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A neutralidade de rede, o princípio que assegura aos sites de conteúdo de internet o direito 
irrestrito de acesso por intermédio de qualquer provedor, começará a ser regulamentado pela 
Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) no trabalho de atualização do marco 
regulatório do Serviço de Comunicação Multimídia. A conselheira da Anatel Emília Ribeiro, que 
participou ontem de mesa de debates no 8º Congresso Brasileiro de Jornais , disse que até o 
final deste ano o relatório sobre o a nova regulamentação "vai contemplar a neutralidade de 
rede", embora a agência só possa tratar parcialmente do tema, pois não pode regulamentar os 
chamados serviços de valor adicionado (sites de conteúdo, por exemplo) que não são 
classificados na legislação como serviços de telecomunicações. 
 
Segundo Emília, a regulamentação tratará das redes de acessos, essas sim classificadas como 
serviços de telecomunicações e sujeitas às normas e regulamentos da agência. Ela, que é 
relatora do novo marco, disse que o trabalho ainda está em fase inicial, mas deverá estar 
pronto para entrar em audiência pública até o final deste ano. O problema que precisa ser 
resolvido, segundo ela, é que os provedores de acesso, ao virem que alguns provedores de 
conteúdo estão ganhando muito, querem aumentar também suas receitas, alegando que os 
provedores de conteúdo causam oscilações em suas redes quando são muito acessados. 
 
As responsabilidades do provedor de acesso e do fornecedor de conteúdo deverão ser mais 
amplamente definidas pelo marco civil da internet, a ser proposto ao Congresso Nacional por 
meio de Projeto de Lei do governo. Mas, segundo a conselheira da Anatel, o marco civil será 
necessariamente genérico, sujeito a regulamentação. Segundo Felipe de Paula, secretário de 
Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, o marco "visa a dar base aos juízes para que 
eles possam tomar decisões". 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A6. 


