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RESUMO 

A regulação da Internet não é um assunto simples, há diversas maneiras de regular a rede 

e a lei é, obviamente, uma das vias possíveis. A análise proposta no presente estudo 

repousa na observância da relação entre a tecnologia da rede de redes e os mecanismos 

utilizados pelo ordenamento brasileiro para fazer a sistematização e o enlace entre as duas 

áreas.  De maneira especifica, buscou-se analisar o princípio da neutralidade de rede, 

positivado no art. 9º do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14) e sua aplicação, auxiliada 

pelo seu Decreto Regulamentador (8.771/16).  O princípio estabelece o tratamento 

isonômico no tráfego de pacotes de dados na Internet. O presente trabalho enfocou a 

análise de práticas baseadas em dois tipos específicos de modelo de negócio de dados 

patrocinados, aqui considerados como zero rating, e data rewards; estes analisados 

através do que se pretende dizer com arranjos comerciais, buscando observar semelhanças 

e diferenças entre ambos os modelos e contemplando algumas nuances que o amplo 

debate sobre a neutralidade de rede propõe. 

 

Palavras-chave: Regulação, Marco Civil da Internet, Neutralidade de Rede, Modelos de 

Negócio  
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1 INTRODUÇÃO: RELEVÂNCIA, OBJETIVO E METODOLOGIA 

 A constante evolução do mundo sob o prisma da tecnologia introduz um universo 

de problemáticas em todos os âmbitos da sociedade. A mudança contínua e a forçosa 

adaptação aos novos meios desencadeiam novas questões juridicamente relevantes, o que 

nos leva a refletir sobre certas inovações no ordenamento jurídico. É neste contexto que 

o direito e tecnologia se conectam e a proposta da presente pesquisa se insere.  

Este trabalho tem como objetivo estudar o princípio da neutralidade da rede no 

Brasil e avaliar modelos de negócio baseados no conceito de dados patrocinados.  

Para tanto, buscou-se analisar brevemente a evolução da regulação da rede e suas 

possíveis vias regulatórias através de uma digressão histórica sobre a evolução da 

Internet. O foco especial da perspectiva regulatória centrou-se na introdução do conceito 

na legislação brasileira, através da Lei 12.695 de 2014 e em sua posterior regulamentação, 

por meio do Decreto 8.771 de 2016. 

Para entender certos aspectos regulatórios, fez-se necessário abarcar alguns 

aspectos técnicos da rede, com o objetivo de esclarecer e introduzir o princípio da 

neutralidade.  Logo após, foram mapeadas as distintas concepções de neutralidade de 

rede.  

Em seguida, buscou-se esclarecer dois modelos de negócio de Dados Patrocinados 

e a relação destes com o que se pretende regular através da neutralidade da rede.  A análise 

sistemática entre os dois modelos teve como objetivo apontar diferenças e alguns dos 

prismas através dos quais as práticas podem ou não violar o que é defendido pelo princípio 

da neutralidade da rede disposto nos diplomas do ordenamento jurídico brasileiro com 

base na doutrina bastante recente sobre o assunto.  

Em último ponto, mas não menos importante, buscou-se trazer em perspectiva 

comparada os debates atuais sobre a neutralidade da rede e as molduras regulatórias 

propostas em outros países para, assim, observar a situação do Brasil em termos de 

regulação e implementação da neutralidade da rede no país.  

O escopo do trabalho obrigou a reduzir a moldura da pesquisa. A neutralidade da 

rede é um tema que abarca inúmeras discussões; desde questões sobre liberdade de 

expressão através de limitação e filtragem de conteúdo, até perspectivas comerciais e 

concorrenciais por meio de modelos de negócio. Apesar da incontestável importância 

daquelas, a limitação da pesquisa centrou-se no âmbito do mercado mobile e em práticas 

comerciais de correntes de modelos de negócio.  
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2 A REGULAÇÃO DA REDE: A LEI 12.965/2014 E O DECRETO 8.771/2016 

2.1 REGULAÇÃO DA INTERNET: DA ARPANET ATÉ O MCI 

O advento da internet foi um grande avanço tecnológico e provocou diversas 

mudanças nos meios tradicionais de interação, a rede promoveu alterações interligando 

os povos e disseminando informações através das diversas conexões que o sistema global 

de redes proporciona. 

Pela sua construção, a internet é de “livre competência”, há, obviamente, uma 

liberdade de conteúdo na rede absurdamente maior do que nos demais meios de 

comunicação e de propagação de informações.  

A “auto regulação” da internet criou grande espaço para discussão, uma vez que 

a rede é um ambiente livre de qualquer organização centralizada e hierárquica. Com a 

evolução da internet e a expansão de seu uso, sugiram organizações destinadas a 

coordenar certos aspectos técnicos para o bom funcionamento da rede.1 Porém, tal fato 

não caracteriza uma centralização, nem tampouco a criação de uma organização 

hierárquica que regule o funcionamento da Internet.  

Bem, como dito, a internet é uma rede global e neste ponto entra um grande 

problema pela falta de centralização e pela própria natureza da rede. A questão da 

jurisdição refere-se ao fato de cada país ter seu próprio ordenamento e suas próprias leis 

e a internet é um fenômeno transnacional2, que, obviamente, atravessa fronteiras e 

interliga países.  

A tendência é que cada país possua normas que regulem questões relacionadas à 

rede como crimes cometidos na internet, comércio eletrônico, dentre outros temas 

juridicamente relevantes.3  

Dentro de cada ordenamento ainda são passíveis de discussão questões como: 

Devem ser criadas novas leis para o ambiente virtual/digital?; ou apenas adaptar a 

interpretação daquelas já existentes?  

                                                 
1 Existem órgãos como a ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers que 

corresponde a uma entidade sem fins lucrativos e de âmbito internacional, destinada, precipuamente,  à 

manutenção da estabilidade operacional da Internet. Disponível em <https://archive.icann.org> Acesso em 

16 dez 2015 
2 ROBERTO, Wilson F. Dano Transnacional e Internet - Direito Aplicável e Competência 

Internacional. Juruá Editora: Curitiba, 2010. 
3 NUCLÉO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR – NIC.br. Como Funciona a 

Internet? Disponível em <http://goo.gl/XddNrg> Acesso em 13 dez. 2015 
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Neste sentido, Kurbalija4, sistematizou as duas abordagens dos possíveis aspectos 

legais concernente à rede: 

“1) A abordagem direito real (em oposição a “direito virtual” ou 

“ciberdireito), segunda a qual o tratamento a ser recebido pela Internet 

não é essencialmente diferente daquele recebido pelas tecnologias de 

telecomunicações anteriores, desde os sinais de fumaça até o telefone. 

Embora mais rápida e mais abrangente, a Internet continua a envolver 

comunicação à distância entre indivíduos, as regras legais existentes 

podem ser aplicadas a ela”. 

2) A abordagem “ciberdireito”, que se baseia na presunção de que a 

Internet introduz novos tipos de relacionamentos sociais no 

ciberespaço. Consequentemente, coloca-se a necessidade de formular 

novas “ciberleis” para o ciberespaço. Um dos argumentos desta 

abordagem é que o volume e velocidade tremendos das comunicações 

facilitadas pela Internet através das fronteiras dificulta a aplicação das 

regras legais existentes.” 

O sentido empregado para a primeira abordagem também pode ser observado em 

alguns aspectos, por exemplo, quando se diz que embora revolucione-se através do meio 

e da maneira, muitas atividades desempenhadas no mundo “virtual” são as mesmas que 

já eram desempenhadas antes do desenvolvimento da Internet , a exemplo das compras 

através do comercio eletrônico; em seu âmago, a atividade desempenhada é a mesma, 

comprar e o consumidor não se descaracteriza pelo simples fato de ter utilizado a rede 

como meio de realizar dita compra, sendo uma área abrangida pelo CDC. 

Observados tais apontamentos, resta claro que o mundo jurídico e o mundo virtual 

não se encontram desconexos, a questão é justamente como e em que medida o 

ordenamento jurídico, principalmente por meio dos poderes legislativo e judiciário, 

absorvera as mudanças constantes da evolução tecnológica. Afinal, atualmente, é difícil 

visualizarmos a realização de diversas tarefas sem o uso da TICs. 

O ponto crucial para iniciar a discussão proposta pelo presente trabalho faz 

referência à regulação da própria rede, em que ponto e de que maneira seria possível 

influir no mundo “virtual” e em suas estruturas de suporte. 

Pergunta-se, em um primeiro momento, qual seria a possibilidade de ingerência 

jurídica? Como seria feita a regulação da rede? 

Por muitos anos, acreditou-se que a ausência de qualquer regulação que recaísse 

sobre a Internet fosse o principal motivo para o crescimento e desenvolvimento 

exponencial da tecnologia. Na realidade, esse pensamento não é, em sua totalidade, 

                                                 
4 KURBALIJA, Jovan; GELBSTEIN, Eduardo. Governança da Internet Questões, Atores e Cisões. 

Disponível em <http://goo.gl/aeeisM> Acesso em 25 mai 2017 
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falacioso, uma vez que evolução da conexão à Internet – aqui utilizada como referência 

à rede mundial que evoluiu da ARPAnet5/6 - nasceu de um projeto embrionário focado no 

desenvolvimento científico e tecnológico, em que a rede foi construída de maneira 

colaborativa e aberta por estudantes, sem qualquer interesse comercial7.  

Ocorre que, hoje, a realidade é muito diferente da época em que a Internet era 

apenas um projeto incipiente que conectava universidades desenvolvido por estudantes, 

novos players surgiram e rede se tornou essencial para o funcionamento da sociedade.   

O grande problema é que, atualmente, empresas visam utilizar o argumento da 

ausência de regulação no sentindo de obstar a inferência do Estado em suas atividades; 

para se beneficiarem de práticas que, muitas vezes, não respeitam sequer os valores 

iniciais de desenvolvimento da rede, como abertura e liberdade.  

Porém, não é apenas a lei que exerce influência e regula o comportamento e 

expansão da Internet, o mercado também o faz e este não pode se sobrepor à regulação 

pela lei.  

Neste sentido, Lessig8, com a “pathetic dot theory”, resumiu que a Internet é, na 

realidade, regulada por quatro “forças”, quais sejam: a lei, o mercado, o código e as 

normais sociais.  

                                                 
5 CERF, Vint. et al. Brief History of the Internet. INTERNET SOCIETY. Disponível em 

<http://www.internetsociety.org/brief-history-internet> Acesso em 03 jan 2016 
6 Ibidem. “The original ARPANET grew into the Internet. Internet was based on the idea that there would 

be multiple independent networks of rather arbitrary design, beginning with the ARPANET as the 

pioneering packet switching network, but soon to include packet satellite networks, ground-based packet 

radio networks and other networks. The Internet as we now know it embodies a key underlying technical 

idea, namely that of open architecture networking. In this approach, the choice of any individual network 

technology was not dictated by a particular network architecture but rather could be selected freely by a 

provider and made to interwork with the other networks through a meta-level "Internetworking 

Architecture" 
7 CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a sociedade. Rio 

de Janeiro: Zahar, 2003. 
8LESSIG, Lawrence. Code 2.0. New York: Basic Books, 2006. Disponível em: 

<http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2016 
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Figura 19 

Cada força regula o comportamento no ciberespaço; ainda que sejam forças 

diferentes, o autor demonstra que elas são interdependentes, e atuam apoiando ou se 

opondo reciprocamente. A grande questão é: como garantir o equilíbrio entre as forças 

que regulam a rede e o ciberespaço?10 

Kurbalija11 listou uma série de mecanismos legais que podem ser utilizados 

objetivando regular a Internet. Quais sejam: a legislação; as normas sociais (costumes); a 

própria auto-regulamentação; regulamentação através do código (solução através de 

software); jurisprudência (decisões de tribunais); e o próprio direito internacional. 

“Há quem argumente [ainda] que a Internet exigirá um instrumento 

legal abrangente, como a Convenção de Direito do Mar. Esta analogia 

não é apropriada, pois a negociação do Direito do Mar envolvia, por um 

lado, a codificação de leis costumeiras existentes e, por outro, a 

integração de quatro convenções existentes. 

Com a Internet, não existe nenhuma lei costumeira. Ela está em 

formação constante. Muitas abordagens e experiências de tentativa-e-

erro foram feitas. Em vez de um tratado abrangente sobre a Internet, o 

mais provável é que vários instrumentos separados sejam adotados.”12 

                                                 
9 LESSIG, Lawrence. Code 2.0. New York: Basic Books, 2006. Disponível em: 

<http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2016 
10 Também chamada de “The New Chicago School Theory”, a teoria de Lessig problematiza a influência 

que cada uma das forças exerce sobre o ciberespaço e, assim, questiona as vias de regulação da rede. É 

nesse sentido que trazemos a teoria para a discussão: ”What “checks and balances” are possible in this 

space? How do we separate powers? How do we ensure that one regulator, or one government, doesn’t 

become too powerful? How do we guarantee it is powerful enough? Theorists of cyberspace have been 

talking about these questions since its birth. But as a culture we are just beginning to get it. As we slowly 

come to see how different structures within cyberspace affect us—how its architecture, in a sense I will 

define below, “regulates” us—we slowly come to ask how these structures should be defined. The first 

generation of these architectures was built by a noncommercial sector—researchers and hackers, focused 

upon building a network. The second generation has been built by commerce. And the third, not yet off the 

drawing board, could well be the  product of government. Which regulator do we prefer? Which regulators 

should be controlled? How does society exercise that control over entities that aim to control it?”  
11 KURBALIJA, Jovan; GELBSTEIN, Eduardo. Governança da Internet Questões, Atores e Cisões. 

Disponível em <http://goo.gl/aeeisM> Acesso em 25 mai 2017 
12 Ibidem 
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Seria impossível imaginar um instrumento de tamanha magnitude, que abarcasse 

todos os aspectos relativos à rede. Parece mais sensato pensar em uma fragmentação 

quanto à matéria, no caso de instrumentos internacionais; ou quanto à inciativas 

nacionais, no caso de leis de diferentes ordenamentos jurídicos. O Brasil, neste último 

caso, se tornou referência pela inciativa legislativa que culminou na Lei 

internacionalmente conhecida como “Internet Bill of Rights”. 13/14 

Em 23 de abril de 2014, a Lei de número 12.965 foi promulgada. Popularmente 

conhecida como Marco Civil da Internet, a referida Lei foi inovadora estabeleceu 

princípios, direitos e deveres relativos ao uso da Internet no país.   

Sua gênese, na realidade, se distanciou um pouco do processo legislativo usual, 

uma vez que houve grande participação pública na elaboração do projeto através de uma 

plataforma digital15, com expressiva contribuição de diversos setores da sociedade. A 

proposta inicial, inclusive, foi objeto de consulta pública antes de ser encaminhada para 

votação.  

Também conhecida como “Constituição da Internet”, a Lei foi ponto de referência 

no âmbito internacional, reiterando a ideia do estímulo à expansão e ao uso da rede.  É 

uma lei de natureza cível, que estabelece direitos e garantias. A Lei está em vigor no país 

desde 22 de junho de 2014. Durante dois anos esperou-se pelo Decreto regulamentador 

que estabelecesse diretrizes e complementasse o MCI. Finalmente, em 11 maio de 2016, 

em um de seus últimos atos como presidente, Dilma Rouseff sancionou o Decreto 

regulamentador do Marco Civil que se mostrou insuficiente para esclarecer alguns pontos 

pendentes e controversos do MCI, principalmente no tocante ao princípio da neutralidade 

da rede, conforme analisaremos de maneira específica.  

Em suma, o MCI sustenta-se em três pilares, quais sejam a privacidade, a 

liberdade de expressão e a neutralidade da rede, este último em destaque no presente 

trabalho. A questão da neutralidade da rede é, em especial, mais sensível, pois engloba 

discussões variadas e, muitas vezes específicas, envolvendo critérios técnicos pela 

complexidade do ecossistema da internet e do próprio conceito do princípio - que não é 

completamente fechado. 

                                                 
13 SOUZA, Carlos A. P.; LEMOS, Ronaldo; VIOLA, Mario. Understanding Brazil’s Internet Bill of 

Rights. 1st ed. ITS: Rio de Janeiro, 2015. 
14 Ibidem “Since its passage in 2014, the Marco Civil da Internet is no longer a reference only within Brazil. 

The law has became an example of collaborative drafting to enshrine a set of rights and obligations for the 

online world. It is inspiring similar discussions in various contexts that are propagating connections 

throughout Europe, the United States and the world.”  
15 Cf. <http://culturadigital.br/marcocivil/> 
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Em remate, como GEIST pontuou, “governments may have been willing to step 

aside during the commercial Internet’s nascent years, but no longer.”16  

O MCI surgiu da necessidade de equilíbrio das forças17exercidas sobre rede, como 

mecanismo legal para estabelecer direitos e deveres na Internet, sendo apenas um passo 

na longa caminhada que é entender, de maneira sistemática, a interação entre tecnologia 

e políticas regulatórias. Para alcançar o dito objetivo é extremamente necessário 

compreender o sentido das normas dentro da rede e - como pressuposto indispensável 

para compreensão destas - o funcionamento e um pouco da arquitetura da Internet. 

 

2.2 APONTAMENTOS SOBRE ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO DA REDE 

“Most of us haven’t a clue about how networks work. We therefore have 

no clue about how they could be different. We assume that the way we 

find things is the way things have to be. We are not trained to think 

about all the different ways technology could achieve the same ends 

through different means.”18 
 

A Internet é uma rede de redes19 que funciona através da tecnologia de comutação 

de pacotes, que nada mais é que a transmissão de pacotes de dados – com determinado 

conteúdo - de uma origem a um destino. É imprescindível ter em mente os três elementos 

para que entender o funcionamento da rede: conteúdo, origem e destino. A Internet, neste 

sentido, seria um conjunto de “vias” de trânsito de informações em pacotes de dados.  

Protocolo, de maneira genérica, é a linguagem utilizada através de um “acordo 

entre as partes que se comunicam [dispositivos], estabelecendo como se dará a 

comunicação”20 É basicamente através do protocolo TPC/IP que a Internet funciona, 

desde sua origem até como é concebida hoje. O modelo de referência TCP/IP divide a 

                                                 
16 GEIST, Michael, apud LESSIG, Lawrence. Code 2.0. New York: Basic Books, 2006. Disponível em: 

<http://codev2.cc/download+remix/Lessig-Codev2.pdf>. Acesso em: 03 jan. 2016 
17 LESSIG, Lawrence. Op cit.  
18 Ibidem  “"A maioria de nós não tem ideia sobre como as redes funcionam. Portanto, não temos ideia de 

como elas poderiam ser diferentes. Nós assumimos que a maneira que nós encontramos coisas é a maneira 

que as coisas têm que ser. Nós não somos treinados para pensar sobre todas as maneiras diferentes pelas 

quais a tecnologia poderia atingir os mesmos fins através de meios diferentes.” (tradução livre) 
19 TANEMBAUM, Andrew. Trad. Vandenberg D. de Souza. Rede de Computadores. 4a ed. Editora 

Campus. Neste sentido: “A   Internet   não   é   de   modo   algum   uma   rede, mas   sim   um   vasto   

conjunto   de   redes   diferentes   que utilizam certos protocolos comuns e fornecem determinados serviços 

comuns. É um sistema pouco usual no sentido de não ter sido planejado nem ser controlado por ninguém.” 
20Ibidem 
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arquitetura da rede em quatro camadas, quais sejam (i) camada de aplicação; (ii) camada 

de transporte; (iii) camada inter-redes ou Internet; (iv) camada host/rede21  

Figura 222 

 

Em suma, a ideia é visualizar a internet como uma rede de redes responsável por 

transmitir pacotes – de dados - entre um dispositivo e outro. O modelo TCP/IP é só uma 

maneira de demonstrar a complexidade do ecossistema da Internet que envolve diversos 

atores aqui genericamente resumidos em ISPs (Internet Service Providers), CAPs 

(Content and Application Providers) e usuários finais ou consumidores da rede.  

Uma das principais características da rede é o argumento end-to-end, que repousa 

na ideia de que a complexidade da rede deve ficar “nas pontas”, por questões de eficiência 

técnica. Alguns mencionam que o princípio, em tese, corporifica o que é a neutralidade 

de rede.23  

Ramos24, esclarece, no entanto, que muitas vezes há uma confusão teórica entre 

os conceitos do princípio end to end, de arquitetura da rede e o princípio da neutralidade 

de rede que é, na realidade, um princípio regulatório. Ao alegar que não há, 

necessariamente uma relação entre o princípio de arquitetura e a ideia de neutralidade de 

rede, o autor esclarece que (i) “o argumento end-to-end nunca foi um paradigma absoluto 

para tecnologias de comutação por pacotes e internetworking” e (ii) “do ponto de vista 

técnico, não há uma relação direta entre end-to-end e não discriminação de dados.” 25 

                                                 
21 TANEMBAUM, Andrew. Trad. Vandenberg D. de Souza. Rede de Computadores. 4a ed. Editora 

Campus. 
22 Ibidem 
23 SANTOS, Vinicius W. O. et al.  Programas de gratuidade no acesso à Internet: conceitos, 

controvérsias e indefinições. Disponível em <goo.gl/bYUQi4>. Acesso em 20 jan. 2017 
24 RAMOS, Pedro. Arquitetura da Rede e Regulação – a neutralidade da rede no Brasil. Disponível 

em < https://goo.gl/q8QFyE> Acesso em 03 jan 2016 
25 Apesar de ter frisado a divergência, RAMOS (2013) admitia a relação entre o princípio end-to-end e a 

neutralidade da rede. Em RAMOS (2015), não há um rechaço em absoluto da relação, mas uma visão um 

pouco mais crítica decorrente da análise de confusão de conceitos feita por outros autores, na visão deste. 

Para posições contrárias, relacionando diretamente o princípio end-to-end com a neutralidade da rede ver 

BELLI, Luca; DE FILIPPI, P. (2016) e SANTOS, Vinicius W. O. et al.  (2015) 
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Observa-se que a ideia do autor é apenas no sentido de esclarecer que não há uma 

relação direta e necessária entre os princípios, principalmente quando observamos 

questões de gerenciamento de tráfego – pode-se preservar a arquitetura end-to-end e, 

ainda assim, discriminar determinados pacotes através de certas práticas - que serão 

melhor analisadas após destrinchar o conceito de neutralidade de rede.  

O que se pretende demonstrar neste sentido é que no princípio da neutralidade de 

rede pauta-se não na ideia pura e técnica da arquitetura end-to-end, mas em um ideal 

regulatório, sendo, na realidade, uma regra de conduta apta a direcionar os operadores da 

cadeia de conexão e acesso (ISPs) a agirem de acordo com uma prescrição normativa. 

 

2.3 NEUTRALIDADE DA REDE: CONCEITO E ABORDAGENS 

“A neutralidade da rede é um tema complexo e controverso e parte 

importante de Internet livre e aberta. Permitir o acesso, a possibilidade 

de escolha e a transparência das ofertas de Internet garante aos 

utilizadores beneficiar de pleno acesso aos serviços, aplicações e 

conteúdos disponíveis na Internet. ”26 

 

O conceito de network neutrality foi cunhado por Tim Wu27 com base na ideia de 

common carriage, retirada da jurisprudência norte americana. Tal conceito remonta à 

ideia de ‘transporte’/’trânsito’; empresas que apenas realizam o transporte de 

informações, produtos ou serviços de interesse precipuamente público. Tal conceito será 

retomado ao mencionar a abordagem regulatória norte americana no último capítulo do 

presente trabalho. 

Ainda hoje, o conceito de neutralidade da rede tem sido amplamente discutido. 

Dentre as questões relacionadas à internet, o alcance conceitual e aplicação da 

neutralidade da rede é um dos debates mais complexos, pois envolve, como visto, 

questões técnicas relativas ao funcionamento da rede. 

De maneira geral, a neutralidade da rede faz referência ao tratamento isonômico 

de pacotes28 - conteúdo de dados - veiculados na internet, para que não haja discriminação 

nem privilégios no tráfego por parte dos Internet Service Providers (ISPs). 

                                                 
26 INTERNET SOCIETY. Trad. GATTO, Raquel. Neutralidade da rede, um documento informativo da 

Internet Society sobre política pública. Revista PoliTICs. No 24, Outubro 2016. Publicado originalmente 

em <http://www.internetsociety.org/policybriefs/networkneutrality> 
27 WU, Tim. Network Neutrality, Broadband Discrimination. Journal Of Telecommunications And High 

Technology Law, S.l, v. 2, n. 1, p.141-180, 05 jun. 2003. 
28 Cf. item 1.1 
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Em 2009, o CGI (Comitê Gestor da Internet no Brasil) aprovou uma Resolução 

que, dentre os princípios, conceituou a ideia da neutralidade da rede, como “Filtragem ou 

privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos, não sendo 

admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais, ou qualquer outra forma 

de discriminação ou favorecimento”. 29 

É possível dizer que a discussão e o fomento das questões que envolvem a 

neutralidade de rede ocorreram pela ampliação e atuação das empresas e dos 

desenvolvedores do sistema global de redes. A complexidade das atividades que se 

interligam com o campo virtual ensejou a criação regras que recaíram sobre a definição 

de conceitos e a regulação da própria rede.  

A ideia da neutralidade surgiu exatamente da observância das possíveis 

discriminações no âmbito da prestação de serviços de acesso à internet, junto à expansão 

e ao domínio dos próprios provedores do serviço que, muitas vezes, influenciam 

diretamente no conteúdo fornecido no sistema de redes.  

Ocorre que, não há apenas uma discussão binária30 entre ser a favor ou contra a 

neutralidade da rede. Tal assunto é de uma complexidade que não se pode reduzir a 

discussão apenas em ser favorável ou contra a aplicação do princípio.  

Segundo Pedro Ramos31, existem duas possibilidades regulatórias para a matéria: 

 (i) uma regulação através de um controle ex post, a partir da análise de caso a 

caso com auxílio de mecanismos antitruste ou recorrendo a regras de “boas práticas”, sem 

necessariamente proibir práticas que violem a neutralidade da rede; e 

  (ii) uma regulação ex ante que defina e estabeleça regras claras para a 

neutralidade de rede. 

Dentro desta última opção, há ainda três molduras teóricas de interpretação na 

defesa da neutralidade da rede: (i) neutralidade absoluta; (ii) like treatment; e (iii) 

neutralidade como regra geral, ou regime de exceções.  

Primeiramente, é preciso dizer que a rede não é neutra32, não poderia ser neutra 

por questões de funcionamento e de gerenciamento de tráfego. A primeira das três 

molduras propostas acreditava numa solução demasiadamente ingênua, diria impossível, 

                                                 
29 COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL – CGI.br. Princípios para a governança e uso da 

Internet. Resolução CGI.br/RES/2009/003/P. São Paulo: CGI.br, 2009. Disponível em: 

<http://cgi.br/principios/> Acesso em 10 dez 2015 
30 RAMOS, Pedro. Neutralidade da rede e o Marco Civil da Internet: um guia para interpretação. In: 

LEMOS, Ronaldo; LEITE, George Salomão (coord.) Marco civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014. 
31 Ibidem 
32 Ibidem 
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para o problema; admitir uma neutralidade absoluta da rede seria proibir qualquer tipo de 

mecanismo que contornasse gargalos e congestionamentos na entrega dos pacotes33.  

A segunda proposta, repousa na ideia de like treatment, refere-se ao “tratamento 

isonômico”, aplicações que tenham a mesma função deveriam receber o mesmo 

tratamento, no entrando as demais aplicações que estivessem em “categorias” distintas 

poderiam ser discriminadas.  

Entre as aplicações de mesma categoria, a solução parece ser razoável, por 

exemplo, no ISPs não poderia beneficiar uma aplicação de envio de mensagens 

instantâneas desfavorecendo outro que tenha a mesma função. Porém, no caso de 

desfavorecer alguma classe de aplicação que não seja do interesse do ISP, vemos uma 

grande ameaça. 

 Por exemplo, se colocarmos dentro de uma moldura de ISP de conexão móvel 

(uma empresa de telecomunicações), seria interessante, economicamente, discriminar 

pacotes de aplicações que competem com a receita original do setor, como por exemplo 

troca de mensagens instantâneas e serviços VoIP34. O like treatment seria insuficiente 

para resolver o problema da neutralidade.  

Por último, e a mais acertadas das teorias, é que comporta a regra da neutralidade 

como regra geral ou chamado “regime de exceções”: 

“Um dos modelos de regime de exceção mais completos apresentados 

na literatura acadêmica foi desenvolvido por Barbara Van Schewick, 

que cunhou o termo tratamento agnóstico para referir-se a sua proposta. 

Para a autora, uma regra de neutralidade deve proibir que provedores 

de acesso desenvolvam práticas de discriminação específicas entre 

aplicações e classes de aplicações, mas permite critérios agnósticos de 

discriminação – ou seja, que não utilizem informações sobre a origem, 

tipo, conteúdo e destino dos pacotes de dados para basear o 

gerenciamento de tráfego.”35 

                                                 
33 Cf. QoS, Quality of Service, e Reasonable Traffic Management. 
34 “Visando um maior equilíbrio de receita, o presidente executivo da TIM, Stefano de Angelis, disse [...] 

que operadoras precisam realizar uma autocrítica para conseguir voltar a ter um equilíbrio de receita. Dentre 

as posturas que o executivo ressaltou está a cobrança por todos os serviços de dados oferecidos pelas 

empresas de telecomunicações, como WhatsApp e Facebook. Assim, contrariando a prática de algumas 

operadoras, Angelis afirmou que é importante que operadoras cobrem por todos os dados consumidos. “As 

operadoras não são obrigadas a dar WhatsApp de graça”, disse Angelis durante a Futurecom, principal 

congresso de telecomunicações e TI da América Latina, em São Paulo”  

MANS, Matheus. O Estado de S. Paulo. ‘As operadoras não são obrigadas a dar WhatsApp de graça’, 

diz presidente da TIM Disponível em <http://goo.gl/WphqRf> Acesso em 03 dez. 2016  

O posicionamento reflete outra análise sobre a perda de receita originária das empresas de telecomunicação, 

demonstra justamente que os serviços ofertados de SMS e voz já não são tão rentáveis. É um pouco 

contraditório analisar o interesse dos ISPs, mas tal pronunciamento já demonstra que a gratuidade é 

meramente uma questão de interesse econômico.  
35 Cf. nota 21. O termo “application-agnostic” também foi utilizado por SORENSEN (2016) 
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Analisando a ideia proposta acima, temos que nenhuma violação à neutralidade 

da rede, ainda que seja exceção, pode ser específica e direcionada à uma determinada 

aplicação ou site. O tratamento agnóstico repousa justamente na tentativa de dar liberdade 

para o gerenciamento de tráfego, ponto muito defendido pelos ISPs como mecanismos 

necessários ao fornecimento adequado do serviço e boa funcionalidade da rede.  

 

Figura 336 

A figura acima compara as três molduras de interpretação propostas, adicionando 

o parâmetro da discriminação razoável e o cenário de ausência total de regras sobre 

neutralidade de rede.  

Embora se possa aplicar toda e qualquer técnica de gerenciamento de tráfego – 

ainda que seja injustificada-, em um cenário sem qualquer regra neutralidade de rede não 

há segurança jurídica para os atores do mercado na Internet, a ausência total de 

neutralidade confere aos provedores de acesso à Internet a possibilidade de escolher e 

                                                 
36 RAMOS, Pedro. Arquitetura da Rede e Regulação – a neutralidade da rede no Brasil. Disponível 

em < https://goo.gl/q8QFyE> Acesso em 03 jan 2016 
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moldar o conteúdo veiculado na rede, a partir de escolhas na transmissão dos pacotes 

utilizando parâmetros que permitam a identificação do que é transmitido.3738   

Como observa Sorensen, “some ISPs are moving from technical discrimination of 

traffic to economic discrimination, where some traffic is cheaper of free to transmit over 

the network than other traffic."39 

É neste ponto sensível que se pode fazer a transição para os critérios de 

discriminação. A análise proposta não é apenas quanto a questões técnicas, mas 

principalmente em relação a tendência de precificação de pacotes quanto às aplicações e 

sites acessados na rede que recebem tratamento preferencial.  

O que ocorre é justamente que o prisma de análise da discriminação - e, 

consequentemente, da violação ao princípio da neutralidade - em pauta na presente 

pesquisa é nitidamente econômico. A diferenciação é feita a partir de critério de interesse 

e precificação de planos, conforme analisaremos ulteriormente. 

 

2.4 ART. 9º DA LEI 12.965/2014 E O REGIME DE EXCEÇÕES ADOTADO PELO 

BRASIL 

Na esteira do pensamento exposto40, é possível observar a classificação da 

inciativa regulatória brasileira como “regime de exceções” pela via legislativa, em 

especial quando se procede a análise em conjunto com o art. 9º do MCI, partindo do seu 

caput para seus respectivos parágrafos, ou, como se constata, da regra geral para as 

exceções: 

Art. 9o O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem 

o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, 

sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou 

aplicação. (grifos nossos) 

                                                 
37 Há outros tipos de questões polêmicas que envolvem a prática como, por exemplo, a Deep Packet 

Inspecdtion que é a “inspeção profunda de pacotes”. A questão abarca uma discussão ética sobre a inspeção 

por parte dos ISPs do conteúdo acessado pelos usuários. 
38 Cf. item 2.3.4 um possível cenário em que não houvesse qualquer regra – ou senso - de neutralidade da 

rede 
39 SORENSEN, F. European Net Neutrality at the beginning of a new era in BELLI, Luca. (editor). Net 

Neutrality Reloaded: Zero Rating, Specialised Service, Ad Blocking and Traffic Management: Annual 

Report of the UN Dynamic Coalition on Net Neutrality. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016 
40 RAMOS, Pedro. Neutralidade da rede e o Marco Civil da Internet: um guia para interpretação. In: 

LEMOS, Ronaldo; LEITE, George Salomão (coord.) Marco civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014. 
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O caput do art. 9º define a neutralidade de rede e especifica os critérios através 

dos quais não se pode haver discriminação, quais sejam “conteúdo”, “origem”, “destino”: 

os três corolários da comutação de pacotes; junto aos termos “serviço”, “terminal” ou 

“aplicação”.  

Pela descrição do caput e ausência de maiores explicações, entende-se a regra de 

neutralidade de rede como geral, sem ater-se a critérios meramente técnicos. É um 

tratamento isonômico de pacotes baseado nos parâmetros estabelecidos no dispositivo. A 

expectativa relativa a questões de modelos de negócio e escolhas comerciais baseava-se 

na posterior regulamentação - margem deixada para o DMCI.  

As possíveis exceções ao estabelecido no caput vieram nos parágrafos seguintes, 

constituindo um rol taxativo dos casos em que seria permitida relativização do tratamento 

isonômico: 

§ 1o A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada 

nos termos das atribuições privativas do Presidente da República 

previstas no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, para a fiel 

execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência 

Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de: 

I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos 

serviços e aplicações; e 

II - priorização de serviços de emergência. 

 

§ 2o Na hipótese de discriminação ou degradação do tráfego prevista 

no § 1o, o responsável mencionado no caput deve: 

I - abster-se de causar dano aos usuários, na forma do art. 927 da Lei 

no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil; 

II - agir com proporcionalidade, transparência e isonomia; 

III - informar previamente de modo transparente, claro e 

suficientemente descritivo aos seus usuários sobre as práticas de 

gerenciamento e mitigação de tráfego adotadas, inclusive as 

relacionadas à segurança da rede; e 

IV - oferecer serviços em condições comerciais não discriminatórias 

e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. 

 

§ 3o Na provisão de conexão à internet, onerosa ou gratuita, bem 

como na transmissão, comutação ou roteamento, é vedado bloquear, 

monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados, 

respeitado o disposto neste artigo. (grifos nossos) 

É possível perceber com a leitura do art.§1º do art. 9º que o legislador assegurou 

que fossem permitidas – algumas – práticas de gerenciamento de tráfego, visando dar a 

possibilidade aos ISPs de garantirem o bom funcionamento da rede, ao mencionar 

discriminação a partir de “requisitos técnicos indispensáveis” com objetivo de fornecer 

“prestação adequada dos serviços e aplicações”,  
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Há inúmeras discussões que envolvem o conceito do princípio da neutralidade de 

rede e, principalmente, suas exceções; mas o recorte aqui proposto visa analisar os 

modelos de negócio baseados em contratos celebrados entre ISPs e CAPs e, logo após, 

entre ISPs e outra gama de empresas que celebram tais negócios como estratégia de 

marketing e advertisement.  

Logo, convém reiterar que a discussão não se limita a uma defesa ou promoção 

pura e simples do princípio da neutralidade da rede, não é possível reduzir a análise ao 

extremo entre defender ou não o princípio. É necessário um aprofundamento sistemático 

e teleológico do conceito que envolve não só a análise do objetivo perseguido pelo ‘ideal 

de neutralidade’ como também a investigação das práticas potencialmente violadoras. 

A futura discussão emoldurada no modelo de dados patrocinados caracteriza 

justamente uma possível relativização do modelo isonômico da internet exposto na Lei 

brasileira, principalmente quando consideramos a inserção do termo “arranjos 

comerciais” após o Decreto Regulamentador do Marco Civil da Internet.  

 

2.5 O DECRETO REGULAMENTADOR 8.771/2016 E OS “ARRANJOS COMERCIAIS” 

A espera pelo DMCI estava atrelada à expectativa de que o diploma fosse capaz 

de solucionar questões controversas, deixadas em aberto no texto do MCI. A ausência de 

qualquer termo relacionado a práticas comerciais reforçava a tese de que a neutralidade 

da rede se restringia ao tratamento técnico dado aos pacotes. Porém, o Decreto 

Regulamentador trouxe alguns conceitos na intenção de clarificar as lacunas deixadas na 

elaboração da lei principal. 

Ocorre que, apesar de trazer inovações que auxiliam a interpretação do MCI, 

algumas questões continuaram ambíguas e outras ainda mais obscuras pela falta de 

precisão e identificação de alguns conceitos.  

 Passamos ao estudo do CAPÍTULO II, do DMCI denominado ‘DA 

NEUTRALIDADE DE REDE, do qual analisaremos em separado os artigos 4º ao 8º; e, 

logo após, os artigos 9 e 10º. 

Art. 4º A discriminação ou a degradação de tráfego são medidas 

excepcionais, na medida em que somente poderão decorrer de 

requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços 

e aplicações ou da priorização de serviços de emergência, sendo 
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necessário o cumprimento de todos os requisitos dispostos no art. 9º, § 

2º, da Lei nº 12.965, de 2014.  

 

Art. 5º Os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de 

serviços e aplicações devem ser observados pelo responsável de 

atividades de transmissão, de comutação ou de roteamento, no âmbito 

de sua respectiva rede, e têm como objetivo manter sua estabilidade, 

segurança, integridade e funcionalidade.  

§ 1º Os requisitos técnicos indispensáveis apontados no caput são 

aqueles decorrentes de: 

I - tratamento de questões de segurança de redes, tais como restrição 

ao envio de mensagens em massa (spam) e controle de ataques de 

negação de serviço; e 

II - tratamento de situações excepcionais de congestionamento de 

redes, tais como rotas alternativas em casos de interrupções da rota 

principal e em situações de emergência.  

§ 2º A Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel atuará na 

fiscalização e na apuração de infrações quanto aos requisitos técnicos 

elencados neste artigo, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo 

Comitê Gestor da Internet - CGIbr.  

 

Em seu art. 4º, o DMIC limitou-se em repetir o disposto na própria lei, reiterando 

as exceções quanto à requisitos técnicos e à prestação de serviços de emergência.   

O art. 5º apenas destrinchou um pouco quais os requisitos técnicos e o que pode 

ser levado em consideração para a discriminação, dentro de situações de “segurança da 

rede” e de “congestionamento”. O art. 6º segue o mesmo sentido e adiciona “parâmetros” 

para o gerenciamento. 

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

é permitido o gerenciamento de redes com o objetivo de preservar sua 

estabilidade, segurança e funcionalidade, utilizando-se apenas de 

medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais, 

desenvolvidos para o bom funcionamento da internet, e observados 

os parâmetros regulatórios expedidos pela Anatel e consideradas as 

diretrizes estabelecidas pelo CGIbr.  

 

Art. 7º O responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo 

roteamento deverá adotar medidas de transparência para explicitar ao 

usuário os motivos do gerenciamento que implique a discriminação 

ou a degradação de que trata o art. 4o, tais como: 

I - a indicação nos contratos de prestação de serviço firmado com 

usuários finais ou provedores de aplicação; e 

II - a divulgação de informações referentes às práticas de gerenciamento 

adotadas em seus sítios eletrônicos, por meio de linguagem de fácil 

compreensão.  

Parágrafo único.  As informações de que trata esse artigo deverão 

conter, no mínimo: 

I - a descrição dessas práticas; 

II - os efeitos de sua adoção para a qualidade de experiência dos 

usuários; e 

III - os motivos e a necessidade da adoção dessas práticas.   
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Art. 8º A degradação ou a discriminação decorrente da priorização 

de serviços de emergência somente poderá decorrer de: 

I - comunicações destinadas aos prestadores dos serviços de 

emergência, ou comunicação entre eles, conforme previsto na 

regulamentação da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel; 

ou 

II - comunicações necessárias para informar a população em 

situações de risco de desastre, de emergência ou de estado de 

calamidade pública.  
Parágrafo único.  A transmissão de dados nos casos elencados neste 

artigo será gratuita. (grifos nossos) 

O art. 7º também explicitou a necessidade de transparência nos motivos de 

gerenciamento de tráfego, para que seja possível a análise e caracterização das exceções, 

e também para que o usuário possa ter acesso a informações relativas a eventuais práticas 

que interfiram em sua experiência como usuário final. Por último, no art. 8º foram 

destrinchados um pouco mais os serviços de emergência referidos no MCI, analisadas na 

presente proposta apenas como exceções taxativas à regra geral. 

 

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

responsável pela transmissão, pela comutação ou pelo roteamento 

e os provedores de aplicação que: 

I - comprometam o caráter público e irrestrito do acesso à internet e os 

fundamentos, os princípios e os objetivos do uso da internet no País; 

II - priorizem pacotes de dados em razão de arranjos comerciais; 

ou 

III - privilegiem aplicações ofertadas pelo próprio responsável pela 

transmissão, pela comutação ou pelo roteamento ou por empresas 

integrantes de seu grupo econômico.  

 

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

internet devem preservar uma internet única, de natureza aberta, 

plural e diversa, compreendida como um meio para a promoção do 

desenvolvimento humano, econômico, social e cultural, contribuindo 

para a construção de uma sociedade inclusiva e não discriminatória.   
 

No caput do artigo 9º o legislador deixou claro que estão proibidas tanto condutas 

unilaterais, quanto acordos entre a cadeia de acesso à internet (ISPs) e os provedores de 

aplicação (CAPs). 

O grande problema está no inciso II do referido artigo. Há uma grande indefinição 

técnica e jurídica no que diz respeito ao conceito “arranjos comerciais”. Arranjos 

comerciais são contratos?  

Segundo Maria Helena Diniz41, “arranjo”, quando não usado no sentido de fraude, 

é entendido como “acordo sobre um negócio”. “Acordo”, por sua vez, tem definição 

                                                 
41 DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico Universitário. São Paulo: Saraiva, 1998. 
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determinada no âmbito do direito civil como “convenção ou ajuste entre os contratantes, 

conjugando suas vontades para a efetivação do ato negocial, gerando uma obrigação de 

dar, de fazer ou de não fazer” 

 Ao que parece, por ser um conceito vago, deixa ampla interpretação para qualquer 

tipo de negociação comercial, seja ela formal ou não. Ademais, qual seria o sentido de 

falar em “arranjos comerciais” se não fosse em relação à modelos de negócio e condutas 

de acordo com critérios meramente econômicos? 

Em último ponto, mas não menos importante o art. 10º, por sua vez, fala 

explicitamente em “ofertas comerciais” e “modelos de cobrança de acesso”, ressaltando 

que estes devem manter a uma internet “única”, “de natureza aberta” e “plural”. Neste 

ponto, é possível vislumbrar nitidamente a questão de oferta de pacotes de acesso à 

internet que fragmentem a concepção una da rede de redes, é dizer, o acesso à Internet 

deve ser universal e não fragmentado através de pacotes de conteúdo. 
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3 ESCLARECENDO MODELOS DE SPONSORED DATA: ZERO RATING E 

DATA REWARDS 

3.1 SPONSORED DATA: VISÃO GERAL 

Sponsored Data, ou Dados Patrocinados consiste basicamente em na isenção da 

cobrança do pagamento ao usuário final pelo uso de dados em uma conexão à Internet. 

Normalmente, se dá através de um contrato entre Provedores de Conteúdo/Aplicação 

(CAPs) e Provedores de Conexão (ISPs), através do qual os Provedores de Conexão 

eximem seus consumidores/clientes/usuários finais do pagamento de um preço pelo 

consumo de dados.  

Isto só ocorre porque na conexão de internet móvel existe o que chamamos de 

limite de franquia, ou data cap, que é um “limite sobre a quantidade de dados que um 

cliente individual – ou um grupo de clientes em um plano de dados compartilhado – pode 

receber ou enviar em um período de cobrança.42 Não faria sentido falar em isenção de 

pagamento de dados no modelo de acesso à internet banda larga fixa no Brasil, pois a 

contratação é feita pela velocidade e não por um limite de franquia imposto.43 

3.2 ZERO RATING 

Zero rating é uma prática realizada pelos provedores de serviço de internet e 

também pelas operadoras de telecomunicações que oferecem o serviço. A prática consiste 

em oferecer acesso a certos aplicativos ou sites sem contar como consumo de dados – no 

teto da franquia; é dizer, seria um acesso gratuito a determinados sites ou aplicações - 

CAPs.  

Alguns ISPs (Internet Service Providers) disponibilizam pacotes, a partir de 

contratos com determinados serviços, que oferecem ao consumidor uma alternativa mais 

“barata” para o uso “ilimitado”, ao oferecer a possibilidade de acesso a determinados sites 

e aplicações sem consumo de dados ou cobrança adicional. 

Ramos44, didaticamente dividiu as iniciativas de zero rating em 4 categorias: 

                                                 
42 KEHL, D.; LUCEY, P. apud SANTOS, Vinicius W. O. et al.  Programas de gratuidade no acesso à 

Internet: conceitos, controvérsias e indefinições. Disponível em <goo.gl/bYUQi4>. Acesso em 20 jan. 

2017 
43 A limitação de franquia na banda larga fixa foi alvo de bastante polêmica após diversos pronunciamentos 

da Anatel neste sentido. 
44 RAMOS, Pedro. Neutralidade da rede e o Marco Civil da Internet: um guia para interpretação. In: 

LEMOS, Ronaldo; LEITE, George Salomão (coord.) Marco civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014. 
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“(a) Inciativas 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; 

(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; 

(c) Iniciativas de zero-rating em que a operadora isenta usuário da 

cobrança de dados para serviço de emergência; 

(d) Iniciativas de zero-rating em que o provedor de aplicação pague 

diretamente a operadora pelo tráfego gerado por seus usuários (acesso 

patrocinado).”45 

Apenas duas delas46 são permitidas expressamente pelo MCI, quais sejam a 

gratuidade do serviço de emergência (c) e a gratuidade no caso de serviços de interesse 

público ou sem fins comerciais (b). 

Em uma análise dos planos oferecidos47 por algumas das operadoras de telefonia 

móvel no Brasil, podemos identificar diversas iniciativas baseadas na prática de zero 

rating.  

A TIM48, além de oferecer mensagens ilimitadas no aplicativo Whatsapp também 

realizou uma parceria com a plataforma de streaming de música Dezeer. O plano “TIM 

Music by Deezer”49 oferece ao usuário gratuidade na execução das músicas através do 

serviço de streaming Deezer, a partir de um preço fixo de assinatura.  

A Claro50, além de oferecer igualmente mensagens ilimitadas no aplicativo 

Whatsapp, Facebook  e Twitter, veiculou em seus anúncios o lançamento do Claro Music 

e do Claro Vídeo, duas plataformas de streaming da própria empresa que funcionam sem 

contabilizar na franquia do usuário.  

A Vivo51, por sua vez, oferece um pacote de “Vivo Redes Sociais”52, que difere 

um pouco da iniciativa das demais empresas, uma vez que o pacote, ainda que seja 

destinado a redes sociais específicas, também possui uma franquia, uma limitação de 

dados de 400MB para o plano semanal e 800MB no caso do plano mensal. Vale ressaltar 

que tais franquias são descontadas apenas das redes sociais participantes, é uma divisão 

                                                 
45 RAMOS, Pedro. Neutralidade da rede e o Marco Civil da Internet: um guia para interpretação. In: 

LEMOS, Ronaldo; LEITE, George Salomão (coord.) Marco civil da Internet. São Paulo: Atlas, 2014. 
46 RAMOS, Pedro. Arquitetura da Rede e Regulação – a neutralidade da rede no Brasil. Disponível 

em < https://goo.gl/q8QFyE> Acesso em 03 jan 2016 
47 Todos os planos mencionados referem-se às ofertas em vigor e disponível no site dos provedores em 01 

maio de 2017 
48 Disponível em <http://www.tim.com.br/pe/para-voce/planos> Acesso em 01 mai. 2017 
49 Disponível em <http://www.tim.com.br/pe/para-voce/planos> Acesso em 01 mai. 2017 
50 Disponível em <http://www.claro.com.br/planos/>  Acesso em 01 mai. 2017 
51 Disponível em <http://www.vivo.com.br/planos> Acesso em 01 mai. 2017 
52 Ibidem  
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da franquia como um pacote adicional. Seria uma repartição do limite de dados, criando 

um pacote adicional e fracionando a franquia.  

A Oi53, também possui planos com Facebook e Twitter nos mesmos moldes do 

zero rating convencional, sem contar na franquia de dados plena do pacote.   

A inciativa tem se tornado interessante também para empresas focadas em e-

commerce que possuem plataformas digitais. Os mais recentes exemplos são das 

parcerias firmadas entre a Netshoes54, o Mercado Livre55, Privalia56 e iFood57 e algumas 

das operadoras citadas acima. Porém, nesses casos em específico, não há vinculação entre 

o plano e oferecimento do acesso gratuito. A iniciativa de divulgação é feita pelas próprias 

empresas visando estimular o uso das aplicações/sites como estratégia de marketing.  

Há uma grande discussão de como ocorre a discriminação do conteúdo para que 

não seja descontado da franquia de dados, são inúmeras técnicas desde parâmetros como 

identificação de dispositivos por lista de endereços IP, até análise de conteúdo acessado 

por determinados usuários58. 

“Os serviços de zero rating são possíveis de serem realizados por conta 

dessas técnicas de identificação e classificação de tráfego, que faz com 

que o operador da rede consiga taxar diferentes tráfegos de maneira 

distinta. Nesse caso, a identificação e classificação do tráfego de uma 

aplicação de rede social, por exemplo, é o que possibilita que ela seja 

parte de um programa de zero rating, sendo o seu tráfego isento de 

cobrança para o usuário participante de tal programa.”59 

 

É nessa falta de transparência que se sustenta o argumento utilizado pelas 

empresas de que a discriminação não ocorre em qualquer aspecto técnico, não há 

transparência para afirmar como ocorrem as discriminações e degradações de tráfego e, 

ademais, mesmo que não ocorra diferenciação técnica de pacotes, o art. 9º, II do DMCI, 

como visto, vedou práticas discriminatórias baseadas em arranjos comerciais. 

 

                                                 
53 Disponível em < http://www.oi.com.br/celular/> Acesso em 01 mai. 2017 
54 Disponível em <http://www.netshoes.com.br/navegue-gratis/regulamento> Acesso em 01 mai. 2017 
55 Disponível em <http://contato.mercadolivre.com.br/ajuda/navegue-gratis_2890> Acesso em 03 mai. 

2017 
56 Disponível em <https://br.privalia.com/front/get/doc/condicoes-de-uso.pdf> Acesso em 03 mai. 2017  
57 Disponível em <https://www.ifood.com.br/termos> Acesso em 03 mai. 2017 
58 SANTOS, Vinicius W. O. et al.  Programas de gratuidade no acesso à Internet: conceitos, 

controvérsias e indefinições. Disponível em <goo.gl/bYUQi4>. Acesso em 20 jan. 2017 
59 Ibidem 
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3.3 DATA REWARDS 

O data rewards é um novo modelo de negócio também baseado no princípio de 

Dados Patrocinados, também consiste, na realidade, em um acordo comercial feito de 

maneiras distinta do acordo direto entre ISPs e CAPs – o que, na realidade, não é uma 

exclusão da possibilidade de se firmarem acordos entre os dois atores. 

Ao levar diretamente para o âmbito da conexão e acesso à Internet, o modelo ora 

analisado utiliza ‘dados como currency’ ou moeda de troca, é válido por permitir o acesso 

à uma Internet livre e aberta, não vinculada à determinados sites ou aplicações. O fluxo 

de dados ocorre sem qualquer interferência e o usuário final acessa a rede de maneira 

livre, mesmo existindo uma limitação no pacote, é dizer, uma quantidade de dados 

limitada como qualquer outro plano com franquia fixa.  

Belli60 denominou recentemente as práticas baseadas nesse modelo de 

application-agnostic data sponsoring61, como um tipo de prática de zero rating. Embora 

Belli se posicione de tal maneira, acreditamos, a partir da análise proposta no presente 

trabalho, faltar o elemento principal na prática para denomina-la de zero rating, qual seja 

um aplicativo ou site zero rated – um conteúdo específico seja site ou aplicação vinculado 

a uma ‘tarifa zero’.  

Vale ressaltar que, sendo uma prática bastante recente, não há uma denominação 

unívoca, a mesma prática já foi designada equal rating62/63, earned data64/65, data 

                                                 
60 BELLI, Luca. Zero Rating: From Generative Internet to Mobile Minitel? In BELLI, Luca. (editor). 

Net Neutrality Reloaded: Zero Rating, Specialised Service, Ad Blocking and Traffic Management: Annual 

Report of the UN Dynamic Coalition on Net Neutrality. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016 
61 BELLI, na realidade, classificou as práticas de zero-rating da seguinte forma: “(i) application ZR: where 

an operator sponsors access to selected applications; (ii) application sponsoring, where a CAP sponsors 

access to its own application; (iii) ZR plataforms: where a CAP or another entity sponsors access (a 

selection of) applications that have to respect specific technical guidelines; (iv) application-agnostic data 

sponsoring: where CAP or another entity sponsors a defined data-volume that users may utilize as they 

wish.”  
62 Cf. Mozilla Equal Rating 
63 WSIS FORUM – United Nations General Assembly High Leve Meeting. Contribution written by 

researchers of the Center for Technology and Society of the Getulio Vargas Foundation School of 

Law in Rio de Janeiro: Marília Maciel, Luca Belli, Jamila Venturini and Nathalia Foditsch. 
64ALLIANCE FOR AFFORDABLE INTERNET. Measuring the Impact of Mobile Data Services in 

Developing Countries. 20 oct. 2015. Disponível em <http://a4ai.org/measuring-mobile-data-services/>  

Acesso em 03 mai 2017 
65 “Earned Data: Instead of directly purchasing data, the user receives data in exchange for performing some 

action. Such actions include, completing surveys, or other marketing services on certain apps. It can also 

include purchasing specific services or handsets from carriers. Typically, this data can be used to access 

any site or service.” 
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rewards66 ou até mesmo application-agnostic data sponsoring. No caso brasileiro, a Vivo 

denominou apenas de “Dados Patrocinados”67. 

A Mozilla Foundation, empresa que acredita na defesa da neutralidade da rede68, 

lançou, desde maio de 201569, iniciativas chamadas de Mozilla equal rating models. A 

inciativa proposta de início foi a do navegador Firefox OS, em que fosse oferecido acesso 

gratuito à internet, patrocinado por operadoras de telecomunicações; como contrapartida 

o navegador divulgaria em sua interface a empresa ofertante - “brought to you by”70.Nas 

palavras da empresa, “Internet users deserve equal rating not zero rating. Equal Rating 

solutions are free of discrimination, do not have gatekeepers, and do not allow for pay-

for-play schemes.”71 

Aplicações como a indiana Gigato72 da empresa Marvin também surgiram como 

alternativa ao modelo de zero rating. A empresa atua na Índia, após uma grande discussão 

sobre neutralidade de rede por iniciativas como a do Free Basics73 do Facebook, 

programa chamado anteriormente de Internet.org. O debate se intensificou e a TRAI 

acabou por proibir a iniciativa. A oportunidade de criar um novo modelo de negócio 

alinhado com o princípio da neutralidade da rede mostrou uma nova maneira de pensar e 

de promover o mercado mobile, estimulando o acesso e a acessibilidade – aqui 

mencionada em seu aspecto financeiro. A empresa frisa que apoia a neutralidade da rede 

                                                 
66 Cf. Aquto Corporation 
67 Termos e Condições – Vivo Dados Patrocinados. Disponível em 

<http://interatividade.vivo.ddivulga.com/termos_condicoes.html> Acesso em 03 mar. 2017 
68 Mozilla Foundation. The FCC has a plan to destroy net neutrality. It’s up to us to stop it. Disponível 

em < https://advocacy.mozilla.org/en-US/net-neutrality> Acesso em 09  mai. 2017 
69 ROSSINI, Carolina.; MOORE, Taylor. July 2015. Exploring Zero-Rating Challenges: Views From 

Five Countries. Public Knowledge. Disponível em 

<https://www.publicknowledge.org/assets/uploads/blog/ZeroRatingCombinedCR.pdf>. Acesso em 05 

mai. 2017 
70 Ibidem 
71 Mozilla Foundation. Internet Users Deserve Equal Rating Not Zero Rating. Disponível em 

<https://blog.mozilla.org/netpolicy/2017/02/03/internet-users-deserve-equal-rating-not-zero-rating/> 

Acesso em 09  mai. 2017 
72 Gigato mobile application. Disponível em <http://www.gigato.co> Acesso em 03 mai 2017 
73 Como o antigo programa Internet.org (agora denominado de Freebasics) do Facebook é polêmico e 

aborda outras nuances como argumentos de “superação do digital divide” e a criação de “walled gardens” 

(Cf. item 2.3.2), foi preferível manter a discussão fora do contexto do presente trabalho, uma vez que foco 

da pesquisa é voltado as práticas dos ISPs de telefonia móvel como arranjo comercial seja no modelo de 

zero rating, seja no modelo de data rewards. Iniciativas como a do Facebook Freebasics não entram 

diretamente na discussão. 
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e acredita em “dados sem restrições para uma Internet sem restrições” para todos os 

usuários.74 

Figura 475 

 

Aquto Coporation76, nos Estados Unidos é uma empresa que, na realidade, oferece 

os dois modelos de negócio, tanto para marketers & app publishers quanto para mobile 

operators: 

 “With Aquto, you can allow users to freely engage with your content 

and services on their smartphones in one of two ways: Zero-rating 

enables users to download and use apps, view ads, and consume content 

without incurring data charges; Data Rewards increases marketing 

ROI by rewarding engaged consumers with mobile data that is added 

directly to their wireless account. Through Aquto's global footprint 

across the Americas, Europe and Asia, marketers and app publishers 

can maximize mobile reach by making mobile data access ubiquitous 

and free to users.” (grifos nossos)77 
 

Segundo a página da web da Aquto, a empresa trabalha com operadoras incluindo 

AT&T, Verizon, Vodafone, Orange, Movistar e Telcel. Recentemente, a CEO da empresa 

                                                 
74 About us, Marvin. “We support net neutrality through unrestricted data for unrestricted internet. You 

won’t find walled gardens here, just transparent vital symbiotic business.” Disponível em 

<http://www.mavin.co/> Acesso em 04 mar. 2017 
75 Disponível em <http://www.gigato.co/> Acesso em 03 mai 2017 
76 Aquto Company. Disponível em <http://aquto.com/> Acesso em 30 dez. 2016 
77 Aquto Company. Disponível em <http://aquto.com/> Acesso em 30 dez. 2016 “Com a Aquto, você pode 

permitir que os usuários se engajem livremente com seus conteúdos e serviços em seus smartphones de 

duas maneiras: Zero-rating permite que os usuários baixem e usem aplicativos, vejam anúncios e consumam 

conteúdo sem incorrer em cobranças de dados; O Data Rewards aumenta o ROI [Return On Investiment] 

de marketing ao recompensar os consumidores engajados com pacotes de dados móveis que são 

adicionados diretamente à franquia de conexão móvel. Através da pegada global da Aquto nas Américas, 

Europa e Ásia, os profissionais de marketing e provedores de aplicativos podem maximizar o alcance 

mobile, tornando o acesso a dados móveis ubíquo e gratuito para os usuários ". (tradução livre)  



30 

 

manifestou que o novo modelo de negócio tem crescido. “Most new data sponsors are 

choosing the data rewards model instead of zero-rating specific websites or apps.”78 

No Brasil, a Vivo foi a primeira empresa – e, até o alcance da presente pesquisa, 

a única - a lançar a inciativa com o “Vivo Dados Patrocinados” 79A empresa estimula 

campanhas de propaganda e patrocínio com um “parceiro anunciante”.  

“O serviço “Vivo Dados Patrocinados” é um serviço gratuito de 

veiculação de ofertas de produtos, marcas e serviços utilizando vídeo, 

aplicativos para celular ou sites mobile. As ofertas respeitarão os limites 

de idade impostos pela Legislação Brasileira.  

Peças publicitárias disponibilizadas através deste produto tais como: 

vídeo, banners, páginas de pesquisa não terão seu tráfego de dados 

contabilizados contra o saldo de dados da linha do usuário;   

Todos os pacotes de dados obtidos após a interação com as campanhas 

publicitárias veiculadas através do “Vivo Dados Patrocinados” serão 

entregues de maneira gratuita, nenhuma cobrança em saldo será 

realizada referente à ativação do pacote.” 

A primeira campanha da Vivo com o modelo de Dados Patrocinados foi com a 

empresa Unilever, na qual era veiculada uma propaganda em vídeo promovendo a marca 

da empresa e, o usuário recebia um pacote de dados adicional à franquia ao final do 

anuncio.80  

De uma maneira geral, o modelo de data rewards tem um caráter estimulador e 

competitivo ao fornecer uma “recompensa” através de um sistema de engajamento. O uso 

de mecanismos como propagandas e vídeos para ganhar pacotes de dados parece muito 

mais razoável e menos danoso que o modelo original de zero rating.  

Diante dessa análise, pode-se constatar que o elemento que conecta as duas 

práticas analisadas no presente trabalho, está alinhado com a ideia de sponsored data – 

dados patrocinados – pelo simples fato de o custo do uso de certa quantia de dados não 

ser pago diretamente pelo consumidor. Em ambos os casos há gratuidade (patrocínio) do 

acesso. Porém, os modelos de negócio divergem em pontos cruciais. 

                                                 
78 BRODKIN, Jon. Under Ajit Pai’s FCC, mobile ISPs can charge tolls to bypass data caps Disponível 

em: <https://arstechnica.com/information-technology/2017/03/paid-data-cap-exemptions-can-still-be-big-

despite-rise-of-unlimited-data/> Acesso em 02 mai 2017 “"A maioria dos novos patrocinadores de dados 

está escolhendo o modelo data rewards em vez de zero rating sites ou aplicativos específicos." (tradução 

livre) 
79 Termos e Condições – Vivo Dados Patrocinados. Disponível em 

<http://interatividade.vivo.ddivulga.com/termos_condicoes.html> Acesso em 03 mar. 2017 
80 CLIENTE VIVO QUE ASSISTIR À PROPAGANDA GANHA INTERNET GRÁTIS  13 de jun. 

2016 Disponível em <http://www.telesintese.com.br/cliente-vivo-que-assistir-propaganda-ganha-internet-

gratis/> Acesso em 01 mai 2017 
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4 ANÁLISE E COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS DE NEGÓCIO 

4.1 DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA  

Primeiramente, no modelo de zero rating a discriminação81 não é explicitamente 

técnica, inclusive por falta de transparência das operadoras no tratamento dado aos 

pacotes. Há uma tendência de discriminação por preço e nítido interesse econômico, ao 

vincular a gratuidade a um serviço/aplicação em específico, seja ele proposto pelo próprio 

ISP ou pelo CAP, este último de outra empresa ou do mesmo grupo econômico. 

Isto posto, pode-se dizer que o zero rating é uma prática que, na realidade, pode 

trazer riscos pelo o tratamento preferencial a determinadas empresas e serviços, tal fato 

poderia caracterizar um obstáculo para uma Internet livre e aberta. 

As maiores questões relativas ao modelo zero rating resumem-se em: 

Teria a prática possibilidade de afetar a livre concorrência? Se positiva a resposta, 

seria através da neutralidade a melhor maneira de regular o mercado de acesso à rede? 

Dentre os conceitos que temos, o critério de discriminação por preço fere a neutralidade 

de rede? 

Há quem defenda que a prática de zero rating estimula a concorrência entre os 

provedores de conexão ao oferecer a possibilidade de ofertar uma maior gama de planos, 

baseados em acordos distintos o que dinamizaria o mercado; mas tal argumento não 

parece prosperar, visto que não há abertura suficiente no mercado com oferecimento de 

tantas opções de planos. A gratuidade se limita a aplicações/empresas que já dominam 

boa parte do mercado, podendo ser, na realidade, um obstáculo para uma internet aberta 

e competitiva.82 

“Network neutrality rules aim to prevent network providers from 

distorting the playing field among applications or classes of 

applications, and from interfering with users’ choices regarding the use 

of the network. Some commenters assume that zero-rating is less 

harmful than technical forms of discrimination (such as slowing down 

or speeding up certain applications), because applications that are 

zero-rated continue to receive the same technical treatment as 

applications subject to the cap. However, while zero-rating operates 

slightly differently, the discriminatory effect is the same: Zero-rated 

                                                 
81 Aqui entendida não em sua acepção negativa, mas no sentido de “distinguir”, “separar por determinado 

critério”. 
82 Tradução livre do Debate na sessão plenária do Parlamento Europeu. EUROPEAN PARLIAMENT. 

PLENARY SESSION FROM 11/11/2015. Zero Rating practice (debate). Disponível em 

<http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1447267628350>.  Acesso em 23 nov. 

2015 
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applications are more attractive to users than applications that are 

not”.83 (grifos nossos) 

 

Em entrevista84, Barbara Van Schewick, especialista no assunto, afirmou que a 

prática do zero rating tem um forte caráter discriminatório, alegando que “mesmo que os 

pacotes sejam tratados da mesma forma [técnica], os usuários reagem fortemente ao zero 

rating. ” Schewick defende ainda que a maior preocupação quanto à regra de anti-

discriminação – ou seja, a regra da neutralidade da rede - é que os provedores de conexão 

(IPS) façam alguns aplicativos mais atrativos que outros, promovendo assim uma 

concorrência nitidamente desleal. 

Como vimos, Marco Civil estabelece que a discriminação ou degradação do 

tráfego da rede somente poderá ocorrer quando decorrer de requisitos técnicos 

indispensáveis a uma prestação adequada dos serviços; e também quando da priorização 

de serviços de emergência. Tais exceções, encontram-se explicitamente nos incisos do 

parágrafo primeiro do artigo 9º do MCI.  

Para o relator do projeto do Marco Civil na Câmara, o deputado Alessando Molon, 

a prática de zero rating não configura exceção ao princípio da neutralidade.  “No meu 

entendimento, o ‘zero rating’ não se encaixa em nenhuma das duas exceções à 

neutralidade de rede previstas. Se se quer fazer acesso gratuito, que seja com liberdade 

de escolha, que a franquia possa ser usada para acessar qualquer serviço. ” 85 

Neste sentido, em 2016, o Ministério Público Federal ofereceu junto ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) a denúncia que deu razão ao inquérito de 

número 08700.004314/2016-71, que ao fim da presente investigação, continua tramitando 

junto o CADE.  

                                                 
83 VAN SCHEWICK, Barbara. Network Neutrality: What a Non-Discrimination rule should look like, 

20 set. 2010. Disponível Em:<http://ssrn.com/abstract=1684677>. Acesso em 21 dez 2015 

“As regras de neutralidade de rede visam impedir que os provedores de rede distorçam o “campo de jogo” 

entre aplicativos ou classes de aplicativos e interfiram nas escolhas dos usuários com relação ao uso da 

rede. Algumas pessoas assumem que o zero-rating é menos prejudicial do que formas técnicas de 

discriminação (como retardar ou acelerar certos aplicativos), porque os aplicativos que são zero-rated 

continuam a receber o mesmo tratamento técnico que as aplicações sujeitas ao limite de franquia. No 

entanto, enquanto o zero-rating opera de forma ligeiramente diferente, o efeito discriminatório é o mesmo: 

aplicações zero-rated são mais atraentes para os usuários do que aplicações que não são.” (tradução livre) 
84 VAN SCHEWICK, Barbara.  Entrevista. Neutralidade da rede. Net neutrality.  Disponível em 

<http://www.internetlab.org.br/wp-content/uploads/2015/12/bvs-entrevista.pdf> Acesso em 10 jan. 2016 
85 MOLON, Alexandre. in GROSSMANN, Luís Osvaldo. Molon: ‘zero rating’ não se enquadra nas 

exceções da neutralidade. 08/06/2015. Disponível em 

<http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=39800&sid=4>  Acesso em 12 

dez. 2015 
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EMENTA: Denúncia de Conduta. Representante: Ministério Público 

Federal junto ao CADE. Representadas: CLARO S.A., TIM Celular 

S.A., OI Móvel S.A e TELEFONICA BRASIL S.A. Supostas práticas 

no sentido de limitar, falsear e prejudicar a livre concorrência e a 

livre iniciativa, por meio da discriminação de condições de acesso a 

aplicativos na Internet e fixação diferenciada de preços. Hipóteses 

do art. 36, inciso I; e §3º, incisos III, VII, VIII, X e XV da Lei Federal 

nº 12.529/2011. Mercado de telecomunicações e internet. Instauração 

de Inquérito Administrativo para Apuração de Infrações à Ordem 

Econômica a partir de Denúncia, nos termos dos arts. 13, III, e 66 e 

seguintes da Lei Federal nº 12.529/2011, c/c os arts. 135 e seguintes do 

Regimento Interno do Cade.  (grifos nossos) 

 

(i) As Representadas são quatro operadoras que, em conjunto, detêm 

quase 

100% do mercado nacional de telefonia móvel. Por seu turno, os 

aplicativos do Whatsapp e do Facebook, que pertencem a um mesmo 

grupo econômico, foram, respectivamente, o primeiro e o segundo mais 

baixados no mundo; 

 

(ii) Estima-se que, aproximadamente, 253,600 milhões de usuários, 

correspondente a 98,35% dos clientes das operadoras de telefonia 

móvel, sejam potenciais usuários de planos que proporcionam acesso 

privilegiado a determinadas aplicações, como é o caso dos planos que 

ficaram conhecidos como de "zero rating"; 

 

(iii) As Representadas estão violando o dever de tratar de forma 

isonômica os pacotes de dados que trafegam em sua rede, distinguindo-

os por tipo (e marca) de aplicação; 

 

(iv) As Representadas estão oferecendo seus serviços de 

telecomunicações aos provedores de serviços de internet, que também 

são usuários da rede de telecomunicações (art. 61 da LGT) e, nessa 

qualidade, beneficiários do princípio da isonomia, em condições 

discriminatórias; 

 

(v) Tal prática configura violação à ordem econômica, uma vez que 

distorce 

a competição no mercado, constituindo obstáculo ao crescimento de 

empresas concorrentes e ao ingresso de novos entrantes, além de 

desestímulo à inovação no campo dos aplicativos, distorção à liberdade 

de expressão, ao mesmo tempo em que configura forte incentivo para o 

aumento de preços para a contratação de dados por parte dos provedores 

e consumidores;  

 

(vi) Tais prejuízos são também potencializados em um cenário de maior 

limitação do tráfego de dados, que, de acordo com as próprias empresas 

de telecomunicação, se afigura bastante provável em um futuro 

próximo no Brasil; 

 

(vii) A adoção de tal prática pelas quatro operadoras já constitui 

restrição com 

potencial de causar sérios prejuízos à concorrência e aos consumidores, 

incentivando cada vez mais um ambiente de diferenciação de condições 
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de acesso à internet com base no poder econômico dos aplicativos 

dominantes no mercado, a exemplo do que também já se vê nas ofertas 

de "patrocínio" do acesso dos usuários finais a determinados serviço 

(por exemplo, Netshoes e Bradesco), prática que vem se tornando cada 

vez mais disseminada e prejudicará sobremaneira a entrada, oferta e 

competição na Internet ; 

 

(viii) Visualiza-se a possibilidade de ampliação do polo passivo de 

eventual procedimento investigatório e apuratório a ser desenvolvido 

no âmbito do CADE, a fim de que as demais partes celebrantes de 

negócios jurídicos com as Operadoras para desenvolvimento da prática 

em apreço nesse documento, qual seja, zero -rating, sejam também 

responsabilizadas, no caso de ser constado que se trata de um acordo, 

amplamente falando, e não de uma conduta unilateral implementada 

pelas operadoras.86 
 

Analisando alguns dos argumentos utilizados pelo MPF para instruir a denúncia, 

é possível observar que (i) as empresas de telecomunicações representadas representação 

quase que a totalidade do mercado nacional de telefonia móvel; 

 (ii) o universo dos clientes que são potenciais utilizadores de planos de zero rating 

corresponde quase que a totalidade; 

 (iii) as empresas que fazem contratos com as operadoras representadas são, em 

sua maioria, grandes players no mercado de aplicações, não se faz esse tipo de acordo 

com empresas entrantes porque (a) as empresas provavelmente não têm capacidade 

econômica para bancar um contrato de dados patrocinados zero rating; ou (b) não é 

interessante para as operadoras de telecomunicações no sentido de atrair consumidores; 

 (iv) o menor limite de franquia reforça e estimula a prática de zero rating, o 

contrário também pode ser verdadeiro e danoso aos consumidores, quanto mais 

aplicações zero rated, maior a possibilidade e interesse das operadoras diminuírem a 

franquia de dados. 

Até o fim do presente estudo não houve qualquer posicionamento do CADE em 

relação à denúncia, pois o prazo do inquérito administrativo foi prorrogado com a 

seguinte justificativa: 

                                                 
86 BRASIL Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) Inquérito Administrativo no 

08700.004314/2016-71.  Representação do Ministério Público Federal em face de CLARO S.A. 

(“CLARO); TIM Celular S.A. (“TIM); OI Móvel S.A. ("OI"); TELEFONICA BRASIL S.A. ("VIVO"). 3 

de junho 2016 
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“devida compreensão e o endereçamento que será dado ao caso 

demandam um conhecimento não trivial dos mercados de 

telecomunicações, internet e serviços de valor adicionado. Sabe-se que 

os mercados que envolvem tecnologia são bastante dinâmicos e 

inovadores, assim como o perfil do consumidor desses produtos. 

Portanto, o conhecimento acerca desse tema está em constante 

atualização, o que demanda dedicação adicional por parte desta SG para 

compreensão de todos os aspectos pertinentes ao caso. “87 

Por fim, quanto à livre concorrência no modelo de data rewards, cumpre 

mencionar que este difere completamente da sistemática proposta pelo zero rating. Além 

de não ser uma inciativa necessariamente vinculada a um serviço único e gratuito, 

conforme analisaremos no próximo tópico, o estímulo a concorrência aumenta visto que 

a estratégia é muito mais de marketing e advertisement, do que de privilégio e priorização 

de tráfego, deixando o usuário acessar livremente qualquer conteúdo na rede.  

 

4.2 ACESSO LIVRE  

Vale dizer ainda que a limitação de franquia e o zero rating se reforçam88 

reciprocamente; quanto maior a limitação de franquia, maior será a necessidade de utilizar 

a tarifa zero como forma de contornar a limitação, consequentemente mais direcionado 

ficará o tráfego de dados e menor será a abertura de acesso à Internet. 

Ao invés de utilizar o zero-rating em seu aspecto carrier intiated ou sponsored 

data, que tornam o tráfego de dados de determinado site ou aplicação gratuito, no modelo 

de data rewards o consumidor poderia usar os dados gratuitos para qualquer outra 

aplicação ou site na Internet. 

Nesta mesma senda, BELLI89 reconhece que o modelo de data rewards é 

completamente compatível com a lógica da neutralidade da rede. Frisa ainda que, 

diferentemente do modelo zero rated de dados patrocinados - application-sponsoring 

                                                 
87 BRASIL Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) Inquérito Administrativo no 

08700.004314/2016-71.  Representação do Ministério Público Federal em face de CLARO S.A. 

(“CLARO); TIM Celular S.A. (“TIM); OI Móvel S.A. ("OI"); TELEFONICA BRASIL S.A. ("VIVO"). 3 

de junho 2016 
88 SANTOS, Vinicius W. O. et al.  Programas de gratuidade no acesso à Internet: conceitos, 

controvérsias e indefinições. Disponível em <goo.gl/bYUQi4>. Acesso em 20 jan. 2017 
89 BELLI, neste sentido: “Lastly, the application-agnostic data-sponsoring model should be discussed, 

particular to stress its full compatibility with the NN rationale. In this ZR type, a sponsor entity subsidises 

a limited amount of data that the operator will make available to the user, so that s/he can use it as s/he 

wants. Hence, differently from the application-sponsoring model, this latter model does not imply 

discriminatory treatment because users are free to utilize the sponsored data allowance to access whatever 

content of application they wish” 
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model,90 esse novo modelo não implica em tratamento discriminatório, pois os usuários 

estão livres para utilizar os dados para acessar qualquer conteúdo ou aplicação que 

queiram. 

Ainda que o modelo de data rewards ofereça vantagem aqueles que pagam aos 

ISPs por terem algum tipo de benefício -  normalmente propaganda – a prática não deve 

ser considerada como violação à neutralidade de rede, uma vez que não afeta o acesso 

livre ao usuário e a experiência de acesso é a mesma de quando da contratação de um 

plano de franquia de dados comum, apenas a “moeda” paga pelo consumidor não é 

necessariamente dinheiro. 

 

4.3 A ÓTICA DO USUÁRIO 

“It is advantageous to not pay for some amount of traffic, and this is 

clear when asking consumers about the immediate perception of zero-

rated offers. But to detect consumers’ fundamental view about this, one 

should instead ask them whether they would prefer an ordinary zero-

rated offer or an offer where they can control themselves how to use the 

additional data allowance.” (grifos nossos)91 
 

Sob a ótica do direito do consumidor, há uma linha de argumentação que defende 

não haver um nítido cerceamento de escolha no caso do zero rating, pois, muitas vezes, 

há oferecimento de “diversos” pacotes, na mesma linha de raciocínio do estímulo e 

aumento da concorrência. Porém, se observado o plano lógico, é compreensível que entre 

um acesso gratuito limitado e um acesso livre com custo, a escolha seja 

inconscientemente direcionada. Como afirmou Schewick, o consumidor “reage 

fortemente” ao zero rating.92 

Seria um benefício aos olhos do usuário no sentido de ele ter livre escolha apenas 

entre as opções de mercado. Mas a lógica não é partir das opções existentes no mercado 

e sim da análise crítica do porquê de serem tais opções e qual a lógica de mercado de 

arranjos e contratos comerciais nesse âmbito.  

Ainda que pareça bastante atrativa, visto que oferece a vantagem de um acesso 

gratuito - ainda que limitado a determinados serviços, o zero rating não pode ser analisado 

                                                 
90 

Cf. nota 36 RAMOS zero rating (acesso patrocinado) 
91 SORENSEN, F. European Net Neutrality at the beginning of a new era In BELLI, Luca. (editor). Net 

Neutrality Reloaded: Zero Rating, Specialised Service, Ad Blocking and Traffic Management: Annual 

Report of the UN Dynamic Coalition on Net Neutrality. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016 
92 Cf. nota 69 
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apenas num curto prazo de tempo e sem levar em consideração a cadeia de valores e 

natureza do serviço oferecido.  

“[A] 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 – isto 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 essas questões ajudaria a 

identificar se há, de fato uma escolha do usuário por planos zero-rating 

ou uma imposição por parte das operadoras.”93 

Neste sentido, uma pesquisa da Alliance for Affordable Internet94 indicou que 

88% dos usuários na internet preferem ter acesso à internet ampla e encarar outras 

restrições, como a limitação por franquia de dados ou tempo de uso, do que terem sua 

navegação restrita a determinado conteúdo. 

No âmbito de inquérito atualmente tramitando no CADE, o MPF ressaltou a visão 

dos consumidores, alertando que o consumidor é beneficiário não da gratuidade, mas da 

concorrência e esta, por sua vez, é ameaçada pelas próprias práticas de negócio baseadas 

no zero rating.  

14. Sob a ótica dos consumidores, a prática, sob o pretexto de ofertar 

algo gratuitamente, distorce a concorrência, cujo grande beneficiário é 

o próprio consumidor, bem como afasta a autodeterminação do 

internauta, que está sendo enganado em relação à isonomia no acesso 

às aplicações, atuais e futuras. O estratagema também causa severos 

impactos no equilíbrio existente com relação à aquisição, pelo 

internauta, do plano que ele deseja, em condições justas e razoáveis, 

pois torna mais oneroso um acesso neutro à Internet. 

 

15. Isso porque, ao se pactuar uma suposta gratuidade e privilegio de 

acesso a determinados aplicativos, todos os usuários, consumidores ou 

proprietários de outras aplicações, acabam pagando, indiretamente, por 

ele. Há, pois, evidente vulneração do princípio da função social dos 

contratos.95 

 

                                                 
93DIGITAL FUEL MONITOR Apud RAMOS, Pedro. Arquitetura da Rede e Regulação – a 

neutralidade da rede no Brasil. Disponível em < https://goo.gl/q8QFyE> Acesso em 03 jan 2016 
94 ALLIANCE FOR AFFORDABLE INTERNET. Measuring the Impact of Mobile Data Services in 

Developing Countries. 20 oct. 2015. Disponível em <http://a4ai.org/measuring-mobile-data-services/>  

Acesso em 03 mai 2017 
95 BRASIL Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) Inquérito Administrativo no 

08700.004314/2016-71.  Representação do Ministério Público Federal em face de CLARO S.A. 

(“CLARO); TIM Celular S.A. (“TIM); OI Móvel S.A. ("OI"); TELEFONICA BRASIL S.A. ("VIVO"). 3 

de junho 2016 
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No segundo argumento relativo aos consumidores, o MPF afirma ainda que há 

uma “redistribuição” do preço da gratuidade aos demais da cadeia de valor, sejam 

usuários, consumidoras ou até proprietários de outras aplicações.  

16. Esclarece-se, neste ponto, que a cláusula aberta, que insere 

textualmente no ordenamento jurídico brasileiro o princípio da função 

social dos contratos, vem a flexibilizar o clássico paradigma do modelo 

contratual, em que se entendia haver uma relatividade nas relações 

contratuais, as quais gerariam impactos apenas aos contraentes. 

Evidente que isso não é mais condizente com a realidade econômica e 

social atual, uma vez que se reconhece, de forma inequívoca, que os 

contratos podem refletir em terceiros e no mercado, como bem pontua 

Bruno Miragem96. 

 

17. É o caso desses contratos desenvolvidos pelas operadoras, em que 

os cidadãos e o mercado sofrem diretamente seus efeitos, muito embora 

sequer tenham a possibilidade de exercer a sua vontade, a sua escolha. 

Destarte, emerge o dever do Estado de intervir, a fim de garantir a tutela 

necessária a certos direitos, os quais possuem, até mesmo, natureza 

difusa. 

 

18. Um exemplo disso é o óbvio aumento dos custos dos rivais, uma 

vez que aplicações de internet desprivilegiadas terão seu acesso muito 

mais oneroso, se comparadas com as aplicações privilegiadas.97 

 

Por fim, mas não menos importante, o MPF mencionou dos efeitos de um “arranjo 

comercial”, aqui entendido como acordo contratual feito neste âmbito. Os efeitos das 

referidas práticas recai sobre o mercado e sobre os cidadãos. 

 

4.4 MINITELISAÇÃO DA INTERNET  

Belli98, utilizou uma nova denominação para analisar os casos de ZR. Minitel foi 

uma rede popular nos anos 1990s, porém, “apesar seu sucesso relativo, a plataforma 

apenas permitia acesso a serviço predefinidos, escolhidos pelo operador e aprovados pela 

agência reguladora de telecomunicações.” Neste sentido, o operador tinha um papel 

extremamente importante de decisão quanto aos serviços permitidos na rede. É neste 

                                                 
96 MIRAGEM, Bruno. Função social do contrato, boa-fé e bons costumes: nova crise dos contratos e 

areconstrução da autonomia negocial pela concretização das cláusulas gerais. In: Claudia Lima 

Marques. (Org.). A nova crise do contraio. L ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, v, p. 176-225. 
97 BRASIL Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) Inquérito Administrativo no 

08700.004314/2016-71.  Representação do Ministério Público Federal em face de CLARO S.A. 

(“CLARO); TIM Celular S.A. (“TIM); OI Móvel S.A. ("OI"); TELEFONICA BRASIL S.A. ("VIVO"). 3 

de junho 2016 
98 BELLI, Luca. Zero Rating: From Generative Internet to Mobile Minitel? In BELLI, Luca. (editor). 

Net Neutrality Reloaded: Zero Rating, Specialised Service, Ad Blocking and Traffic Management: Annual 

Report of the UN Dynamic Coalition on Net Neutrality. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016 
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sentido que o autor analisa o futuro da rede com a crescente expansão de modelos de 

negócio zero rating, com escalonamento de preços.  

Ramos99, já previa um possível cenário para a Internet no caso de não existir 

qualquer regulação que caminhasse no caminho da defesa da neutralidade da rede: 

Figura 5100 

A preocupação é bastante válida no sentido de preservar a abertura da rede, sendo 

cediça a importância da internet como meio. Toda a análise proposta repousa no primeiro 

exemplo dado, ainda que simplório, das vias de trânsito. Muito embora o ecossistema da 

internet seja complexo, é necessário ter em mente o acesso à rede em sua universalidade. 

 

 

                                                 
99 RAMOS, Pedro. A importância da neutralidade da rede – Contribuição do Núcleo de Direito, 

Internet e Sociedade da USP para o debate. NDIS, 2014b. Disponível em <https://goo.gl/bkA4g0> 

Acesso em 10 mai 2017 
100 Ibidem 
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5 REGULAÇÃO DA NEUTRALIDADE DE REDE COMPARADA 

5.1 SOFT LAW, HARD LAW & PROPOSTAS 

As regulações relativas à neutralidade de rede são todas bastante recentes, a 

sistematização ocorre em moldes parecidos ao que foi explicado quando da conceituação 

de neutralidade da rede.  

Figura 6101 

Na figura, temos países em que há uma regulação pautada em (i) soft law: 

associações de telecoms e/os governos que se posicionaram por meio de regras não 

vinculadas ou guias de melhores práticas. (ii) hard law: há leis ou regulamentos 

específicos vigentes e (iii) propostas em revisão: propostas de regulamentação em 

andamento e/ou revisão pelas autoridades competentes. 

O caso brasileiro, como vimos, baseia-se numa regulação pautada no hard law, 

com o art. 9º do Marco Civil da Internet estabelecendo a neutralidade de rede. Porém, 

mesmo com uma abordagem ex ante e hard law, a dificuldade apresentada no 

entendimento e aplicação do princípio é notável e facilmente demonstrada considerando 

o inquérito administrativo aqui mencionado instaurado recentemente através de uma 

denúncia do MPF junto ao CADE. 

                                                 
101 RAMOS, Pedro. Arquitetura da Rede e Regulação – a neutralidade da rede no Brasil. Disponível 

em < https://goo.gl/q8QFyE> Acesso em 03 jan 2016 
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Em seguida, observam-se as perspectivas regulatórias dos Estados Unidos e da 

União Europeia apenas de maneira exemplificativa. Nos dois casos escolhidos, o debate 

do tema tem sido bastante acalorado e ainda está em pleno andamento.  

 

5.2 ESTADOS UNIDOS: FCC & TELECOMMUNICATIONS ACT 

A neutralidade de rede está em pauta novamente nos Estados Unidos. Os últimos 

acontecimentos na política norte americana fomentaram o debate. Houve uma crescente 

mobilização e discussão sobre o tema após a eleição do presidente Donald Trump e a 

polêmica indicação de Ajit Pai para a presidência da Federal Communications 

Commission.  

Antes mesmo de assumir a presidência da FCC, Pai já se mostrava contrário às 

regras de neutralidade de rede desde que o antigo ex-presidente da Commision, Tom 

Wheeler, estabeleceu o ficou conhecido como Open Internet Rules102. 

Em fevereiro de 2015, a Federal Communications Comission realocou o Serviço 

de acesso à Internet de Banda Larga no Título II do Communications Act.  

O chamado Title II, refere-se aos serviços ‘common carriers’, retomando a ideia 

de ‘transito e transporte’ utilizada por WU103 e afirmando que a internet é um serviço de 

utilidade pública e os ISPs apenas realizam o trânsito.  

A reclassificação deu poderes para a FCC no sentido de fiscalizar a execução do 

serviço. Antes de 2015 não existiam quaisquer regras claras que impedissem os ISPs de 

discriminar o tráfego na Internet.  

Em 3 de Fevereiro de 2017, já sob presidência de Ajit Pai, a FCC divulgou a 

revogação de investigações relativas a práticas de zero rating nos Estados Unidos104. 

Mais recentemente, no dia 26 de abril, Ajit Pai fez um annoucement dizendo 

claramente sua intenção em revogar a reclassificação dos ISPs como common carriers 

(title II).  O principal objetivo de revogar as mudanças, seria regressar ao light touch 

regulatory approach, ou seja, sair de um mecanismo de hard law, para um soft low,  

                                                 
102 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION. Open Internet Disponível em: 

<https://www.fcc.gov/consumers/guides/open-internet> Acesso em 03 mai 2017 
103 Cf nota 25 
104 FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION. STATEMENT OF COMMISSIONER 

MICHAEL O’RIELLY ON CONCLUSION OF ZERO RATING INQUIRIES. Disponível em: 

<https://apps.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-343340A1.pdf> Acesso em 01 mai 2017 
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Alguns ISPs americanos, na tentativa de se beneficiarem com a revogação 

divulgaram ser “a favor” da neutralidade da rede, no sentido de não ser necessária a 

classificação dos ISPs no title II. 

Como analisado anteriormente, parece errado e demasiadamente simplório 

acreditar que a ausência de regulação na Internet estimularia necessariamente a liberdade 

e incentivaria a inovação. É, novamente, a falsa concepção de que a ausência do Estado 

deixaria a livre regulação do mercado ditar ‘as regras’, acreditar que ausência de uma 

neutralidade de rede garantiria maior flexibilidade e estimularia a inovação quando 

claramente já há um ambiente hostil à competição justa e acessível.  

 Acreditar que a neutralidade de rede seria respeitada por simples liberalidade dos 

grandes players do mercado, sobretudo o norte-americano, é negar todo o debate e 

evidências de discriminações de tráfego que culminaram na aprovação do Open Internet 

Rules e, em consequência, na reclassificação do serviço. 

Algumas start ups - cerca de 800 - também designaram uma carta ao Chairman 

Ajit Pai, se posicionando contra o pronunciamento de desfazer a reclassificação do ano 

de 2015, tirando as obrigações dos ISPs em relação à neutralidade de rede.  

“[…] the success of America’s startup ecosystem depends on more than 

improved broadband speeds. We also depend on an open Internet—

including enforceable net neutrality rules that ensure big cable 

companies can’t discriminate against people like us. We’re deeply 

concerned with your intention to undo the existing legal framework. 

Without net neutrality, the incumbents who provide access to the 

Internet would be able to pick winners or losers in the market. They 

could impede traffic from our services in order to favor their own 

services or established competitors. Or they could impose new tolls on 

us, inhibiting consumer choice. Those actions directly impede an 

entrepreneur’s ability to “start a business, immediately reach a 

worldwide customer base, and disrupt an entire industry.” Our 

companies should be able to compete with incumbents on the quality 

of our products and services, not our capacity to pay tolls to Internet 

access providers.” 105 

                                                 
105 Startup Letter to Chairman Ajit Pai. April 26, 2017. Disponível em <https://goo.gl/x6MKCM> Acesso 

em 08 mai 2017 

“[...] o sucesso do ecossistema de start ups da América [do Norte] depende mais do que apenas da 

velocidade de banda larga melhorada. Também dependemos de uma Internet aberta - incluindo regras de 

neutralidade da rede que garantam que as grandes empresas de [conexão à] cabo não possam discriminar 

pessoas como nós. Estamos profundamente preocupados com a sua intenção de desfazer o quadro jurídico 

existente. 

Sem a neutralidade da rede, os operadores que fornecem acesso à Internet seriam capazes de escolher 

vencedores ou perdedores no mercado. Eles poderiam impedir o tráfego de nossos serviços, a fim de 

favorecer seus próprios serviços ou de concorrentes escolhidos. Ou eles poderiam impor novas 

cobranças/pedágios sobre nós, inibindo a escolha do consumidor. Essas ações impedem diretamente na 
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A questão ainda está em análise, mas a previsão é que a proposta comece a ser 

votada no dia 18 de maio de 2017. 

 

5.3 EUROPA: REGULATION 2015/2120 & BEREC GUIDELINES 

No ano de 2009, a União Europeia sancionou o EU Telecoms Package, 

responsável pela criação do novo órgão regulador da UE, o Body of European Regulators 

of Electronic Communications (BEREC), responsável por supervisionar as empresas de 

telecomunicações (Telecoms) nos Estados Membros; e pela revisão da legislação relativa 

à serviços de tecnologia e telecomunicações. A dita revisão buscava abarcar a revolução 

da internet banda larga e o crescimento exponencial da economia digital, mas era 

insuficiente para proteger a neutralidade da rede.106 

Em 2012, já devidamente instituído o BEREC107, a pedido do Conselho Europeu, 

realizou uma investigação de gerenciamento de tráfego conduzido entre os operadores 

(ISPs) europeus. Foi constatado que 1 em cada 3 usuários europeus de Internet móvel já 

sofreu restrição no uso do acesso da própria conexão à internet, como bloqueio a 

aplicações VoIP.108 

Em 11 de novembro de 2015, o tema específico de zero rating foi discutido numa 

sessão plenária do parlamento europeu, e as opiniões, como de costume se dividiram.109 

Mas no final do de 2015, a União Europeia finalmente adotou regras relativas à 

neutralidade da rede.  

                                                 
capacidade do empreendedor de "iniciar um negócio, atingir imediatamente uma base de clientes em todo 

o mundo e perturbar toda uma indústria". Nossas empresas devem ser capazes de competir com as grandes 

em relação à qualidade de nossos produtos e serviços, não à nossa capacidade de pagar “pedágios” para 

provedores de acesso à Internet” (tradução livre) 
106SORENSEN, F. European Net Neutrality at the beginning of a new era In BELLI, Luca. (editor). Net 

Neutrality Reloaded: Zero Rating, Specialised Service, Ad Blocking and Traffic Management: Annual 

Report of the UN Dynamic Coalition on Net Neutrality. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2016  
107 BEREC apud SORENSEN, F. European Net Neutrality at the beginning of a new era In BELLI, 

Luca. (editor). Net Neutrality Reloaded: Zero Rating, Specialised Service, Ad Blocking and Traffic 

Management: Annual Report of the UN Dynamic Coalition on Net Neutrality. Rio de Janeiro: FGV Direito 

Rio, 2016 
108 Ibidem 
109 EUROPEAN PARLIAMENT. PLENARY SESSION FROM 11/11/2015. Zero Rating practice 

(debate). Disponível em <http://www.europarl.europa.eu/ep-

live/en/plenary/video?debate=1447267628350>   Acesso em: 23 nov. 2015.   
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Com uma base legal sólida e através do processo legislativo europeu, a regulação 

de Neutralidade de rede da União Europeia entrou em vigor em 30 de abril de 2016.110  

Destacam-se os seguintes artigos: 

Artigo 1.o 

Objeto e âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento estabelece regras comuns para garantir o 

tratamento equitativo e não discriminatório do tráfego na prestação de 

serviços de acesso à Internet, e os direitos conexos dos utilizadores 

finais. 

(...) 

Artigo 3.o 

Garantia de acesso à Internet aberta  

1. Os utilizadores finais têm o direito de aceder a informações e 

conteúdos e de os distribuir, de utilizar e fornecer aplicações e serviços 

e utilizar equipamento terminal à sua escolha, através do seu serviço de 

acesso à Internet, independentemente da localização do utilizador final 

ou do fornecedor, ou da localização, origem ou destino da informação, 

do conteúdo, da aplicação ou do serviço. 

[...] 

2. Os acordos entre os prestadores de serviços de acesso à Internet e os 

utilizadores finais sobre as condições comerciais e técnicas e sobre as 

características dos serviços de acesso à Internet, tais como preços, 

volumes de dados ou velocidade, e quaisquer práticas comerciais 

utilizadas por prestadores de serviços de acesso à Internet, não limitam 

o exercício do direito dos utilizadores finais previsto no n.o 1. 

3. Os prestadores de serviços de acesso à Internet tratam 

equitativamente todo o tráfego, ao prestarem serviços de acesso à 

Internet, sem discriminações, restrições ou interferências, e 

independentemente do emissor e do recetor, do 

conteúdo acedido ou distribuído, das aplicações ou serviços utilizados 

ou prestados, ou do equipamento terminal utilizado. 

O primeiro parágrafo não obsta a que os prestadores de serviços de 

acesso à Internet apliquem medidas razoáveis de gestão do tráfego. Para 

que possam ser consideradas razoáveis, essas medidas devem ser 

transparentes, não discriminatórias e proporcionadas, e não podem 

basear-se em questões de ordem comercial, mas sim na qualidade 

técnica objetivamente diferente dos requisitos de serviço de categorias 

específicas de tráfego. Essas medidas não podem ter por objeto o 

controlo de conteúdos específicos, nem podem ser mantidas por mais 

tempo do que o necessário. 

Da redação dos artigos, é possível perceber que há uma regulação explícita em 

defesa da neutralidade da rede, e como no caso brasileiro, optou-se por elencar os casos 

que configuram exceções ao princípio da neutralidade da rede, porém a indefinição 

quanto a prática de zero rating permanece.   

                                                 
110 REGULAMENTO (UE) 2015/2120 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 25 de 

novembro de 2015. Disponível em <http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=PT> Acesso em 28 mar. 2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=PT
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CONCLUSÃO  

“While there are arguments in favour of zero-rating that make the 

practice seem fair, it is self-explanatory that zero-rating leads to 

selected traffic from the internet service provider itself or affiliated 

providers being favoured above other traffic, thus conflicting with the 
very rationale of net neutrality.”111 

 

Partindo da lógica do tratamento isonômico almejado pelo princípio da 

neutralidade da internet, é possível observar a prática do serviço zero rating tanto em seu 

aspecto carrier iniciated quanto o caso de sponsored data como nítida infringência ao 

art. 9º do MCI e ao art. 9º e 10º do DCMI, ao fornecer, a determinados serviços, 

conteúdos, em site ou aplicações, tratamento diferenciado.  

Pode-se concluir, também, que a “força” do mercado parece ter maior influência 

e provocar um desequilíbrio na regulação da rede, caso tais práticas sejam livremente 

permitidas, causando forte ameaça à preservação de uma internet livre e aberta.   

Seria necessário, pois, um equilíbrio, em que sejam respeitados os direitos dos 

consumidores/usuários da rede e dos operadores/provedores do serviço.  

A solução ex ante proposta pelo ordenamento jurídico brasileiro ainda se mostra 

insuficiente para coibir as práticas de zero rating pela dificuldade de entendimento do 

assunto e falta de transparência por parte das operadoras de telecomunicações. 

A questão centra-se, pois, na expectativa do posicionamento do Conselho de 

Defesa Econômica no sentido de avaliar se tal prática é abusiva e configura concorrência 

desleal. 

Em outra análise, o novo modelo de data rewards parece uma boa alternativa para 

o mercado mobile e, mediante a conclusão encontrada na presente investigação, o modelo 

de negócio não demonstra ir contra as regras estabelecidas pelo princípio da neutralidade 

da rede, seja por questões técnicas, concorrenciais, ou de livre acesso e manutenção de 

uma internet ‘única’ aberta.  

 Não se pode considerar que as práticas de zero rating e de data rewards tenham 

o mesmo princípio e consequências. Apesar de ambas configurarem um acesso 

                                                 
111 MARINI-BALESTRA, Federico; TREMOLADA, Riccardo. The EU Debate on Net Neutrality: What 

about Zero-Rating? Disponível 

em<https://www.academia.edu/15249139/The_EU_debate_on_net_neutrality_What_about_zero-rating> 

Acesso em 03 jan. 2016  

"Embora existam argumentos a favor do zero-rating que fazem a prática parecer justa, é auto-explicativo 

que zero-rating leva a tráfego selecionado do próprio provedor de serviços Internet ou provedores afiliados 

sendo favorecido acima de outro tráfego, assim, em conflito com o fundamento lógico da neutralidade da 

rede "(tradução livre) 
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patrocinado à Internet, cada uma reserva dentro do modelo de negócio características com 

efeitos que podem ser considerados distintos a toda a cadeia que envolve o mercado de 

internet e telecomunicações, quis sejam provedores de conexão ou operadoras, 

provedoras de conteúdo e aplicação e usuários finais. 

Convém, entretanto, notar que o objetivo do trabalho não é, de maneira alguma, 

esgotar a análise sobre a relação dos modelos de negócios - arranjos comerciais como dita 

o DMCI - em comparação ao que se pretende com o princípio da neutralidade de rede. A 

análise proposta pelo presente trabalho, reservou-se a observar os riscos de certos 

modelos de negócio e comparar a crescente inovação com uma proposta semelhante que 

configuraria boa alternativa ao modelo tradicional. 

Por ser um tema em constante mudança, resguardam-se as possibilidades de uma 

análise mais profunda, conforme se for delineando o debate na área acadêmica.  
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