não de prioridade? Para reduzir a 

discricionariedade de provedores de conexão na eleição de quais pacotes devem possuir ou não 

prioridade, é preciso estabelecer marcos referenciais comuns que possam orientar administradores de 

rede e reguladores. Tendo em vista a natureza global da rede e a necessária interoperabilidade entre 

padrões técnicos das redes interconectadas na internet, regulações que visem estabelecer os critérios 

técnicos específicos podem ser ineficientes ou mesmo levar a um processo de balcanização e isolamento 

da rede nacional das demais interconexões; da mesma forma, as rápidas transformações nos protocolos 

de rede e o surgimento de novas aplicações disruptivas podem rapidamente tornar regras específicas 

obsoletas. Para definir quais regras de priorização devem ser adotadas, há um relativo consenso, em 

ambos os lados do debate, de que regulações ex ante precisam ser flexíveis e abertas suficientemente 

para não impedir o funcionamento regular da rede, abrindo espaço ainda para que administradores de 

rede possam implementar rapidamente recomendações internacionais de órgãos como a IETF (Cooper, 

2013a; Mooyart, 2012; OCDE, 2007; Frieden, 2006). Van Schewick (2009) define um critério lógico 

para que administradores de rede e reguladores possam avaliar se determinada prática de priorização é ou 

não legítima, da seguinte forma: 

(i) Priorização de pacotes em casos de congestão de rede é uma prática legítima, desde que os 

critérios sejam transparentes e a política seja informada ao usuário; 

(ii) A priorização de pacotes deve ser, sempre que possível, não discriminatória; se a 

priorização é estritamente necessária, a prática adotada: 

a. não deve priorizar aplicações específicas em detrimento de outras aplicações 

semelhantes; 
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b. poderá priorizar classes de aplicações mais sensíveis à latência, desde que baseadas em 

critérios técnicos ou em escolhas do usuário. 

O relatório da OCDE (2007) identifica também a prática da priorização ativa como a situação 

em que o administrador da rede resolve que determinados tipos de pacotes de dados devem possuir 

prioridade na entrega, trafegando em velocidades e/ou em níveis de estabilidade maiores e constantes. 

Embora uma primeira análise sugeriria que esse tipo de prática seria proibida, é importante atentar que 

essas limitações não devem recair sobre o uso que usuários fazem de suas redes locais. Por exemplo, 

ainda que uma aplicação de live streaming seja mais sensível à latência do que uma aplicação VoIP, 

determinada empresa pode definir que o VoIP deve ter prioridade em sua rede local. Atualmente, há uma 

série de ferramentas à disposição de usuários para definir níveis de prioridade em suas redes domésticas 

e empresariais, como serviços de Private IP
13

 e configurações específicas de modems e roteadores 

locais
14

. Da mesma forma, usuários podem utilizar software como Virtual Private Networks para alterar 

rotas de tráfego de seus dados, aumentando a velocidade e a estabilidade de determinada conexão. 

Finalmente, recentes desenvolvimentos no campo conhecido como Internet of Things (IoT)
15

 também 

têm suscitado questões sobre a necessidade de priorização para comunicação entre máquinas (M2M), 

ainda que os principais atores da indústria ainda não tenham se engajado fortemente no debate (Ramsey, 

2014; Lawson, 2014; e Swartz, 2014). Ao mesmo tempo em que alguns trabalhos apontam que a 

indústria de IoT deverá se beneficiar com uma regra de neutralidade da rede (Ammori, 2012), a 

comunicação M2M que fundamenta esse setor depende de um nível de estabilidade muito grande, e 

ainda é cedo para entender se problemas de congestão de rede deverão tornar-se um problema e um 

desafio para a neutralidade da rede. 

Para que essas práticas de priorização sejam implementadas sem distorcer os valores por trás da 

neutralidade da rede, os reguladores deveriam se basear em critérios flexíveis de interpretação e que 

possam ser limitados por uma moldura principiológica generalista, a qual poderá estabelecer os seguintes 

racionais: (i) a escolha por formas de priorização que não se baseiem em critérios estritamente técnicos 

deveria ser unicamente alocada ao usuário final em sua rede doméstica ou empresarial, e o provedor de 

acesso não pode impor a um usuário específico a assinatura ou não de um serviço especializado para 

utilização de uma configuração ou software específico para definição de prioridades no roteamento de 

dados nessas redes. 

                                                 
13

 Nesse sentido, ver Verizon Private IP (http://goo.gl/YjdakH).  
14

 Por exemplo, ver: <http://goo.gl/YLB7cz>.  
15

 Internet of Things (ou Internet das Coisas) é um conceito recente, que abrange uma série de tecnologias e 

produtos desenvolvidos com o objetivo de interligar equipamentos e objetos eletrônicos à internet, com diversos 
objetivos diferentes. Uma geladeira, por exemplo, poderia conectar-se à internet para enviar um aviso automático 
no celular do usuário de que determinado alimento está em falta; ainda, uma máquina industrial pode estar 
conectada à rede para que um operador central possa analisar seus níveis de produtividade remotamente. 
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Modelos de priorização de tráfego 

Tipo de priorização Descrição 

best efforts 

A entrega de pacotes de dados segue a regra de “melhores esforços”, de acordo com as 

especificações de cada IP header. Em casos de congestão na rede, os pacotes são colocados em 

espera obedecendo ao critério de first come, first served (isto é, os pacotes que forem enviados 

primeiro à rede serão entregues primeiro). 

priorização por 

necessidade 

Os pacotes são entregues obedecendo ao critério de first come, first served. Em casos de 

congestão, o administrador da rede pode decidir que determinados pacotes possuem prioridade 

na entrega, conforme a sua sensibilidade a delay e jitter. As preferências também podem ser 

definidas pelo usuário no roteamento local ou através da contratação. 

priorização ativa 

Determinados tipos de pacotes de dados possuem prioridade na entrega, trafegando em 

velocidades e/ou níveis de estabilidade maiores e constantes, independentemente da existência 

de congestão na rede. 

 

1.2.2. Requisitos técnicos indispensáveis: a segurança da rede 

A questão de segurança na rede (cybersecurity) também tem sido alvo de diversos debates no 

campo de políticas públicas, e algumas das propostas interseccionam-se com a neutralidade da rede. 

Determinadas tecnologias, sites e aplicativos podem ser ameaças de segurança para usuários, empresas e 

governos, e bloqueios podem ser necessários para evitar a expansão dessas ameaças (Macdonald e 

Cannella, 2014). Governos e provedores de conexão precisam de um marco regulatório flexível para 

implementar inovações em suas redes que possam permitir o desenvolvimento de ferramentas mais 

modernas de segurança digital, como firewalls, software de segurança de rede, monitoramento de 

infraestruturas e bloqueios automáticos de ameaças (Crews, 2013). 

 Nos EUA, esse debate tem sido bastante ativo desde 2009, quando a Casa Branca divulgou o 

estudo Cyberspace Policy Review, contendo uma série de diretrizes sobre segurança na internet, com o 

objetivo de pautar futuras políticas públicas no assunto
16

. Desde então, diversas iniciativas legislativas no 

Congresso dos EUA têm buscado endereçar essa questão, com várias associações civis criticando a 

forma vaga como as possibilidades de bloqueio são definidas nesses projetos (Masnick, 2014a), e 

propostas que buscam dar à presidência dos EUA o poder de interromper as comunicações via internet 

em casos de guerra ou emergência – o que alguns estudos têm chamado de “internet kill switch” 

(Opderbeck, 2012).  

 De fato, a preocupação com cybersecurity não é recente, mas tem ganhado maior relevância nos 

últimos anos – no Brasil, as denúncias de Edward Snowden em 2013 trouxeram grande instabilidade 

política e levaram inclusive a alterações no Marco Civil (Greenwald, 2014). Esse caso contribui para 

desmistificar a ideia geral que havia em torno de ameaças de segurança na rede: não se trata mais de 

hackers e grupos isolados que promovem esses ataques de forma descentralizada, mas empresas, 

organizações criminosas, estruturas e até mesmo governos de outros países. 

                                                 
16

 Disponível em: <http://goo.gl/ccBnh>. Acesso em: 25 out. 2014. O estudo não foca na problemática da 
neutralidade da rede em si; todavia, o trabalho reconhece como um dos objetivos de médio prazo de uma política 
em segurança na rede desenvolver “solutions for emergency communications capabilities during a time of natural 
disaster, crisis, or conflict while ensuring network neutrality”.  
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 Como apontam Ammori e Poellet (2010), as ameaças de segurança na rede podem ser divididas 

em pelo menos três categorias: 

(i) Espionagem – acesso não autorizado a informações confidenciais de governos, empresas e 

usuários; 

(ii) Ataques – sabotagem de infraestruturas de rede, interferências em redes wireless e ataques 

distribuídos de negação de serviço (Distributed Denial of Service – DDoS); 

(iii) Outros tipos – fraudes bancárias, roubo de senhas, perfis falsos, vírus e malwares etc.  

Sob a ótica da neutralidade da rede, é importante ressaltar o caso dos ataques DDoS. Como 

apontam Ammori e Poellet (2010), esse tipo de ameaça geralmente envolve milhares de computadores, 

agindo em conjunto por meio de um servidor central, e que solicitam acesso a determinado site ou 

aplicação simultaneamente, sobrecarregando os recursos da rede e impedindo que outros usuários 

possam acessar esse site ou aplicação; fazendo uma analogia com a telefonia tradicional, é como se 

diversas pessoas estivessem ligando simultaneamente para um mesmo número, com o mero objetivo de 

congestionar as linhas. 

Esse tipo de ameaça pode ser combatido com ferramentas de gerenciamento de tráfego 

desenvolvidas por provedores de conexão. Logo no início de um ataque DDoS, essas ferramentas podem 

identificar um padrão de comportamento anormal de tráfego e bloquear o acesso dos computadores 

envolvidos em um ataque DDoS para impedir que outros usuários sejam prejudicados em sua experiência 

de navegação. Além disso, essas ferramentas podem ajudar a identificar a origem desses ataques, 

contribuindo para investigações futuras. Nessas situações, há uma clara exceção ao princípio da 

neutralidade da rede: há um bloqueio a uma comunicação específica, baseada em critérios de 

discriminação dessa comunicação das demais. 

Ainda que os motivos sejam legítimos e haja um relativo consenso acadêmico sobre a 

necessidade de se combaterem ataques DDoS, há uma preocupação de acadêmicos e associações civis 

(Masnick, 2014a) de que bloqueios e discriminações específicas possam ser realizados por provedores de 

conexão com objetivos comerciais, utilizando a segurança da rede como salvaguarda. Autores como 

Ammori e Poellet (2010) têm apontado que situações limítrofes entre uma ameaça de segurança à rede e 

uma prática com objetivos anticoncorrenciais dificilmente serão resolvidas por uma regulação ex ante 

específica; nesse sentido, uma regra eficiente deveria prever flexibilidade suficiente para que provedores 

de acesso possam discriminar pacotes de dados especificamente em casos de proteção dos usuários e 
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segurança da rede, bem como prever critérios procedimentais para que a autoridade reguladora possa 

avaliar se aquela prática é ou não razoável
17

. 

 

1.3. o que são serviços de emergência? 

A questão sobre as exceções à neutralidade da rede no caso de serviços de emergência tem sido 

discutida desde a Open Internet Order do FCC em 2010, mas ganhou pouco destaque na academia. No 

Brasil, a questão surgiu a partir do projeto de lei do Marco Civil, mas também não houve 

aprofundamento técnico ou regulatório suficiente para definir o que seria considerado uma comunicação 

de emergência. Todavia, esses conceitos já se encontram explorados em diversas legislações nacionais, 

bem como estão sendo desenvolvidos em trabalhos técnicos de órgãos multissetoriais. 

 Basicamente, as abordagens sobre o que seria considerado um “serviço de emergência” dividem-

se em dois caminhos: serviços equivalentes ou substitutos às ligações de emergência na telefonia 

tradicional, e as comunicações em casos de emergência pública ou interesse nacional. 

 

Serviços públicos de emergência 

No primeiro caso, diversos estudos técnicos têm apontado a possibilidade de utilização do 

protocolo TCP/IP e das redes wireless conectadas à internet pública para o envio de mensagens de 

emergência e geolocalização, e alguns países como os EUA já analisam planos nacionais de migração do 

transporte de comunicações de emergência para sistemas de comutação por pacotes por meio do 

protocolo TCP/IP
18

. Em 2013, RFC 6881 da IETF abordou a discussão sobre o uso de VoIP para permitir 

ligações de emergência. Segundo essa diretiva, uma ligação de emergência é diferente de outras ligações 

porque possui um label específico (URN), que permite mensurar a localização do usuário emissor da 

mensagem. Dessa forma, a rede responsável pela transmissão da ligação pode identificar a localização do 

usuário e redirecionar a mensagem para o serviço de emergência mais próximo (e.g., polícia, corpo de 

bombeiros). Na RFC 6881, a IETF recomenda que as redes baseadas em IP devem possuir serviços 

específicos que permitam essa identificação da localização do emissor; caso a rede não tenha essa 

capacidade técnica, o operador da rede deverá exigir que os terminais conectados à rede possam informar 

automaticamente à rede a localização (ex.: GPS). No caso da recomendação E.106 da UIT, a organização 

indica que, uma vez que as comunicações de emergência se encontrem devidamente sinalizadas de 

acordo com as recomendações técnicas internacionais (como a RFC 6881 supradescrita), operadores de 

                                                 
17

 Uma questão em aberto e que ficou em evidência a partir dos anos 2010 foi a possibilidade de ataques DDoS 
serem utilizados como forma de protesto (hacktivism), de forma equivalente às manifestações tradicionais. Um dos 
casos mais emblemáticos sobre esse tema envolveu, em 2010, ataques DDoS realizados contra os sites da Visa e 
Mastercard após essas empresas passarem a bloquear doações ao site Wikileaks, entidade que revelou diversos 
documentos sigilosos sobre operações de inteligência do governo estadunidense. Esse e outros casos levantaram 
questões sobre até que ponto esses ataques podem ter fins legítmos, e serem cobertos pela direito à liberdade de 
expressão e de livre manifestação. Para uma revisão ampla sobre esse e outros temas relacionados a hacktivism, 
ver MacKinnon (2012). 
18

 Nesse sentido, ver: <http://goo.gl/mexn3m>. Acesso em: 6 dez. 2014. 
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rede deem prioridade a essas comunicações, independentemente da existência de congestão em suas 

redes. 

No Brasil, a Resolução n. 357 da Anatel traz a definição de serviço público de emergência como 

“a modalidade de Serviço de Utilidade Pública que possibilita ao interessado solicitar o atendimento 

imediato, em virtude de situação emergencial ou condição de urgência”
19

. No regulamento do serviço 

SMP, a Anatel elenca como serviços públicos de emergência, cujo acesso deve ser garantido a todos os 

usuários, aqueles prestados por polícia militar e civil, corpo de bombeiros, serviço público de remoção de 

doentes (ambulância), serviço público de resgate a vítimas de sinistros, e defesa civil
20

. 

 

Comunicações oficiais de emergência 

Priorizar comunicações oficiais ou em casos de emergência não é novidade para operadores de 

rede, e diversas legislações nacionais inclusive impõem essa obrigação a provedores. Nos EUA, a FCC 

mantém um programa denominado Telecommunications Service Priority (TSP), que obriga provedores 

de acesso a fornecerem tratamento prioritário a serviços que sejam considerados de emergência e de 

interesse nacional crítico, em caso de calamidades como desastres naturais e outras situações em que há 

potencial risco às  vidas e propriedade de cidadãos estadunidenses
21

. 

No Brasil, o Regulamento de SCM da Anatel estabelece, em seus arts. 59 a 61, que provedores de acesso 

devem “atender com prioridade o Presidente da República, seus representantes protocolares, sua 

comitiva e pessoal de apoio, bem como os Chefes de Estado estrangeiros, quando em visitas ou 

deslocamentos oficiais pelo território brasileiro, tornando disponíveis os meios necessários para a 

adequada comunicação dessas autoridades”, bem como “colocar à disposição das autoridades e dos 

agentes da defesa civil, nos casos de calamidade pública, todos os meios, sistemas e disponibilidades que 

lhe forem solicitados com vista a dar-lhes suporte ou a amparar as populações atingidas, na forma da 

regulamentação”. 

 

 

1.4. liberdade de cobranças diferenciadas: o zero-rating no Marco Civil 

Em outros trabalhos, apontamos que a discriminação por preço também é uma forma de violação 

ao princípio da neutralidade da rede. Provedores de acesso podem monitorar o fluxo de informações 

trafegadas em suas redes, e exigir que determinados conteúdos possam ser tarifados de forma diferente 

dos demais (e.g., o usuário ter que pagar uma taxa extra para utilizar aplicações VoIP). Em Ramos 

(2014c), argumentamos que a possibilidade de discriminação por preço possibilitaria, na prática, que 

provedores de acesso tornassem a rede mais centralizada, podendo definir, por exemplo, quais aplicações 

                                                 
19

 Art. 4.º, IV. 
20

 Art. 116. 
21

 Disponível em: <http://goo.gl/lduytq>. Acesso em: 16 jul. 2014. 
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e conteúdos serão “mais caros” e quais empresas serão parceiros comerciais das operadoras, possuindo 

benefícios na oferta a usuários finais. Por outro lado, também é comum o argumento de que, nesse 

modelo, é possível oferecer planos básicos muito mais em conta para usuários de baixa renda, 

compensando esses preços com planos mais sofisticados e caros e oferecendo assim uma maior 

democratização do acesso. Nesse sentido, tem sido comum a prática de dar gratuidade ao acesso a 

determinadas aplicações e conteúdos, modelo que tem sido popularizado sob a alcunha de zero-rating. 

Neste item, iremos explorar um pouco a emergência desse modelo em países em desenvolvimento, quais 

as principais características em comum entre os países que adotaram esse modelo, suas possíveis 

consequências adversas e as soluções propostas para avaliar e direcionar uma solução regulatória para o 

tema no Brasil. 

 

1.4.1. o que é zero-rating? 

 Zero-rating refere-se a uma série de estratégias comerciais desenvolvidas por provedores de 

acesso mobile em parceria com provedores de aplicações e que visam oferecer gratuidade no tráfego de 

dados para determinada aplicação e serviço específico, e que ganharam popularidade em países em 

desenvolvimento desde o início dos anos 2010. Ao contrário do mercado de banda larga, é comum que 

operadoras ofereçam a seus usuários planos de acesso à internet com limites de volume de tráfego 

mensais – por exemplo, em um plano de 100 MB, o usuário somente poderá utilizar internet 3G em seu 

dispositivo móvel até o limite de 100 megabytes de tráfego download e upload por mês. Por meio de 

estratégias de zero-rating, operadoras elegem determinadas aplicações e sites cujo tráfego gerado não 

será contabilizado para esses limites, de forma que o usuário poderá acessar esse site ou aplicação 

ilimitadamente, independentemente da contratação de um plano específico de acesso à internet. 

Uma das primeiras iniciativas nesse sentido é o Facebook Zero, programa mantido desde 2010 e 

por meio do qual a empresa firma parcerias comerciais com provedores de acesso para que estes 

ofereçam a seus usuários acesso ao Facebook sem custos de tráfego
22

. Outros grandes provedores de 

conteúdo também desenvolveram suas iniciativas de zero-rating: o Twitter mantém iniciativas similares 

desde 2012, e recentemente organizou todas essas parcerias dentro da sua divisão conhecida como 

Twitter Access
23

. Entre 2012 e 2014, a Google manteve o programa Google Free Zone, por meio do qual 

usuários das operadoras parceiras poderiam utilizar o Google Search, Gmail e Google Plus sem custo de 

dados
24

. 

                                                 
22

 Nesse sentido, ver: <http://goo.gl/Zg50Ww>. Acesso em: 8 ago. 2014. 
23

 Disponível em: <http://goo.gl/ZH0ztr>. Acesso em: 10 out. 2014. Ainda que a Twitter não divulgue em seu site 
que o programa Twitter Access inclui iniciativas de zero-rating, diversas operadoras têm publicado suas parcerias 
com a Twitter nesse sentido, como a Ucell no Uzbequistão, Moblink no Paquistão, Reliance na Índia, Ncell no Nepal 
e Claro no Brasil (respectivamente: <http://goo.gl/uA1wqS>, <http://goo.gl/u6vrWM>, <http://goo.gl/AKFjt>, 
<http://goo.gl/3P6A2D> e <http://goo.gl/hQSjX1>. Acesso em: 8 ago. 2014). 
24

 Uma versão em cache do site do programa ainda está disponível em Archive Wayback Machine: 
<http://goo.gl/gDkXHq>. Acesso em: 12 dez. 2014.  
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Estratégias de zero-rating têm sido adotadas há vários anos pelo setor mobile, mas o debate 

acadêmico sobre o assunto foi praticamente ignorado até 2014, com poucos trabalhos explorando os 

efeitos desse modelo de estratégia comercial e a sua relação com a neutralidade da rede, e dois fatores 

foram fundamentais para que esse assunto entrasse na pauta de discussão. Em janeiro de 2014, a AT&T 

anunciou seu programa Sponsored Data Plan, por meio do qual provedores de conteúdo poderiam 

“patrocinar” o consumo de dados de seus usuários
25

. O anúncio, poucos dias antes da decisão do caso 

Comcast v. FCC
26

, causou imediata reação de diversas associações que defendiam a neutralidade da rede 

no país (Weinberg in Fung, 2014), assim como despertou a atenção de diversos acadêmicos (Crawford in 

Talbot, 2014; Van Schewick, 2014). 

O segundo fator foi a tendência de incluir o zero-rating na temática de desenvolvimento
27

. Esse 

foco teve início a partir de alguns trabalhos que apontaram que o foco inicial de estratégias de zero-

rating teve início em países em desenvolvimento (Ramos, 2014d; Talbot, 2014), e que os discursos de 

desenvolvimento passaram também a fazer parte dos discursos comerciais adotados por importantes 

players. A Facebook, por exemplo, passou a incluir o Facebook Zero dentro do rol de aplicações que 

fazem parte do Internet.org, uma iniciativa global de diversas empresas, lideradas pela Facebook, e que 

tem como objetivo promover iniciativas e estudos que possam contribuir para reduzir o custo de acesso à 

internet, aumentar a eficiência no tráfego de dados em aplicativos mobile e desenvolver novos modelos 

de negócio que podem contribuir para conectar as pessoas à internet (Internet.org, 2013). Em julho de 

2014, a Internet.org lançou a sua primeira iniciativa de zero-rating na Zâmbia, por meio da qual os 

usuários da Airtel podem acessar diversos aplicativos pré-selecionados, como Facebook, Messenger, 

Wikipedia e AccuWeather, sem pagar por tarifas de dados. 

Esse tipo de discurso também está presente no Wikipedia Zero, programa que existe desde 2011 

e que ganhou relevância na mídia a partir da premiação de seu modelo no festival SXSW 2013
28

. Com o 

objetivo de “tornar o conhecimento mais acessível”, o programa conduzido pela Wikimedia Foundation 

permite a usuários das operadoras parceiras acessar o conteúdo da Wikipedia de graça, sem incorrer em 

tarifas pelo acesso de dados. A partir do momento em que analistas passaram a criticar os planos de zero-

rating, o Wikipedia Zero tem sido o contraponto natural a diversos argumentos contrários ao zero-rating, 

inclusive no Chile, que se tornou em 2014 o primeiro país do mundo cuja autoridade regulatória passou a 

proibir expressamente as estratégias de zero-rating no país
29

. 

A discussão acadêmica sobre zero-rating ainda é embrionária; entre os trabalhos publicados, 

observa-se poucas iniciativas empíricas; a maior parte dos trabalhos e artigos publicados procura realizar 

                                                 
25

 Disponível em: <http://goo.gl/7YSE3V>. Acesso em: 20 nov. 2014. 
26

 Ver item 1.5.1. 
27

 Esse tema foi, inclusive, objeto de um painel específico no último Internet Governance Forum, promovido pelo 
Center for Democracy and Technology (A transcrição do painel está disponível em: <http://goo.gl/1xSNlh>. Acesso 
em: 15 jan. 2015). 
28

 Disponível em: <http://goo.gl/hUCZCB>. Acesso em: 20 nov. 2014. 
29

 Disponível em: <http://goo.gl/HDau1P>. Acesso em: 20 nov. 2014. 
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discussões à nível mais teórico, adotando perspectivas como os efeitos do zero-rating para os usuários e 

sua relação com o acesso à rede, efeitos dessas iniciativas na competição e consequências adversas 

dessas estratégias para o desenvolvimento tecnológico de países em desenvolvimento. Discutiremos um 

pouco desses trabalhos e perspectivas nas próximas páginas. 

 

Estudos empíricos sobre os efeitos de estratégias zero-rating 

Poucos estudos empíricos têm sido dedicados para entender quais as consequências de planos de 

zero-rating para o desenvolvimento do mercado mobile. Em Ramos (2014d), conduzimos um estudo 

para identificar o que há de comum entre países em que planos de zero-rating estabeleceram-se primeiro 

e com mais sucesso, e quais as possíveis consequências dessas práticas. Para responder a essas perguntas, 

analisamos países em que Facebook, Google, Twitter e Wikimedia Foundation desenvolvem ou 

desenvolveram entre 2010 e 2014 estratégias de zero-rating em parceria com operadoras locais, 

coletando dados sobre a penetração da internet móvel nesses países, o nível de desenvolvimento da 

indústria de tecnologia local, o grau de dominância exercido por esses quatro provedores de aplicações 

no país e se há ou não um debate regulatório sobre neutralidade da rede e zero-rating no país (a tabela 14 

a seguir apresenta um resumo dos principais resultados). Os resultados do estudo apontaram que: (i) há 

uma posição dominante dos quatro grandes provedores de conteúdo analisados entre os sites mais 

acessados desses países, o que permite assumir que dar acesso gratuito a usuários desses países tenderá a 

satisfazer melhor as expectativas que esses usuários possuem sobre quais sites gostariam de acessar na 

internet; (ii) o número de planos de telefonia móvel ativos nos países analisados é bastante alto, mas a 

penetração da internet ainda é baixa (em geral, abaixo de 50%), e o preço de um plano de internet no 

celular é muito caro, custando uma média de 9,76% do PIB per capita (em países como no Congo, esse 

custo pode chegar a 126% do PIB per capita); (iii) há relevantes barreiras para o desenvolvimento de 

uma indústria tecnológica local; e (iv) dentre todos os países analisados, poucos começaram a promover 

discussões regulatórias mais sofisticadas sobre o papel da tecnologia no desenvolvimento local e a 

importância de regras de neutralidade da rede
30

. 

                                                 
30

 É difícil assumir que estratégias de zero-rating proliferaram por causa das características apontadas 
anteriormente, ainda que pareça claro que essas particularidades contribuíram para a expansão dessas estratégias. 
Em países com as características citadas, estratégias zero-rating podem servir como importantes portas de entrada 
de usuários mais pobres para a internet, funcionando como iniciativas de marketing eficientes para operadoras 
mobile (Ainda que esses discursos sejam comuns no campo teórico e também em discursos dos principais players 
do mercado, não foram localizados estudos empíricos suficientes para fundamentar essas afirmações; em países 
desenvolvidos, há evidências recentes de que programas como o Sponsored Data da AT&T não estão tendo 
sucesso comercial, como aponta Becker, 2014). 
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Tabela 13. Comparativo entre países em que há oferta de zero-rating das aplicações Facebook, Google, Twitter e 

Wikipedia entre 2010 e o primeiro semestre de 201431 

País 

Usuários 

de 

internet 

(/100 

pessoas) 

Linhas de 

celular ativas 

(/100 pessoas)  

Preço médio de planos 

de internet móvel (% 

do PIB per capita) 

GCI 

Technological 

readiness 

(nota)  

GCI 

Innovation 

(nota)  

EUA 84,2 96 2,1 5,7 5,4 

Reino Unido 89,8 124 0,3 6,1 4,9 

Alemanha 84 119 0,4 5,7 5,5 

Japão 86,3 115 1,5 5,6 5,5 

Brasil 51,6 135 4 4,1 3,4 

Países em que há 

oferta de zero-

rating 

41,18 112,83 9,66 3,76 3,36 

  

Em novembro de 2015, o relatório da Digital Fuel Monitor (2014) sobre a competitividade no 

setor mobile comparou diversos países pertencentes à União Europeia e à OCDE para investigar o 

impacto do zero-rating nesses países. A primeira conclusão relevante desse trabalho é que, dentre os 41 

países analisados, estratégias de zero-rating foram implementadas durante 2014 em 32 desses países, 

beneficiando ao menos 75 aplicações mobile diferentes. Dentro os 9 países analisados que não 

desenvolveram essas estratégias, dois proibiram expressamente iniciativas zero-rating (Chile e Noruega), 

e outros seis não possuem leis vigentes, mas os atuais governos e agências regulatórias já se 

posicionaram favoravelmente à adoção de uma regra de neutralidade no país, ainda que não tenham se 

posicionado especificamente sobre zero-rating (Japão, Islândia, Letônia, Finlândia e Estônia). 

 A segunda conclusão relevante do estudo da Digital Fuel Monitor é sobre o preço do acesso à 

internet mobile nos países cujas operadoras implementaram serviços zero-rating. Entre essas operadoras, 

o custo de planos de acesso 3G e 4G aumentaram de forma expressiva ao longo de 2014, especialmente 

entre operadoras que oferecem serviços zero-rated de vídeo, por meio de parceiros ou empresas de seu 

mesmo grupo econômico; em um dos casos, uma operadora zero-rated triplicou o preço de seus planos 

de acesso 4G. O estudo conclui que a oferta de zero-rating, aliado  ao aumento dos preços da banda larga 

móvel, possui consequências adversas para a competitividade e para o acesso à rede, reduzindo a 

capacidade de escolha dos usuários (que, caso não queiram usar determinado serviço zero-rated, 

enfrentarão custos altos de banda larga) e a competitividade em relação a outras aplicações (enfrentarão 

altas barreiras de acesso para competir com aplicações zero-rated), especialmente caso as aplicações 

privilegiadas sejam de titularidade de empresas do mesmo grupo econômico das operadoras. 

 A terceira conclusão relevante desse estudo foi publicada em fevereiro de 2015
32

. Ao analisar os 

preços de acesso à internet mobile em diversos países europeus e compará-los ao caso da Holanda. Em 

                                                 
31

 Os dados dessa pesquisa foram coletados do Banco Mundial, da União Internacional de Telecomunicações e do 
relatório de competitividade global do Fórum Econômico Mundial (respectivamente: <http://goo.gl/n5vCee>, 
<http://goo.gl/PKPyBp>, <http://goo.gl/ryb9pX>, e <http://goo.gl/ZbnCHs>. Acesso de todos em: 31 jul. 2014). Para 
mais sobre a metodologia utilizada, ver Ramos (2014d). 
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janeiro de 2015, a autoridade regulatória da Holanda multou uma operadora local por oferecer planos de 

zero-rating, o que violaria, na interpretação da agência, a regra de neutralidade da rede vigente no país. 

Logo em seguida à decisão, tem sido observada uma tendência das operadoras locais em aumentar o 

limite da franquia de seus usuários, sem alteração dos preços – a operadora KPN, principal alvo da 

investigação do relatório, dobrou o limite de franquia de seus planos, o que gerou uma redução, pela 

metade, do preço médio por gigabyte na banda larga mobile. Destarte, o relatório afirma que o caso 

sugere que, caso o zero-rating seja proibido, pode haver incentivos econômicos para que operadoras 

reduzam o custo de seus planos de banda larga mobile, com o objetivo de incentiva o uso geral da 

internet por seus usuários, beneficiando inclusive serviços oferecidos pela própria operadora. 

  

Zero-rating e a perspectiva do usuário 

Mas, afinal, planos de zero-rating são benéficos para os usuários? Ou os usuários são 

prejudicados com a proliferação desse tipo de iniciativa? Essas são questões difíceis de responder, na 

medida em que contrapõem dois diferentes referenciais analíticos. O primeiro referencial parte da 

premissa de que “qualquer acesso gratuito é benéfico, ainda que seja limitado a uma ou poucas 

aplicações”
33

. Por essa perspectiva, usuários de planos zero-rating estão sendo beneficiados com a 

possibilidade de acessar o seu conteúdo favorito gratuitamente, o que significa que a internet é, para esse 

usuário, mais valiosa e útil. Especialmente no caso de redes sociais e sites de conteúdo educativo, dar a 

usuários a capacidade de acessarem esses conteúdos gratuitamente pode expandir suas capacidades
34

, 

promover a participação social e política
35

 e dar acesso a mais informação e conhecimento
36

.  

 Por sua vez, o segundo referencial parte da premissa de que “o acesso a somente um ou poucos 

conteúdos selecionados pode reduzir as capacidades dos usuários”. Essa é a perspectiva adotada por 

Susan Crawford (in Talbot, 2014), quando esta afirma que “for poorer people, Internet access will equal 

Facebook. That’s not the Internet—that’s being fodder for someone else’s ad-targeting business [...] 

that’s entrenching and amplifying existing inequalities and contributing to poverty of imagination – a 

crucial limitation on human life”
37

. Essa abordagem considera que o zero-rating traz pelo menos três 

consequências negativas para os usuários. A primeira é a possibilidade de que governos utilizem do zero-

rating para aumentar o filtro de informações na rede e influenciar no consumo de conteúdo dos usuários, 

especialmente em países em desenvolvimento sujeitos a regimes autoritários. A segunda consequência 

seria a criação de barreiras de exclusão social e a potencial divisão entre a “internet dos ricos” e a 

                                                                                                                                                            
32

 Disponível em: < http://goo.gl/9bHjGF>. Acesso em: 15 fev. 2015. 
33

 Esse é, direta e indiretamente, o referencial adotado pelos white-papers produzidos pela Internet.org, disponíveis 
em <http://goo.gl/VaicFM> e <http://goo.gl/yUu8NL>. Acesso em: 15 fev. 2015.  
34

 A utilização dessa expressão aqui é uma referência direta ao conceito de capacidade de Sen (1999). 
35

 Uma série de trabalhos tem enfatizado a importância de redes sociais para o aperfeiçoamento da democracia. 
Nesse sentido, ver Earl e Kimport (2013) e Mackinnon (2012). 
36

 Ver nota 30. 
37

 Nessa mesma linha, ver Malcom (2014), Macdonald (2014) e Crawford (2015).  
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“internet dos pobres”
38

: esta última seria a periferia do sistema, com acesso limitado a recursos e que, a 

longo prazo, tenderia a aumentar barreiras de exclusão social, na medida em que os mais pobres seriam 

cada vez mais diferentes dos ricos no que se refere a acesso a informação, ferramentas de comunicação e 

interação social. Com a cobrança diferenciada, seria reproduzida a mesma separação social que ocorre 

nas cidades brasileiras hoje: periferias com acesso limitado a equipamentos culturais e serviços de 

qualidade, e anéis de riqueza em que seriam construídas barreiras de estratificação social com o objetivo 

de afastar a presença e entrada da periferia nessas praças. Finalmente, a proliferação de modelos de zero-

rating pode criar efeitos de walled-gardens, em que os usuários reduzem o interesse em sair das 

aplicações gratuitas e explorar os demais conteúdos da rede, reduzindo a possibilidade de que esses 

usuários venham, no futuro, a aprofundar-se em determinados temas e construir seus próprios conteúdos 

(Surman et al., 2014). 

 

Zero-rating e desenvolvimento: uma análise schumpeteriana 

 O tema do zero-rating também está intimamente ligado aos estudos que identificam o papel vital 

de conteúdo e inovação local para o desenvolvimento
39

. Os dados apresentados em Ramos (2014d) e 

Digital Fuel Monitor (2014) e sintetizados anteriormente sugerem que estratégias de zero-rating podem 

potencialmente levar a uma maior concentração de mercado e à persistência de situações de monopólio 

que podem gerar consequências adversas à indústria local de conteúdo e aplicações, aumentando as 

barreiras para inovadores que desejam competir com players já estabelecidos e cujo mercado encontra-se 

resguardado por estratégias de zero-rating. Essa problemática pode ser analisada a partir de duas 

molduras teóricas diferentes. 

Uma lente de análise schumpeteriana (Schumpeter, 2006) sugere que a lógica da competição na 

camada de conteúdo da rede é de que uma empresa monopolista tende a manter sua posição dominante 

até que surja um novo competidor que traga algo inovador para o mercado, superando assim o player 

anterior (Katz e Shelanski, 2005). Essa perspectiva estruturalista de “destruição criativa” é, na verdade, o 

motor principal do processo de empreendedorismo, com empreendedores desenvolvendo novas 

tecnologias mais eficientes e que melhor respondem às expectativas do mercado, superando 

competidores que não produzem mais produtos e serviços à altura das expectativas do mercado e 

desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento
40

. 

Todavia, estratégias de zero-rating tendem a romper com o ciclo da destruição criativa. Ao 

permitir que provedores de acesso tenham a capacidade de escolher qual conteúdo ou aplicação ficará 

sujeita à gratuidade de tráfego – logo, podendo escolher os vencedores e perdedores de determinado 

                                                 
38

 Para uma visão contrária a esse ponto de vista, ver Swanson (2015). 
39

 Ver introdução deste trabalho. 
40

 Evidências empíricas sugerem que “between one third and one half of the differences in economic growth across 
countries can be explained by differing rates of entrepreneurial activities” (SOBEL, [s.d.], disponível em 
<http://goo.gl/RQhUh>). 
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setor do mercado –, a dinâmica da inovação altera-se profundamente (Berners-Lee, 2015; Van Schewick, 

2014). Essa tem sido a principal lente teórica adotada no debate acadêmico, inclusive em carta enviada 

no início de 2015 à FCC por diversos pesquisadores estadunidenses
41

. Nesse cenário, as aplicações de 

maior sucesso não serão necessariamente aquelas que possuem a melhor tecnologia e desenvolvem o 

melhor produto, mas sim as aplicações que conseguirem a melhor condição de acesso junto a provedores 

de acesso
42

. Destarte, se determinada startup resolve competir em um setor em que já existe um 

concorrente que possui um acordo de zero-rating com um provedor de acesso, essa startup deverá 

enfrentar a barreira de que, pela perspectiva do usuário, a aplicação oferecida por esta é paga, enquanto a 

do concorrente é gratuita
43

. Essa constatação é crítica em países onde o preço da banda larga móvel 

ainda é alto. Ainda no mesmo exemplo, a startup poderia alternativamente negociar junto à mesma 

operadora as mesmas condições de zero-rating, o que pode custar a essa empresa o pagamento de “taxas 

de acesso” ou mesmo a execução de acordos de divisão de receitas (revenue sharing agreements) com a 

operadora, um cenário que também levaria ao aumento das barreiras de entrada
44

 – o que também é um 

ponto crítico em países cujas condições para inovação e apropriação tecnológica são muito diferentes 

daquelas observadas em países desenvolvidos
45

. 

 

                                                 
41

 A carta, assinada por 36 pesquisadores, incluindo Jack Balkin, Yochai Benkler, Nicholas Economides, Brett 
Frischmann, Lawrence Lessig, Barbara van Schewick e Tim Wu, afirma que “rules banning paid prioritization would 
prohibit providers of broadband Internet access from charging edge providers for prioritized or otherwise enhanced 
access to their Internet access customers. By “paid prioritization” we mean payments from edge providers for 
priority, guaranteed bandwidth, or zero-rating (not counting an edge provider’s traffic towards a user’s monthly 
bandwidth cap), as well as any other technical or economic practice that gives edge providers that pay an Internet 
access provider an advantage over edge providers that do not pay”. Disponível em <http://goo.gl/zQDAU6>. Acesso 
em: 15 fev. 2015.  
42

 Esse cenário reduziria bastante a incerteza do mercado de tecnologia. Como coloca Van Schewick, (2010), 
investimentos de venture capital só são viáveis em mercados em que há enorme incerteza sobre quais players 
poderão ou não prosperar, e regulações ou falhas de mercado que reduzem essa incerteza tendem a diminuir o 
desenvolvimento desses setores. 
43

 Pode-se dizer quer planos de zero-rating em países em desenvolvimento estão sendo lançados prioritariamente 
em parceria com grandes provedores de conteúdos, os quais seriam dominantes no mercado ainda que não 
existisse qualquer iniciativa de zero-rating, especialmente tendo em vista os efeitos de rede desse mercado. Esse 
argumento ignora o fato de que, apesar da posição dominante, esses players não são insuperáveis, e podem estar 
sujeitos à forte competição no futuro, por meio da “destruição criativa” causada por novos atores (e.g., o Google 
venceu em um mercado antes dominado pelo Yahoo, Facebook pelo MySpace/Orkut). Esse argumento também 
ignora a hipótese de que possa haver players locais que possuem vantagens comparativas no mercado internet, 
por exemplo, adaptando sua arquitetura e conteúdo de forma mais fiel à cultura local (como a rede social VK na 
Rússia). 
44

 Um possível contra argumento a esta posição enxergaria que, no caso de aplicações que consomem um grande 
volume de dados e que são dominantes em determinado mercado, planos de zero-rating podem beneficiar o acesso 
de outras aplicações. E.g.: se determinado usuário consome mais de dois terços de sua franquia de dados com o 
Facebook, este usuário, caso tivesse um plano zero-rated para o Facebook, poderia utilizar esses dados para 
acessar novas aplicações e conteúdos diferentes do Facebook. Ainda que é difícil medir o impacto desse 
argumento em termos empíricos, esse argumento parece-nos válido em casos de acesso a aplicações diferentes; 
todavia, os efeitos de competição apontados acima permanecem os mesmos quando falamos de aplicações 
semelhantes ou concorrentes em um mesmo mercado relevante, já que a barreira de entrada para esses novos 
entrantes do mercado permaneceria a mesma. 
45

 Esse argumento aplica-se ao caso da Wikipedia? É difícil assumir que a Wikipedia possa não ter nenhum 
“concorrente” no futuro; atualmente, nada impede que empreendedores desenvolvam uma nova enciclopédia 
colaborativa generalista ou especialista, com funções mais eficientes e conteúdo mais confiável. Na verdade, 
mesmo que uma iniciativa como essa possa não ser filantrópica, sendo lucrativa e sustentada por publicidade, o 
surgimento de uma nova plataforma como aqui exemplificado não deveria ser impedido pela regulação, mas sim 
estimulado. 
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Zero-rating e ciclos de dependência tecnológica 

 Outra lente de análise para o tema parte da perspectiva da dependência tecnológica entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento
46

. Na medida em que grandes provedores de conteúdo 

precisam aumentar suas bases de dados para a oferta de serviços de publicidade, é natural que essas 

empresas busquem uma atuação mais forte em grandes mercados consumidores localizados em países 

em desenvolvimento. Todavia, quando essas empresas iniciam suas operações nesses países, estas se 

veem em condições econômicas adversas para o desenvolvimento de operações locais, tendo em vista 

que a penetração da internet é baixa, os custos de acesso são ainda altos e celulares ainda são a principal 

porta de entrada para a internet. Uma das formas que provedores de aplicação encontram para 

desenvolver suas operações locais e, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do ecossistema local, são 

parcerias como zero-rating, oferecendo assim planos de acesso patrocinado a usuários de operadoras 

locais. 

Como uma consequência macro dessa estratégia, há potenciais desincentivos para a inovação e 

conteúdo local, bem como menores incentivos para o investimento de venture capital nesse setor, o que 

pode levar à maior dependência dos usuários locais por conteúdo e aplicações externas. O gráfico 21 a 

seguir ilustra esse ciclo de dependência. No primeiro ciclo, pode-se ter uma ideia da relação direta entre 

parcerias de zero-rating e como estas contribuem para a persistência de situações monopolísticas, e que 

podem levar a um desincentivo sistêmico à inovação local. Já o segundo ciclo revela uma situação mais 

macro desse quadro: a persistência de microciclos de dependência tecnológica, que podem ocorrer em 

virtude de iniciativas de zero-rating, pode levar a ciclos em que países em desenvolvimento, incapazes 

de desenvolver sua própria indústria de inovação, serão utilizados como combustível para o 

financiamento da inovação em países desenvolvidos, levando a baixas taxas de transferência tecnológica 

entre os países
47

. 

Gráfico 21. Modelo de ciclo de dependência de estratégias de zero-rating 
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 A perspectiva teórica aqui adotada (e melhor detalhada em Ramos, 2014d) remete diretamente à escola da 
“teoria da dependência”, popularizada na América Latina nos anos 1950 e 1960 (nesse sentido, ver Prebisch, 1950; 
e Cardoso, 1973). Conforme colocado por teóricos desse movimento, a principal consequência adversa de ciclos de 
dependência é a redução da capacidade de países em desenvolvimento (periferia) de gerar seu próprio progresso 
tecnológico, tendo em vista sua dependência tecnológica em relação a países desenvolvidos (centro) – como 
colocado por Vernego (2006), “technology – the Promethean force unleashed by the Industrial Revolution – is at the 
center of stage. The Center countries controlled technology and the systems for generating technology. Foreign 
capital could not solve the problem, since it only led to limited transmission of technology, but not the process of 
innovation itself”. Ainda que a profilaxia sugerida por autores dessa escola – e.g., substituição de importações e 
empresas estatais – tenha se provado como incapaz de superar barreiras de desenvolvimento, o diagnóstico de 
dependência permanece atual, com diversos trabalhos retomando essa problemática (Ghosh, 2001; Conway e 
Heynen, 2008). 
47

 Essa situação pode, à primeira vista, parecer exagerada; todavia, insistimos aqui que, ainda que as situações 
apresentadas utilizam como exemplos grandes provedores de conteúdo, nada impede que esse tipo de arranjo 
empresarial seja desenvolvido para qualquer tipo de aplicação ou conteúdo. Por exemplo: caso um novo aplicativo 
de táxis (eg. Uber, Easy Taxi) deseje começar suas operações em um país em desenvolvimento, este pode 
integrar-se com operadores locais para oferecer planos de zero-rating e assim aumentar consideravelmente as 
barreiras para que concorrentes possam desenvolver soluções semelhantes locais. 
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Conclusões sobre o debate acadêmico sobre zero-rating  

 Como vimos acima, a discussão acadêmica é embrionária; embora haja uma tendência em 

apresentar evidências sobre os efeitos adversos de iniciativas de zero-rating, há ainda base empírica 

pouco sólida para confirmar ou não algumas das hipóteses levantadas, especialmente àquelas 

relacionadas à perspectiva do usuário, cujas pesquisas encontram resistência nas operadoras, que até 

agora não preocuparam-se em disponibilizar dados para pesquisadores
48

. Entre as conclusões 

apresentadas no debate sobre zero-rating no IGF em 2014 nesse sentido, três questões parecem-nos 

importantes para que futuros trabalhos sobre o tema possam aprofundar-se nas discussões sobre os 

efeitos econômicos e sociais dessas iniciativas na perspectiva dos usuários. A primeira questão é 

entender se os usuários que acessam a rede pela primeira vez via aplicações zero-rated tendem a, no 

futuro, expandir o seu uso da rede para novas aplicações, ou se a tendência é que esses usuários utilizem 

primordialmente somente as aplicações zero-rated – o que pode confirmar ou não a hipótese de walled-

gardens levantada por Crawford (2015). A segunda questão é se, na presença de planos zero-rating, 

usuários que poderiam pagar por planos de acesso completo à internet tendem a escolher planos zero-

rating visto que esses planos já atendem de forma suficientemente a sua demanda – issto é, se o usuário 

tiver a opção de um plano de acesso completo e um plano de acesso zero-rating e o preço não for uma 

variável determinante, qual é a escolha do usuário (e, caso seja pelos planos zero-rating, se essa 

tendência possui um impacto positivo ou não no aumento do número total de assinantes de planos de 

banda larga mobile); a resposta a essa questão ajudaria a identificar se há, de fato, uma escolha do 

usuário por planos zero-rating ou uma imposição por parte das operadoras. 
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 Essa foi afirmação levantada por representantes de diversos países no painel promovido pelo Center of 
Democracy & Technology no IGF 2014 sobre o tema. O cenário é o mesmo no Brasil: entre os dias 23 de junho e 

16 de julho de 2014, enviamos um questionário de perguntas qualitativas e quantitativas para representantes das 
operadoras Claro, Oi, Vivo e TIM, com o objetivo de coletar dados para entender o impacto dessas iniciativas em 
nível nacional. Nenhuma das quatro operadoras respondeu os questionários, não fornecendo qualquer dado 
empírico que pudesse fundamentar pesquisas nesse sentido. 
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1.4.2. o zero-rating e o Marco Civil 

No Brasil, estratégias de zero-rating não são recentes. As primeiras estratégias desse tipo 

remetem à pré-história da internet móvel no País, com os chamados portais WAP, que permitiam a oferta 

de conteúdo multimídia em aparelhos de celular pré-smartphones, com baixíssimo uso de dados da rede 

(HCI Blog, 2004). Os modelos de negócio dos portais WAP era bastante diversificados, e um dos 

modelos mais populares funcionava da seguinte forma: determinado publisher (em geral, um portal de 

conteúdo) oferecia conteúdo multimídia para usuários de determinadas operadoras, que por sua vez 

comprometiam-se em não cobrar nenhuma taxa adicional de seus usuários pelo tráfego desses dados (que 

era, na verdade, insignificante à época). A integração técnica entre o conteúdo do publisher e a interface 

do celular do usuário era em geral desenvolvida por um terceiro parceiro – o integrador, que também era 

responsável por prospectar anunciantes para o portal WAP, sendo essas receitas repartidas pelos três 

atores
49

. Na era 3G, operadoras como a Claro mantêm parcerias dentro do programa Facebook Zero 

desde 2010. A TIM já desenvolveu parcerias nesse sentido com aplicações de GPS como Moovit e 

Waze. A Oi desenvolve parcerias com serviços de vídeo como Vine, e também desenvolveu o próprio 

serviço de música streaming (“Oi Toca aí”), em que as músicas transmitidas pelo aplicativo não contam 

para o limite de dados contratado pelo usuário – mesma abordagem adotada pela Vivo em parceria com o 

Napster (“Vivo Música by Napster”). 

Com a aprovação do Marco Civil, o zero-rating tornou-se uma das primeiras (senão a primeira) 

grandes discussões hermenêuticas sobre o Marco Civil. Setores ligados a operadoras defenderam em 

comunicados e artigos de imprensa que essas iniciativas não estão compreendidas na regra do art. 9.º, 

encontrando respaldo na liberdade de modelos de negócio estabelecida pela lei (De Luca, 2014). Por 

outro lado, outros comentários têm apontado para a clara inadequação entre esses planos e a redação 

aprovada, não encontrando espaço para o entendimento de que o zero-rating estaria permitido
50

. 
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 A literatura sobre esse assunto é praticamente inexistente no Brasil. Essas e outras conclusões sobre o mercado 
brasileiro foram fruto de diversas conversas e experiências junto a atores do mercado entre 2009 e 2013, e que 
tiveram influência direta e indireta em diversas das conclusões aqui tomadas. 
50

 Em trabalho publicado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal, 
Oliveira (2014) sustentou que a interpretação do Marco Civil não dá margem para o entendimento de que 
estratégias de zero-rating seriam exceções à regra de neutralidade aprovada no Marco Civil; segundo o estudo, “a 
oferta gratuita de acesso à determinada aplicação é uma estratégia de marketing, pois evidentemente tanto o 
provedor de conexão, que amplia sua base de usuários e o volume de tráfego por suas redes, quanto o provedor de 
aplicações, que incrementa o potencial publicitário de seu serviço, têm benefícios econômicos indiretos por essa 
oferta. Ocorre que, ao estimular o acesso a determinada aplicação (como o Facebook), o provedor de conexão viola 
o princípio da neutralidade de rede, pois privilegia o conteúdo de uma aplicação em detrimento de outro, 
redirecionando (ou estimulando o redirecionamento) o internauta a determinada aplicação. Ora, por que o provedor 
de aplicação só dará privilégio a uma determinada aplicação (como o Facebook) em detrimento de outra (como o 
orkut)? Isso não é admitido. Aliás, isso viola até mesmo a natureza plural e livre da internet, que, por sua incrível 
capacidade de difusão de informações, transforma, do dia para noite, em heróis e em celebridades vários anônimos 
de pouca renda que postaram seus talentos em alguma rede social ou em outra aplicação. Se os provedores de 
conexão puderem manipular o acesso dos internautas a determinadas sites, essa natureza plural da internet será 
comprometida” (p. 8-9). O estudo desenvolvido pelo Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 
Deputados (2014) aponta idêntica conclusão (p. 21). 
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Para investigar esse tema, propomos a avaliação de quatro diferentes modelos de zero-rating que 

têm sido, direta ou indiretamente, tratados no debate sobre o tema, com o objetivo de avaliar se essas 

iniciativas estão ou não albergadas pelo Marco Civil. 

 

(a) Iniciativas de zero-rating em que a operadora seleciona uma aplicação específica para que o 

tráfego gerado pelo acesso a essas aplicações não seja cobrado do usuário  

 Por esse modelo, operadoras possuem a liberdade de selecionar livremente quais aplicações estão 

ou não sujeitas à gratuidade no tráfego de dados. Para responder a essa pergunta, parece-nos que 

precisamos brevemente retomar a discussão que fizemos no item 3.2.2 a respeito do alcance da obrigação 

de “tratamento isonômico” previsto no caput do art. 9
o
. Por meio da interpretação que denominamos 

como interpretação restritiva, a obrigação de tratamento isonômico não impediria discriminações à nível 

comercial, mas tão somente as discriminações e degradações de tráfego de dados à nível lógico; já a 

hermenêutica que denominamos como interpretação extensiva no item 3.2.2 não permitira que fosse 

realizado qualquer tratamento diferenciado no nível comercial sendo que, neste caso, a regra prevista no 

Marco Civil não admitiria exceções – diferente do que ocorre com discriminações no nível lógico e de 

infraestrutura. 

Propomos aqui analisar essas duas alternativas por meio de uma intepretação teleológica que, 

como dissemos acima, parece-nos que deve ser o fundamento para qualquer tipo de interpretação que 

busque resolver problemas de lacuna na regra, e que possam avançar a discussão para além de uma mera 

busca por loopholes na legislação
51

. As evidências apontadas acima, tanto em nível teórico quanto em 

nível empírico, parecem sugerir que uma hermenêutica que autorize discriminações comerciais e, logo, 

autorize livremente iniciativas de zero-rating irá gerar um efeito econômico semelhante ao apontado pela 

literatura teórica sobre neutralidade da rede, pois provedores de acesso mobile vão fortalecer a sua 

posição de gatekeepers, podendo escolher os “perdedores e vencedores” do mercado. Isto é, mesmo 

numa situação hipotética de um mercado perfeito, provedores de acesso terão a habilidade de escolher 

quais aplicações e conteúdos terão tráfego gratuito e quais terão tráfego pago, o que pode influenciar de 

forma substancial a inovação local em determinado país, reduzindo a capacidade de destruição criativa 

nesse mercado e favorecendo a criação de ciclos de dependência tecnológica (conforme exploramos no 

item 4.2.1). 

Além disso, uma interpretação teleológica poderia conduzir ao resultado de que, ainda que a 

expansão do acesso à rede seja um objetivo programático do Marco Civil e que iniciativas de zero-rating 

podem contribuir positivamente para a redução do digital divide, não há como garantir que o zero-rating 
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 Ver nota 186 acima. 
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é fundamental para esse objetivo
52

, e que não há outros instrumentos regulatórios à disposição que 

podem ser ainda mais eficientes, sem comprometer os custos que essa iniciativa poderia representar para 

a competição e inovação local
53

 – ainda, conforme indicado pelo relatório da Digital Fuel Monitor (ver 

item 4.2.1), há potenciais incentivos para que o zero-rating possa inclusive levar a um aumento do preço 

final do acesso à banda larga móvel no País, e que atualmente já ocupa a posição como um dos mais 

caros do mundo. Planos nacionais de banda larga, financiamento de infraestrutura, incentivos tributários, 

criação de centros comunitários de acesso à internet, financiamento de pesquisas em desenvolvimento de 

tecnologia de redes e realocação de espectro são alguns exemplos de iniciativas que podem ajudar na 

redução dos custos de acesso à internet e na expansão das taxas de conectividade, sem necessariamente 

violar a neutralidade da rede
54

. Finalmente, preocupa-nos que, se admitirmos a possibilidade de 

coexistência de planos de zero-rating por meio da interpretação restritiva que apresentamos, esta mesma 

intepretação abriria espaços para novas loopholes, as quais permitiriam que quaisquer diferenciações 

comerciais fossem feitas tendo como base aplicações específicas, podendo trazer efeitos adversos para a 

competição entre aplicações e, em última instância, criando cenários de walled-gardens que reduziriam a 
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 Nesse mesmo sentido, Guzman (2015) afirma que “zero-rating is not a panacea for the biggest remaining 
obstacles to connectivity: from high costs of access and slow connection speeds, perhaps from lack of competition 
across the Internet value chain, to poor infrastructure investment in non-commercially viable areas. These can only 
solved by taking steps, whether through technical means or well-rounded policies, to improve the conditions that 
have kept the Internet out of reach for many people”. Na verdade, essa mesma relação ocorre com a própria ideia 

de neutralidade da rede, que não é, de forma alguma, essencial para o aumento das taxas de conectividade na 
rede; em Ramos (2014d), afirmamos que “net neutrality is not the solution to all the problems of the internet, and it 
cannot lead to more internet access in developing countries. Actually, net neutrality is just a part of a much broader 
regulatory debate in the internet and telecom industries, where competition policy, debureaucratization of telecom 
administrative agencies, universal service initiatives, improvement of local infrastructure, tax incentives and other 
initiatives play important roles in providing internet access to more people, improve connectivity, generate revenues 
in the ICT sector and expand people’s capabilities. Therefore, even if we accept exceptions for a sponsored data 
plans rule, a net neutrality rule would still be powerless to solve these problems, and the exceptions could even 
undermine the basic values protected by a net neutrality rule”. 
53

 A aplicação do método de proporcionalidade para ponderar pela aplicação ou exclusão de um princípio pelo outro 
conduziria a um resultado semelhante. Certamente, planos de zero-rating são uma iniciativa adequada para permitir 
o acesso à internet por aqueles que têm menos condições financeiras; o zero-rating já falharia no teste de 
necessidade, visto que, como mencionado anteriormente, o zero-rating não é a única alternativa disponível para 
alcançar os objetivos de expansão do acesso à internet (e, como discutido supra, não há nem ao menos estudos 
empíricos suficientes para sustentar que o zero-rating é, de fato, eficiente para o alcance desse objetivo). 
54

 Para um estudo sobre diversas dessas iniciativas, ver Reed et al. (2014). 
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autonomia dos usuários na rede
55

. O gráfico abaixo, por exemplo, ilustra um modelo hipotético e 

propositalmente exagerado da oferta de pacotes comerciais de acesso à internet, com base em aplicações 

específicas: ainda que esse modelo não seja utilizado (e, provavelmente, não seja também 

comercialmente atrativo) na atual rede e que haja relativo consenso acadêmico de que esse tipo de 

abordagem seria prejudicial à experiência de navegação de usuários e à competição na camada de 

conteúdo da rede, a mesma interpretação restritiva utilizada como argumento para sustentar o zero-rating 

– isto é, de que a interpretação sistemática do art. 9
o
 não abrange discriminações à nível comercial, mas 

somente no nível de tráfego – também permitiria que situações como a apresentada abaixo ocorressem, o 

que nos parece demonstrar sua inadequação teleológica aos objetivos funcionais dispostos no Marco 

Civil
56

. 

Modelo hipotético de oferta de acesso condicionado à internet (Ramos, 2014c) 
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 Como vimos na conclusão do item 1.4.1 acima, entendemos que, embora a literatura acadêmica tenha, em sua 
maioria, apontado diversas consequências adversas de iniciativas zero-rating, poucos dos argumentos levantados 

foram validados empiricamente, visto o estágio embrionário desta temática na academia. Por uma perspectiva 
dogmática, o que nos importa afirmar nesse trabalho é que, caso se reconheça, por meio de uma interpretação 
restritiva da neutralidade da rede no Marco Civil, que planos de zero-rating são permitidos, isso tende a gerar 
consequências adversas, mas não descartamos a possibilidade de que esses planos possam também ter aspectos 
positivos. Todavia, a mesma intepretação restritiva que comentamos acima também permite uma ampla 
discricionariedade para segmentação do acesso à rede por preços, permitindo tanto a discriminação por preços de 
forma positiva e de forma negativa, o que nos parece violar, teleo e axiologicamente, a neutralidade da rede 
positivada no Marco Civil. Haveria, então, um meio termo entre a interpretação restritiva e a extensiva, que 
permitisse o zero-rating mas abolisse as outras formas de discriminação por preço? Essa terceira via só seria 

atingida, a nosso ver, por duas formas: uma alteração no Marco Civil (que, em respeito ao princípio da legalidade, 
somente poderia ser feita por outra lei) ou por meio de uma interpretação axiológica feita, no caso concreto e, logo, 
em nível ex post, pelo Judiciário, situação essa que nos parece trazer consequências adversas importantes para 
segurança jurídica (atores precisam de estabilidade de marco regulatório para planejar suas decisões e estratégicas 
comerciais a longo prazo), acesso à justiça (a proliferação de diversas ações sobre o assunto pode tender a 
privilegiar provedores de acesso, grupo mais restrito, coeso e com mais recursos em comparação a pequenos 
provedores de aplicações, que serão potencialmente os mais afetados pela discriminação comercial) e custos 
regulatórios (dificilmente uma decisão será vinculante a casos semelhantes e, logo, pode haver um uso de recursos 
importantes da máquina Judiciária para definição de diversos casos, sem contar o tempo que essas decisões 
podem tomar). 
56

 O que se busca afirmar aqui é a posição de que a discriminação positiva por preços pode gerar efeitos bastante 
semelhantes com a discriminação de tráfego ou a discriminação negativa por preços, posição bastante presente no 
debate internacional (Cooper, 2013). Como coloca Berners-Lee (2015), “If we want to maintain and enhance the 
Internet as an engine for growth, we must ensure that companies providing access should not be able to block, 
throttle, or otherwise restrict legal content and services of their users online, be it for commercial or political 
motivation. Of course, it is not just about blocking and throttling. It is also about stopping 'positive discrimination', 
such as when one internet operator favours one particular service over another. If we don’t explicitly outlaw this, we 
hand immense power to telcos and online service operators. In effect, they can become gatekeepers - able to 
handpick winners and the losers in the market and to favour their own sites, services and platforms over those of 
others. This would crowd out competition and snuff out innovative new services before they even see the light of 
day. Imagine if a new start-up or service provider had to ask permission from or pay a fee to a competitor before 
they could attract customers? This sounds a lot like bribery or market abuse - but it is exactly the type of scenario we 
would see if we depart from net neutrality”.  
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A hermenêutica anteriormente proposta é coerente com o debate internacional. Na academia, 

defensores da neutralidade da rede são unânimes em afirmar que o zero-rating viola regras de não 

discriminação de dados (Van Schewick, 2014; Crawford, 2015). Mesmo entre acadêmicos contrários à 

neutralidade da rede e que apoiam a livre negociação de planos de zero-rating, há também uma posição 

em entender que essas iniciativas violam regras de neutralidade da rede já existentes e que, para serem 

legítimas, precisam ser tratadas como exceção nas legislações nacionais (Yoo, 2014). A posição das 

autoridades reguladoras da Noruega e do Chile, que se posicionaram explicitamente contra o zero-

rating
57

.  

 Em suma, parece-nos que a regra de neutralidade da rede prevista no art. 9.º abre pouco espaço 

para que o zero-rating seja considerado uma prática legítima sob a égide do Marco Civil
58

. Ainda que se 

reconheça que o debate sobre essas práticas foi pouco abordado durante a consulta pública do Marco 

Civil e que novas iniciativas que venham a discutir o tema possam ser bem-vindas, tais iniciativas 

somente poderiam ser consideradas exceções ao art. 9.º caso houvesse uma alteração no § 1.º do Marco 

Civil, com o objetivo de prever uma exceção expressa para esses casos. 
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 Nesse sentido, ver<http://goo.gl/iaZJ3F>, <http://goo.gl/dhjefd> e <http://goo.gl/MPrCnH>. Acesso em: 12 jan. 
2015. 

58
 É de se esperar que esse tipo de construção argumentativa possa desafiada com afirmações no sentido de que, 

caso o zero-rating seja proibido, milhões de pessoas que hoje utilizam, por exemplo, o Facebook Zero no Brasil 
seriam prejudicadas. Para responder a essa afirmação, voltamos à conclusão que oferecem no item 4.2.1: não há 
hoje evidências empíricas sobre o impacto dessas iniciativas no Brasil, quantos e como usuários realmente se 
beneficiam desses planos, e se esses usuários não estariam mais satisfeitos se pudessem ter, em vez de acesso 
único a uma ou mais aplicações específicas, pudessem ter uma franquia maior para acessar as aplicações que 
desejassem com maior liberdade (o que foi constatado que ocorreu na Holanda, como discutimos acima). Além 
disso, cabe afirmar que esse tipo de discurso, da forma como for apresentado, parece-nos que pode ultrapassar 
uma linha tênue entre o debate científico e o discurso demagógico: não é por que uma interpretação normativa 
afeta consumidores que ela necessariamente é ruim para o bem-estar social e que não cumpre uma função social: 
há, no caso do zero-rating, um balanço de proporcionalidade necessário entre direitos dos usuários e o incentivo ao 
setor de aplicações, e cabe tanto ao regulador quanto ao aplicador do Direito buscar as melhores alternativas para 
sopesar esses interesses de forma a preservar benefícios e reduzir custos aos atores envolvidos. 
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(b) Iniciativas de zero-rating em que a operadora isenta o usuário da cobrança de dados para 

aplicações de interesse público e sem fins comerciais 

 A afirmação supra tem sido a postura da Wikimedia Foundation ao responder às críticas ao 

Wikipedia Zero e às proibições a seu modelo em países como Chile e Noruega (Welinder e Schloeder, 

2014; Moeller, 2014). Segundo defensores do programa, o Wikipedia Zero não é uma ameaça à rede 

aberta, sendo a iniciativa alinhada com os princípios de liberdade de expressão e inovação que 

fundamentam o conceito de neutralidade da rede. Segundo Vera (2014), a discussão sobre exceções à 

neutralidade da rede deve considerar exclusões específicas, que sejam formuladas por consulta pública, 

de forma pontual e tempo limitado (permitindo uma avaliação periódica), e que obedeça aos seguintes 

critérios: (i) a aplicação é de interesse público; (ii) não possui fins comerciais; (iii) deve haver uma 

análise de mercado a fim de investigar qual a relação contratual ou societária entre a aplicação analisada 

e as operadoras que oferecem a iniciativa; e (iv) a oferta zero-rated da aplicação deve ser oferecida a 

todos os usuários da operadora, sem distinções comerciais. 

 No caso brasileiro, a proposta de Vera possui, a nosso ver, um problema de hierarquia de fontes 

legais. Ainda que se reconheça que a proposta do autor possui bases sólidas para que haja um controle 

institucional dos limites do zero-rating para aplicações sem fins lucrativos, sua aplicação no Brasil não 

poderia ser feita por meio do Decreto regulamentador a que se refere o § 1.º do art. 9.º: essa norma 

estabelece, de forma clara, que as exceções à neutralidade da rede somente podem decorrer de critérios 

técnicos ou serviços de emergência. Em outras palavras, a proposta de Vera criaria uma nova categoria 

de exceções, o que, segundo nosso entendimento, não poderia ser instituída por um Decreto, sob pena de 

violar a estrutura hierárquica formal do ordenamento brasileiro. Da mesma forma que a hipótese de 

permitir amplamente o zero-rating que mencionamos anteriormente, esse tipo de mudança só poderia ser 

feito por meio de outra lei, que altere a redação do art. 9.º, § 1.º, do Marco Civil. 

 

(c) Iniciativas de zero-rating em que a operadora isenta o usuário da cobrança de dados para 

serviços de emergência 

Diferente dos dois primeiros casos, aqui estamos nos referindo a uma exceção prevista no § 1.º 

do art. 9.º. Serviços de emergência podem ser tratados de forma diferenciada de outras aplicações, desde 

que sejam observados os critérios de validade previstos no § 2.º. Do ponto de vista teleológico, trata-se 

de uma situação desejável, inclusive.  

Exemplo: determinado hospital ou secretaria de saúde estadual passa a oferecer um serviço de 

emergência por meio de uma aplicação OTT. Além de uma iniciativa que pode ser promovida em termos 

de fins sociais, é desejável que, em um momento de real emergência, a operadora não bloqueie o envio 
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de dados dessa aplicação e da localização do terminal para o hospital, mesmo que o usuário já tenha 

atingido o limite de seu plano de dados mensal. 

Situações como a supradescrita estariam abrangidas pelo Marco Civil, e planos de zero-rating 

nesses casos poderiam ser instituídos mesmo sem a edição do Decreto regulamentador (que pode, 

evidente, tornar explícita essa possibilidade, de forma a aumentar a segurança jurídica para 

desenvolvedores e inovadores). Não obstante, a criação de planos de zero-rating para serviços de 

emergência não afasta a necessidade do cumprimento dos requisitos de validade elencados no § 2.º do 

Marco Civil: por exemplo, não pode uma operadora fazer essa oferta somente a usuários de um plano 

específico, sob pena de violar a regra que impede propor “condições comerciais discriminatórias”; ainda, 

operadoras não podem utilizar-se dessa prerrogativa para eleger aplicações parceiras específicas em 

detrimento de outras, sob pena de violar a regra de isonomia e de vedação a práticas anticoncorrenciais. 

 

(d) Iniciativas de zero-rating em que o provedor de aplicação pague diretamente a operadora pelo 

tráfego gerado por seus usuários (acesso patrocinado) 

 Essa alternativa tem sido proposta no Brasil por diferentes atores, sendo conhecida como “Banda 

Larga 0800”
59

. Podemos estabelecer um paralelo entre essa modalidade como o acesso patrocinado, 

espécie do gênero zero-rating; da mesma forma que o programa Sponsored Data da AT&T, esse modelo 

permite que provedores de aplicações paguem pelo tráfego gerado por seus usuários. Há aqui uma mera 

mudança na figura de quem paga à operadora, cuja escolha é feita ou pelo usuário ou pelo provedor de 

aplicação, e não uma escolha deliberada pela operadora de qual aplicação está ou não sujeita à gratuidade 

do tráfego. 

Esse modelo poderia ser estabelecido sem necessariamente ser considerado uma quebra da 

neutralidade da rede. Caso determinada operadora ofereça a provedores de aplicações, por meio de 

condições comerciais isonômicas e não discriminatórias, a possibilidade de eles pagarem pelo tráfego 

gerado por seus usuários, não há aqui uma discriminação de dados, ou seja, o descumprimento da regra 

de tratamento isonômico prevista no Marco Civil, pois essa possibilidade seria estendida a todas as 

aplicações, sem distinção, e, quanto maior o tráfego gerado por aquela aplicação, maior o custo que 

deverá ser pago à operadora, obedecendo a mesma regra de tarifas por volume de dados atualmente 

existentes. 
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 O Ministério das Comunicações lançou, em 2012, um projeto-piloto sobre o tema, denominado “Internet 0800”. 
Segundo o site do Ministério, “É um projeto que compreende estudos para possibilitar que o consumidor de banda 
larga móvel possa acessar conteúdo gratuitamente, como sites e aplicativos. Nesse caso, é o provedor de 

aplicações que paga à prestadora de serviços de telecomunicações pelo acesso do consumidor, o que permite que 
usuários de smartphones acessem conteúdo gratuito mesmo que não possuam um pacote de dados contratado” 
(Disponível em: <http://goo.gl/xRlwI4>. Acesso em: 12 nov. 2014). Empresas como a Qualcomm já vem 
desenvolvendo projetos semelhantes no Brasil, divulgando-os em parceria com a Associação Paulista de Agências 
Digitais e com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (Disponível em: <http://goo.gl/Z9QGy2>. Acesso em: 
15 nov. 2014). Recentemente, a imprensa especializada tem divulgado que o Banco Bradesco foi a primeira 
empresa a desenvolver uma parceria nesses moldes com operadoras, por exemplo, com a Qualcomm (Disponível 
em: <http://goo.gl/cuLyx5> e <http://goo.gl/OQhz2b>. Acesso em: 15 nov. 2014).  
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Faz-se importante explorar algumas das situações e possíveis interpretações que podem emergir 

desse caso. Caso determinada operadora ofereça tarifas de dados diferentes para usuários e para 

provedores de aplicações (e.g., o usuário paga R$ 0,05/MB, enquanto o provedor de aplicações que 

deseje patrocinar o acesso de seu usuário paga R$ 0,02/MB), isso não será uma violação da regra de 

neutralidade da rede, desde que o preço de R$ 0,05/MB seja aplicado de forma isonômica entre todos os 

usuários da operadora e o preço de R$ 0,02/MB seja o mesmo entre provedores de aplicação 

(respeitando-se assim o tratamento isonômico de pacotes de dados previsto pelo art. 9.º). Caso a 

operadora ofereça uma condição diferenciada a um parceiro comercial ou uma aplicação própria, a 

operadora estará violando o tratamento isonômico previsto no Marco Civil, e assim abrindo espaço para 

consequências adversas para a competitividade entre aplicações semelhantes. Essa regra não impediria, 

também, que a operadora pudesse dar descontos progressivos de acordo com o volume de tráfego gerado 

por essas aplicações
60

.  

 A avaliação dos custos e benefícios dessa alternativa é, em geral, positiva para os valores 

sustentados pelos defensores da neutralidade da rede. Há potenciais custos de segregação de conteúdo, 

porém inferiores do que em um cenário de livre desenvolvimento de planos de zero-rating, como 

apresentamos em (a) acima. Operadoras terão menor capacidade de ser gatekeepers, mas ainda poderão 

divulgar iniciativas de acesso patrocinado como parte de sua estratégia de marketing. Para pequenos 

provedores de conteúdo, abre-se uma alternativa de marketing para o início de suas atividades, e, ainda 

que possa haver um aumento em barreiras de entrada, este é muito inferior ao de um cenário em que 

provedores de acesso podem livremente integrar-se a grandes provedores de aplicações. Em todos os 

casos, ressalta-se que a comercialização de planos de acesso patrocinado não excluiria a aplicação da 

legislação consumerista e antitruste, de forma que práticas abusivas, venda casada de serviços, abusos de 

posição dominante e outras infrações à ordem econômica continuariam a ser reprimidas se sua ocorrência 

fosse constatada em um caso concreto
61

. 
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 Para garantir essa isonomia, a transparência dos contratos firmados é de extrema importância. O art. 57 do 
Regulamento dos Serviços de Telecomunicação traz uma importante disposição para referência: “O preço dos 
serviços explorados no regime privado será livre, reprimindo-se toda prática prejudicial à competição, bem como o 
abuso do poder econômico, nos termos da legislação própria. Parágrafo único. As prestadoras deverão dar ampla 
publicidade de sua tabela de preços, de forma a assegurar seu conhecimento pelos usuários e interessados”. Além 
disso, um caminho adequado seria, da mesma forma como ocorre nos contratos de interconexão, que as 
operadoras possam homologar esses contrato perante a Anatel, passando estes a se tornar públicos para acesso 
pelos interessados (em modelo semelhante ao descrito no art. 40 do Regulamento Geral de Interconexão). 
61

 O desafio regulatório trazido por iniciativas como o zero-rating está em reconhecer que a neutralidade da rede 
não é uma solução para todos os problemas da internet, e sua regulação não necessariamente irá levar à expansão 
da conectividade. Na verdade, o debate sobre neutralidade da rede precisa ser inserido em um contexto regulatório 
muito mais amplo, em que política concorrencial, desburocratização de agências reguladoras, iniciativas de acesso 
universal, financiamento de infraestrutura local e incentivos tributários são ações que também desempenham 
papéis importantes ao ampliar o acesso à internet para mais pessoas, aumentando a conectividade, gerando 
receitas para o setor e expandindo as capacidades das pessoas. Destarte, a discussão isolada sobre proibir ou 
permitir iniciativas de zero-rating é insuficiente para resolver o problema do acesso à internet. 
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2. estabelecendo as regras do jogo: uma proposta para a 
regulamentação específica da neutralidade da rede no Brasil 

 

2.1. os objetivos e funções da regulamentação específica da neutralidade da 

rede 

Como discutimos em outros trabalhos, a redação do artigo 9
o
 deixou zonas cinzentas que podem 

trazer dificuldades para a intepretação do Marco Civil. Temas como a abrangência de conceitos como 

“requisitos técnicos indispensáveis”, “serviços de emergência” e como devem ser informadas, de forma 

transparente, as práticas de gerenciamento de tráfego são alguns dos temas que estão relativamente em 

aberto, e trazem incertezas para os atores do mercado a respeito de sua aplicação. 

Essa incerteza pode trazer ao menos duas consequências negativas para a internet no Brasil. A 

primeira delas é a redução de espaços para experimentação tecnológica: conforme sugerem Wernick e 

Picot (2007), do ponto de vista de provedores de acesso, segurança jurídica e estabilidade do marco 

regulatório em telecomunicações são em geral fatores mais relevantes para a decisão sobre a realização 

ou não de investimentos em infraestrutura do que o próprio conteúdo da regulação em si; o mesmo efeito 

pode ser aplicado a provedores de aplicações, que precisam de segurança jurídica realizar investimentos 

em otimização de tráfego, garantindo o upload de grandes quantidades de dados para usuários finais e, 

no caso de startups, que desenvolvam aplicações inovadoras que possam depender de técnicas 

específicas de Qualidade de Serviço e que, caso não possuam segurança jurídica suficiente, podem 

afastar a entrada de investimentos. 

A segunda consequência é o próprio custo regulatório (Kaplow, 1999; Pierce, 2010): questões 

técnicas que dependem unicamente do Judiciário para serem resolvidas demandam um enorme período 

de tempo para que sejam pacificadas, consomem recursos importantes, como contratação de peritos e 

advogados, e dificilmente um caso específico seria suficientemente vinculante a outros casos 

semelhantes (Magill, 2004), além de potencialmente privilegiar atores com mais recursos financeiros, 

prejudicando usuários e startups (Sunstein, 1995). 

 Logo, podemos resumir que a finalidade da regulamentação específica sobre a neutralidade da 

rede no Marco Civil deve guiar-se pelo objetivo geral de reduzir incertezas jurídicas a respeito da 

aplicação da regra do Marco Civil, evitando reduções de espaços de experimentação tecnológica e custos 

regulatórios para o setor. Quanto às funções do regulamento específico, podemos utilizar Ataliba (1969; 

1981) coloca que o poder regulamentar do executivo busca sempre cumprir três funções principais: 
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(i) facilitar a execução da lei – essa função diz respeito a desenvolver prescrições que possam 

afastar dúvidas de interpretação
62

, criando mecanismos que possam promover a aplicação da 

lei com menor custo regulatório e maior segurança jurídica possível; 

(ii) especificá-la de modo praticável – aqui o objetivo é especificar casos em que a lei, 

propositalmente ou não, deixou em aberto, sendo necessária a especificação para sua fiel 

execução; e 

(iii) acomodar o aparelho administrativo, para bem observá-la – para fiscalizar e aplicar a 

lei, muitas vezes é necessário que o Poder Executivo desenvolva ou reacomode 

procedimentos e órgãos, com o objetivo de executar a lei de forma mais eficaz. 

 

2.2. requisitos gerais e específicos para o decreto regulamentador e 

recomendações materiais 

 Para definir qual deve ser o conteúdo do decreto regulamentador, é preciso estabelecer 

preliminarmente quais são os limites de sua redação, que são requisitos formais que devem ser 

observadas pelo Executivo. Essas premissas podem ser divididas em duas modalidades: (i) requisitos 

gerais, que são aplicáveis a todos os decretos emitidos pelo poder Executivo; e (ii) requisitos específicos, 

cujas balizas são dadas pela própria redação do Marco Civil. 

 Os requisitos gerais decorrem da própria natureza jurídica do decreto e suas limitações 

constitucionais. O decreto é resultado do poder regulamentar do Executivo, ou seja, a faculdade que o 

Executivo possui de dispor sobre medidas necessárias ao fiel cumprimento da lei, dando providências 

que estabeleçam condições para tanto (Ferraz Júnior, 2003). O poder regulamentar  somente é exercido 

quando a lei deixa alguns aspectos de sua aplicação para serem desenvolvidos pelo Executivo, ou seja, 

quando confere certa margem de discricionariedade para que o executivo possa decidir a melhor forma 

de dar execução à lei.  

 A principal limitação geral de qualquer ato do executivo decorre do próprio princípio da 

legalidade, que é a regra estrutural do sistema jurídica vigente: o decreto não pode inovar na ordem 

jurídica, por força da prevalência da lei e da distribuição de competências entre os podres. Os decretos, 

dentro de uma concepção liberal democrática do Direito, não podem contrariar conteúdos prescritivos 

dados por lei, nem acrescentar-lhes outros. Como coloca Bastos (2001), os decretos podem agregar 

elementos à normal legal, mas não podem criar obrigações novas, sendo sua função secundum legel, ou 

seja, adstrita tão somente a desenvolver as prescrições existentes na lei, sob pena de extravasamento de 

sua esfera de competência. 
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Vale anotar que a interpretação da lei por um decreto regulamentador não é, de forma alguma, definitiva, sendo 
esta função exclusiva do Judiciário. Conforme coloca Leal (1949), “a pretexto de facilitar a execução da lei, não 
pode, entretanto, o regulamento pretender fixar-lhe a interpretação de maneira conclusiva. Semelhante intuito não 
poderia jamais obrigar o Poder Judiciário, que é o intérprete autorizado da lei, no julgamento dos casos concretos 
que lhe são submetidos. O regulamento interpretativo valerá, pois, como subsídio doutrinário valioso e qualificado, 
mas não terá força obrigatória, nem para os juízes, que poderão deixar de aplicá-lo por entenderem que contraria 
disposição legal vigente”. 
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 Os requisitos específicos decorrem do próprio texto do Marco Civil. Partindo da premissa legal 

de que o decreto regulamentador não pode contrariar o disposto no Marco Civil nem acrescentar novos 

elementos à sua prescrição, podemos formular, de forma não exaustivas, algumas premissas específicas 

que devem ser observadas pelo regulador na redação do decreto: 

(i) o decreto não pode alterar o sujeito da obrigação normativa do art. 9
o
, isto é, não pode 

incluir novos atores nem excluir sujeitos do conceito de “responsável pela transmissão, 

comutação e roteamento”; 

(ii) o decreto não deve alterar o sentido da expressão “tratamento isonômico”, podendo detalhá-

la, mas não criar prescrições que sejam conflitantes com a ideia de isonomia entre  

conteúdos, origem e destino, serviços, terminais ou aplicações; 

(iii) o decreto não pode criar novas exceções ao tratamento isonômico previsto no caput do 

artigo 9
o
, podendo todavia detalhar e especificar as definições de “requisitos técnicos 

indispensáveis” e “serviços de emergência”; 

(iv) o decreto não pode excluir qualquer critério de validade previsto no § 2
o
 do artigo 9

o
; pode, 

entretanto, detalhar como esses critérios devem ser considerados para avaliação por 

aplicadores da regra; 

Outras premissas importantes que devem ser observada pelo regulador específico não decorrem de 

uma exigência formal do sistema jurídico, mas de uma recomendação prescritiva material, que possui 

como base a experiência regulatória em temas como internet e telecomunicações. O grande problema 

apontado pela literatura regulatória sobre direito e internet decorre da rigidez do arcabouço legal, em 

contraponto com a dinâmica tecnológica do setor. Legislações extremamente minimalistas, rígidas e com 

referências a tecnologias específicas tendem a caducar rapidamente, e é necessário que regulamentos 

sobre a disciplina do uso da internet não criem obstáculos para a inovação tecnológica do setor. Podemos 

resumir essas recomendações em cinco mandamentos: 

(i) neutralidade tecnológica – as disposições do decreto não devem fazer menção a uma 

tecnologia ou modelo de negócio específico, evitando assim criar situações de rigidez que 

possam ou impedir a inovação tecnológica, ou caducar rapidamente; 

(ii) regras genéricas, em vez de prescrições específicas – sempre que possível, o decreto deve 

preferir prescrições genéricas de comportamento, e não estabelecer um comportamento 

específico como o correto ou como o errado; 

(iii) flexibilidade material – as regras devem permitir uma intepretação hermenêutica flexível, 

que permita que o aplicador possa aplicar a moldura geral para diversos casos e tecnologias 

diferentes;  

(iv) rigidez procedimental – para evitar que a flexibilidade material acima seja utilizada como 

atalho para violações da moldura principiológica do Marco Civil, o decreto deve estabelecer 

um procedimento formal rígido para avaliação dos casos difíceis de aplicação da regra; 
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(v) perspectiva multissetorial – a experiência brasileira da gerência da porta 25 mostra que 

abordagens formais envolvendo diversas instituições para a resolução de conflitos gerais da 

lei tende a ser positiva para a fiel execução da lei; 

 

QUADRO 14. RESUMO DOS OBJETIVOS, FUNÇÕES, REQUISITOS FORMAIS E RECOMENDAÇÕES 

MATERIAIS PARA A ELABORAÇÃO DO DECRETO REGULAMENTADOR 

Objetivos 

 - reduzir incertezas jurídicas a respeito da aplicação da regra do Marco Civil, evitando reduções de espaços de experimentação 

tecnológica e custos regulatórios para o setor 

Funções 

 - facilitar a execução da lei 

 - especificá-la de modo praticável 

 - acomodar o aparelho administrativo, para bem observá-la 

Requisitos gerais 

 - não pode alterar o disposto na lei 

 - não pode reduzir nem expandir direitos, deveres e garantias previstos em lei 

 - não pode acrescentar novos conteúdos prescritivos 

requisitos formais específicos (lista não exaustiva) 

 - não pode alterar o sujeito da obrigação normativa do art. 9.º, isto é, não pode incluir novos atores nem excluir sujeitos do 

conceito de “responsável pela transmissão, comutação e roteamento” 

 - não deve alterar o sentido da expressão “tratamento isonômico”, podendo detalhá-la, mas não criar prescrições que sejam 

conflitantes com a ideia de isonomia entre conteúdos, origem e destino, serviços, terminais ou aplicações 

 - não pode criar novas exceções ao tratamento isonômico previsto no caput do art. 9.º, podendo todavia detalhar e especificar as 

definições de “requisitos técnicos indispensáveis” e “serviços de emergência” 

 - não pode excluir qualquer critério de validade previsto no § 2.º do art. 9.º; pode, entretanto, detalhar como esses critérios 

devem ser considerados para avaliação por aplicadores da regra 

Recomendações de ordem material 

 - neutralidade tecnológica 

 - regras genéricas, em vez de prescrições específicas 

 - flexibilidade material 

 - rigidez procedimental 

 - perspectiva multissetorial 

 

2.3. identificando e propondo soluções para as incertezas: Uma aplicação do 

método proposto 

 Com base na aplicação da moldura analítica proposta acima, podemos buscar identificar, de 

forma não exaustiva, temas cujo detalhamento na regulamentação específica pode ser importante para o 

alcance dos objetivos descritos. Da mesma forma, a moldura analítica acima permite testar propostas 

apresentadas pelo Executivo, pela ANATEL, pelo CGI.br ou por quaisquer usuários ou associações que 

enviem sugestões à redação do decreto, por meio da plataforma do governo. 

 Neste trabalho, vamos apresentar seis temas diferentes e testá-los com base na moldura proposta. 

Trata-se de uma pretensão propositiva e não exaustiva: longe de buscar respostas definitivas, o objetivo 
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aqui é tão-somente abrir espaço para uma discussão qualificada sobre esses assuntos, provocando o 

debate e incentivando que outros pesquisadores também se engajem nessa temática. 

 

a) Definição do alcance de aplicação da lei  

 Como discutimos no item 3.2.1, há uma insuficiência semântica no complemento do sujeito da 

obrigação do art. 9.º: a redação fala em obrigar o responsável pela transmissão, comutação ou 

roteamento, mas não se esse complemento refere-se a essas atividades quando desenvolvidas por meio 

da internet, ou por outras redes que não a internet pública. Como vimos no quadro 9, parece-nos que a 

interpretação sistemática do artigo leva para o caminho de que somente as atividades de transmissão, 

comutação ou roteamento de pacotes de dados na internet pública estão sujeitas à obrigação de 

tratamento isonômico. 

 A definição do alcance dessas expressões seria alinhada com o objetivo de reduzir incertezas 

jurídicas, pois permitiria que empresas possam continuar suas experimentações tecnológicas em novos 

modelos de negócio que não dependam das restrições de neutralidade da internet pública, por exemplo, a 

criação de serviços de entrega de conteúdo multimídia de forma separada da internet pública (IPTV, por 

exemplo), como vimos no item 4.1.5. Essa disposição cumpriria a função de especificar o disposto no 

Marco Civil, de forma a torná-lo aplicável somente aos casos em que realmente é necessária a obrigação 

de neutralidade da rede, reduzindo zonas de dúvida. Essa definição não extrapolaria nem reduziria o 

conceito previsto no Marco Civil que, como demonstramos, já estava previsto dentro de uma 

interpretação sistêmica da lei. Por fim, não seria recomendável que o decreto regulamentador utilizasse, 

em sua redação, exemplos ou referências a tecnologias específicas, com base na recomendação de 

neutralidade tecnológica que colocamos anteriormente; contudo, poderia o Decreto fazer referência 

específica no sentido de que serviços que não se enquadrem na definição do art. 9.º precisam, todavia, 

respeitar as disposições legais aplicáveis a sua oferta (por exemplo, a legislação consumerista, antitruste 

ou resoluções da Anatel, como no caso do regulamento do SeAC).  

 

b) Definição de tratamento isonômico 

 Como vimos no item 3.2.2, o Marco Civil estabeleceu um conceito amplo de tratamento 

isonômico, utilizando esta última expressão tanto como uma regra de interpretação como uma limitação 

ao regulador específico, impedindo que sejam criadas novas regras cujos efeitos gerem desigualdades 

materiais. Todavia, há também razoáveis dúvidas sobre o alcance de sua aplicação – se o tratamento 

isonômico refere-se tão somente a discriminações e degradações de tráfego ou também abrange o 

tratamento isonômico de pacotes de dados a nível comercial. Especificar o conceito de tratamento 

isonômico nesse caso iria ao encontro do objetivo de reduzir incertezas, e cumpriria uma função de 

facilitar a execução da lei; todavia, há aqui o risco de que, na prescrição de comportamentos específicos 
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como vedados ou autorizados por lei, ocorra não só a redução do sentido previsto no art. 9.º, como 

também a violação da recomendação de que haja flexibilidade para os atores do mercado. 

 Algumas legislações regulamentadoras, como a chilena
63

, trazem uma série de práticas que 

violam a neutralidade da rede prevista na lei geral. No Brasil, caso um rol semelhante seja adotado no 

decreto regulamentador, é importante que haja menção expressa na regulação de que tais práticas 

autorizadas e/ou proibidas não são exaustivas; portanto, o uso de expressões como “não exaustivo”, “sem 

limitação” ou “a título exemplificativo” é importante para não violar a flexibilidade material que se 

espera de uma regulação sobre a internet
64

.  

 Dentre os comportamentos gerais que poderiam (e não necessariamente precisam, como 

mencionamos anteriormente) ser elencados no decreto regulamentador e que, com base na hermenêutica 

que propusemos no capítulo 3, se encontram alinhados com o art. 9.º do Marco Civil, podemos incluir, 

de forma não exaustiva: 

(i) são proibidas práticas que possam bloquear, interferir, discriminar ou degradar o tráfego de 

pacotes de dados com base em critérios específicos como conteúdo, origem e destino, 

serviço, terminal ou aplicação, salvo em caso de requisitos técnicos indispensáveis, no caso 

de serviços de emergências ou, ainda, no caso de disposição específica em lei; 

(ii) são proibidas práticas que possam restringir o direito de usuários de acessar, por meio da 

internet, qualquer conteúdo, aplicação ou serviço, em condições isonômicas em relação aos 

demais usuários, conteúdos, aplicações ou serviços; 

(iii) são proibidas práticas que possam restringir o direito de usuários de utilizar, em condições 

isonômicas, qualquer classe de aplicações ou serviços específicos, bem como de conectar 

quaisquer terminais ou aplicações à rede, salvo em caso de riscos à segurança da rede; 

(iv) são proibidas práticas que possam, arbitrariamente, reduzir ou priorizar o tráfego de pacotes 

de dados com base em critérios específicos como conteúdo, origem e destino, serviço, 

terminal ou aplicação, salvo em caso de requisitos técnicos indispensáveis, no caso de 

serviços de emergências ou, ainda, no caso de disposição específica em lei; 

(v) mesmo em casos de discriminações de tráfego baseadas em requisitos técnicos 

indispensáveis ou serviços de emergência, sempre serão consideradas como proibidas 

práticas que tratem, de forma diferenciada, conteúdos ou aplicações semelhantes, ou que 

sejam concorrentes em um mesmo mercado relevante; 

(vi) mesmo em casos de discriminações de tráfego baseadas em requisitos técnicos 

indispensáveis ou serviços de emergência, sempre serão consideradas como proibidas 

práticas de discriminação que não sejam informadas para o usuário; 
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 Decreto 368, art. 8.º, disponível em: <http://goo.gl/RlfLSY>. Acesso em: 20 jan. 2015. 
64

 Essa técnica legislativa é a mesma adotada no art. 36 da Lei n. 12.529/11 (Lei de Concorrência). 
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 c) Detalhamento dos ―requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e 

aplicações‖ e dos ―serviços de emergência‖  

 Como exploramos no item 3.3, o Marco Civil estabeleceu que as discriminações de tráfego só 

podem ocorrer se tiverem como fundamento requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos 

serviços e aplicações ou serviços de emergência. Nenhuma das duas expressões foi definida; logo, a 

atuação da regulamentação específica aqui está de acordo com o objetivo de reduzir incertezas, e 

cumpriria uma função de especificar a exceção prevista no Marco Civil, de forma a torná-la praticável. 

 Nos itens 3.3.1 e 3.3.2, exploramos os requisitos técnicos que possuem como base a priorização 

de aplicações e a segurança da rede. Como mencionamos, seria pretensioso neste trabalho afirmar que 

esses requisitos são hipóteses conclusivas e exaustivas, uma vez que inovações tecnológicas e novas 

experimentações de modelos de negócio podem surgir a qualquer momento, demandando novas lentes de 

análise. Essa pretensão exaustiva também não pode ser adotada pela regulamentação específica: ainda 

que priorização de tráfego e segurança da rede sejam hipóteses que precisam de maior detalhamento para 

dar segurança ao mercado, a redação do decreto não pode estabelecê-las como conclusivas, devendo 

haver espaço para experimentação tecnológica futura que, se não prevista de forma específica, deverá 

seguir os critérios de validade previstos no § 2.º do Marco Civil (e avaliados caso a caso por meio da 

aplicação da lei). 

 Dentre algumas das práticas que podem ser especificadas pelo decreto regulamentador, e que não 

violariam os requisitos formais específicos da moldura legal do Marco Civil, destacamos: 

(i) é permitida a priorização de pacotes com base em critérios específicos como tipo de 

aplicação e conteúdo, desde que 

a. tenha como objetivos mitigar efeitos de congestão de rede, cumprir níveis de qualidade 

de serviço estabelecido pela legislação ou preservar a qualidade de experiência dos 

usuários; 

b. seja baseada em critérios estritamente técnicos, hipótese em que a priorização deve 

favorecer classes de aplicações mais sensíveis a latência, de acordo com as 

recomendações adotadas por organizações internacionais de padronização de protocolos 

e de governança da internet; e 

c. sejam observados os requisitos de validade previstos no art. 9.º, § 2.º, do Marco Civil; 

(ii) práticas de priorização que não se baseiem em critérios estritamente técnicos devem ser 

unicamente alocadas ao usuário final em suas redes domésticas ou empresariais, e não 

podem isentar provedores de acesso de cumprirem níveis mínimos de qualidade de serviço 

estabelecidos em seus contratos com os usuários finais ou na regulação específica, 

observados ainda os requisitos de validade previstos no art. 9.º, § 2.º, do Marco Civil; 
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(iii) em todos os casos, não serão consideradas isonômicas práticas que priorizem conteúdos ou 

aplicações específicas em detrimento de conteúdos ou aplicações semelhantes, ou que sejam 

concorrentes em um mesmo mercado relevante; 

(iv) é lícito que provedores de acesso possam bloquear pacotes de dados especificamente em 

casos de proteção dos usuários e da segurança da rede, observadas: 

a. as recomendações adotadas por organizações internacionais de padronização de 

protocolos e de governança da internet; e 

b. os requisitos de validade previstos no art. 9.º, § 2.º, do Marco Civil; 

(v) a expressão “serviços de emergência” deverá ser observada de acordo com a regulamentação 

específica sobre o tema, e abrange: 

a.  serviços equivalentes ou substitutos às ligações de emergência na telefonia tradicional; e 

b. comunicações oficiais em casos de emergência pública ou interesse de Estado; 

c. outros serviços de emergência considerados de interesse público, conforme previstos em 

legislação específica. 

 

d) Critérios de transparência para o usuário 

 Como discutimos no item 3.4.3, trata-se de questão em aberto pelo Marco Civil, e cuja função da 

regulamentação será especificar o que será considerado prática transparente, de forma a tornar a 

obrigação fiscalizável e executável. Com base no que discutimos anteriormente, uma regulamentação 

suficiente sobre o assunto e alinhada com os princípios previstos também na legislação consumerista 

deveria prever que provedores de acesso deverão informar, de forma transparente, clara e 

suficientemente descritiva sobre: 

(i) quais são as práticas de discriminação de tráfego adotadas pelo provedor; 

(ii) por que é necessário utilizar essas práticas; 

(iii) quais usuários podem ser afetados; 

(iv) qual o impacto para a qualidade de experiência do usuário. 

Ademais, a regulamentação específica poderia inspirar-se no formato apresentado pela regulação 

chilena para apresentação dessas informações. Além de disponibilizar informações sobre as práticas de 

discriminação em seus contratos com usuários, provedores de acesso podem disponibilizar, em uma 

página específica de seus sites, um resumo dessas práticas, utilizando-se de uma linguagem mais 

simples e dinâmica, inclusive por meio de gráficos, de forma a tornar mais fácil a compreensão dessas 

práticas pelos usuários. 
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e) Esclarecimento sobre zero-rating 

Este trabalho defendeu que há pelo menos quatro modalidades de zero-rating utilizadas no 

mercado ou propostas pela literatura acadêmica, e somente duas delas são permitidas à luz do Marco 

Civil. Tendo em vista as diversas polêmicas sobre o assunto que têm dominado o debate no último ano, o 

decreto regulamentador poderia tratar desse tema como forma de reduzir a incerteza sobre a interpretação 

dessa regra, por meio de dispositivos cuja função seria facilitar a execução da lei. Evidente, não caberia 

ao decreto estabelecer uma interpretação conclusiva (função esta do Judiciário); contudo, o regulamento 

poderia servir como repositório importante para orientação e interpretação da lei, o que poderia reduzir 

positivamente o custo regulatório relacionado com esse tema.  

Logo, parece-nos que a regulamentação específica encontra-se diante de duas opções. A primeira 

é manter-se omissa em relação a esse ponto, delegando a função de controle ex post ao Judiciário. A 

segunda alternativa seria adotar uma das posições apresentadas nesta dissertação (restritiva ou 

extensiva), sem prejuízo da posterior revisão pelo Judiciário. O primeiro caminho traria, a nosso ver, um 

possível aumento na experimentação tecnológica na camada de infraestrutura da rede, e a possibilidade 

de juízes e aplicadores do Direito trabalharem com base em uma textura normativa mais aberta, e que 

permitiria a análise caso a caso de forma mais conectada com os objetivos teleológicos do Marco Civil e 

a axiologia presente no ordenamento nacional; o revés dessa opção por privilegiar o controle ex post 

seria, entretanto, aumentar as incertezas para os atores do mercado, podendo gerar consequências 

adversas como insegurança jurídica e aumento de custos regulatórios, especialmente para provedores de 

aplicações. A segunda alternativa não excluiria, a nosso ver, nenhum dos benefícios apontados na 

primeira alternativa já que, insistimos, a intepretação legal continuará à cargo do Judiciário, mas poderia 

trazer mais segurança jurídica para os atores do mercado, que poderiam melhor realizar seus 

planejamentos estratégicos de longo prazo. 

Retomando as conclusões que expusemos acima, parece-nos que o mais adequado seria adotar 

uma interpretação extensiva do Marco Civil, evitando assim loopholes que podem permitir situações 

extremas de discriminação por preço (como colocamos no gráfico que mostramos na parte 1.4.2)
65

. 

Destarte, entendemos que o zero-rating poderia ser tratado da seguinte forma na regulamentação 

específica: 

(i) práticas que importem o tratamento diferenciado entre aplicações ou conteúdos específicos, 

por meio de diferentes preços cobrados ou excetuados pelo provedor de acesso, não devem 

ser permitidas; 
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 Mesmo que o Judiciário venha, futuramente, a excluir a aplicação da neutralidade da rede para o zero-rating (com 
base, por exemplo, em uma aplicação de métodos axiológicos), a adoção de uma interpretação extensiva poderia, 
por exemplo, impedir ex ante que fossem negociados access fees entre provedores de aplicações e provedores de 
acesso ou planos extremamente segmentados de acesso à rede, reduzindo assim zonas cinzentas que poderiam 
se expandir caso seja adotada uma interpretação restritiva, o que poderia gerar grande insegurança para o setor de 
aplicações. 



 

43 43 

(ii) o disposto no item (i) supra não se aplica a casos em que os preços sejam suportados 

diretamente pelo provedor de aplicações em favor do usuário, desde que a oferta seja feita 

em condições comerciais não discriminatórias e não gere efeitos anticoncorrenciais, na 

forma da legislação aplicável; nesse caso, ficam os provedores de acesso obrigados, ainda, a 

dar ampla publicidade dos preços cobrados para provedores de aplicações, de modo a 

assegurar seu conhecimento pelos usuários e interessados, bem como disponibilizar 

publicamente os contratos firmados diretamente com provedores de aplicação para esse fim, 

como forma de verificar o fiel cumprimento do disposto em lei; 

(iii) práticas que importem a isenção da cobrança de tarifas de serviços para o acesso a serviços 

de emergência são permitidas, desde que observados os requisitos de validade previstos no 

art. 9.º, § 2.º, do Marco Civil. 

Alternativamente, o governo também poderia promover uma discussão pública sobre os critérios 

necessários para que uma determinada aplicação de interesse público possa ser elegível ao zero-rating; 

ressaltamos porém que, para que essa proposta seja vinculante, esta deverá ser feita no âmbito de um 

projeto de lei que vise alterar o Marco Civil, sob pena de violação do princípio da legalidade. 

 

(f) Fiscalização e aplicação das regras previstas no art. 9.º  

 Trata-se aqui de outro ponto em aberto no Marco Civil, cuja regulamentação específica faz-se 

absolutamente necessária para que o aparelho administrativo do Executivo seja acomodado para 

fiscalizar e fazer valer a aplicação da lei. Obviamente, este trabalho não traz qualquer prejuízo à 

apreciação dos conflitos pelo Judiciário; ocorre que, por meio de uma atuação específica do Executivo, 

muitas das questões difíceis podem eventualmente ser resolvidas sem a atuação da máquina do 

Judiciário, com menor custo regulatório e em menor tempo. 

 Em todos os países analisados, as regulamentações específicas sobre neutralidade da rede 

atribuem à autoridade de telecomunicações nacional a competência de fiscalizar o cumprimento das 

obrigações de tratamento isonômicos previstas em lei, ainda que haja uma discussão bastante incipiente 

no debate estadunidense sobre o papel que a Federal Trade Commission (agência responsável pela 

defesa do consumidor no país) deveria ter no tema da neutralidade da rede
66

. 

Esse deve ser também o caminho natural no caso do Brasil
67

. Parece-nos que a competência da 

Anatel para adotar as medidas necessárias para o cumprimento da neutralidade da rede no Brasil 
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 Nesse sentido, ver: <http://goo.gl/iH3uCR>. Acesso em: 15 jan. 2015. 
67

 Esta afirmação parte de uma perspectiva dogmática – há um arcabouço regulatório que aponta que a 
competência legal para tanto é da ANATEL; logo, furtamo-nos em analisar aspectos políticos ou sociológicos sobre 
o funcionamento da ANATEL ou sobre a composição de seus membros e que poderiam, eventualmente, sugerir 
uma conclusão diversa mas que, de qualquer forma, devem ser objeto de um estudo específico e bastante diferente 
da perspectiva normativa proposta por esse trabalho.  
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encontra-se bem delineada no ordenamento brasileiro
68

, e que essa agência já possui mecanismos 

institucionais estabelecidos que podem facilitar a fiscalização e execução da lei
69

. 

Uma alternativa para reduzir a seleção adversa e o risco moral na apuração das violações da 

neutralidade da rede pela Anatel seria incluir a necessidade de oitiva do CGI.br nos procedimentos de 

apuração de descumprimento de obrigações ou de averiguação de denúncias relativas à violação das 

disposições do art. 9.º do Marco Civil. Essa oitiva traria pelo menos dois outros benefícios: (i) 

legitimidade institucional, visto que o CGI.br é um órgão multissetorial
70

; e (ii) maior capacidade técnica 

e recursos humanos para apuração de casos difíceis, uma vez que o CGI.br opera atualmente diversas 

ferramentas e tecnologias que podem auxiliar na identificação de práticas de discriminação que ocorram 

abaixo da superfície
71

. Também é importante que o Decreto traga disposições que obriguem provedores 

de acesso a disponibilizarem, sempre que solicitados pela Anatel, todas as informações necessárias para 

que seja averiguado o cumprimento das obrigações previstas no Marco Civil e no regulamento 

específico.
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 Algumas dessas competências estão elencadas no art. 19 da Lei Geral de Telecomunicações: “Art. 19. À Agência 
compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das 
telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e 
publicidade, e especialmente: [...] XVI – deliberar na esfera administrativa quanto à interpretação da legislação de 
telecomunicações e sobre os casos omissos; XVII – compor administrativamente conflitos de interesses entre 
prestadoras de serviço de telecomunicações; XVIII – reprimir infrações dos direitos dos usuários; XIX – exercer, 
relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das 
infrações da ordem econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica – 
CADE”. 
69

 A Resolução n. 612 da agência, que estabelece seu Regimento, prevê ao menos dois institutos que podem ser 
utilizados para averiguação e enforcement das regras previstas no Marco Civil: o Procedimento Administrativo para 
Averiguação de Denúncia (PAVD), etapa preliminar para investigação da existência de indícios ou fatos que 
comprovam o fato denunciado; e o Procedimento para Apuração de Descumprimento de Obrigações (PADO), cujo 
julgamento pode aplicar uma das sanções previstas na Lei Geral de Telecomunicações (advertência, multa, 
suspensão temporária, caducidade ou declaração de inidoneidade). Tanto o PAVD quanto o PADO podem ser 
iniciados de ofício pela agência ou por quaisquer terceiros interessados (arts. 105 e 80, respectivamente). Além 
desses mecanismos, as Resoluções n. 574 e n. 575 também oferecem ferramentas regulatórias para que a agência 
possa fiscalizar e medir o tráfego de dados transmitidos, comutados ou roteados pelos provedores de acesso.  
70

 Como vimos no caso do bloqueio da porta 25, essa abordagem envolvendo diversos setores e órgãos do 
Executivo tende a possuir resultados positivos do ponto de vista institucional. 
71

 Evidente, talvez fosse necessário aumentar a estrutura humana do CGI.br para permitir esse papel. Todavia, 
acreditamos que, além da expertise de seus membros, o CGI.br dispõe hoje de diversas ferramentas e estudos 
detalhados sobre o tráfego de internet no Brasil, possuindo ferramentas de medição que também podem auxiliar a 
identificar práticas de discriminação e interpretá-las à luz do Marco Civil, por meio de seus órgãos e projetos como o 
Grupo de Trabalho em Engenharia e Operação de Redes (GT-ER), o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento 
de Incidentes de Segurança (Cert.br), o Centro de Estudos e Pesquisas em Tecnologias de Redes e Operações 
(Ceptro.br) e o PTTMetro (ver nota 120).  
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