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I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

1. Em razão das últimas declarações sobre a possível implementação de franquias 

para internet banda larga fixa, ocorridas no início de 2016, a ANATEL, em 15 de abril, expediu o 

Despacho n° 1/2016/SEI/SRC determinando cautelarmente que as prestadoras de banda larga fixa 

se abstivessem de adotar práticas de redução de velocidade, suspensão de serviço ou cobrança de 

tráfego excedente após o esgotamento da franquia, ainda que tais ações encontrem previsão em 

contrato de adesão ou em plano de serviço, até o cumprimento cumulativo das seguintes condições: 

 comprovar, perante a Agência, a colocação ao dispor dos consumidores, de 

forma efetiva e adequada, de ferramentas que permitam, de modo funcional e 

adequado ao nível de vulnerabilidade técnica e econômica dos usuários: o 

acompanhamento do consumo do serviço; a identificação do perfil de consumo; 
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a obtenção do histórico detalhado de sua utilização; a notificação quanto à 

proximidade do esgotamento da franquia; e a possibilidade de se comparar 

preços; 

 informar ao consumidor, por meio de documento de cobrança e outro meio 

eletrônico de comunicação, sobre a existência e a disponibilidade das 

ferramentas; 

 explicitar, em sua oferta e nos meios de propaganda e de publicidade, a 

existência e o volume de eventual franquia nos mesmos termos e com mesmo 

destaque dado aos demais elementos essenciais da oferta, como a velocidade de 

conexão e o preço; 

 emitir instruções a seus empregados e agentes credenciados envolvidos no 

atendimento em lojas físicas e demais canais de atendimento para que os 

consumidores sejam previamente informados sobre esses termos e condições 

antes de contratar ou aditar contratos de prestação de serviço de banda larga fixa, 

ainda que contratados conjuntamente com outros serviços. 

2. Segundo a diretriz cautelar da Agência, tais práticas de redução de velocidade, 

suspensão de serviço ou cobrança de tráfego excedente após o atingimento da franquia somente 

poderiam ser adotadas após 90 (noventa) dias da publicação de Ato da SRC – Superintendência 

de Relações de Consumo  da Agência Nacional de Telecomunicações – que ateste o cumprimento 

das condições fixadas no Despacho n° 1/2016/SEI/SRC/ANATEL. Note-se que o prazo de 90 dias 

previsto na Cautelar da SRC não versa sobre a possibilidade ou não de estabelecimento de franquia 

em Banda Larga Fixa, mas refere-se tão somente à adequação das ferramentas de controle e 

acompanhamento do consumo que deverão ser desenvolvidas pelas operadoras. Isto é, a Anatel irá 

analisar os procedimentos de acompanhamento de consumo de franquia desenvolvidos e 

apresentados pelas operadoras e, após a análise  se aceita os procedimentos desenvolvidos ou não,  

as operadoras poderão, decorridos os 90 dias, voltar a comercializar pacotes com franquias 

limitadas.  
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3. A mencionada cautelar abrangem as empresas Algar Telecom S/A, Brasil 

Telecomunicações S/A, Cabo Serviços de Telecomunicações Ltda. Claro S/A, Global Village 

Telecom Ltda. OI Móvel S/A, Sky Serviços de Banda Larga Ltda., Telefônica Brasil S/A, Telemar 

Norte Leste S/A, Tim Celular S/A, Sercomtel S/A Telecomunicações e OI S/A. De acordo com o 

RGC1 – Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – tais 

empresas possuíam mais de 50 (cinquenta) mil acessos para o referido serviço ao final de fevereiro 

de 2016 e, portanto, não podem ser consideradas empresas de pequeno porte, o que, por 

conseguinte, lhes impõem obrigações mais severas.  

4. O mesmo regulamento citado no Despacho Cautelar prevê, a fim de assegurar o 

direito dos consumidores, o estabelecimento de mecanismos e ferramentas que permitam que o 

usuário possa conhecer o quanto está consumindo ao longo do mês, de modo a permitir o desenho 

do seu perfil de consumo e, também, de ser alertado quando a franquia estiver próxima de alcançar 

o seu limite. 

5. Porém, em razão do alvoroço que se criou na mídia, das inúmeras manifestações 

recebidas pela Agência, bem como em razão das diversas Ações Civis Públicas ajuizadas pelos 

órgãos de defesa do consumidor acerca deste tema, em 22 de abril, por meio de circuito 

deliberativo, o Conselho Diretor da ANATEL, avocou para si a análise do tema. Para tanto, será 

criado um grupo de trabalho com a participação de entidades de defesa do consumidor, da 

sociedade civil, da academia, do setor privado e do setor público, sob a coordenação do 

Conselheiro Relator da Matéria, Conselheiro Otávio Rodrigues, para subsidiar a decisão final do 

Conselho Diretor da Agência.  

                                           
( 1 ) Resolução n° 632/2014 – ANATEL 

Artigo 2°: Art. 2º Para fins deste Regulamento, aplicam-se as seguintes definições: VIII - Prestadora de Pequeno Porte: 

Prestadora de serviço de telecomunicações de interesse coletivo com até 50.000 (cinquenta mil) acessos em serviço 

ou, em se tratando do Serviço Telefônico Fixo Comutado prestado nas modalidades de Longa Distância Nacional – 

LDN e Internacional – LDI, aquela com até 50.000 (cinquenta mil) documentos de cobrança emitidos pela Prestadora 

de STFC e por outras em seu nome, por mês, considerando ambas as modalidades. 
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6. Ou seja, até a conclusão desse processo – que não possui prazo determinado para 

sua conclusão – as prestadoras estão proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou 

cobrar pelo tráfego excedente nos casos em que consumidores utilizarem toda a franquia 

contratada, ainda que tais ações estejam previstas em contrato de adesão ou plano de serviço.  

7. A Agência de Telecomunicações entendeu que, apesar de tais modificações 

encontrarem guarida na legislação de Telecom – precisam ser feitas sem ir de encontro aos direitos 

do consumidor. Porém, não proíbe a oferta de planos ilimitados e nem pode intervir no plano e 

modelo de negócios de cada operadora.  

8. Este é o histórico necessário e as considerações preliminares.  

II. O MARCO CIVIL DA INTERNET E A REGULAMENTAÇÃO DA ANATEL 

PREVISÃO DE ESTABELECIMENTO DE FRANQUIAS DE INTERNET BANDA LARGA FIXA E A 

NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NEUTRALIDADE DE REDE  

9. O conceito de neutralidade de rede nem sempre é um conceito simples de se 

compreender. Esse princípio traz consigo questões ideológicas, interesses comerciais e, muitas 

vezes, é tênue a linha entre seu conceito e as suas principais implicações.  

10. No meio acadêmico, a discussão sobre o que, de fato é naturalidade, vem 

ocorrendo há mais ou menos 15 anos, mas, no Brasil, só tomou força com o Marco Civil da 

Internet, sendo positivada em seu artigo 9° – Lei n° 12.965/20142. 

11. A neutralidade de rede traduz-se por ser um princípio de arquitetura de rede que 

endereça aos provedores de acesso o dever de tratar os pacotes de dados que trafegam em suas 

redes de forma isonômica, não os discriminando em razão de seu conteúdo ou origem.  

                                           
( 2 ) 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. 
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12. Consta-se que esse princípio nasceu de um interessante episódio ocorrido nos 

primórdios do serviço de telefonia3, ainda quando as ligações telefônicas dependiam da 

intermediação de uma central de telefonistas. Naquela época, havia uma telefonista que, ao receber 

o pedido de um usuário interessado em estabelecer contrato telefônico com uma determinada 

funerária, redirecionava ardilosamente a ligação para a funerária concorrente, pertencente a um 

parente ou conhecido. E daí, nasceu a ideia de que a telefonista, que era a ponte obrigatória do 

sucesso da conexão telefônica, deveria ser uma pessoa imparcial, que jamais poderia direcionar 

intencionalmente as ligações que lhe eram demandadas.  

13. No universo cibernético da internet, os provedores de conexão/acesso fazem 

exatamente as vezes da telefonista. Tais provedores detém a chave da porta de acesso à internet. 

Por tal razão, não se pode aceitar que não sejam neutros e imparciais e passem a estimular e 

direcionar – ou até mesmo favorecer – o acesso a determinados sites, bem como não se pode 

admitir que haja variação de preço nos pacotes ofertados em razão do conteúdo acessado. Por 

exemplo, dentro do conceito de neutralidade de rede adotado pelo Brasil, não se permite que um 

pacote de acesso a internet que custe R$ 30,00 possa navegar somente por determinados sítios, 

enquanto outro que custe R$ 100,00 tenha acesso a todos os demais. 

14. Veja-se que a discriminação do conteúdo é algo que costuma ocorrer em países 

com rigoroso controle de censura da internet, por iniciativa dos próprios Governos ou dos 

provedores de acesso (que muitas vezes são controlados pelo Estado totalitário). É o caso da China 

e Coreia do Norte.  

                                           
( 3 ) Em 2010, o Chile foi o primeiro País a aprovar uma lei sobre neutralidade de rede. Seguindo seu exemplo, em 

2011, a Colômbia inseriu em seu plano nacional de desenvolvimento, dispositivo legal para restringir práticas de 

discriminação de informações. Em 2011, também, a Holanda emendou sua lei de telecomunicações para estabelecer 

que, em regra geral, a degradação do tráfego só é permitida em casos específicos. Por fim, cabe destacar que desde 

2005 o órgão regulador de comunicações dos Estados Unidos, Federal Communications Commission (FCC), já 

estabelecia quatro princípios para que os provedores de acesso à Internet gerenciassem seus serviços de forma neutra. 

Somente no fim de 2011, contudo, a agência publicou normas proibindo a discriminação não razoável no 

gerenciamento da rede e na transmissão de conteúdos. 
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15. No Brasil, o MCI optou por conferir um tratamento livre e  isonômico à 

transmissão de informações na internet. Assim, os agentes que operacionalizam a transmissão de 

dados pela rede – quaisquer que sejam eles4 – não podem efetuar discriminação quanto ao 

conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicativo utilizado na comunicação, a conhecida 

neutralidade de rede.  

16. Por exemplo, um provedor de serviços de internet não poderá tratar de modo 

distinto um serviço online de vídeo de uma empresa concorrente, em benefício de um serviço 

análogo por ele gerenciado. Igualmente, as empresas de telecomunicações não poderão conferir 

tratamento díspare às aplicações que permitam a realização de conversas por voz por meio da rede. 

Isto é, há um estabelecimento de diretriz que possibilita banir práticas anticompetitivas pelos 

diversos intermediários envolvidos no processo de comunicação pela internet.  

17. Logo, o conceito de neutralidade de rede se refere ao tratamento isonômico dado 

ao conteúdo do acesso e não à velocidade de conexão.  

18. Tanto assim o é que o próprio texto legal do Marco Civil da Internet deixa claro 

que é vedado bloquear, monitorar, filtrar ou analisar o conteúdo dos pacotes de dados. Ou seja, o 

MCI proíbe o chamado Deep Packet Inspection. E é justamente nisso que se fundamenta o conceito 

de neutralidade de rede: isonomia no tratamento do conteúdo.  

19. Porém, o texto do MCI prevê hipóteses – ainda que restritas – para que haja 

exceções ao princípio da neutralidade de rede, as quais estão previstas nos parágrafos e incisos do 

artigo 9° da referida lei, quais sejam:  

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. 

§ 1o A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos 

das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do 

                                           
( 4 ) Provedores de conexão, empresas de telecomunicação, backbones, prestadores de serviços de comutação, de 

roteamento de pacotes e demais agentes que atuam na operacionalização da internet. 
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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. 

20. Veja-se que o inciso I do § 1º, assim, combinado com os demais parágrafos do 

mesmo artigo e até com a minuta, já de conhecimento público, do Decreto que regulamentará a 

Lei n° 12.965/2014, torna possível que spams não sejam direcionados para a caixa de entrada do 

usuário. Em caso de ataques de segurança, desde que os requisitos do artigo 9º sejam preenchidos, 

também poderá haver tratamento diferenciado, de modo a propiciar uma fruição adequada aos 

usuários.  

21. No inciso III do § 2º, foram estabelecidas, igualmente, obrigações aos 

intermediários das comunicações para informar previamente e com total transparência, clareza e 

suficiência descritiva sobre as práticas de gerenciamento de tráfego adotadas, inclusive as 

relacionadas à segurança da rede.  

22. Quanto à transparência, os provedores devem fornecer, previamente, detalhes 

técnicos relevantes para os usuários interessados, e não apenas descrições genéricas ou resumidas, 

de forma a propiciar que os usuários possam diagnosticar as razões e os motivos que levaram os 

provedores a tomar as medidas previstas no § 1º.  
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23. Note-se que o Decreto n° 8.7762016, que regulamenta a questão da neutralidade 

de rede, publicado em 11 de maio de 2016,  ratificará as exceções a este princípio, bem como 

preverá a possibilidade de gerenciamento de tráfego com o objetivo de preservar sua estabilidade, 

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

internacionais que sirvam ao funcionamento da internet e observados os parâmetros regulatórios 

expedidos pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, consideradas as diretrizes 

estabelecidas pelo Comitê Gestor da Internet – CGI5.   

24. Cumpre ressaltar que o princípio da neutralidade de rede refere-se somente ao 

conteúdo acessado e não ao estabelecimento de franquias de consumo. Pois, num contrato com 

estabelecimento de franquias, não haverá diferenciação de conteúdo. O gerenciamento de tráfego 

a que se refere o MCI, prevê exceções para que o usuário final não seja prejudicado. 

25. Portanto, a neutralidade de rede prevista no Marco Civil não proíbe a cobrança 

por volume de tráfego de dados, mas tão somente veda a diferenciação de tratamento por pacotes 

de dados. O que o MCI expressamente proíbe é a diferença de qualidade, mas jamais da 

quantidade.  

                                           
( 5 ) Art. 5º Os requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada de serviços e aplicações devem ser observados 

pelo responsável de atividades de transmissão, comutação ou roteamento, no âmbito de sua respectiva rede, e tem 

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; 

II – tratamento de situações excepcionais de congestionamento de redes, tais como redistribuição de carga, rotas 

alternativas em casos de interrupções da rota principal, gerenciamento em situações de emergência 

§ 2º.  A Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel atuará na fiscalização e apuração de infrações quanto aos 

requisitos técnicos elencados neste artigo, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor da Internet - 

CGI. 

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 de medidas técnicas compatíveis com 

os padrões internacionais que sirvam ao funcionamento da internet e observados os parâmetros regulatórios expedidos 

pela Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel, consideradas as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor da 

Internet - CGI. 
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26. A internet se encontra em expansão e desenvolvimento. Neste cenário, a 

discussão, o estudo e a aplicação de novos modelos de negócios devem ser estimulados com o 

objetivo de fomentar tal crescimento. E a oferta de planos de serviços diferenciados, prevista no 

VIII do artigo 3° da Lei 12.965/146, não conflita com os demais princípios estabelecidos no mesmo 

dispositivo legal. 

27. Por conseguinte, conclui-se que o estabelecimento de franquias para acesso à 

internet banda larga fixa não fere à neutralidade de rede e refere-se ao modelo de negócios que 

cada prestador deste serviço entender melhor adotar.  

28. Tal premissa encontra-se expressa na página 69, comentário à Emenda do 

Plenário n. 33: “O Marco Civil da Internet não veda planos com franquias. Ademais, não há 

qualquer relação com à neutralidade de rede”.  

29. Nessa linha, temos a Nota Técnica n° 102/CGEMM/DPDC/SENACON/2014, 

de 03 de setembro de 2014, do Ministério da Justiça – MJ, que analisou as inovações trazidas pelo 

RGC, na qual aponta, sem objeções, a possibilidade de adoção do modelo de franquia de dados na 

prestação da banda larga fixa, destacando o dever de transparência da informação sobre as 

condições da oferta e dos serviços contratados:  

                                           
( 6 ) Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição 

Federal; 

II - proteção da privacidade; 

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 

IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; 

V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com 

os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; 

VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; 

VII - preservação da natureza participativa da rede; 

VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios 

estabelecidos nesta Lei. 

Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio 

relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 
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 “Nota n° 102/CGEMM/DPDC/SENACON/2014 (pags. 7/9): 

“34. Quanto ao dever de transparência por parte da Prestadora, a Resolução 

buscou resguardar o necessário conhecimento prévio pelo Consumidor das 

informações que se afigurem relevantes à sua compreensão quanto às condições 

da oferta.  

(...) 

37.  Há o dever por parte do fornecedor de informar corretamente o Consumidor 

sobre todas as características importantes do serviço ofertado, para que aquele 

possa decidir contratá-lo, sabendo exatamente o que poderá esperar dele.  

38. O Regulamento estabelece que é dever da Prestadora assegurar que o 

Consumidor seja previamente informado das condições da contratação, 

prestação, alteração, extinção e rescisão, especialmente sobre preços e tarifas 

efetivamente cobrados e período de vigência.  

(...) 

41. Além das informações gerais já citadas, a Senacon entende como essenciais 

para a compreensão do Consumidor as informações elencadas abaixo, 

segmentadas por serviço, sem prejuízo de outras informações que se apresentem 

necessárias em razão da natureza dos serviços prestados:  

INTERNET BANDA LARGA FIXA  

- Valor da mensalidade;  

- Minutos locais mensais incluídos;  

- Franquia em megabytes;  

- Velocidade de conexão (download, upload) – dentro da franquia e após o 

consumo da franquia; - Informação sobre bloqueio ou redução e velocidade após 

o atingimento da franquia contratada. No caso de redução, informar a velocidade 

máxima e o valor excedente ao plano.” 

30. Ou seja, o órgão máximo sobre Defesa do Consumidor não apontou o 

estabelecimento de franquia como prática abusiva ao Usuário. Até mesmo porque na prática isso 

já ocorre. E mais, tais práticas serão adotadas para os novos contratos. Os antigos serão 

preservados tal qual como foram firmados entre as partes.  

31. Na mesma esteira, o Regulamento de SCM – Serviço de Comunicação 

Multimídia, Resolução n° 614/2013, em seu artigo 63, prevê que: 

 Art. 63. O Plano de Serviço deve conter, no mínimo, as seguintes características:  

(...)  

§ 1º O Plano de Serviço que contemplar franquia de consumo deve assegurar ao 

Assinante, após o consumo integral da franquia contratada, a continuidade da 

prestação do serviço, mediante:  
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I - pagamento adicional pelo consumo excedente, mantidas as demais condições 

de prestação do serviço; ou,  

II - redução da velocidade contratada, sem cobrança adicional pelo consumo 

excedente.  

32. Ressalte-se que tal regulamento foi objeto da Consulta Pública n° 45/20117, a 

qual ficou disponível para contribuições da sociedade por 38 (trinta e oito) dias e recebeu mais de 

1.442 (mil quatrocentos e quarenta e duas) manifestações e teve a realização de 1 (uma) audiência 

pública. E nenhuma dessas inúmeras contribuições se opôs ao estabelecimento de franquias para 

a internet banda larga fixa.  

33. Ao contrário, a SEAE – antiga Secretaria de Acompanhamento Econômico, em 

sua manifestação, posicionou-se favorável à criação da franquia em detrimento apenas da redução 

de velocidade, conforme se depreende abaixo:  

 “Garantia de velocidade após o consumo da franquia de dados: 

O parágrafo 2° do artigo 82 da proposta em tela prevê que "na hipótese de 

redução de velocidade contratada, sem cobrança adicional pelo consumo 

excedente de franquia de dados, deve ser assegurada velocidade não inferior a 

cinquenta por cento da originalmente contratada e a continuidade da prestação 

do serviço." 

A redução da velocidade de tráfego para 50% da velocidade contratada não é 

um incentivo relevante para que o assinante controle seu consumo. Assim, a 

medida beneficia os chamados heavy users, usuários que trafegam grandes 

quantidades de dados. Como o custo de banda de internet é dividido por todos 

os assinantes, isso tenderá a elevar o preço dos serviços.  

Se o Brasil deseja ter um ambiente de neutralidade de rede, política com a qual 

a SEAE está plenamente de acordo, é ainda mais crucial que se possa precificar 

o uso de banda de forma correta.  

A SEAE sugere, ainda, alterar o parágrafo 2° do artigo 82, que trata de garantia 

de velocidade após consumo de franquia de dados, para adequá-lo à realidade 

do mercado e prover um incentivo real ao controle do consumo por parte do 

usuário.”  

                                           
( 7 ) Proposta de alteração do Regulamento do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM), aprovado pela Resolução 

nº 272, de 09/08/2001, e do Regulamento de Cobrança de Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de 

Telecomunicações e pelo Direito de Exploração de Satélite, aprovado pela Resolução nº 386, de 03/11/2004, depois 

de submetida aos comentários da sociedade, por meio da Consulta Pública nº 45, de 08/08/2011 
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34. E por fim, temos a recente Portaria n° 2.115, de 11 de maio de 2016, que 

estabelece diretrizes para a ANATEL, no que concerce à comercialização dos planos de Banda 

Larga Fixa. Em seu artigo 1° estabelece o seguinte: 

“Artigo 1°: A ANATEL, no exercício de suas competências relativas à regulação 

e fiscalização dos serviços de banda larga, deve buscar a adoção das seguintes 

medidas:  

I – estabelecer mecenismos para promover, dentre as ofertas de planos de serviço 

de SCM, a existência de pelo menos um plano por empresa com franquia de 

dados ilimitada;  

 (...)” 

35. Ou seja, conclui-se, desse modo, que o estabelecimento de franquia está de 

acordo com a regulamentação vigente, não enseja dado ao consumidor e nem alteração unilateral 

de contrato, bem como não fere o conceito de neutralidade de rede previsto no MCI.  

36. Veja-se que o não estabelecimento de franquias, por sinal, estabelece um 

subsídio cruzado entre os consumidores que fazem uso distinto da rede. O Setor Elétrico, por 

exemplo, possui uma estrutura tarifária muito mais sofisticada que visa a equidade na atribuição 

dos custos e induzir o uso eficiente da infraestrutura. Nesse sentido, recomenda-se consultar os 

arts. 10 a 14 do Decreto n° 62.724/1968, meados do século passado. 

37. Há uma segregação na cobrança entre o que é consumido de energia (megawatt-

hora) e o pico do consumo (potência quilowatt), afora outras sofisticações da estrutura tarifária 

que combinam essas características. 

38. Em verdade, quando se impõe uma forma única de cobrança por usos distintos 

de infraestrutura, cria-se subsídio cruzado. Como o sinal econômico do preço ao consumidor não 

será aderente à estrutura de custos da expansão do investimento, o que se tem é um aumento da 

ineficiência e do custo médio. 

39. O provedor da infraestrutura não perde dinheiro, insere no preço. Quando o 

preço médio aumenta, exclui os potenciais consumidores que estavam no limite de sua capacidade 
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de pagamento e, de quebra, induz o desperdício por aqueles que não possuem necessidade real de 

utilização massiva da rede mas, como se sentem prejudicados por estar pagando pelos demais, 

passam a buscar o “sentimento de recompensa”. 

40. Com tudo isso, os custos médios aumentam e a intenção originária de proteger 

os consumidores acaba por prejudica-los, excluindo os menos favorecidos. 

III. OUTRAS CONSIDERAÇÕES  

41. Para que a internet prossiga com a sua trajetória de franca expansão e 

desenvolvimento, é necessário que as empresas possam atuar com flexibilidade e agilidade 

suficiente para responder às demandas dos usuários que desejam acessos cada vez mais rápidos e 

inovações que facilitam o seu dia a dia. Somente dessa forma será possível ofertar um serviço com 

forte estrutura e qualidade superior. 

42. Novos produtos e modelos de negócios, assim como a concorrência com a 

abertura para a entrada de mais empresas de telecomunicações devem ser estimulados e, para que 

isso aconteça, deve-se evitar engessar a ação dos agentes do mercado por meio de uma 

regulamentação que define as regras de maneira exaustiva.  

43. A esse respeito, a implementação de medidas para tornar os mercados mais 

competitivos exige enorme zelo. Não deve o regulador exorbitar no micro-gerenciamento da 

competição, engessando-os a ponto de inibi-los, tampouco concluir prematuramente que o 

mercado é plenamente concorrencial. 

44. No mercado de telecom há poucos players de grande porte e com abrangência 

nacional. Outrossim, há um nítido movimento de concentração, seja por aquisições, parcerias ou 

meios afim. 

45. Afora essa constatação, as grandes operadoras que agora concentram as ofertas 

de TV a cabo, telefonia fixa e móvel e internet fixa e móvel em banda larga, têm multiplicado 
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estratégias comerciais na segmentação de mercado, oferecendo promoções temporárias, combos e 

produtos diferenciados que visam a disputa de nichos de mercado. 

46. Contudo, embora haja competição por nichos, é recomendável que a ANATEL 

avalie e submeta proposta de regulação a contribuições pela sociedade voltada ao incentivo da 

prática de concorrência mais homogênea e direta entre as operadoras, além das já praticadas. 

Assim, tornar os produtos comparáveis é uma ferramenta para permitir aos consumidores buscar 

a melhor condição para si.  

47. É a concorrência que induz eficiência e redução de preços e, consequentemente, 

aumenta a acessibilidade dos cidadãos aos produtos ofertados. Não é a inexistência de limites para 

franquia de dados que propicia preços acessíveis. 

48. Nesse diapasão, a despeito de a Lei Geral das Telecomunicações estabelecer que 

o preço dos serviços seja livre, assevera também que o poder público deve “garantir preços 

razoáveis e adotar medidas que promovam a competição”8, “atuar para propiciar a ampla 

competição e corrigir os efeitos da competição imperfeita”9 e “propiciar competição efetiva”10. 

49. A sustentação de qualquer investimento pressupõe liberdade no modelo de 

negócios, contudo não se obsta que a regulação patrocine medidas de incentivo à competição, 

especialmente se foram debatidas previamente com a sociedade, o que lhes confere legitimidade. 

50. Feitas essas colocações, a oferta de internet com franquia está prevista no 

regulamento de banda larga fixa e está de acordo com os fundamentos do Marco Civil da Internet. 

51. Para avaliar o cenário da internet é preciso levar em conta que o tráfego de dados 

na internet fixa tem crescido exponencialmente em todo o mundo. De 2003 a 2014, o crescimento 

                                           
( 8 ) Vide art. 2º da LGT. 
( 9 ) Vide art. 6º da LGT. 
( 10 ) Vide art. 71 da LGT. 
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foi de 155 vezes, passando de 100 Megabytes (MB) per capita para 15.500 Megabytes. A previsão 

é de em 2019 chegue a 37.000 Megabytes per capita. 

52. Essa evolução exige vultosos investimentos em infraestrutura e mão-de-obra 

qualificada. As prestadoras tem investido anualmente11 cerca de R$ 30 bilhões de reais, o que 

representa mais de R$ 80 milhões ao dia. O que coloca o Brasil entre os países que mais investem 

em telecomunicações, quando comparado ao percentual da receita líquida, mesmo em um cenário 

de queda nas taxas de retorno do capital investido. 

INVESTIMENTOS (R$ bilhões) 

 

53. A demanda crescente é, por conseguinte, um problema para as operadoras de 

internet fixa. As empresas afirmam que, para garantir a expansão e a qualidade da rede, o modelo 

de oferta de internet fixa ilimitada torna o negócio insustentável.  

54. O debate realizado em novembro de 2014 pelo conselho consultivo da Anatel já 

antecipava a tendência de as operadoras passarem a adotar o limite de tráfego também na banda 

larga fixa em decorrência do que se chama, no jargão do setor, efeito "boca de jacaré", em que o 

tráfego de dados cresce exponencialmente, enquanto que a receita, conforme dito acima, tem um 

crescimento muito menor, resultando em duas linhas que se afastam gradativamente. 

                                           
( 11 ) Fonte: Telebrasil, sem outorgas. 
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DESBALANCEAMENTO ENTRE TRÁFEGO, CUSTOS E RECEITA12 

 

55. Essa realidade, acima demonstrada, é ainda mais impactada com uma carga 

tributária13 de 43%, em média – uma das mais altas do mundo – bem como a incidência de alta 

cobrança de fundos setoriais, os quais já abocanharam mais de R$90 (noventa) bilhões desde 2001 

, e apenas 7% foram aplicados.  

 

                                           
( 12 ) Fonte: análises ATKearney. 
( 13 ) Fonte: Telebrasil. Fundos Setoriais: FUST, FISTEL e Funttel, dados atualizados para 2015. CFRP (Contribuição 

para Fomento da Radiodifusão Pública): grande parte do valor é depositado em juízo Condecine (Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional): da arrecadação total entre 2012 e 2015apenas 47% foram 

aplicados. 
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56. A redução de impostos e uso dos fundos setoriais são medidas fundamentais para 

a expansão da banda larga e inclusão digital, assim como a segurança jurídica e a estabilidade 

regulatória. 

57. Sem a possibilidade de oferecer diversos planos de acesso, que atendam aos mais 

variados perfis de usuários, como os planos de internet fixa com franquia, o mais prejudicado será 

cidadão brasileiro que ainda não tem acesso à internet, pois a possibilidade de inclusão se tornará 

uma meta praticamente inalcançável. 

58. Em diversos países, os reguladores têm compreendido essa demanda e as 

prestadoras têm a liberdade de ofertar planos de banda larga fixa, com e sem limite de franquia. 

Em países como Alemanha, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, Malásia, Nova Zelândia e 

Reino Unido, a mesma operadora oferece planos com franquia limitada ou ilimitada, que atendem 

aos diferentes perfis de consumo. 

59. No Brasil, a competição tem reduzido o preço da banda larga fixa, que caiu 70% 

nos últimos cinco anos, passando de R$ 29,40 por MB em 2010 para R$ 8,67 em 2014. Desde 

2010, o número de acessos praticamente dobrou, chegando a 26 milhões em 201514. 

60. Em razão desse cenário, o Governo Federal pretende atualizar e modernizar a 

Lei Geral de Telecomunicações. A LGT foi criada em 1997 ainda quando o acesso a internet era 

praticamente nulo no Brasil e havia a necessidade de expansão da telefonia fixa. Passados quase 

20 anos de sua edição, a realidade do mundo é outra.  

61. A proposta do Ministério das Comunicações, ao estabelecer as diretrizes que a 

ANATEL deverá seguir para revisão do atual modelo regulatório dos serviços de 

telecomunicações, busca fazer da banda larga o centro das políticas públicas do setor.  

                                           
( 14 ) Fonte: Relatório Anual Anatel. Para o cálculo do valor médio mensal por 1 Mbps, a Agência considera 

o número de usuários por faixa de velocidade, a velocidade média oferecida pela empresa e a receita total 

da prestadora.  
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62. Segundo o novo modelo, deve haver a priorização da conexão de alta velocidade. 

Além disso, haverá, igualmente, a revisão do atual modelo de concessão de serviço de telefonia 

fixa que estará atrelada ao atendimento das metas relativas à expansão do serviço de banda larga, 

como à oferta de internet em locais economicamente menos atraente para as empresas. 

63. Contudo, o debate é árido e não pode ser analisado por um viés consumerista 

muito restrito. Mal comparando, todo consumidor deseja a maior qualidade e quantidade de um 

produto a custo zero, o que é legítimo, porém atender a tal pleito não leva a consequências positivas 

para o próprio consumidor. Existe um trade-off entre universalização, adequação do serviço, 

modicidade e modernidade. É a incessante busca pelo equilíbrio dinâmico entre eles que atende 

ao interesse público e à sociedade em geral. 

64. Tendo em conta que as constantes mudanças são inerentes à sociedade e às 

tecnologias, eis que as melhores práticas regulatórias são a maior defesa que os interesses dos 

consumidores poderia ter, observando-se, evidentemente, as disposições próprias da legislação 

consumerista. 

65. Nesse diapasão, é papel da ANATEL garantir a investidores previsibilidade dos 

investimentos e patrocinar ampla e livre concorrência, assim induzindo a disponibilização de um 

serviço moderno, adequado, com remuneração adequada para a operadora e por um preço justo e 

equitativo para todos os consumidores, considerados os diversos perfis de utilização. 

IV. CONCLUSÃO  

66. Conclui-se, em razão do exposto acima, que o estabelecimento de franquia de 

consumo para internet banda larga fixa encontra respaldo na regulamentação vigente, bem como 

não fere o princípio da neutralidade de rede previsto no MCI. 

67. Tampouco, smj, encontra óbice em disposição do MCI atinente à suspensão do 

serviço por inadimplemento, uma vez que o próprio diploma legal possui disposições relacionadas 

ao "estímulo ao uso de boas práticas", "inovação e fomento de modelos de uso e acesso", "práticas 
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de gerenciamento da rede", "políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações 

de internet", "práticas de gerenciamento e mitigação de tráfego" e "promoção da racionalização da 

gestão, expansão e uso da internet". 

68. Quando se impõe uma forma única de cobrança por usos distintos de 

infraestrutura, cria-se subsídios cruzados. Como o sinal econômico do preço ao consumidor não 

será aderente à estrutura de custos da expansão do investimento, o que se tem é um aumento da 

ineficiência e do custo médio. 

69. O provedor da infraestrutura não perde dinheiro, insere no preço. Quando o 

preço médio aumenta, exclui os potenciais consumidores que estavam no limite de sua capacidade 

de pagamento e, de quebra, induz o desperdício por aqueles que não possuem necessidade real de 

utilização massiva da rede mas, como se sentem prejudicados por estar pagando pelos demais, 

passam a buscar o “sentimento de recompensa”. 

70. Ao fim e ao cabo, os custos médios aumentam e a intenção originária de proteger 

os consumidores acaba por prejudica-los, excluindo os menos favorecidos. 

71. De outro prisma, é absolutamente relevante que a ANATEL avalie e submeta 

proposta de regulação a contribuições pela sociedade voltada ao incentivo da prática de 

concorrência mais homogênea e direta entre as operadoras, além das já praticadas. Assim, tornar 

os produtos comparáveis é uma ferramenta para permitir aos consumidores buscar a melhor 

condição para si.  

72. É a concorrência que induz a redução de preços e, consequentemente, aumenta 

a acessibilidade dos cidadãos aos produtos ofertados. Não é a inexistência de limites para franquia 

de dados que propicia preços acessíveis. 

73. É importante notar, contudo, que não havendo um maior incentivo à 

concorrência, é possível que os eventuais benefícios econômicos esperados com a racionalização 

do uso de infraestrutura sejam majoritariamente apropriados pelos operadores. 
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P á g i na  2 0  de  2 0  
1o VIA 

74. É necessário que haja uma revisão e desoneração da carga tributária de tais 

serviços, o correto uso dos fundos para que haja a expansão da banda larga, assim como foi feito 

quando da implementação da telefonia fixa – STFC – proporcionando, desta forma, o incremento 

nos investimentos em infraestrutura realizados pelas prestadoras. 

75. Por fim, seria salutar a regulamentação dos serviços “over the top” – OTT – os 

quais se utilizam da infraestrutura das prestadoras, porém seus serviços se confundem com os 

próprios de telecomunicação.  

Brasília, 9 de maio de 2016. 
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