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_o internetlab

_centro de pesquisa independente de pesquisa

_temas envolvendo direito e tecnologia, especialmente internet

_pesquisa interdisciplinar

_área de conjuntura



_histórico

_fevereiro 2016: principais empresas provedoras de banda larga fixa 
anunciam adoção de franquias de dados

_mobilização da sociedade civil organizada e internautas
> inserções na mídia
> ação civil pública
> campanhas
> participações em audiências públicas

_cautelar da anatel

_abril/maio 2016: parlamentares de diversos partidos e regiões do país 
apresentam projetos de lei visando proibir/regular as franquias



_quais projetos foram propostos?

pls 174/2016
pls 176/2016

pls 175/2016 pls 249/2016

pl 5050/2016 pl 5051/2016 pl 5061/2016 pl 5075/2016
pl 5088/2016 pl 5094/2016 pl 5112/2016 pl 5123/2016

pl 5129/2016 pl 5132/2016 pl 5137/2016
pl 5176/2016 pl 5183/2016 pl 5190/2015
pl 157/2016 pl 5195/2016 pl 5268/2016

pl 5317/2016 pl 5341/2016
pl 5419/2016 pl 5472/2016
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_quando os projetos foram propostos?

data	de	proposição	dos	projetos	de	lei	sobre	franquias	em	relação	às	buscas	pelo	termo	
“franquia	de	dados”	no	google

fonte:	versão	adaptada	pelo	internetlab de	gráfico	elaborado	com	a	ferramenta	google trends



alteram mci
64%

alteram lgt
32%

outros
4%

proíbem
56%

regulam
44%

25 projetos de lei propostos em 2016

16 projetos alteram o marco civil da internet
8 projetos alteram a lei geral de telecomunicações

1 cria regras contratuais

14 projetos proíbem a franquia de dados
11 projetos regulam franquias de dados

_o que está sendo proposto?



_qual a conjuntura política? 

_cpi de crimes cibernéticos – propostas polêmicas encaminhadas ao 
congresso

_composição conservadora do congresso nacional

_projetos de franquias podem ser porta de entrada para outras 
agendas



_o que está em jogo?

_quais os riscos envolvidos na proibição/regulação das franquias por 
meio de alterações legislativas?

> projetos elaborados às pressas

> projetos elaborados em gabinetes fechados

> ausência de clareza sobre os termos do debate

> populismo



_como enfrentar a questão?

_interpretações das leis estão em disputa

_o legislativo como uma das arenas possíveis
> qual o papel da anatel?
> qual o papel do judiciário?

_fundamental a abertura do debate para construção conjunta de 
soluções



perguntas?

beatriz.kira@internetlab.org.br
www.internetlab.org.br


