
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 04 de janeiro de 2023 

 

 

Ao 

ILMO. SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

EXMO. SECRETÁRIO DE POLÍTICAS DIGITAIS 

 

 

REF.: PEDIDO ADMINISTRATIVO – PLANOS DE CONEXÃO A INTERNET PELA REDE MÓVEL 

 

 

Ilmo. Secretário Paulo Pimenta e Exmo. Secretário João Brandt 

 

As entidades signatárias, reunidas na COALIZÃO DIREITOS NA REDE (CDR), 

devidamente representadas nos termos de seus Estatutos Sociais e instrumentos 

de mandato, vêm respeitosamente a essa Secretaria de Comunicação da 

Presidência da República, com fundamento na Lei 9.784/1999, bem como nos 

arts. 84, inc. IV e art. 87, inc. II, da Constituição Federal, apresentar suas razões 

de fato e de direito para embasar o pedido que ao final será apresentado, com 

vistas a garantir a inclusão digital e a democratização dos direitos à informação e 

comunicação. 
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I – FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

I.A – A LEI 9.784/1999 

 

1. O art. 1º, da lei que regula o processo administrativo no âmbito da 

Administração Pública Federal se constitui como uma das ferramentas legais 

editadas para materializar o direito de petição aos Poderes Públicos, visando “à 

proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da 

Administração”, nos termos da alínea “a”, do inc. XXXIV, do art. 5º, da 

Constituição Federal. 

 

 

I.B – A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

2. O pedido que ora se apresenta encontra respaldo nos fundamentos e 

objetivos pactuados por meio da Constituição Federal de 1988 (CF), 

especialmente o da dignidade da pessoa humana (inc. III, art. 1º), bem como 

aqueles estabelecidos nos incisos do art. 3º, quais sejam: a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária; a garantia do desenvolvimento nacional, com a 

erradicação da pobreza e redução de desigualdades sociais e regionais, de modo 

que se possa promover o bem de todos sem qualquer forma de discriminação. 

 

3. Isto porque o direito ao exercício da cidadania encontra-se resistido por 

práticas comerciais predominantes no Brasil especialmente para os cidadãos das 

classes C, D e E, adotada pelas empresas provedoras do Serviço de Conexão a 

Internet (SCI), endossada pela Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), que têm implicado em tratamento discriminatório, contra a garantia 

fundamental expressa no art. 5º, da CF. 

 

4. As Entidades ora requerentes entendem, com fundamento nos arts. 170 e 

174, da Constituição Federal, que o Estado, na qualidade de agente normativo, 

deve atuar fiscalizando, incentivando e planejando, com incidência também sobre 

a iniciativa privada, de modo que se cumpram os princípios que regem a atividade 

econômica, entre eles mais especificamente para o caso deste pedido, o da livre 
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concorrência, da defesa do consumidor, e da redução das desigualdades 

regionais e sociais, assegurando aos cidadãos existência digna e justiça social. 

 

 

I.C – O MARCO CIVIL DA INTERNET 

 

5. Com amparo no § 1º do art. 9º, da Constituição Federal, a Lei 12.965/2014 

alçou o SCI ao patamar de serviço essencial conforme art. 7º, estendendo a ele o 

caráter universal, nos termos do inc. I, art. 4º. 

 

6.  Como consequência, de modo a garantir o exercício da cidadania, por 

intermédio do inc. IV, do mesmo art. 7º, estabeleceu como um dos direitos dos 

usuários do SCI a “não suspensão da conexão à internet, salvo por débito 

diretamente decorrente de sua utilização”. 

 

7. Já o art. 3º, no inc. IV, do MCI, ao arrolar os princípios que devem orientar 

a disciplina do uso da Internet no Brasil, determinou a preservação e a garantia da 

neutralidade da rede, sendo que, no art. 9º, impôs aos responsáveis “pela 

transmissão, comutação ou roteamento ... o dever de tratar de forma isonômica 

quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, 

serviço, terminal ou aplicação”, proibindo também aos PSCI bloquear os pacotes 

de dados, nos termos do § 3º, deste mesmo dispositivo. 

 

8. Destaque-se que o inc. VIII, do art. 9º, do MCI, garante aos agentes 

econômicos a “liberdade dos modelos de negócios promovidos na Internet, desde 

que não conflitem com os demais princípios estabelecidos” pela lei. Ou seja, o 

legislador condicionou a liberdade para a exploração da prestação de serviços. 

 

 

I.D – O DECRETO 8.771, DE 11 DE MAIO DE 2016 

 

9. É o Decreto 8.771/2016 que regulamenta o MCI, “para tratar das hipóteses 

admitidas de discriminação de pacotes de dados na internet e de degradação de 

tráfego”, nos termos do que estabeleceu o art. 9º, da Lei 12.965/2014. 
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10. Nesse sentido e levando em conta a questão de fundo sobre a qual se 

apoia o pedido das Entidades requerentes, fundamental ter em pauta as 

disposições dos arts. 3º e seguintes do Decreto em tela, pois são eles que tratam 

dos requisitos para o cumprimento da neutralidade da rede e das hipóteses 

autorizadoras das exceções:  

 

DA NEUTRALIDADE DE REDE 

Art. 3º A exigência de tratamento isonômico de que trata o art. 9º da Lei nº 

12.965, de 2014 , DEVE GARANTIR A PRESERVAÇÃO DO CARÁTER PÚBLICO E 

IRRESTRITO DO ACESSO À INTERNET e os fundamentos, princípios e objetivos do 

uso da internet no País, conforme previsto na Lei nº 12.965, de 2014 . 

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 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. 

 

11. É também no Decreto 8.771/2016 que se encontra o Sistema de 

Fiscalização e de Transparência sobre os direitos e práticas comerciais objeto do 

MCI, que envolvam as garantias de neutralidade da rede e segurança de dados 

pessoais, como um dos instrumentos de materialização das atribuições do Estado 

para garantir os princípios da atividade econômica, nos seguintes termos:  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm#art9
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm#art9
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm#art9%C2%A72
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DA FISCALIZAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA 

Art. 17. A Anatel atuará na regulação, na fiscalização e na apuração de infrações, 

nos termos da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 . 

Art. 18. A Secretaria Nacional do Consumidor atuará na fiscalização e na 

apuração de infrações, nos termos da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 . 

Art. 19. A apuração de infrações à ordem econômica ficará a cargo do Sistema 

Brasileiro de Defesa da Concorrência, nos termos da Lei nº 12.529, de 30 de 

novembro de 2011 . 

Art. 20. Os órgãos e as entidades da administração pública federal com 

competências específicas quanto aos assuntos relacionados a este Decreto 

atuarão de forma colaborativa, consideradas as diretrizes do CGIbr, e deverão 

zelar pelo cumprimento da legislação brasileira, inclusive quanto à aplicação das 

sanções cabíveis, mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa jurídica 

sediada no exterior, nos termos do art. 11 da Lei nº 12.965, de 2014 . 

Art. 21. A apuração de infrações à Lei nº 12.965, de 2014, e a este Decreto 

atenderá aos procedimentos internos de cada um dos órgãos fiscalizatórios e 

poderá ser iniciada de ofício ou mediante requerimento de qualquer interessado. 

 

12. Note-se que, de acordo com o art. 21, a apuração de infrações ao MCI 

pode ser iniciada mediante requerimento de interessados, sendo este um dos 

dispositivos sobre o qual se apoia o presente pedido. 

 

13. Dos órgãos com atribuições para atuar na garantia dos direitos expressos 

no MCI, tanto a SENACON quanto o CADE, integram a estrutura deste Ministério 

da Justiça, o que corrobora o cabimento do endereçamento deste pedido a 

V.Exas., sendo pertinente considerar também que a criação de uma secretaria de 

direitos digitais reforça este entendimento. 

 
 

I.E – O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

 

14. O art. 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) instituiu a Política 

Nacional das Relações do Consumo e estabeleceu como objetivo “o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9472.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm#art11
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L12965.htm
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qualidade de vida”, observando-se determinados princípios como “o 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo e 

ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor”. 

 

15. Já o art. 6º, ao dispor sobre os direitos básicos do consumidor garantiu:  

 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas; 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos; 

 VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção 

ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, 

assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; 

 

16. Relevante também para a análise do pedido das Entidades 

requerentes, o teor do art. 22:  

 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, SÃO 

OBRIGADOS A FORNECER SERVIÇOS ADEQUADOS, EFICIENTES, SEGUROS E, 

QUANTO AOS ESSENCIAIS, CONTÍNUOS. 

 

 

II – FUNDAMENTOS DE FATO 

 

17. Os dados que a seguir serão apresentados demonstram que mais de 30 

milhões de brasileiros estão completamente excluídos do acesso a Internet, 

sendo que dos mais de 85 milhões que têm acesso ao SCI estão sujeitos a 

conexões precárias e insuficientes para que possam exercer a cidadania, nos 

termos do que está expresso e garantido pelo art. 7º e seu inc. IV, do MCI.  

 

18. Predomina no Brasil para as classes C, D e E, a conexão a Internet 

exclusivamente por dispositivos e pela rede móvel, contratada por meio de planos 

pré-pagos, com franquias de dados insuficientes e caras para assegurar acesso 

durante todo o mês. Esgotado o volume de dados contratado, o 
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cidadão/consumidor tem a conexão a Internet bloqueada, passando a trafegar na 

rede apenas os conteúdos de aplicativos beneficiados com o sistema denominado 

de zero rating – no Brasil, majoritariamente representado por aplicativos do grupo 

Meta, como o Facebook e WhatsApp. 

 

19. À primeira vista esse sistema poderia ser considerado benéfico para o 

consumidor submetido a esse tipo de conexão, na medida em que é preferível 

manter acesso a algumas aplicações do que ter o acesso completamente 

interrompido.  

 

20. Entretanto, forçoso reconhecer que o sistema de zero rating só faz sentido 

no contexto em que os planos estabeleçam limites de dados e bloqueio do acesso 

a Internet; ou seja, a premissa sobre a qual o suposto benefício se apoia é ilegal, 

na medida em que, de acordo com o inc. IV, do art. 7º, do MCI, é assegurado o 

direito a não suspensão do serviço. 

 

21. O princípio da continuidade se configura como instrumento legal instituído 

como consequência jurídica do reconhecimento pela lei da essencialidade do 

serviço, sendo outra consequência deste reconhecimento a instituição do regime 

de universalidade, de modo que o Estado se torne o principal responsável por 

garantir o acesso, atuando para que seja prestado de forma adequada, nos 

termos dos arts. 170 e 175, da CF, dos já mencionados art. 7º, do MCI e do art. 

22, do CDC. 

 

22. A predominância desses planos, para além de representar frontal 

desrespeito à CF, MCI e CDC, tem causado efeitos deletérios para a sociedade 

brasileira. Primeiro porque se passou a admitir que milhões de usuários estejam 

em condição de segunda classe, pois não conseguem acessar a Internet o mês 

inteiro, vendo-se impedidos de exercer o direito de acessar outros mais de 1.500 

serviços públicos fruíveis apenas on line.  

 

23. O isolamento social decretado por conta da COVID-19 escancarou as 

desigualdades e os efeitos ilegais deste modelo de prestação de um serviço que é 

essencial, como demonstram os dados divulgados pelo Centro Regional de 

Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (CETIC.br), 
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departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do .br (NIC.br), braço 

executivo do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), nas publicações 

dedicadas a identificar os desafios e estratégias para enfrentar os tempos de 

pandemia, merecendo destaque a que trata da educação e tecnologias digitais1.  

 

24. Demi Getschko, presidente do NIC.br, ao apresentar a publicação sobre a 

educação, faz ponderações que reforçam a relevância do pedido que as 

Entidades requerentes submetem a V.Exas para o cumprimento do interesse 

público, verbis: 

 

A desigualdade também pode se evidenciar naqueles que dispõem apenas do 

celular como meio de acesso à Internet.  

A falta de dispositivos adequados a cada aplicação apresenta-se como desafio 

relevante para a efetividade das políticas públicas de inclusão digital. Por outro 

lado, as pessoas que já estavam habituadas a usar tecnologia para atividades 

remotas passaram a fazê-lo com maior frequência e intensidade, gerando maior 

demanda por boa conexão e ferramentas adequadas que, por sua vez, também 

têm sido aprimoradas a partir de sua exposição ampliada ao público.  

(...) 

São diversos os fatores que podem influenciar a experiência no uso da Internet, e 

é sempre preciso intentar superar as desigualdades digitais no Brasil. É 

importante lembrar, no entanto, que a Internet foi construída para que 

todas as pessoas fossem capazes de acessar tudo o que ela dispõe, segundo o 

princípio de universalidade da rede. A rede tornou-se um importante meio 

para o desenvolvimento social e humano, capaz de contribuir para a construção 

de uma sociedade inclusiva e não discriminatória. Nesse sentido, os princípios da 

Internet, elaborados pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), são uma 

importante referência no campo da governança da Internet no Brasil e no mundo, 

além de também servirem de constante guia na atuação do próprio Comitê.2  

 

 
1 Disponível em <https://cetic.br/pt/pesquisa/tic-covid-19/>. Acesso em: 17 dez 2022:  
2 Acessado em 17 de dezembro de 2022: Educação e Tecnologias Digitais: desafios e 

estratégias para a continuidade da aprendizagem me tempos de COVID-19 

https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20220928131659/estudos_setoriais-

educacao_e_tecnologias_digitais.pdf  

 

https://cetic.br/pt/pesquisa/tic-covid-19/
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20220928131659/estudos_setoriais-educacao_e_tecnologias_digitais.pdf
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20220928131659/estudos_setoriais-educacao_e_tecnologias_digitais.pdf
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25. Aduza-se que, para acirrar a posição de vulnerabilidade, os 

cidadãos/consumidores, sujeitos aos planos de SCI com franquia associada a 

zero rating, não contam com ambiente comercial pressionado pela concorrência, 

que é ferramenta poderosa com o condão de de induzir melhoria na qualidade e 

redução de preços.  

 

26. Isto porque o mercado de telefonia móvel é altamente concentrado e 

oligopolizado, pois apenas três grandes empresas privadas e internacionais 

concentram quase 97% market share, sendo que essas empresas 

frequentemente atuam em consórcio para aquisição de infraestrutura e carteira de 

clientes, como ocorreu em outubro deste ano, quando VIVO, Claro e TIM 

adquiriram a operação móvel da OI3. Os mais recentes dados divulgados pela 

ANATEL confirmam a extrema concentração deste mercado: 

 

 

Fonte: ANATEL 20224 

 

 
3  Compra da Oi Móvel por Claro, Tim e Vivo será oficializada na próxima semana 

https://tecnoblog.net/noticias/2022/04/13/compra-da-oi-movel-por-claro-tim-e-vivo-sera-

oficializada-na-proxima-semana/  
4 . Acessado em dezembro de 2022: https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos  

https://tecnoblog.net/noticias/2022/04/13/compra-da-oi-movel-por-claro-tim-e-vivo-sera-oficializada-na-proxima-semana/
https://tecnoblog.net/noticias/2022/04/13/compra-da-oi-movel-por-claro-tim-e-vivo-sera-oficializada-na-proxima-semana/
https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos
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27. Os efeitos danosos deste modelo ilegal de prestação de serviço afetam 

também dimensões da formação da consciência política da sociedade em escala 

abrangente, na medida em que os mais de 85 milhões de cidadão sujeitos ao 

acesso limitado a Internet são presas fáceis das campanhas de desinformação.  

 

28. Quem tem acesso limitado a Internet, a partir do 19º dia do mês, como 

mostram as pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do 

Consumidor (IDEC) junto com o Instituto Locomotiva5, passa a estar impedido de 

checar em outros sites e canais as informações recebidas especialmente pelo 

Facebook e WhatsApp.  

 

29. Como constatado por diversas pesquisas autorizadas desde os resultados 

artificiais das eleições de 2018, que levaram ao país ao período de maior 

retrocesso na conquista de direitos fundamentais e democracia, e que se repetiu 

nas últimas eleições de 2022, o WhatsApp tem sido a aplicação mais utilizada 

para campanhas ilegais de desinformação, sendo que junto com o Facebook têm 

sido as fontes mais utilizadas pelos cidadãos para se informarem, inclusive sobre 

política, conforme o resultado de pesquisa recente realizada pelo Data Senado6. 

 

 
5 . Acessado em 17 de dezembro de 2022: https://idec.org.br/release/maioria-da- 

classe-c-d-e-e-nao-exerce-seus-direitos-por-falta-de-internet-revela-pesquisa  
6 . Acessado em 17 de dezembro de 2022: Redes sociais influenciam voto de 45% da 

população, indica pesquisa do DataSenado 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-

de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado  

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/12/12/redes-sociais-influenciam-voto-de-45-da-populacao-indica-pesquisa-do-datasenado
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30. Os fundamentos legais ora invocados e o quadro fático apresentados a V. 

Exas. revelam de forma contundente a necessidade urgente de haver atuação 

dos Poderes Públicos competentes, especialmente da Secretaria de Defesa do 

Consumidor, bem como da Secretaria de Assuntos Digitais, recém criada pelo 

Governo Lula, por meio da atuação do I. Ministro da Justiça Flávio Dino. 

 

 

II.A – AS PESQUISAS DO CETIC.BR DE 2021 

 

31. O CGI.br, por intermédio do .br NIC.br que, por sua vez, tem entre seus 

departamentos o CETIC.br, realiza pesquisas robustas e confiáveis sobre o 

acesso a Internet no Brasil desde 2005. 

 

32. Trata-se de série de investigações que revela com rigor o histórico da 

evolução do desenvolvimento e uso da Internet no país e como, a despeito do 

acesso ter se massificado, o crescimento se deu de forma desigual e 

determinante para acirrar o fosso entre os mais pobres e os mais ricos, sem que 

se tenha dado consequência ao caráter universal que o SCI recebeu pelo art. 4º, 

do MCI. 

 

33. A última pesquisa, divulgada em meados de 2022, foi a TIC Domicílios 

20217 , que revela a grave realidade denunciada por meio deste pedido, em 

prejuízo dos cidadãos de baixa renda, que se acirrou durante o período de 

isolamento social decorrente da pandemia da COVID-19, com resultados danosos 

em larga escala e de forma difusa, especialmente na área educacional, como se 

pode constatar da publicação “Educação e Tecnologias Digitais – desafios e 

estratégias para a continuidade da aprendizagem em tempos de COVID-19”8. 

 

34. Os resultados das pesquisas mostram fatos que não podem ser ignorados 

pelos formuladores de políticas públicas no campo das comunicações, tendo em 

 
7  . Acesso em 17 de dezembro de 2022: 

https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2021_coletiva_imprensa.pdf  
8  . Acesso em 17 de dezembro de 2022: 

https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20211208105553/estudos_setoriais-educacao-e-

tecnologias-digitais.pdf  

https://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2021_coletiva_imprensa.pdf
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20211208105553/estudos_setoriais-educacao-e-tecnologias-digitais.pdf
https://cetic.br/media/docs/publicacoes/7/20211208105553/estudos_setoriais-educacao-e-tecnologias-digitais.pdf
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vista as garantias legais vigentes, como já indicado acima. Mais de 30 milhões de 

brasileiros não têm acesso a Internet e em torno de 80 milhões têm acesso 

precário, na medida em que acessam exclusivamente por dispositivos móveis, por 

meio de planos de serviço contratados na modalidade pré-paga, com franquias 

que na média têm 3GB por mês, segundo dados da Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL). 

 

35. Para além da problemática da universalização do acesso a Internet, a 

desigualdade mesmo entre os que têm acesso é bastante significativa, como se 

pode verificar dos dados divulgados na TIC Domicílios 2021: 

 

 

 

36. Merece destaque o fato de que nas classes D e E, apenas 61% dos 

domicílios estão conectados, sendo que 40% das conexões se dão pela rede 

móvel e com planos de serviço pré-pagos, com a utilização compartilhada entre 

os membros da família, o que torna ainda mais precário e insuficiente o acesso. 

 

37. Quando tratamos dos acessos individuais, os dados são também 

reveladores de profunda desigualdade que afeta negativamente não só as classes 

D e E, mas também a classe C: 
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38. Nas classes D e E, 89% e na classe C, 67% dos internautas acessam a 

Internet exclusivamente pelo celular, o que por si só já limita as possibilidades de 

uso, situação que piora quando se constata que a larga maioria desses acessos 

ocorrem por meio de planos com franquia associada ao zero rating. 

 

39. Segundo dados da ANATEL9, o Brasil conta hoje com 231,9 milhões de 

“acessos banda larga móvel”, sendo que praticamente a metade opera na 

modalidade pré-paga: 

 

 

Fonte: ANATEL 

 
9  . Acesso em 17 de dezembro de 2022: 

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/telefonia-movel  

https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/acessos/telefonia-movel
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40. Considerando, então que, de acordo com a pesquisa do CETIC.br, 89% 

dos usuários das classes D e E só acessam a Internet por dispositivos móveis e 

na classe C são 67%, podemos concluir que estamos falando de mais de 100 

milhões de brasileiros sujeitos a um acesso precário, que não cumpre a finalidade 

do MCI, quando afirma que se trata de serviço essencial para o exercício da 

cidadania. 

 

 

II.B – A PESQUISA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) DE 

2021 

 

41. O IDEC, em novembro de 2021 editou o resultado de importante pesquisa 

realizada junto com o Instituto Locomotiva - Acesso à Internet Móvel nas classes 

C, D e E. O relatório relativo à pesquisa pode ser acessado pela Internet10 e traz 

fatos relevantes que autorizam a conclusão de que o modelo de acesso a Internet 

predominante hoje é ilegal. 

 

42. A publicação traz um estudo profundo sobre as diversas modalidades de 

planos de acesso a Internet pela rede móvel, revelando que os 

cidadãos/consumidores mais pobres sujeitos a planos com franquias e com 

bloqueio, além de ficarem mais de dez dias por mês sem acesso a Internet, 

terminam pagando mais caro pelo MB do que os consumidores mais ricos, que 

conseguem contratar planos sem limite. 

 

 
10 . Acesso em 20 de dezembro de 2022: https://idec.org.br/pesquisas-acesso-internet  

https://idec.org.br/pesquisas-acesso-internet
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43. O bloqueio ilegal do acesso a Internet, causado pelo esgotamento do 

irrisório pacote de dados contratado mensalmente, leva a restrições que 

inviabilizam atividades imprescindíveis para o exercício pleno de uma série de 

direitos fundamentais, como o direito a informação, liberdade de expressão, 

fruição de serviços públicos entre outros, como mostram os dados da pesquisa: 
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II.C – AS PESQUISAS DA REDE NOSSA SÃO PAULO DE 2020 

 

44. Importante destacar que a restrição do acesso ocorre não apenas por força 

da baixa renda dos cidadãos, mas também e principalmente em virtude da 

ineficiência dos Poderes Públicos competentes em implementar as políticas 

públicas voltadas para a universalização da infraestrutura de telecomunicações 

que dá suporte ao SCI. 

 

45. A telefonia móvel no Brasil, a despeito de se qualificar como serviço 

público, nos termos do inc. XI, do art. 21, da CF, opera sob o regime privado, nos 

termos dos arts. 62 e seguintes e art. 126, da LGT e, por isto, está livre de 

obrigações de universalização, estando sujeita, entretanto, aos princípios 

constitucionais da liberdade econômica. 

 

46. Consequentemente, a infraestrutura – Estações Rádio-Base, antenas e 

outros equipamentos necessários para garantir a operação do serviço é 

distribuída no Brasil de forma insuficiente e, pior, de forma antidemocrática. As 

três empresas que concentram este mercado, como já foi visto acima, definem 

seus investimentos de acordo com seus interesses privados, sem compromisso 

com a natureza universal do SCI. 

 

47. Os resultados deste erro de estratégia na condução das políticas públicas 

de comunicação e inclusão digital são diversos e penalizam especialmente os 

cidadãos de baixa renda, como mostram os dados da pesquisa realizada pela 

Rede Nossa São Paulo, que levanta mapa da desigualdade na cidade11 em vários 

setores, contemplando também a infraestrutura digital.  

 

48. A tabela abaixo com dados de 2020 mostra que o Itaim Bibi – bairro que 

concentra cidadãos de alta renda – conta com 49,8 antenas para cada 10 mil 

habitantes, ao passo que este número vai se reduzindo até chegar no Jardim 

Helena – bairro pobre – a 1,0 antena para cada 10 mil habitantes, contando a 

 
11  . Acesso em 20 de dezembro de 2022: https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-

content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Tabelas.pdf  

https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Tabelas.pdf
https://www.nossasaopaulo.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Mapa-Da-Desigualdade-2021_Tabelas.pdf
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cidade com a média de 5,1 antenas para cada 10 mil habitantes. O fosso de 

desigualdade é de 48 vezes menos cobertura de sinal para os mais vulneráveis. 

 

 

 

49. Essa realidade se reproduz de forma ainda mais perversa em regiões mais 

pobres e localidades remotas do país, onde há milhões de cidadãos sem 

nenhuma conexão, enquanto os que contam com disponibilidade de 

infraestrutura, estão sujeitos a serviço prestado com baixa qualidade. 

 

50. De acordo com a União Internacional de Telecomunicações (UIT), 

organismo da Organização das Nações Unidas (ONU), que define padrões 

mínimos de qualidade, para que se tenha serviço prestado em condições 

adequadas admite-se até 1.500 usuários por antena. Porém, como se pode 

verificar dos resultados da pesquisa na cidade de São Paulo, no Brasil estamos 

longe de atingir o padrão mínimo. 

 

51. Esse quadro demonstra, por conseguinte, que a preponderância do modelo 

de contratação ilegal que ora se ataca decorre também da omissão dos Poderes 

Públicos, cuja consequência inadmissível é a acomodação dos agentes 

econômicos na posição de realizarem investimentos insuficientes, baseando a 
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comercialização do SCI na exploração da escassez de infraestrutura, penalizando 

gravemente os cidadãos mais pobres. 

 

 

III – AS VIOLAÇÕES À NEUTRALIDADE DA REDE 

 

52. Apresentados os fundamentos legais e o quadro fático sobre os quais se 

apoia este pedido, passa-se à exposição das desconformidades dos modelos de 

planos de serviços predominantes no país com a neutralidade da rede. 

 

53. Como é público, notório e comprovado pelas pesquisas mencionadas, nos 

pacotes de dados comercializados na rede móvel em larga escala, as aplicações 

ofertadas na modalidade de zero rating são majoritariamente o Facebook e o 

WhatsApp – ambas integrantes do mesmo grupo econômico, sem nenhuma 

possibilidade de que o consumidor brasileiro possa escolher outra aplicação, o 

que potencialmente configura prática abusiva, nos termos do art. 39, inc. I, do 

CDC, que proíbe a venda casada 12 , além de possível infração à ordem 

econômica, nos termos do art. 36, da Lei 12.529/2022. 

 

54. Ou seja, é tecnicamente incontestável que estas duas aplicações recebem 

tratamento não isonômico com relação à todas as demais disponíveis na Internet, 

cujos dados são tarifados e, portanto, descontados do volume contratado 

mensalmente que integra a franquia do pacote, diferentemente do que ocorre com 

o tráfego relativo aos dados do Facebook e WhatsApp. 

 

55. Pior; ao final do volume de dados que integra a franquia mensal, o acesso 

a Internet é bloqueado e o consumidor acessa exclusivamente o Facebook e o 

WhatsApp, ficando inequívoca a distinção de tratamento por aplicação, 

expressamente proibida tanto pelo caput do art. 9º do MCI, quanto pelo seu § 3º, 

que tem o seguinte teor: 

 

 

 
12.  Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:  

        I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a 

limites quantitativos; 
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56. Devem ser consideradas também as disposições do Decreto 8.771/2016, 

que, ao tratar da neutralidade, traz dispositivos que introduziram parâmetros 

importantes para a análise da prática ora em questão pelo aspecto da 

neutralidade e que foram ignorados pela análise procedida pelo I. Representante 

do Ministério Público e que culminou com a decisão de arquivamento. Veja-se: 

 

Art. 9º FICAM VEDADAS CONDUTAS UNILATERAIS OU ACORDOS ENTRE O 

RESPONSÁVEL PELA TRANSMISSÃO, PELA COMUTAÇÃO OU PELO 

ROTEAMENTO E OS PROVEDORES DE APLICAÇÃO que: 

I - COMPROMETAM O CARÁTER PÚBLICO E IRRESTRITO DO ACESSO À 

INTERNET e os fundamentos, os princípios e os objetivos do uso da internet 

no País; 

II - PRIORIZEM PACOTES DE DADOS EM RAZÃO DE ARRANJOS COMERCIAIS; ou 

III - privilegiem aplicações ofertadas pelo próprio responsável pela 

transmissão, pela comutação ou pelo roteamento ou por empresas 

integrantes de seu grupo econômico.  

ART. 10.  AS OFERTAS COMERCIAIS E OS MODELOS DE COBRANÇA DE ACESSO 

À INTERNET DEVEM PRESERVAR UMA INTERNET ÚNICA, DE NATUREZA 

ABERTA, PLURAL E DIVERSA, COMPREENDIDA COMO UM MEIO PARA A 

PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, ECONÔMICO, SOCIAL E 

CULTURAL, CONTRIBUINDO PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE 

INCLUSIVA E NÃO DISCRIMINATÓRIA. 

 

57. A leitura dos dispositivos transcritos acima deixa irretorquível a vedação de 

acordos entre os provedores de conexão a Internet e os provedores de aplicação; 

sendo justamente este o modelo dos planos de franquia associada ao zero rating 

ora denunciados. 

 

58. Os referidos dispositivos, tanto os do MCI quanto os do Decreto, têm como 

finalidades evidentes não só a garantia dos direitos a informação e à liberdade de 

expressão, evitando-se a discriminação e a degradação do tráfego e bloqueios, 

mas também a garantia de que a Internet permanecerá um espaço aberto à 

inovação e sem o domínio dos grandes grupos econômicos e que não crie 

situações discriminatórias, como está expresso no inc. IV, do art. 9º da lei, com o 

seguinte teor: 
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IV - oferecer serviços em CONDIÇÕES COMERCIAIS NÃO DISCRIMINATÓRIAS 

e abster-se de praticar condutas anticoncorrenciais. 

 

59. Reforçam os argumentos utilizados até aqui os comentários de Pedro 

Henrique Soares Ramos, no artigo publicado na Revista PoliTICs Zero-rating: 

uma introdução ao debate, a respeito do tema13, transcritos abaixo: 

 

“Nessa linha e considerando que já tratamos sobre as dissidências a respeito de 

se a diferenciação na tarifação do tráfego configura ou não quebra da 

neutralidade, bem como o tratamento que esta discussão tem tido na ANATEL 

e no CADE, vale perguntar: 

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

usuários são prejudicados com a proliferação desse tipo de iniciativa?  

Essas são questões difíceis de responder, na medida em que contrapõem dois 

diferentes referenciais analíticos. O primeiro referencial parte da premissa de 

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

poucas aplicações”2.  

Por sua vez, o segundo referencial parte da premissa de que “o acesso a 

somente um ou poucos conteúdos selecionados pode reduzir as capacidades 

dos usuários”. Essa é a perspectiva adotada por Susan Crawford (in Talbot, 

2014), quando esta afirma que “for poorer people, Internet access will equal 

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

targeting business [...] that’s entrenching and amplifying existing inequalities 

and contributing to poverty of imagination – a crucial limitation on human 

life” 14 . Essa abordagem considera que o zero-rating traz pelo menos três 

consequências negativas para 

os usuários. A primeira é a possibilidade de que governos utilizem o zero-

rating para aumentar o filtro de informações na rede e influenciar o consumo 

 
13 . Acesso em 20 de dezembro de 2022: https://politics.org.br/edicoes/zero-rating-uma-

introdução-ao-debate  
14 . Em tradução livre: “Para pessoas mais pobres, o acesso à internet é sinônimo de 

Facebook. 

Isso não é a internet - isto está alimentando os negócios de outras pessoas [...] que está 

entrincheirando e ampliando as desigualdades existentes e contribuindo para a pobreza da 

imaginação - uma limitação crucial para a vida humana”. 

https://politics.org.br/edicoes/zero-rating-uma-introdução-ao-debate
https://politics.org.br/edicoes/zero-rating-uma-introdução-ao-debate
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de conteúdo dos usuários, especialmente em países em desenvolvimento 

sujeitos a regimes autoritários. 

A segunda consequência seria a criação de barreiras de exclusão social e a 

potencial divisão entre a “internet dos ricos” e a “internet dos pobres”: 

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

que, a longo prazo, tenderia a aumentar barreiras de exclusão social, na 

medida em que os mais pobres seriam cada vez mais diferentes dos ricos 

no que se refere a acesso a informação, ferramentas de comunicação e 

interação social (Ramos, 2014). Com a cobrança diferenciada, poderia ser 

reproduzida a mesma separação social que ocorre nas cidades brasileiras 

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

qualidade, e anéis de riqueza em que seriam construídas barreiras de 

estratificação social com o objetivo de afastar a presença e entrada da 

periferia nessas praças.  

Finalmente, a proliferação de modelos de zero-rating pode criar efeitos de 

walled- gardens JARDINS MURADOS, em que os usuários reduzem o 

interesse em sair das aplicações gratuitas e explorar os demais conteúdos da 

rede, reduzindo a possibilidade de que esses usuários venham, no futuro, a 

aprofundar-se em determinados temas e construir seus próprios conteúdos 

(Surman et al., 2014).  

  

60. A pergunta proposta no artigo transcrito acima é fundamental, na medida 

em que as manifestações da ANATEL e do Ministério das Comunicações em 

discussões a este respeito, que já aconteceram no CADE15, indicaram que os 

planos de franquia associados ao zero rating seriam benéficos para os 

consumidores. Entretanto, para além dos fatos públicos e notórios a respeito do 

fosso digital que assola o Brasil, as ponderações feitas por Pedro Ramos 

mostram que a conclusão de que haveria benefícios para o consumidor revela 

superficialidade na análise do tema, especialmente tendo em vista a dependência 

cada vez mais crescente da Internet e o escopo limitado de tais investigações. 

 

61. O que o artigo aponta como riscos está avassaladoramente constatado e 

foi aprofundado nos últimos anos, de forma acentuada depois do isolamento 

social decretado por força da pandemia da Covid-19: discriminação em desfavor 

 
15 . Inquérito Administrativo nº 08700.004314/2016-71  
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dos consumidores de baixa renda, criando-se “uma internet dos ricos e a internet 

dos pobres”, em virtude do que milhões de usuários, além de terem ficado 

isolados por conta da pandemia, se tornaram segregados das atividades de 

ensino à distância e do exercício e utilização de serviços e benefícios sociais. 

 

 

III.1 – AS FINALIDADES LEGAIS DO MARCO CIVIL DA INTERNET E INCLUSÃO DIGITAL 

 

62. O teor dos dispositivos do MCI revela que uma das principais finalidades 

do legislador foi estimular a inclusão digital, como se pode constatar pelo que 

dispõem os arts. 24 e seguintes: 

 

Art. 24. Constituem diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios no desenvolvimento da internet no 

Brasil: 

VII - OTIMIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DAS REDES E ESTÍMULO À 

IMPLANTAÇÃO DE CENTROS DE ARMAZENAMENTO, GERENCIAMENTO E 

DISSEMINAÇÃO DE DADOS NO PAÍS, PROMOVENDO A QUALIDADE TÉCNICA, A 

INOVAÇÃO E A DIFUSÃO DAS APLICAÇÕES DE INTERNET, SEM PREJUÍZO À 

ABERTURA, À NEUTRALIDADE E À NATUREZA PARTICIPATIVA; 

VIII - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES E PROGRAMAS DE CAPACITAÇÃO PARA 

USO DA INTERNET; 

IX - PROMOÇÃO DA CULTURA E DA CIDADANIA; E 

X - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DE 

FORMA INTEGRADA, EFICIENTE, SIMPLIFICADA E POR MÚLTIPLOS CANAIS DE 

ACESSO, INCLUSIVE REMOTOS. 

Art. 27. As iniciativas públicas de fomento à cultura digital e de promoção 

da INTERNET COMO FERRAMENTA SOCIAL devem: 

I- PROMOVER A INCLUSÃO DIGITAL. 

 

63. Artigo publicado por esta subscritora na já mencionada Revista PoliTICs - 

Zero-rating, planos de serviço limitados e o direito de acesso a Internet  traz 

comentários quanto a estes aspectos do MCI16: 

 
16 . https://www.politics.org.br/edicoes/zero-rating-planos-de-serviço-limitados-e-o-direito-

de-acesso-à-internet Acesso em 6 de abril de 2021. 

https://www.politics.org.br/edicoes/zero-rating-planos-de-serviço-limitados-e-o-direito-de-acesso-à-internet
https://www.politics.org.br/edicoes/zero-rating-planos-de-serviço-limitados-e-o-direito-de-acesso-à-internet
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OS PRINCÍPIOS, FUNDAMENTOS E OBJETIVOS DO MARCO CIVIL DA 

INTERNET 

Para analisar a legalidade ou não desta prática comercial, antes de tratar 

propriamente da neutralidade pelo aspecto técnico e de seus efeitos no campo 

social e econômico, temos de considerar que o MCI desenhou um novo cenário 

para o serviço de acesso à Internet. Deixou expresso que o acesso à Internet é 

essencial para o exercício da cidadania e, por isso, introduziu uma série de 

garantias e definiu para o Estado diretrizes para a promoção da 

racionalização da gestão e expansão do uso da Internet no Brasil, tendo como 

fundamentos o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos 

humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em 

meios digitais, a pluralidade e a diversidade, a defesa do consumidor e a 

finalidade social da rede, entre outros. 

Os princípios trazidos pelo MCI foram a garantia da liberdade de expressão, 

comunicação e manifestação do pensamento, a preservação e garantia da 

neutralidade de rede, assim como sua estabilidade, segurança e 

funcionalidade, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões 

internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas. O MCI estabeleceu 

ainda que a disciplina do uso da Internet no Brasil tem por objetivo a 

promoção do direito de acesso à Internet a todos, de modo a se promover o 

acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na 

condução dos assuntos públicos. 

Ou seja, ao determinar que o acesso à Internet é direito de todos, introduziu a 

garantia de que o serviço é de interesse público e essencial e de caráter 

universal, o que significa que deve estar disponível tanto para os mais ricos 

quanto para os mais miseráveis dos cidadãos, de forma contínua e com 

condições mínimas de qualidade. 

Vale ressaltar que o MCI teve como fonte a Resolução 2009/003 do Comitê Gestor 

da Internet no Brasil (CGI.br), por meio da qual se estabeleceram os Princípios para 

a Governança e uso da Internet no Brasil, estando entre eles o seguinte: “O acesso à 

Internet deve ser universal para que ela seja um meio para o desenvolvimento 

social e humano, contribuindo para a construção de uma sociedade inclusiva e não 

discriminatória em benefício de todos”. A fixação de tais princípios decorreu de 

consenso construído entre os vários setores representados no CGI.br: 
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governamental, comunidade científica e tecnológica, sociedade civil e setor 

empresarial e, por isso, as empresas não podem ignorá-los. 

Temos também de ter em vista um dos objetivos trazidos com o MCI e relevante 

para a discussão a respeito do zero-rating, qual seja, a adesão a padrões 

tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a 

interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Portanto, ao tratar de acesso à 

Internet temos de reconhecê-lo como serviço de interesse público e essencial, sendo 

mandatório admitir que o estado está obrigado a assegurar a sua prestação, devendo 

regular as contratações que se dão em larga escala e que não podem se desenvolver 

exclusivamente com base nas regras do mercado. 

 

64. Por conseguinte, a interpretação que se deve conferir as disposições do 

MCI, que tratam da neutralidade da rede, é no sentido de ser certo que a lei 

garante a liberdade dos modelos de negócios na Internet. Entretanto, esta 

liberdade não é absoluta; ela está condicionada ao respeito aos fundamentos e 

cumprimento dos objetivos, princípios e diretrizes que definem a disciplina do uso 

da Internet no Brasil. 

 

65. Portanto, para além da ilegalidade da prática comercial denunciada por 

violar a neutralidade da rede, os planos de acesso a Internet denunciados 

terminam também por impactar negativamente as políticas de inclusão digital, 

propiciando discriminação ilegal, criando uma classe inferior de consumidores que 

têm acesso restrito a Internet. Esta realidade ficou ainda mais clara com o 

isolamento social decretado por conta da pandemia do COVID-19, revelando 

milhões de estudantes de baixa renda que sequer puderam manter as atividades 

escolares 

 

 

III.2 – ZERO RATING E INTERESSE PÚBLICO 

 

66. Importante considerar que a prática do zero rating não é lesiva por si só. 

Poderia ser utilizada exclusivamente para atender o interesse público caso os 

governos e entidades da administração pública formulassem contratos com os 

provedores de conexão, de modo a garantir que o tráfego dos dados relativos a 

serviços públicos não fosse descontado da franquia. 
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67. Ressalte-se, aliás, que a prática foi adotada no cenário de pandemia, 

quando o acesso aos sites do Ministério e Secretarias de Saúde ficou 

franqueado17. 

 

68. Poder-se-ia admitir também não haver cobrança quando o usuário 

acessasse sítios eletrônicos para entregar declaração de imposto de renda, pagar 

tributos, lavrar boletins de ocorrência, utilizar serviços de saúde pública, se 

inscrever em programas sociais, participar de consultas públicas etc ... 

 

69. Ou seja, o acesso poderia ser patrocinado pelos poderes públicos, com 

vistas a atender o interesse público e ampliar a fruição de serviços públicos e o 

exercício da cidadania – e não restringir direitos, como tem ocorrido com o 

modelo vigente. 

 

70. Todavia, a prática do zero rating do modo como vem sendo explorada 

pelos principais provedores de conexão a Internet, em acordos comerciais de 

patrocínio do tráfego dos dados pelo Facebook e WhatsApp, que também 

dominam os mercados de redes sociais e mensageria, não podem se comparar 

ao uso isolado do acesso patrocinado pelas organizações públicas. 

 

 

IV – RESTRIÇÕES  AO ZERO RATING NA UNIÃO EUROPEIA   

 

71. Com o objetivo de ampliar as referências regulatórias a respeito do objeto 

deste pedido, é oportuno fazer menção a como a Comunidade Europeia tem se 

posicionado sobre a prática do zero rating. 

 

72. Na Comunidade Europeia a prática do zero rating tem sido vista com 

críticas e recentemente foi proibida por uma decisão de 15 de setembro de 202018 

 
17 . Acesso em 20 de dezembro de 2022: 

https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate

=site&infoid=53087&sid=8  
18  . Judgment of the Court (Grand Chamber), 15 September 2020, available at: 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231042&pageIndex=0&

https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=53087&sid=8
https://www.convergenciadigital.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=site&infoid=53087&sid=8
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231042&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3076737
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proferida pela Corte de Justiça da União Europeia (CJUE), reconhecendo que 

estão em desacordo com o Regulamento 2015/2120 19 ,  que introduziu as 

disposições sobre a neutralidade na União Europeia, editado pelo Body of 

European Regulators for Electronic Communications (BEREC). 

 

73. A decisão da CJEU diferencia a prática do zero rating das práticas de 

gerenciamento da rede ou de serviços especializados, que estão devidamente 

regulamentadas, como ocorre também aqui no Brasil por meio do Decreto 

8.771/2016 e pelo documento editado em 2018 pelo CGI.br – Diretrizes, 

Recomendações e Especificações técnicas para a aplicação da lei sobre Internet 

no Brasil20. 

 

74. Apesar de o regulamento não mencionar o termo zero rating, a prática foi 

considerada proibida tendo em vista o teor do art. 3º, seções 1 e 2, do referido 

Regulamento, segundo a qual: 

 

(Seção 1). Os usuários finais devem ter o direito de acessar e distribuir 

informações e conteúdo, usar e fornecer aplicativos e serviços, e usar 

equipamentos de terminal de sua escolha, independentemente da localização do 

usuário final ou do provedor ou da localização, origem ou destino da 

informação, conteúdo, aplicação ou serviço, através de seu serviço de acesso a 

Internet. Este parágrafo não prejudica o direito da União Europeia, ou a 

legislação nacional que atenda à legislação da UE, relacionada com a 

legalidade dos conteúdos, pedidos ou serviços. 

(Seção 2). Acordos entre prestadores de serviços de acesso a Internet e usuários 

finais em condições comerciais e técnicas e as características dos serviços de 

acesso à Internet, como preço, volumes de dados ou velocidade, e quaisquer 

práticas comerciais realizadas pelos prestadores de serviços de acesso à 

 
doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3076737 , last accessed 9 October 

2020. 

 
19  . https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN Acesso em 21 de dezembro 

de 2022. 
20  . Acesso em 21 de dezembro de 2022: https://cgi.br/publicacao/diretrizes-

recomendacoes-e-especificacoes-tecnicas-para-a-aplicacao-da-lei-sobre-internet-no-Brasil/  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231042&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=3076737
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2120&from=EN
https://cgi.br/publicacao/diretrizes-recomendacoes-e-especificacoes-tecnicas-para-a-aplicacao-da-lei-sobre-internet-no-Brasil/
https://cgi.br/publicacao/diretrizes-recomendacoes-e-especificacoes-tecnicas-para-a-aplicacao-da-lei-sobre-internet-no-Brasil/
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Internet, não devem limitar o exercício dos direitos dos utilizadores finais 

previstos no parágrafo 1º. 

(tradução livre da transcrição) 

 

75. Para a definição das regras do BEREC foram considerados tamanho e 

participação de mercado do provedor de conexão a Internet e da empresa de 

aplicações que realizem o acordo comercial para zero rating, como no caso ora 

em tela, entre outros fatores. Assim que o Regulamento entrou em vigor, várias 

operadoras móveis foram multadas por reguladores nacionais pelo 

reconhecimento de realização de práticas proibidas de zero rating21. 

 

76. Vale notar que, de acordo com o BEREC, nem todas as práticas de zero 

rating são consideradas ilegais em princípio, cabendo aos reguladores nacionais 

e aos tribunais avaliarem os efeitos delas sobre os direitos dos consumidores, 

levando em conta o poder de mercado tanto dos provedores de acesso a Internet 

quanto dos provedores de aplicações que celebrem o acordo comercial para o 

patrocínio do tráfego, bem como os efeitos desses acordos comerciais para o 

surgimento de discriminações econômicas e sociais e sobre o direito de acesso à 

informação e manutenção a Internet aberta e sem bloqueios. 

 

77. Aplicando-se esses critérios aos planos de franquia associados a zero 

rating no Brasil, ficam evidentes os efeitos negativos para os consumidores e para 

o mercado como um todo, que permanece concentrado nas mãos de poucas 

empresas.  

 

78. Nesse sentido, já foram apresentados acima os dados sobre a participação 

no mercado das três principais operadoras, segundo dados da ANATEL, 

demonstrando a alta concentração de poder econômico. 

 

79. Sendo assim, inequívoco que os contratos de franquia associada a zero 

rating entre Facebook, WhatsApp e as principais operadoras de telefonia móvel 

que operam no Brasil implicam em concentração indesejada e desconforme com 

 
21 . Acesso em 21 de dezembro de 2022: 

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=DAAB099C-A736-4ED7-

BB4D-4719A1593A5F 

 

https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=DAAB099C-A736-4ED7-BB4D-4719A1593A5F
https://www.ibanet.org/Article/NewDetail.aspx?ArticleUid=DAAB099C-A736-4ED7-BB4D-4719A1593A5F
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os objetivos de estímulo à concorrência, aumento da qualidade e acessibilidade 

dos preços, causando danos de larga abrangência para os consumidores e para o 

mercado brasileiro. 

 

80. Em novembro de 2022, a Autoridade Nacional de Comunicações 

(ANACOM), órgão regulador de Portugal, na trilha do Regulamento do BEREC e 

das mais recentes decisões da CJUE, lançou consulta pública22 para tratar do 

zero rating, apresentando as seguintes ponderações: 

 

Ao longo dos anos, tem-se observado, a nível global, uma forte expansão das 

tecnologias de informação e comunicação. O progresso tecnológico, aliado à 

mobilidade, tem potenciado um aumento da penetração de equipamentos 

móveis e contribuído para a definição de novos padrões de consumo, 

nomeadamente no que diz respeito à utilização da Internet. Em paralelo, tem 

vindo a assistir-se a uma crescente proliferação dos serviços de aplicações e 

conteúdos disponibilizados através da Internet, vulgarmente conhecidos como 

serviços over-the-top (OTT), tendência intensificada pela pandemia COVID-

191.  

Estas tendências têm, por conseguinte, potenciado a crescente disponibilização, 

sobretudo no portefólio comercial de serviços de acesso à Internet (SAI) móvel 

dos prestadores de serviços de acesso à Internet (PSAI), de ofertas com 

características zero-rating, ou seja, ofertas que permitem o acesso gratuito a 

determinado(s) conteúdo(s) e/ou aplicação(ões), de forma ilimitada, sem que o 

respetivo consumo de dados seja deduzido do volume de dados associado à 

oferta base subscrita pelo cliente.  

Pese embora as ofertas em Portugal, na sua generalidade, não sejam 

consideradas ofertas zero-rating “puras”, por não disponibilizarem conteúdos 

e/ou aplicações de forma puramente gratuita, podem ser entendidas como 

similares ou com efeitos equiparáveis. A título de exemplo, algumas dessas 

ofertas contêm conteúdos e/ou aplicações zero-rated, embora apliquem um 

limite de tráfego ou uma política de utilização responsável associada às 

mesmas. Também existem algumas opções zero-rating disponibilizadas como 

 
22  . Acesso em 21 de dezembro de 2022: 

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456064  

https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1456064
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aditivos ao tarifário de base contratado, mediante o pagamento de um valor 

adicional.  

A respeito deste tipo de ofertas, importa salientar que, já em 2017, o estudo 

“Zero-rating practices in broadband markets”2, da Comissão Europeia, 

realçava que as práticas zero-rating na Europa eram mais proeminentes nos 

serviços de banda larga móvel do que fixa. Adicionalmente, o estudo revelava 

que o número de ofertas zero-rating variava significativamente entre os países 

da União Europeia (UE), sendo estas ofertas mais comuns em países onde os 

plafonds de dados são menores, apresentando como exemplos os casos de 

Portugal e da Bulgária. 

Estas ofertas surgem num contexto em que a Internet se desenvolveu como 

uma infraestrutura aberta à inovação com poucos obstáculos de acesso para os 

utilizadores finais, fornecedores de conteúdos, aplicações e PSAI. Não 

obstante, começou a verificar-se uma tendência na Europa de uma crescente 

adoção de medidas e práticas de gestão do tráfego que afetavam a forma como 

os utilizadores finais acediam à informação disponível na Internet e 

divulgavam ou utilizavam aplicações e serviços à sua escolha também 

disponíveis na Internet. 

Foi neste contexto que, ao nível da União Europeia, se aprovou o Regulamento 

(UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do Conselho de 25.11.2015 

(Regulamento TSM4), que estabelece medidas comuns, ao nível da UE, 

respeitantes ao acesso à Internet aberta, entre outros aspetos. As medidas 

previstas no referido regulamento visam, não só garantir o tratamento 

equitativo e não discriminatório do tráfego na prestação de SAI, mas também 

proteger os direitos dos utilizadores finais relacionados com esta prestação. 

Em concreto, no que se refere aos direitos dos utilizadores finais, o nº 1 do art. 

3º do Regulamento TSM prevê “(...) 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”. 

Adicionalmente, o nº 2 do mesmo artigo estabelece que os acordos comerciais 

e técnicos estabelecidos entre os PSAI e os utilizadores finais não devem 

limitar o exercício dos direitos dos utilizadores finais previstos no nº 1. 
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O Regulamento TSM, no 1º parágrafo do nº 3 do seu artigo 3º, estabelece ainda 

a obrigação dos PSAI tratarem o tráfego de forma equitativa na prestação do 

SAI, “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”. 

(...) 

No caso concreto de Portugal, a ANACOM tem vindo a monitorizar estas 

práticas comerciais, no âmbito das suas funções de controlo e supervisão, tendo 

em 03.07.2018, aprovado uma decisão relativa às práticas comerciais zero-

rating e similares em Portugal. 

Na referida decisão, a ANACOM considerou incompatíveis com o 

Regulamento TSM as ofertas em que, uma vez esgotado o plafond geral, 

apenas estivessem acessíveis as aplicações e/ou conteúdos zero-rated ou 

associados a plafonds de dados específicos, enquanto o tráfego associado ao 

plafond geral de dados era bloqueado ou era reduzida a sua velocidade. Findo o 

prazo estipulado pela ANACOM, esta Autoridade constatou que os PSAI 

adequaram as suas ofertas de SAI em conformidade com a referida decisão.  

 

81. As últimas decisões da ANACOM estão em sintonia com os últimos atos do 

BEREC, que tem considerado “inadmissíveis” as práticas comerciais com 

diferenciação de tarifação, o que se pode concluir da revisão das orientações 

sobre Internet aberta, publicada em 14, de junho de 2022, da qual se verifica o 

estabelecimento da obrigação geral de tratamento dos dados de forma isonômica, 

não só no que tange a gestão do tráfego, mas também às práticas comerciais 

adotadas pelos prestadores do SCI para tarifação, contemplando expressamente 

as práticas de zero rating. 

 

V – O PEDIDO 

 

82. Pelo exposto e com vistas ao que disse publicamente o Presidente Lula, 

ainda na etapa de campanha eleitoral em 18 de outubro de 2022, no PodCast 

Flow, no sentido de que pretende “revisar a lei de banda larga para extinguir o 

limite do consumo de dados e melhorar a velocidade da conexão" as Entidades 

signatárias vêm a V.Exas. com base nos fundamentos de fato e de direito ora 

consignados, requerer atuação dessa E. Secretaria de Comunicação Social, por 

intermédio da Secretaria de Políticas Digitais, e do Ministério da Justiça, por 
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intermédio das Secretarias de Defesa do Consumidor e de Assuntos Digitais, para 

que sejam adotados atos político-regulatórios voltados a adequar as práticas 

comerciais relativas aos planos de acesso à Internet de forma que a neutralidade 

da rede e a não interrupção do SCI sejam garantidas.  

 

83. Assim, mesmo que o zero rating continue sendo praticado, é importante 

que os cidadãos continuem tendo acesso a toda a Internet ao longo do mês, pois 

o acesso não deve ser apenas aos aplicativos de plataformas dominantes, com a 

discriminação do tráfego por aplicações, como expressamente vedado pelo art. 

9º, do MCI.  

 

84. Requer-se igualmente que futuras intimações, publicações e ciências dos 

atos praticados decorrentes de qualquer procedimento a ser instaurado em 

decorrência deste pedido sejam endereçadas aos advogados aqui subscritos, 

através do Diário Oficial e/ou através dos e-mails flavialefevreadv@gmail.com e 

coex@idec.org.br. 

 

85. Por fim, a Coalizão Direitos na Rede vem a Vossas Excelências solicitar a 

designação de audiência presencial para tratar do objeto do presente pedido. 

 

Termos em que pedem deferimento. 
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