Chamada de Propostas para o VII Forum da
Internet no Brasil
Titulo do workshop
Franquias de dados na Internet fixa: rumo a uma solucao?

Formato do workshop
mesa_redonda

Estado do/a proponente
sp

Setor do/a proponente
terceiro_setor

Estado do/a co-proponente
sp

Setor do/a co-proponente
setor_empresarial

Nome do/a palestrante do setor governamental
Maria Margarida Martins Salomao

Genero do/a palestrante do setor governamental
Feminino

Estado do/a palestrante do setor governamental
minas_gerais

Organizacao do/a palestrante do setor governamental
Camara dos Deputados

Mini-biografia do/a palestrante do setor governamental
Deputada Federal pelo Partido dos Trabalhadores entre 2011 e 2015, com novo mandato de
2015 a 2019. Na Camara dos Deputados, e titular da Comissao de Ciencia e Tecnologia,
Comunicacao e Informatica (CCTCI) e da Comissao de Educacao.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do setor empresarial
Thiago Ayub

Genero do/a palestrante do setor empresarial
Masculino

Estado do/a palestrante do setor empresarial
sp

Organizacao do/a palestrante do setor empresarial
UPX Technologies

Mini-biografia do/a palestrante do setor empresarial
Ayub acompanhou desde 1994 a transformacao das antigas BBS em provedores de internet

discada. Lecionou TI para professores em instituicoes como UFMG, UFRJ e Instituo Oi
Futuro ate se dedicar exclusivamente a carreira tecnica. Foi ombudsman da rede
BRASnet.org, tradutor do Ubuntu Linux Gerente de TI dos jornais do Grupo Bandeirantes e
hoje e Chief Technology Officer da UPX Technologies.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante do terceiro setor
Rafael Augusto Ferreira Zanatta

Genero do/a palestrante do terceiro setor
Masculino

Estado do/a palestrante do terceiro setor
sp

Organizacao do/a palestrante do terceiro setor
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Mini-biografia do/a palestrante do terceiro setor
Lider do programa de Telecomunicacoes e Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor. E Mestre em Direito pela Universidade de Sao Paulo, onde foi coordenador
do Nucleo de Direito, Internet e Sociedade (NDIS/USP). E Mestre em Direito e Economia
Politica pela Universidade de Turim.

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica

Nathalia Foditsch

Genero do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Feminino

Estado do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
rio_de_janeiro

Organizacao do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
American University

Mini-biografia do/a palestrante da comunidade cientifica e tecnologica
Advogada especialista em regulacao e politicas de comunicacao. Trabalhou no Brasil nos
setores publico e privado, e nos Estados Unidos em organismos internacionais e centros de
pesquisa relacionados ao tema. Publicou variados artigos e relatorios e em 2016 lancou,
como co-editora e co-autora, o livro "Banda Larga no Brasil - Passado, Presente e Futuro".

Este palestrante foi contatado pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de
participar dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Indique abaixo se o workshop proposto tera outros/as palestrantes alem dos/as citados/as acima
Descreva abaixo os objetivos do workshop e os conteudos que serao discutidos
A polemica sobre as franquias de dados na internet fixa, iniciada em abril de 2016,
conquistou a esfera publica brasileira e forcou posicionamentos por parte do Comite Gestor
da Internet, da Agencia Nacional de Telecomunicacoes e do Congresso Nacional.
Atualmente, a discussao tem se centrado na possibilidade de criacao de um novo direito no
Marco Civil da Internet: o direito de conectar-se a internet fixa sem franquias (precificacao e
imposicao de limite por volume trafegado). Tal proposicao esta no Projeto de Lei 7.182/2017,
ja aprovado no Senado Federal e na Comissao de Defesa do Consumidor da Camara dos
Deputados. Neste painel, coloca-se a seguinte questao: quais seriam os impactos da criacao
deste direito para os usuarios e para o setor empresarial? A partir de uma composicao
multissetorial e perspectivas plurais - tecnica, juridica, politica e social -, os debatedores

farao uma analise sobre o estado da arte das discussoes regulatorias sobre franquias de
dados no Brasil, os possiveis desdobramentos do PL 7.182/2017 no Congresso Nacional e
as consequencias para o mercado de provimento de acesso a Internet no pais.

Forneca uma justificativa sobre a relevancia do tema para a Governanca da Internet
A discussao sobre franquias de dados na internet fixa vai muito alem de uma discussao
sobre modelos de precificacao do provimento de conexao a internet. Como ficou claro em
2016 nas diversas audiencias publicas e eventos tecnicos, a limitacao da imposicao de
franquias tem efeito direto com os modos de uso da internet no Brasil, o acesso a educacao,
a inovacao na rede e a finalidade social da internet - elementos assegurados nos Principios
de Governanca da Internet do Comite Gestor da Internet (2009) e no Marco Civil da Internet
(2014). Uma segunda evidencia da relevancia do tema encontra-se no fato de o Comite
Gestor da Internet ter publicado uma Resolucao especifica sobre o assunto, na qual destaca
a necessidade de discussao participativa, transparente, democratica e fundada em
evidencias cientificas.

Descreva como voce pretende estruturar a participacao das/os palestrantes no workshop
Os participantes receberao uma lista de perguntas, elaborada pelos proponentes da
atividade, que servira de roteiro para a exposicao de cada um dos convidados, para alem da
pergunta geral orientadora, sobre os impactos da afirmacao do direito de se conectar sem
franquias. Cada participante recebera tres perguntas unicas, estimulando que os convidados
abordem questoes distintas da perspectiva politica, tecnica e juridica sobre as franquias de
dados na internet fixa. Havera moderacao do tempo de fala para, no maximo, 12 minutos.
Anteriormente a realizacao da mesa redonda, os convidados receberao uma copia do
Projeto de Lei 7.182/2016 e uma lista de materiais de apoio, como estudos e relatorios
publicados sobre o assunto. A moderadora tambem estimulara perguntas dos presentes
(ouvintes) diretamente aos membros da mesa redonda.

Descreva de que forma voce espera envolver a audiencia presencial e remota
A polemica sobre as franquias de dados na internet fixa ja chamou enorme atencao da
populacao, quebrando todos os recordes de participacao virtual em espacos
institucionalizados. Em votacao virtual realizada no Senado Federal, o Projeto de Lei
7.182/2016 foi discutido e analisado por mais de 600.000 pessoas. Na consulta publica da
Anatel, a participacao tambem foi recorde. Trata-se de tema que chama atencao das redes,
o que facilita a participacao remota. Anteriormente a realizacao da mesa redonda, o Idec
fara acOes de comunicacao nas redes sociais utilizando a hashtag #InternetSemFranquias e
#FranquiasForumDaInternet. Os tweets em formato de pergunta serao selecionados pela
moderadora para leitura no momento da discussao entre os participantes.

Descreva os resultados pretendidos com a realizacao deste workshop
A mesa redonda tem como objetivo apresentar uma analise multissetorial sobre a questao
das franquias, incidindo diretamente nas discussoes feitas na Comissao de Ciencia,
Tecnologia e Inovacao da Camara dos Deputados, responsavel pela analise do Projeto de

Lei 7.182/2017. Os proponentes organizarao, alem da relatoria, um material que contenha
os principais pontos de consenso e dissenso discutidos na mesa redonda. Esse material
sera publicado na internet, com licenca aberta, e sera entregue para a Camara ds
Deputados como um documento sintese da discussao feita no VII Forum da Internet no
Brasil.

Nome do/a moderador/a
Luciana Casemiro

Genero do/a moderador/a
Feminino

Estado do/a moderador
rio_de_janeiro

Email do/a moderador/a
lucianac@oglobo.com.br

Organizacao do/a moderador/a
O Globo

Mini-biografia do/a moderador/a
E editora assistente do jornal O Globo, onde coordena o caderno de direito do consumidor.
Tem ampla experiencia na area e publicou diversas materias sobre franquias de dados na
internet. E formada pela Universidade Federal Fluminense.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

Nome do/a relator/a

Victor Veloso

Genero do/a relator/a
Masculino

Estado do/a relator/a
sp

Email do/a relator/a
victor.veloso@idec.org.br

Organizacao do/a relator/a
Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

Mini-biografia do/a relator
E graduando em Relacoes Internacionais pela Universidade de Sao Paulo. E assistente de
pesquisa do programa de Direitos Digitais do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.

A pessoa foi contatada pela/o(s) proponente(s) do workshop e confirmou sua intencao de participar
dessa atividade no VII Forum da Internet no Brasil?
sim

