ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6931
Requerente: Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA
Requerida: Presidente da República e Congresso Nacional
Relator:

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Administrativo. Serviço de Acesso Condicionado (SeAC). § 15
do art. 32 da Lei nº 12.485/2001, com redação dada pelo art.
11 da Lei nº 14.173/2021. Dispositivo oriundo de emenda
parlamentar apresentada à MP nº 1.018/2020 e que amplia o
dever de carregamento obrigatório imposto às distribuidoras
de TV por assinatura. Alegada ausência de pertinência
temática entre os conteúdos da norma hostilizada e da MP nº
1.018/2020 e ofensa aos artigos 2º da EC nº 8/1995 e 246 da
Lei Maior, bem como à segurança jurídica e aos princípios da
livre iniciativa, da proteção ao consumidor, da
proporcionalidade e da separação dos poderes. Mérito. O
conteúdo originário da MP nº 1.018/2020 e o art. 32, § 15, da
Lei nº 12.485/2011 convergem em seu propósito de incentivar
a comunicação audiovisual, de modo a expandir e
democratizar o acesso à informação e à cultura nacional e
regional. O setor de telecomunicações teve o seu marco
regulatório formalizado com a edição da Lei nº 9.472/1997,
ao passo que o § 15 do art. 32 se insere na Lei nº 12.485/2011,
que dispõe sobre SeAC. A obrigação prevista no § 15 do art.
32 se afigura menos onerosa para as distribuidoras de TV a
Cabo do que para as de TV via satélite. O § 8º da referida
norma atribui à Anatel competência para dispensar a
prestadora de SeAC da obrigação de distribuição de canais de
programação, caso comprovada sua inviabilidade técnica ou
econômica. Os princípios da livre iniciativa e da livre
concorrência não se revestem de caráter absoluto e devem
estar em harmonia com a salvaguarda de outros valores
constitucionalmente
previstos.
/Manifestação
pela
improcedência do pedido.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,
O Advogado-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo
103, § 3º, da Constituição da República, bem como na Lei nº 9.868/1999, vem,
respeitosamente,

manifestar-se

inconstitucionalidade.

quanto

à

presente

ação

direta

de

I – DA AÇÃO DIRETA
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de
medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura
– ABTA, tendo por objeto o § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485, de 12 de setembro
de 2001, com redação dada pelo artigo 11 da Lei nº 14.173, de 15 de junho de
2021, que altera a legislação para modificar valores da Contribuição para o
Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional, da Taxa de
Fiscalização de Instalação e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão
Pública. Confira-se, em destaque, o teor do dispositivo impugnado:
Art. 32. A prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área
de prestação, independentemente de tecnologia de distribuição
empregada, deverá tornar disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos
adicionais para seus assinantes, em todos os pacotes ofertados, canais
de programação de distribuição obrigatória para as seguintes
destinações:
I - canais destinados à distribuição integral e simultânea, sem inserção
de qualquer informação, do sinal aberto e não codificado, transmitido
em tecnologia analógica pelas geradoras locais de radiodifusão de sons
e imagens, em qualquer faixa de frequências, nos limites territoriais da
área de cobertura da concessão;
II - um canal reservado para a Câmara dos Deputados, para a
documentação dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo
das sessões;
III - um canal reservado para o Senado Federal, para a documentação
dos seus trabalhos, especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
IV - um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal, para a
divulgação dos atos do Poder Judiciário e dos serviços essenciais à
Justiça;
V - um canal reservado para a prestação de serviços de radiodifusão
pública pelo Poder Executivo, a ser utilizado como instrumento de
universalização dos direitos à informação, à comunicação, à educação
e à cultura, bem como dos outros direitos humanos e sociais;
VI - um canal reservado para a emissora oficial do Poder Executivo;
VII - um canal educativo e cultural, organizado pelo Governo Federal
e destinado para o desenvolvimento e aprimoramento, entre outros, do
ensino a distância de alunos e capacitação de professores, assim como
para a transmissão de produções culturais e programas regionais;
VIII - um canal comunitário para utilização livre e compartilhada por
entidades não governamentais e sem fins lucrativos;
IX - um canal de cidadania, organizado pelo Governo Federal e
destinado para a transmissão de programações das comunidades locais,
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para divulgação de atos, trabalhos, projetos, sessões e eventos dos
poderes públicos federal, estadual e municipal;
X - um canal legislativo municipal/estadual, reservado para o uso
compartilhado entre as Câmaras de Vereadores localizadas nos
Municípios da área de prestação do serviço e a Assembleia Legislativa
do respectivo Estado ou para uso da Câmara Legislativa do Distrito
Federal, destinado para a divulgação dos trabalhos parlamentares,
especialmente a transmissão ao vivo das sessões;
XI - um canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre
as instituições de ensino superior localizadas no Município ou
Municípios da área de prestação do serviço, devendo a reserva atender
a seguinte ordem de precedência:
a) universidades;
b) centros universitários;
c) demais instituições de ensino superior.
(...)
§ 12. A geradora local de radiodifusão de sons e imagens de caráter
privado poderá, a seu critério, ofertar sua programação transmitida com
tecnologia digital para as distribuidoras de forma isonômica e não
discriminatória, nas condições comerciais pactuadas entre as partes e
nos termos técnicos estabelecidos pela Anatel, ficando, na hipótese de
pactuação, facultada à prestadora do serviço de acesso condicionado a
descontinuidade da transmissão da programação com tecnologia
analógica prevista no inciso I deste artigo.
§ 13. Caso não seja alcançado acordo quanto às condições comerciais
de que trata o § 12, a geradora local de radiodifusão de sons e imagens
de caráter privado poderá, a seu critério, exigir que sua programação
transmitida com tecnologia digital seja distribuída gratuitamente na
área de prestação do serviço de acesso condicionado, desde que a
tecnologia de transmissão empregada pelo distribuidor e de recepção
disponível pelo assinante assim o permitam, de acordo com critérios
estabelecidos em regulamentação da Anatel.
(...)
§ 15. Equiparam-se às geradoras de que tratam os §§ 12 e 13 deste
artigo as retransmissoras habilitadas a operar em regiões de
fronteira de desenvolvimento do País que realizarem inserções
locais de programação e publicidade, inclusive as que operarem na
Amazônia Legal, bem como as pertencentes a um conjunto de
estações, sejam geradoras locais ou retransmissoras, com presença
em todas as regiões geopolíticas do País, e alcance de, no mínimo,
1̸3 (um terço) da população brasileira com o provimento da maior
parte da programação por uma das estações.

Inicialmente, requer a distribuição por prevenção da presente
demanda, dada a identidade de seu objeto com o da Ação Direta de
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Inconstitucionalidade nº 6921, ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista –
PDT – e que tramita sob a relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES.
Ainda em sede preliminar, a autora defende a sua legitimidade ativa
para a causa, salientando o alcance nacional de sua atuação e a afinidade entre o
objeto da ação e os seus objetivos institucionais
No mérito, sustenta a inconstitucionalidade formal e material do
dispositivo hostilizado. Em sede formal, aponta a ausência de afinidade temática
entre o conteúdo da emenda parlamentar que incluiu a alteração do § 15 do artigo
32 no Projeto de Lei de Conversão nº 8/2021 e o teor da Medida Provisória nº
1.018, de 18 de dezembro de 2020. Nessa linha, assevera que “a ampliação do
dever de carregamento obrigatório imposto às distribuidoras de TV por
assinatura é matéria atinente ao regime jurídico de prestação de um serviço de
telecomunicações e, nessa medida, nada tem a ver com a redução de tributos, o
escopo original da Medida Provisória nº 1.018/2020” (fl. 23 da petição inicial).
Registra, ademais, que o dispositivo hostilizado ofenderia, a um só
tempo, os artigos 2º da Emenda à Constituição nº 8/1995 e 246 da Lei Maior, os
quais vedam a adoção de medida provisória para regulamentar, respectivamente,
o disposto no artigo 21, inciso XI, da Lei Maior e artigo constitucional cuja
redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 01/01/1995 e
12/09/2001.
Ainda quanto à forma, assinala que “o vício que macula o art. 11 da
Lei nº 14.173/2021 é realçado pela circunstância de que não houve nem mesmo
discussão e deliberação do projeto de lei de conversão por uma comissão mista”
(fl. 33 da petição inicial).
Sob o ângulo material, a requerente aponta violação à segurança
jurídica e aos princípios da livre iniciativa, da proteção ao consumidor, da
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proporcionalidade e da separação dos poderes. Argumenta que a ampliação das
hipóteses de carregamento obrigatório de canais, nos moldes descritos no
dispositivo impugnado, seria uma exigência tecnicamente inviável de ser
implementada e restringiria, de modo desproporcional, a liberdade de iniciativa e
de concorrência das operadoras de TV a cabo.
Também assevera que a nova regra violaria a reserva de
administração, haja vista que a medida retrataria a “substituição de um juízo
essencialmente técnico da Anatel por um juízo político, interferindo-se
severamente na economia e nos aspectos essencialmente operacionais de um
setor regulado” (fl. 38 da petição inicial).
Acrescenta que norma hostilizada teria sido inserida no texto da
medida provisória para atender aos interesses meramente privados de
determinadas geradoras de conteúdo local, de modo a subsidiar a sua expansão às
custas das distribuidoras de TV a cabo.
Com base nesses argumentos, postula a concessão de medida liminar
para suspender a eficácia do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/2011, com redação
dada pelo artigo 11 da Lei nº 14.173/2021. Ao final, requer a declaração de
inconstitucionalidade do dispositivo impugnado.
A Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de
Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática – FENINFRA –
solicitou o ingresso no feito, na qualidade de amicus curiae.
O processo foi distribuído ao Ministro ALEXANDRE DE MORAES, que,
nos termos do rito previsto pelo artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, solicitou
informações às autoridades requeridas, bem como determinou a subsequente
oitiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República.
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Em atendimento à solicitação, a Presidência da Câmara dos
Deputados defendeu a constitucionalidade formal da norma impugnada, ao
argumento de que a matéria inserida por emenda parlamentar não seria estranha
ao texto original da Medida Provisória nº 1.018/2020. Acrescentou que as
vedações previstas nos artigos 246 da Lei Maior e 2º da Emenda à Constituição
nº 8/1995 se dirigiriam ao Presidente da República, e não ao Congresso Nacional.
Nessa linha, asseverou que as emendas parlamentares “somente passam a gerar
efeitos depois de discutidas e aprovadas tanto na Câmara dos Deputados quanto
no Senado Federal e, ao final, sancionadas pelo Presidente da República”
(documento eletrônico nº 21).
A Presidência da República defendeu, igualmente, a pertinência
temática da emenda parlamentar apresentada com o objeto inicial da medida
provisória. Também argumentou que o dispositivo hostilizado não se enquadraria
no marco jurídico-regulatório do setor de telecomunicações, regulado pela Lei
Geral de Telecomunicações; em vez disso, a norma versaria sobre a comunicação
audiovisual de acesso condicionado, disciplinada na Lei nº 12.485/2011. Sob essa
alegação, rechaçou eventual incompatibilidade da norma atacada com o artigo 2º
da Emenda nº 8/1995 e com o artigo 246 da Lei Maior.
No tocante à matéria, asseverou que o dispositivo hostilizado
“reduziu as assimetrias regulatórias aplicadas a distintas tecnologias dentro do
próprio SeAC, garantiu a permanência do serviço após 2023 (quando ocorrerá o
desligamento da TV analógica), bem como ampliou o conteúdo regionalizado em
prol da comunidade atendida, antes limitadas à retransmissão de conteúdo
jornalístico da geradora, situadas em sua grande maioria fora da Amazônia
Legal” (fl. 06 do documento eletrônico nº 22). Segundo o requerido, o artigo 32,
§ 8º da Lei nº 12.485/2011 afastaria o risco de impor obrigações desproporcionais
aos prestadores de serviço de acesso condicionado, na medida em que os eximiria
do carregamento obrigatório em casos de inviabilidade técnica ou econômica
ADI nº 6931, Rel. Min. Alexandre de Moraes

6

comprovada. Em conclusão, asseverou que a norma impugnada seria fruto da
adequada harmonização entre os princípios da livre iniciativa e concorrência e o
princípio constitucional da função social da propriedade.
A Presidência do Senado Federal deixou de apresentar informações
dentro do prazo legal.
Na sequência, vieram os autos para manifestação do AdvogadoGeral da União.
II – DO MÉRITO
II.I – Da ausência de vício de constitucionalidade formal
Como visto, a autora sustenta que o § 15 do artigo 32 da Lei nº
12.485/2001, com redação dada pela Lei nº 14.173/2021, padeceria de vício
formal de constitucionalidade, sob os seguintes argumentos: (i) descumprimento
do devido processo legislativo, por ausência de pertinência temática entre a norma
impugnada e o conteúdo original da Medida Provisória nº 1.018/2020; (ii) ofensa
ao artigo 2º da Emenda Constitucional nº 8/1995, que veda o uso de medida
provisória na regulamentação do inciso XI do artigo 21 da Lei Maior; e (iii)
violação ao artigo 246 da Constituição da República, que veda a edição de medida
provisória para regulamentar artigo constitucional cuja redação tenha sido
alterada por meio de emenda constitucional promulgada entre 01/01/1995 e
12/09/2001.
Inicialmente, cumpre rechaçar a alegação de que o conteúdo na
norma hostilizada careceria de afinidade com o tema disciplinado pela Medida
Provisória nº 1.018/2020. A referida MP dispôs sobre os valores da Taxa de
Fiscalização da Instalação por Estação, da Contribuição para o Fomento da
Radiodifusão Pública e da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria
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Cinematográfica Nacional. A medida reduziu a carga tributária incidente sobre
estações terrenas de pequeno porte – very small aperture terminal (VSAT) 1,
utilizadas para prover o acesso em banda larga via satélite em áreas rurais, remotas
ou geograficamente desafiadoras, estimulando, assim, a ampliação do acesso à
internet a preço acessível para as populações residentes nessas localidades.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte trecho de sua Exposição de Motivos:
2. O uso de satélites para comunicação é de grande importância.
Considerando as dimensões continentais do Brasil, a abrangência da
infraestrutura terrestre de redes de telecomunicações ainda é limitada.
Diversas cidades possuem infraestrutura de acesso precária, o que é
exacerbado nos distritos e vilas distantes da sede dos municípios, além
das áreas rurais. Para esses locais, em geral de reduzida densidade
populacional, o satélite é o único meio viável de integração ao restante
do País.
(...)
4. O serviço de banda larga via satélite cresce rapidamente, sendo uma
tecnologia adequada para o fornecimento de internet de qualidade em
áreas rurais, isoladas e de difícil acesso. Dados da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mostram que,
entre o segundo trimestre de 2017 e o quarto trimestre de 2018, a
quantidade de assinaturas de internet em banda larga por satélite, nos
países membros, cresceu 14% e atingiu 2,22 milhões. No entanto, a
densidade de assinaturas por 100 habitantes é bastante diversa: 0,601
nos Estados Unidos da América (EUA), 0,468 na Austrália, O 093 na
Irlanda e 0,076 no Brasil e na Espanha.
5. Um dos serviços em ascensão no ramo da tecnologia satelital é o
chamado consumer broadband (serviço de banda larga para o usuário
final). Trata-se de um serviço fornecido por meio de antenas de pequeno
porte, conhecidas como very small aperture terminal (VSAT) em inglês
cuja instalação pode ser feita rapidamente mesmo em áreas remotas e
de baixa densidade populacional.
(...)
12. No âmbito internacional, a União Internacional das
Telecomunicações (UIT) registra que os governos devem levar em
consideração as tecnologias de satélite em seus Planos Nacionais de
Banda Larga e precisam reconhecer a tecnologia de satélite como
um elemento essencial para fornecer acesso em banda larga a áreas
rurais, remotas ou geograficamente desafiadoras do país. Além
disso, o documento aponta que a tecnologia satelital é mais viável
1

Anexo I à Lei nº 5.070, de 7 de julho de 1966, item 29.b.
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para conectar os últimos 10% dos usuários, que corresponde à
população residente em áreas rurais, remotas ou de difícil acesso,
quando comparada à fibra óptica e à rede sem fio.
13. Conforme estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (lpea), uma redução de 10% do preço médio do Mbps
implicaria incremento de 6,18% na penetração da banda larga,
equivalente a 1,6 milhão de acessos domiciliares adicionais. Além
disso, a redução da TFF e da TFI induziriam aumento da
contratação de serviços de internet via satélite e da arrecadação
fiscal. Portanto, os valores correntes de TFI, TFF, CRFP e
Condecine limitam a expansão do acesso à Internet, dificultando a
redução dos preços finais no País a preços equivalentes no mercado
internacional e mesmo a prática de preços competitivos com outros
meios de acesso, como redes de banda larga móvel ou Internet
cabeada.
14. Não bastassem tais dados, verifica-se que o modelo de
licenciamento das estações terrenas de pequeno porte (VSAT) foi
alterado pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel para que
ficasse semelhante ao das estações móveis associadas ao Serviço Móvel
Pessoal - SMP (terminais celulares), o que já justificaria a redução dos
tributos incidentes sobre cada VSAT para que guardassem equivalência
com as estações móveis do SMP.
15. Com isso, propõe-se a redução da TFI, da TFF, da CFRP e da
Condecine incidentes sobre estações terrenas de pequeno porte (VSAT)
para os mesmos valores cobrados para terminais móveis, sendo TFI de
R$ 26,83, TFF de R$ 8,85, CFRP de R$ 1 ,34 e Condecine de R$ 4,14.
A desoneração estimada, respectivamente por tributo, é de R$
14.021.107,63, R$ 20.076.550,72, R$ 3.022.651,76 e R$ 9.640.374,32,
em 2021, de R$ 18.724.950,72, R$ 27.808.630,70, R$ 4.186.765,33 e
R$ 13.353.170,72, em 2022, e de R$ 26.474.830,80, R$ 39.103.629,67,
R$ 5.887.298,90, e R$ 18.776.812,44, em 2023. No entanto, a partir do
referido estudo, calcula-se que a arrecadação acumulada no período
2021 a 2030 será R$ 4,5 bilhões (sem desoneração fiscal) e R$ 8,9
bilhões (com desoneração fiscal), gerando saldo positivo de R$ 4,4
bilhões.
24. A medida proposta é relevante, pois permite ampliar o acesso à
internet em banda larga via satélite no território nacional, que
possui mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados,
especialmente para a população residente em áreas rurais, remotas
ou geograficamente desafiadoras.
25. A norma proposta também é urgente, pois as taxas vigentes de
instalação e de fiscalização limitam a expansão das redes e a
concorrência de mercado, encarecem o acesso à internet para o usuário
final e promovem disparidade tributária entre plataformas com
finalidade semelhante, tais como VSAT, celular, xDSL, cabo e Wi-Fi.
(Grifou-se)
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Verifica-se, pois, que o objeto remoto da MP nº 1.018/2020 consiste
em expandir os meios de acesso à informação para as populações residentes em
áreas rurais, remotas ou geograficamente desafiadoras.
A seu turno, o mencionado § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/2011,
na redação conferida pela mencionada MP, ampliou o dever de carregamento
obrigatório imposto às operadoras do serviço de acesso condicionado (TV por
assinatura), estendendo as prerrogativas de que tratam os §§ 12 e 13 do artigo 32
às retransmissoras de radiodifusão com tecnologia digital pertencentes a um
conjunto de estações denominadas “redes nacionais”, isso é, redes com presença
em todas as regiões geopolíticas do País, e alcance de, no mínimo, 1̸3 (um terço)
da população brasileira com o provimento da maior parte da programação por
uma das estações.
A redação original do § 15 do artigo 32 já conferia o direito de exigir
o carregamento, em caso de ausência de acordo comercial com a operadora do
SeAC para a distribuição de programação transmitida com tecnologia digital, às
retransmissoras habilitadas a operar em regiões de fronteira de desenvolvimento
do País que realizarem inserções locais de programação e publicidade (artigo 8º
da Lei nº 14.173/2021 2), inclusive as que operarem na Amazônia Legal.
A ampliação das entidades habilitadas ao carregamento obrigatório
teve em vista, dentre outros objetivos, beneficiar outras localidades do País não
abrangidas pela redação anterior do § 15 do artigo 32, conforme esclarece a Nota
2

“Art. 8º As estações retransmissoras pertencentes a pessoas jurídicas concessionárias do serviço de radiodifusão
de sons e imagens, instaladas em Municípios situados em regiões de fronteira de desenvolvimento do País, assim
definidas em ato do Ministro de Estado das Comunicações, poderão realizar inserções locais de programação e
publicidade, observadas as seguintes condições:
I - a inserção de programação local não deverá ultrapassar 15% (quinze por cento) do total da programação
transmitida pela emissora de radiodifusão que cederá os sinais a serem retransmitidos;
II - a inserção de conteúdo destinado ao serviço jornalístico e noticioso local estará limitada a até 3 (três) horas
diárias, além do percentual estabelecido no inciso I deste caput; e
III - as inserções de publicidade terão duração máxima igual e coincidente com os espaços de tempo destinados
à publicidade transmitida pela emissora de radiodifusão que cederá os sinais a serem retransmitidos.
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Informativa nº 1117/2021, do Ministério das Comunicações, na passagem
transcrita abaixo 3:
A redação original do § 15 do art. 32, antes da alteração implementada
pela Lei nº 14.173, de 2021, equiparava às geradoras locais do inciso I
(o dispositivo que trata do carregamento de sinais analógicos) "as
retransmissoras habilitadas a operar em regiões de fronteira de
desenvolvimento do País que realizarem inserções locais de
programação e publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia
Legal".
25. A Lei nº 14.173, de 2021, contudo, alterou a redação do § 15 para
prever a equiparação das retransmissoras para efeitos da sistemática de
negociação prevista para a transmissão digital: (...)
26. Como se nota, o referido dispositivo também passa a abranger dois
grupos de retransmissoras:
a) as retransmissoras habilitadas a operar em regiões de fronteira de
desenvolvimento do País que realizarem inserções locais de
programação e publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia
Legal, como na redação original; e,
b) as pertencentes a um conjunto de estações, sejam geradoras locais ou
retransmissoras, com presença em todas as regiões geopolíticas do país,
e pelo alcance de, ao menos, um terço da população brasileira com o
provimento da maior parte da programação por uma das estações
("redes nacionais").
27. Essa alteração foi motivada, ao menos em parte, em decorrência da
alteração do art. 8º da Lei nº 14.173, de 2021, que permite às estações
retransmissoras das concessionárias de radiodifusão a inserção de
conteúdo de programação local com finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas, em benefício do desenvolvimento geral da
comunidade, bem como de conteúdo jornalístico, noticioso e
publicidade:
(...)
28. A prerrogativa, como se observa, vale apenas para as regiões de
fronteira de desenvolvimento do país, definidas como a Amazônia
Legal. Destaca-se que nessa região há uma baixa quantidade de
geradoras de TV, e é comum que até em capitais as grandes redes de
TV sejam transmitidas por retransmissoras.
29. Essa situação fática também se repete para alguns municípios
do interior do país, motivo pelo qual o legislador se preocupou em,
também, ampliar para as retransmissoras que participem de
"redes nacionais" a possibilidade de negociação do conteúdo digital

3

Trecho extraído das Informações nº 51/2021/CONJUR-MCOM/CGU/AGU (Documento eletrônico nº 23).
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no § 15 do art. 32, em que pesem essas últimas possam adicionar
conteúdo consoante.
30. Com esse dispositivo as retransmissoras podem gerar conteúdo
jornalístico regionalizado, em prol da comunidade atendida, antes
limitadas à retransmissão de conteúdo jornalístico da geradora, situadas
em sua grande maioria fora da Amazônia Legal.
31. Outro ponto relevante do § 15 do art. 32 é a ampliação de
possibilidade de negociação do conteúdo e exigência de
carregamento por parte das retransmissoras componentes de
"redes nacionais", viabilizando, dessa forma, que em outros
municípios não abrangidos pela primeira parte da norma possam
também ser incluídos nos pacotes do SeAC, viabilizando o acesso à
radiodifusão.
32. Nesse contexto é que se insere a modificação realizada pelo § 15 do
art. 32 da Lei nº 12.485, de 2011, pela Lei nº 14.173, de 2021. (Grifouse)

O Ministério das Comunicações ressalta ser a radiodifusão de sons e
imagens “o meio de comunicação de maior penetração no país”, e que consiste,
em muitas regiões, na “única forma de acesso à informação” 4. O referido órgão
acrescenta que
Os serviços de Radiodifusão diferem de outros serviços de
telecomunicações por serem destinados a serem recebidos direta e
livremente pelo público em geral. Por sua característica de livre acesso,
contribuem sobremaneira para a democratização do acesso à
informação e à cultura nacional e regional, garantindo que uma
pluralidade de vozes e de pontos de vista circulem na esfera pública.

Dessa maneira, verifica-se que o comando previsto na redação atual
do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/2011 também se destina, em última análise,
a incentivar a comunicação audiovisual, de modo a expandir e democratizar o
acesso à informação e à cultura nacional e regional conferindo concretude, assim,
aos comandos previstos nos artigos 220 e 221 da Lei Maior 5.

4

Nota Informativa nº 1275/2021/MCOM (Documento eletrônico nº 23).

“Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.
5
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Assim, tem-se que a redação originária da MP nº 1.018/2020 e o
conteúdo atual do § 15 do artigo 32 diferem-se apenas quanto ao meio empregado
para viabilizar a ampliação do acesso à informação e a integração nacional – no
primeiro caso, mediante desoneração tributária para expandir o acesso à internet
de banda larga via satélite; no segundo, por meio da expansão do serviço de
radiodifusão de sons e imagens com tecnologia digital. Essa breve explanação
evidencia a convergência do objeto da norma atacada com a finalidade da MP nº
1.018/2020, analisada acima.
Vale frisar que a exigência dessa Suprema Corte no sentido de que a
emenda apresentada seja congruente com o conteúdo da medida provisória deve
ser avaliada com a devida parcimônia, para que não se venha a tolher uma
prerrogativa de estatura constitucional (artigo 62, § 12 da Lei Maior) e inerente
ao exercício da atividade parlamentar.
Nessa linha, o Ministro CELSO DE MELLO, citando o Ministro Victor
Nunes Leal, asseverou que o Poder Legislativo “pode introduzir elementos novos
no projeto, desde que não o desfigure, que não mude a sua substância, que não
estabelece incompatibilidade entre o sentido geral do projeto e as disposições a
ele acrescidas pelo órgão legislativo” 6.
Registre-se que a pertinência temática de emendas já é aferida
previamente pelo Congresso Nacional, por força do disposto no artigo 4º § 4º da
Resolução CN nº 01/2002:
Art. 4.º Nos 6 (seis) primeiros dias que se seguirem à publicação da
Medida Provisória no Diário Oficial da União, poderão a ela ser
“Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:
I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;
II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação;
III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei;
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família”.
Excerto do voto proferido na ADI nº 1050, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
Julgamento em 01/08/2018, Publicação em 28/08/2018.
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oferecidas emendas, que deverão ser protocolizadas na Secretaria-Geral
da Mesa do Senado Federal.
(...)
§ 4º. É vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria
estranha àquela tratada na Medida Provisória, cabendo ao
Presidente da Comissão o seu indeferimento liminar. (Grifou-se)

Ademais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5127, mencionada pela requerente, essa Corte avaliou especificamente a
pertinência material entre os conteúdos da Medida Provisória nº 472/2009 e do
artigo 76 da Lei nº 12.249/2010, incluído por emenda parlamentar apresentada ao
projeto de conversão da referida MP. O dispositivo incluído por emenda veiculava
normas sobre o exercício e a fiscalização da profissão contábil, com a extinção da
profissão de técnico em contabilidade de nível médio.
Ocorre que o objeto original daquela medida provisória versava
sobre temas relacionados à promoção de benefícios sociais e incentivos a setores
variados da economia, a saber: (i) instituição do Regime Especial de Incentivos
para o Desenvolvimento de Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste – REPENEC; (ii) criação do Programa Um
Computador por Aluno - PROUCA e instituição do Regime Especial de Aquisição
de Computadores para uso Educacional – RECOMPE; (iii) prorrogação de
benefícios fiscais; (iv) instituição do Regime Especial de Incentivos Tributários
para a Indústria Aeronáutica Brasileira – RETAERO; (v) constituição de fonte de
recursos adicional aos agentes financeiros do Fundo da Marinha Mercante - FMM
para financiamentos de projetos aprovados pelo Conselho Diretor do Fundo da
Marinha Mercante – CDFMM; (vi) normas sobre a emissão de Letra Financeira e
Certificado de Operações Estruturadas; (vii) alteração do valor de crédito
concedido pela União ao BNDES (art. 1º da Lei no 11.948/2009); (viii) ajustes ao
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV; (xi) instituição do Cadastro
Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas Impedidas de Operar com os Fundos e
ADI nº 6931, Rel. Min. Alexandre de Moraes
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Programas Habitacionais Públicos ou Geridos por Instituição Pública e com o
Sistema Financeiro da Habitação – CNPI; (x) instituição da Taxa de Fiscalização
dos mercados de seguro e resseguro, de capitalização, de previdência
complementar aberta; e (xi) alteração dos valores da Taxa de Serviços
Metrológicos.
Como se vê, o exercício e a fiscalização da profissão contábil, bem
como a extinção da profissão de técnico em contabilidade, consistiam em matéria
claramente estranha àquelas tratadas na Medida Provisória nº 472/2009, o que fez
com que essa Suprema Corte reconhecesse, com razão, a ausência do vínculo de
pertinência material no âmbito da ADI nº 5127.
Também no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5012 questionou-se acréscimo à Medida Provisória nº 472/2009, consistente em
alteração de limites de unidade de conservação, matéria completamente estranha
ao seu objeto, já detalhado anteriormente. Apesar de julgada improcedente pelo
caráter prospectivo da tese fixada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
5127, essa Suprema Corte reconheceu violação ao devido processo legislativo e
ao princípio democrático 7.

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 113 A 126 DA LEI Nº 12.249/2010. CONVERSÃO
DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 472/2009. DISPOSITIVOS INCLUÍDOS POR EMENDA PARLAMENTAR.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM O OBJETO ORIGINAL DA MEDIDA PROVISÓRIA.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGISLATIVO CONSTITUCIONAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO E AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 5º, LIV, 62 E
84, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Inclusão, por emenda parlamentar, dos arts. 113 a 126,
versando sobre alteração de limites de unidades de conservação, na redação final da Lei nº 12.249/2010,
conversão da Medida Provisória nº 472/2009. 2. Afronta ao princípio democrático, ao postulado da separação
entre os Poderes e à garantia do devido processo legislativo, à ausência de pertinência temática entre a matéria
veiculada na emenda parlamentar e o objeto da medida provisória submetida à conversão em lei. 3. Em
15.10.2015, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, embora reconhecendo formalmente inconstitucional, a teor
dos arts. 1º, caput e parágrafo único, 2º, caput, e 5º, LIV, da Carta Política, a inclusão de emenda, em projeto de
conversão de medida provisória em lei, versando conteúdo divorciado do seu objeto originário, ao julgamento da
ADI 5127, forte no princípio da segurança jurídica, afirmou a validade dos preceitos normativos resultantes de
emendas a projetos de lei de conversão, ainda que sem relação com o objeto da medida provisória, aprovados
antes da data daquele julgamento. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI nº 5012,
Relatora: Ministra Rosa Weber, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 16/03/2017, Publicação em
01/02/2018).
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Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5135 8, analisou-se a
inserção de dispositivo que incluía as Certidões de Dívida Ativa no rol dos títulos
sujeitos a protesto, via emenda parlamentar, no curso do processo legislativo de
aprovação da Medida Provisória nº 577/2012. Entretanto, tal norma provisória
dispunha sobre a extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e
a prestação temporária do serviço, sobre a intervenção para adequação do serviço
público de energia elétrica, dentre outras providências. Na oportunidade, essa
Suprema Corte também afirmou a inexistência de pertinência temática, não
declarando a inconstitucionalidade formal em respeito ao marco temporal
estabelecido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5127.
Da análise dos referidos casos, percebe-se que esse Supremo
Tribunal Federal considerou não haver pertinência temática em hipóteses de
evidente dissociação entre o conteúdo original das medidas provisórias e a
matéria objeto de emenda parlamentar. O objetivo da análise da pertinência
temática é, assim, evitar que matérias completamente alheias ao assunto tratado
por medida provisória, cuja tramitação é diferenciada, sejam aprovadas sem o
debate democrático pertinente.
Entretanto, a exigência dessa correlação de conteúdos não tem
aptidão para tolher, de forma absoluta, o poder de emenda no curso do processo

“Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 9.492/1997, art. 1º, parágrafo único. Inclusão
das certidões de dívida ativa no rol de títulos sujeitos a protesto. Constitucionalidade. 1. O parágrafo único do
art. 1º da Lei nº 9.492/1997, inserido pela Lei nº 12.767/2012, que inclui as Certidões de Dívida Ativa - CDA no
rol dos títulos sujeitos a protesto, é compatível com a Constituição Federal, tanto do ponto de vista formal quanto
material. 2. Em que pese o dispositivo impugnado ter sido inserido por emenda em medida provisória com a qual
não guarda pertinência temática, não há inconstitucionalidade formal. É que, muito embora o STF tenha decidido,
na ADI 5.127 (Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 15.10.2015), que a prática,
consolidada no Congresso Nacional, de introduzir emendas sobre matérias estranhas às medidas provisórias
constitui costume contrário à Constituição, a Corte atribuiu eficácia ex nunc à decisão. Ficaram, assim,
preservadas, até a data daquele julgamento, as leis oriundas de projetos de conversão de medidas provisórias
com semelhante vício, já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional, incluindo o dispositivo questionado
nesta ADI. (...) 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “O
protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma
desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção
política.” (ADI nº 5135, Relator: Ministro ROBERTO BARROSO, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em
09/11/2016, Publicação em 07/02/2018).
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legislativo de análise das medidas provisórias. Essa faculdade do legislador, aliás,
é ínsita ao controle democrático daqueles atos do Poder Executivo e pode
significar acréscimos ou modificações em seu texto.
No presente caso, contudo, não há dissociação evidente de conteúdo,
haja vista que, conforme explanado, o conteúdo original da Medida Provisória nº
1.018/2020 e o da emenda parlamentar inserida em seu projeto de conversão, que
alterou a redação do § 15 no artigo 32 da Lei nº 12.485/2011, convergem
claramente em seu propósito geral de ampliar os meios de acesso à informação e
às culturas nacional e regional.
Portanto, a racionalidade empregada por essa Suprema Corte no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5127 se revela inaplicável
ao caso analisado na presente demanda.
Ainda em sede formal, a requerente aponta suposta violação ao artigo
2º da Emenda Constitucional nº 8/1995, o qual veda o uso de medida provisória
para regulamentar o disposto no inciso XI do artigo 21 da Lei Maior com a
redação dada pela referida emenda; e ao artigo 246 da Constituição Federal, o
qual veda a adoção de medida provisória na regulamentação de artigo
constitucional cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada
entre 01/01/1995 e 12/09/2001, período esse que abrange a data de promulgação
da Emenda nº 8/1995, que alterou o inciso XI, do artigo 21 da Lei Maior.
Sobre esse ponto, cumpre registrar que o inciso XI do artigo 21 da
Constituição foi regulamentado pela Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei
Geral das Telecomunicações – que “dispõe sobre a organização dos serviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e outros
aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de 1995”.
Assim, o setor de telecomunicações teve o seu marco regulatório formalizado pela
edição da Lei nº 9.472/1997.
ADI nº 6931, Rel. Min. Alexandre de Moraes
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Por outro lado, a matéria de que trata o dispositivo hostilizado está
inserida na Lei nº 12.485/2011, que dispõe sobre a comunicação audiovisual de
acesso condicionado (SeAC), atividade essa explorada sob o regime de direito
privado 9, e não mediante exploração direta ou indireta pela União, sendo livre
para empresas constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no
País 10. Não por acaso, a referida lei excluiu, como regra, de seu campo de
aplicação os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens 11.
Logo, a ampliação do dever de carregamento obrigatório de canais
de televisão aberta, prevista no §15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/2011, ainda que
repercuta indiretamente sobre as atividades prestadas por delegatários do serviço
de radiodifusão de sons e imagens, não equivale de modo algum à regulamentação
do artigo 21, inciso XI, da Lei Maior, que teve a sua redação alterada pela Emenda
nº 8/1995.
Por todo o exposto, não se vislumbra as inconstitucionalidades
formais apontadas pela autora.
II.II – Da ausência de vício de constitucionalidade material
Sob o ponto de vista material, a autora argumenta que o dispositivo
impugnado teria violado a segurança jurídica e transgredido os princípios da livre
“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
(...)
XXIII - Serviço de Acesso Condicionado: serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime
privado, cuja recepção é condicionada à contratação remunerada por assinantes e destinado à distribuição de
conteúdos audiovisuais na forma de pacotes, de canais nas modalidades avulsa de programação e avulsa de
conteúdo programado e de canais de distribuição obrigatória, por meio de tecnologias, processos, meios
eletrônicos e protocolos de comunicação quaisquer”. (Grifou-se)

9

10

Artigo 29 da Lei nº 12.485/2011.

11

“Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado.

Parágrafo único. Excluem-se do campo de aplicação desta Lei os serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, ressalvados os dispositivos previstos nesta Lei que expressamente façam menção a esses serviços ou a
suas prestadoras”.
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iniciativa, da proteção ao consumidor, da proporcionalidade e da separação dos
poderes.
O artigo 32, inciso I, da Lei nº 12.485/2011 impôs às prestadoras de
serviço de acesso condicionado (TVs por assinatura), em sua área de prestação, o
carregamento de canais destinados à distribuição do sinal aberto transmitido em
tecnologia analógica pelas geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens.
Os §§ 12 e 13 do aludido artigo preveem que as geradoras locais de
caráter privado podem negociar com as distribuidoras a transmissão de sua
programação com tecnologia digital e exigir, caso as partes não cheguem a um
acordo, que a referida programação seja distribuída gratuitamente na área de
prestação do serviço de acesso condicionado.
Por sua vez, o § 15 do artigo 32, em sua redação original, estendeu
essas prerrogativas às retransmissoras habilitadas a operar em regiões de fronteira
de desenvolvimento do País que realizarem inserções locais de programação e
publicidade, inclusive as que operarem na Amazônia Legal. Com a nova redação
dada ao § 15 pela Lei nº 14.173/2021, a equiparação às geradoras locais foi
ampliada, passando a abranger também as retransmissoras pertencentes a um
conjunto de estações de abrangência nacional (rede nacional), assim entendidas
aquelas que estejam presentes em todas as regiões geopolíticas do País e tenham
o alcance de, no mínimo, 1̸3 (um terço) da população brasileira com o provimento
da maior parte da programação por uma das estações.
Conforme salientado no tópico antecedente, a ampliação das
entidades habilitadas ao carregamento obrigatório pelas prestadoras de SeAC foi
motivada pelo interesse público de expandir o acesso aos serviços de radiodifusão
de sons e imagens, cujas emissoras são pautadas pelos princípios elencados no
artigo 221 da Lei Maior.
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Cumpre reiterar que a radiodifusão consiste no meio de comunicação
“de maior penetração e impacto social no país”, que contribui de modo
significativo para a “democratização do acesso à informação e à cultura nacional
e regional, garantindo que uma pluralidade de vozes e de pontos de vista circulem
na esfera pública”, além de cumprir “papel essencial no processo eleitoral e
político nacional” 12. Esse aspecto foi apontado na justificativa da Emenda Aditiva
de Comissão nº 7/2021 13, como revela o trecho transcrito abaixo:
Necessário se faz (...) atualizar a Lei do SeAC para manter o equilíbrio
entre a TV por assinatura e o tradicional serviço de TV aberta que
vem sendo, ao longo do tempo, o grande responsável pela
integração nacional e concretização dos princípios constitucionais
que fundamentam a radiodifusão brasileira. O referido equilíbrio é
assegurado, em grande parte, pelo artigo 32 da Lei do SeAC que,
todavia, encontra-se desatualizado ao prever a distribuição obrigatória
apenas dos canais de TV aberta transmitidos em tecnologia analógica,
que se encontra em avançado processo de substituição pela TV digital,
previsto em lei. (Grifou-se)

Ademais, o critério de equiparação previsto na segunda parte do § 15
só pode ser atendido por um conjunto de estações geradoras ou retransmissoras
dotado de elevado grau de representatividade geográfica e populacional, e cuja
estação principal veicule programação de interesse mais amplo, sem prejuízo da
possibilidade de retransmissão da programação regional oferecida pelas geradoras
locais; essas características imprimem a todo o conjunto, a um só tempo, um
caráter nacional e regional, o que justifica a obrigatoriedade de sua distribuição
pelas prestadoras de SeAC, tendo em vista o disposto no artigo 221, incisos II e
III da Constituição. Confira-se, nesse sentido, outra passagem extraída da
justificativa da Emenda Aditiva de Comissão nº 7/2021:
Diante disso, nada mais plausível que se dê às RTVs o mesmo
tratamento das geradoras, vez que são meros espelhos das mesmas com
12

Nota Informativa nº 1125/2021/MCOM (documento eletrônico nº 23)

13
Disponível em <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2268872>
Acesso em 28 ago. 2021.
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a mesma numeração, inclusive. Não faz mais sentido os usuários do
SeAC de uma determinada localidade que tenham retransmissoras
disponíveis não poderem acessá-las pelos serviços de televisão de
assinatura por mera discriminalidade dos dirigentes comerciais dessas
empresas. A equiparação que ora se propõe é meramente para fins
de garantir o acesso plural aos conteúdos, inclusive locais e
regionais, nos termos do art. 221 do CR/88. A Lei do SeAc inclusive
já reconhecia parcialmente esse direito no seu § 21 do art. 32, mas
apenas alcançando RTVs em localidades sem geradoras, o que
configura irrazoável discriminação e violação ao princípio da isonomia.
RTVs e Geradoras cumprem o mesmo objetivo de levar informação,
entretenimento, educação aos brasileiros, não sendo razoável que quem
tenha a televisão paga seja cerceado nesse acesso. RTVs e Geradoras
cumprem o mesmo objetivo de levar informação, entretenimento,
educação aos brasileiros, não sendo razoável que quem tenha a
televisão paga seja cerceado nesse acesso. (Grifou-se)

Ademais, a equiparação às geradoras locais das retransmissoras
pertencentes a redes nacionais também teve em vista (i) reduzir as assimetrias
regulatórias no âmbito do próprio serviço de acesso condicionado, existentes em
razão das diferentes tecnologias de distribuição empregadas para o carregamento
de canais 14; e (ii) garantir que a regulação reflita melhor a distribuição de conteúdo
que ocorre pelo território nacional. A propósito, confira-se as informações
apresentadas sobre o tema pelo Ministério das Comunicações 15:
19. (...) a alteração proposta visa adequar a regulamentação à realidade
do setor, reduzindo as assimetrias regulatórias aplicadas a distintas
tecnologias dentro do próprio SEAC. Isso porque a regulamentação do
serviço aplica o must carry de uma forma para a distribuição por
satélite, que possui limitações marcadas de capacidade (número de
canais), e de outra forma para as demais tecnologias, que não possuem
tal limitação. No caso das outras tecnologias, das quais o cabo é a
mais popular, há apenas a obrigação de carregamento na área de
outorga da geradora local. Já no caso do satélite, são distribuídos
para todo o país pelo menos um canal com a programação básica
de cada uma de 16 redes nacionais, conforme determinado pela
Anatel. Tais canais são definidos por atender aos critérios de pertencer
a um conjunto de estações, sejam geradoras ou retransmissoras,
caracterizado pela presença em todas as regiões geopolíticas do país,
pelo alcance de, ao menos, um terço da população brasileira e pelo
14
Por exemplo, o Serviço de TV a Cabo (TVC) e o Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por
Assinatura Via Satélite (DTH).
15

Nota Informativa nº 1125/2021/MCOM (Documento eletrônico nº 23).
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provimento da maior parte da programação por uma das estações para
as demais estações:
(...)
20. Na distribuição por radiodifusão, parte dessas redes nacionais tem
sua capilaridade em todo o território nacional garantida por
retransmissoras, em alguns casos com apenas uma geradora.
Assim, a nova regra traz maior coerência ao serviço, e faz com que
a regulação reflita melhor a distribuição de conteúdo que ocorre
pelo território nacional. Vale ainda ressaltar que o cabo, por suas
características técnicas, não sofre em princípio limitação relevante
para carregar esses canais.
(...)
A expansão do instituto de carregamento obrigatório, apesar de gerar
impacto regulatório sobre as operadoras do SeAC, contribui para a
disseminação da oferta dos conteúdos produzidos pelos
radiodifusores, principalmente quanto à disseminação de conteúdo
regional e promoção da cultura e do regionalismo brasileiro, que,
regulados pelas normas aplicáveis exclusivamente à radiodifusão,
são de interesse público, de forma que a ampliação da sua
possibilidade de acesso a uma maior parcela da população atende
ao interesse público.
(...)
Assim (...) o objetivo da norma foi adequar a regulamentação à
realidade do setor, reduzindo as assimetrias regulatórias aplicadas
a distintas tecnologias dentro do próprio SeAC, trazendo maior
coerência ao serviço, e fazendo com que a regulação reflita melhor
a distribuição de conteúdo que ocorre pelo território nacional,
ressaltando que o cabo, por suas características técnicas, não sofre
em princípio limitação relevante para carregar esses canais.

Assim, o § 15 do artigo 32 estendeu os critérios que já vinham sendo
aplicados às prestadoras que utilizam a plataforma de satélite (DTH), previstos no
artigo 52, § 2º do Regulamento do SeAC (Resolução Anatel nº 581/2012) 16, às
16

“Art. 52. A Prestadora, em sua Área de Prestação do Serviço, independentemente da
tecnologia de distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem quaisquer ônus ou custos
adicionais para seus assinantes, em todos os planos de serviço ofertados, Canais de
Programação de Distribuição Obrigatória para as seguintes destinações:
(...)
§ 2º No caso de inviabilidade técnica ou econômica para o cumprimento do disposto no inciso
I, por prestadora de SeAC que utilize a plataforma de satélite, deve-se observar que o
carregamento de um canal de Geradora Local de radiodifusão de sons e imagens, pertencente
a um conjunto de estações, sejam geradoras locais ou retransmissoras, e caracterizado pela
presença em todas as regiões geopolíticas do país, pelo alcance de, ao menos, um terço da
população brasileira e pelo provimento da maior parte da programação por uma das estações
para as demais, implicará o carregamento de, ao menos, um canal de Geradora de cada um
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prestadoras que operem o serviço de TV a Cabo (TVC), conferindo, assim,
tratamento isonômico aos prestadores de serviço de acesso condicionado,
independentemente da tecnologia utilizada para o carregamento de canais.
No ponto, não procede a argumentação da autora de que a extensão
desse critério às operadoras de TV a Cabo configuraria ampliação desmesurada e
desproporcional do dever de carregamento obrigatório de canais, por traduzir
“severa interferência na gestão das distribuidoras de TV por assinatura,
notadamente na gestão do bem de capacidade limitada que é o espectro do cabo”
(fl. 36 da petição inicial).
De início, cumpre salientar que a suposta inviabilidade técnica da
ampliação do carregamento obrigatório para as operadoras de TV a Cabo constitui
afirmação desprovida de lastro probatório mínimo nos elementos que compõem
os autos. De fato, a autora não logrou comprovar tal alegação, tendo deixado de
apresentar qualquer prova técnica que pudesse amparar as suas afirmações e
infirmar, assim, a presunção de constitucionalidade de que se reveste a norma
legal impugnada.
Ademais, essa argumentação da autora foi devidamente rebatida pelo
Departamento de Políticas para Telecomunicações e Acompanhamento
Regulatório do Ministério das Comunicações. Por meio da Nota Informativa nº
1275/2021/MCOM 17, esse órgão da referida Pasta Ministerial assegurou que a
obrigação de carregamento prevista no § 15 do artigo 32 seria menos onerosa para
as distribuidoras de TV a Cabo do que para aquelas de TV via satélite, posto que
a capacidade de transmissão de redes de TV via cabo se afiguraria superior à de
redes de TV via satélite. Confira-se:

dos demais conjuntos de geradoras e retransmissoras com as mesmas
características. (Redação dada pela Resolução nº 692, de 12 de abril de 2018)”. (Grifou-se)
17

Documento eletrônico nº 23.
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13. Como se nota, a própria autora constata que a inovação trazida a
efeito pela Lei nº 14.173/2021 simplesmente estende para as
distribuidoras de TV a cabo a mesma obrigação de carregamento de
canais que, por força da redação anterior da Lei nº 12.485/2011,
combinada à Resolução Anatel nº 581/2012, já vigorava para as
distribuidoras de TV por assinatura via satélite. Como também
registrado em outros trechos da ADI, os contornos dessa obrigação
foram determinados pela necessidade de se viabilizar tecnicamente e
economicamente o carregamento de canais por distribuidoras de TV por
assinatura via satélite, haja vista a capacidade de transmissão dessa
tecnologia de comunicação e o fato de que o mesmo conjunto de canais
de programação é distribuído em todas as localidades atendidas pela TV
via satélite, um serviço que tem abrangência nacional. Esses fatores
tornam inviável a customização geográfica do rol de canais ou a
distribuição de todos os canais de geração local existentes no País.
14. Ocorre que, em geral, apesar de também limitada, a capacidade
de transmissão da TV a cabo, por se tratar de um meio de
comunicação físico confinado, é superior à da TV via satélite, um
meio de comunicação sem fio, em que o sinal não é guiado por um
cabo, mas se propaga livremente no ar ou no espaço, por meio de
ondas eletromagnéticas.
15. Na engenharia de telecomunicações, a capacidade de transmissão é
definida como uma função da banda de frequência e da razão entre sinal
e ruído (SNR – Signal to Noise Ratio). Quanto maior a banda ou quanto
maior a SNR, maior será a capacidade de transmissão. Em termos
gerais, a capacidade de transmissão de meios confinados (como
cabos de par metálico, cabos coaxiais ou cabos de fibra óptica) é
maior do que a de meios não confinados (rádio terrestre ou via
satélite) por causa da SNR, a razão entre o sinal e o ruído. O ruído
pode ser definido como qualquer efeito que interfira no sinal
transmitido que ocasione uma deterioração no sinal recebido. Meios
não confinados estão mais suscetíveis a ruídos pelo sinal propagar no
ar ou no espaço. Alguns exemplos de fontes de ruído são os gerados
pelos componentes do sistema, o ruído cósmico de fundo, ruído das
estrelas (incluindo o Sol), eletricidade estática, raios, chuva ou até a
ignição de motores.
16. Portanto, a capacidade de transmissão de redes de TV a cabo
tende a superar aquela de redes de TV por assinatura via satélite
pelo fato de a última estar mais propensa a ruídos diversos que
deterioram o seu sinal ao longo de sua propagação.
17. Dessa forma, do ponto de vista técnico, a obrigação de
carregamento de canais de programação é menos onerosa para as
distribuidoras de TV a cabo do que para aquelas de TV via satélite.
Dito de outro modo, se as distribuidoras de TV via satélite são
capazes de atender à obrigação de carregamento de canais, esperase que as distribuidoras de TV a cabo também sejam capazes de
ADI nº 6931, Rel. Min. Alexandre de Moraes

24

fazê-lo. Nesse contexto, entende-se que a obrigação não merece ser
caracterizada como desmesurada ou desproporcional. (Grifou-se)

Registre-se, outrossim, conforme informações apresentadas no
processo, que atualmente apenas 17 canais de programação associados a
conjuntos de estações geradoras ou retransmissoras do serviço de radiodifusão de
sons e imagens atendem os critérios do § 2º do artigo 52 da Resolução Anatel nº
581/2012 e, por conseguinte, da nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº
12.485/2012. A listagem completa desses conjuntos de estações geradoras consta
do Despacho Decisório nº 1/2016/SEI/PRRE/SPR, conforme se extrai da Nota
Informativa nº 1275/2021/MCOM 18.
Como se pode observar, o impacto da nova obrigação imposta às
operadoras de TV a Cabo é significativamente inferior aos sugeridos pela autora
em sua petição inicial.
De todo modo, o § 8º do artigo 32 da Lei nº 12.485/2011 atribui à
Anatel competência para dispensar a prestadora de SeAC da obrigação de
distribuição de canais de programação, caso seja comprovada a inviabilidade
técnica ou econômica da distribuição:
Art. 32. (...)
§ 8º Em casos de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a
Anatel determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da
totalidade dos canais de que trata este artigo nos meios de distribuição
considerados inapropriados para o transporte desses canais em parte ou
na totalidade das localidades servidas pela distribuidora.

Esse comando foi regulamentado pela Resolução Anatel nº
581/2021, nos seguintes termos:
Art. 53. Na análise para a dispensa da obrigação de distribuição dos
Canais de Programação de Distribuição Obrigatória, conforme o
disposto nos §§ 8º e 9º do art. 32 da Lei nº 12.485, de 2011, a Agência
18

Documento eletrônico nº 22.
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avaliará a Área de Abrangência do Atendimento de cada estação da
Prestadora e observará aos seguintes princípios:
(...)
III - são critérios para a análise de dispensa da obrigação de distribuição
dos Canais de Programação de Distribuição Obrigatória, dentre outros
que a Anatel julgar relevantes:
a) inexistência de Rede de Telecomunicações ou de outro mecanismo
para disponibilizar o Canal de Distribuição Obrigatória nas instalações
indicadas pela Prestadora, nas condições do § 4º do art. 32 da Lei nº
12.485, de 2011;
b) inexistência de empresa Programadora credenciada pela Ancine;
c) limitação técnica de capacidade da estação quanto ao número de
canais de programação disponíveis para o serviço;
d) possibilidade de impacto econômico significativo, comprovado
por análise econômico-financeira conforme § 1º do art. 54 deste
Regulamento, com eventual substituição de canais de
programação.
IV - a Agência definirá quais dos Canais de Programação de
Distribuição Obrigatória a Prestadora estará dispensada da
distribuição obrigatória em cada uma de suas estações, por meio de
instrumento decisório específico; (Redação dada pela Resolução nº
692, de 12 de abril de 2018)
(...)
VI - serão avaliados também critérios técnicos relacionados à
tecnologia ou conjunto de tecnologias empregadas na prestação do
serviço por meio de cada estação, conforme informado no Projeto
Técnico apresentado à Agência;
VII - a Anatel poderá solicitar informações adicionais que julgar
necessárias para a análise de dispensa da obrigação de distribuição dos
canais de programação.
(...)
Art. 54. Em caso de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, a
Anatel determinará a não obrigatoriedade da distribuição de parte ou da
totalidade dos canais de que trata o art. 52, nos termos do § 8º do art.
32 da Lei nº 12.485, de 2011.
§ 1º A dispensa da obrigação de distribuição de canais de programação
de que trata o caput do art. 53 poderá ser solicitada pela Prestadora à
Anatel por escrito, devendo a solicitação ser acompanhada de análise
econômico-financeira e de Projeto Técnico detalhando as condições de
prestação do serviço pela rede da Prestadora e explicitando os motivos
da necessidade de dispensa.

De acordo com essas normas, caso comprovada a inviabilidade
técnica ou econômica da extensão do carregamento exigida pelo § 15 do artigo
32, a distribuidora poderá recorrer à cláusula de não-obrigatoriedade prevista nos
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§§ 8º e 9º do artigo 32 e no Regulamento do SeAC, cabendo a decisão à Anatel.
Diferentemente do que sugere a autora, não é possível extrair desses dispositivos
interpretação no sentido de que o seu alcance seria restrito apenas às distribuidoras
que empregam tecnologia de distribuição via satélite.
A prerrogativa legal da Anatel para determinar a dispensa de
obrigatoriedade de distribuição também desmonta a afirmação da autora no
sentido de que a medida impugnada retrataria a “substituição de um juízo
essencialmente técnico da Anatel por um juízo político”.
Portanto, resta claro que o comando inscrito no § 15 do artigo 32 da
Lei nº 12.485/2011 não traduz obrigação injustificada, desmesurada ou
desproporcional, como afirma a requerente.
Bem ao contrário, e como já visto, a medida impugnada amplia o
alcance das normas previstas nos artigos 220 e 221 da Lei Maior e se vale de
critério já difundido pelo Regulamento nº 581/2016 (artigo 52, § 2º) para conferir
tratamento isonômico aos prestadores de serviços de acesso condicionado.
Por fim, cumpre salientar que a norma hostilizada não traduz ofensa
aos princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e da livre concorrência.
A esse respeito, a autora afirma que a nova exigência obrigaria as operadoras de
TV a Cabo “a dedicar parcela significativa de sua infraestrutura de redes à
difusão de conteúdos locais em lugares outros, que apenas contam com meras
estações retransmissoras”, e acrescenta que “com essa ocupação injustificada da
rede, as operadoras veem encurtado o espaço de gestão empresarial que têm para
selecionar os conteúdos e os canais que irão compor os pacotes a serem
disponibilizados ao público” (fl. 35 da petição inicial).
Entretanto, os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência
não se revestem de caráter absoluto e devem estar em harmonia com a salvaguarda
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de outros valores constitucionalmente previstos.
Conforme esclarece, em sede doutrinária, o Ministro ROBERTO
BARROSO 19, referidos postulados estão sujeitos à atividade normativa e reguladora
do Estado (artigo 174, caput, da Constituição 20), razão pela qual podem ter seu
conteúdo conformado pela legislação infraconstitucional. Veja-se:
Como já assinalado, nenhum princípio é absoluto. O princípio da livre
iniciativa, portanto, assim como os demais, deve ser ponderado com
outros valores e fins públicos previstos no próprio texto da
Constituição. Sujeita-se, assim, à atividade reguladora e fiscalizadora
do Estado, cujo fundamento é a efetivação das normas constitucionais
destinadas a neutralizar ou reduzir as distorções que possam advir do
abuso da liberdade de iniciativa e aprimorar-lhe as condições de
funcionamento.

Com efeito, a possibilidade de imposição de restrições ao exercício
de tais liberdades é inerente à função estatal de tutela de bens e interesses diversos
no âmbito de uma ordem jurídica democrática, em que referidas disposições
devem ser aplicadas de maneira harmônica 21. A esse respeito, esse Supremo
Tribunal Federal admite o estabelecimento de limitações a prerrogativas
individuais como medida necessária à preservação da integridade do interesse
público e à convivência entre liberdades individuais. Confira-se:
(...) OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM
CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro,
direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque
razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do
princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que
excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas
restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que
respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O
BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os Limites à Atuação Estatal no Controle
de Preços. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, out/dez de 2001, p. 191.
19

“Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para
o setor privado.”

20

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra:
Almedina, 2003, p. 1182; grifou-se.

21
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estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime
jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que
as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem
jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse
social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades,
pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da
ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros
(...).
(MS nº 23.452, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 16/09/1999, Publicação em
12/05/2000).

No mesmo sentido, há diversos precedentes que permitem a
relativização dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência em prol da
concretização de outros valores constitucionais. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONSTITUCIONAL. COMERCIALIZAÇÃO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO. ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA E REGULADORA
DO MERCADO DE COMBUSTÍVEIS. PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR. RESTRIÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL AO
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal
assentou que o princípio da livre iniciativa não pode ser invocado
para afastar regras de regulamentação do mercado e de defesa do
consumidor. Precedentes.
(AI nº 636883 AgR, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Órgão
Julgador: Primeira Turma, Julgamento em 08/02/2011, Publicação em
01/03/2011; grifou-se);
Ação direta de inconstitucionalidade. Código de Trânsito Brasileiro.
Lei que determina a veiculação de mensagens educativas de trânsito em
campanhas publicitárias de produtos da indústria automobilística (Lei
12.006/2009). Alegação de violação da livre iniciativa e da liberdade
de expressão. Não configuração. Cooperação entre o Estado e a
iniciativa privada para aperfeiçoamento da educação de todos no
trânsito. Princípios da proteção ao consumidor e da função social
da propriedade. Improcedência da ação direta. 1. A Lei nº 12.006/2009
acrescentou, no Código de Trânsito Brasileiro, dispositivos que
determinavam a veiculação de mensagens educativas de trânsito em
peças publicitárias de produtos da indústria automobilística (arts. 77-A
e 77-E). 2. As normas não trazem qualquer restrição à plena liberdade
de comunicação das empresas ou à livre iniciativa e não excluem,
ademais, a responsabilidade do Estado em promover, por ato próprio,
publicações de mensagens educativas de trânsito. Trata-se, apenas, de
cooperação da indústria automobilística, consectária da proteção ao
consumidor e da função social da propriedade (princípios da ordem
econômica), na divulgação de boas práticas de trânsito. 3.
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Improcedência da ação direta.
(ADI nº 4613, Relator: Ministro DIAS TOFFOLI, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 20/09/2018, Publicação em
03/12/2018; grifou-se);
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 8.039, de 30 de maio de 1990,
que dispõe sobre critérios de reajuste das mensalidades escolares e dá
outras providências. - Em face da atual Constituição, para conciliar
o fundamento da livre iniciativa e do princípio da livre
concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das
desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça
social, pode o Estado, por via legislativa, regular a política de
preços de bens e de serviços, abusivo que é o poder econômico que
visa ao aumento arbitrário dos lucros. - Não é, pois, inconstitucional
a Lei 8.039, de 30 de maio de 1990, pelo só fato de ela dispor sobre
critérios de reajuste das mensalidades das escolas particulares. (...).
(ADI nº 319 QO, Relator: Ministro MOREIRA ALVES, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 03/03/1993, Publicação em
30/04/1993; grifou-se).

No presente caso, o dispositivo hostilizado não restringe
indevidamente os preceitos constitucionais da livre iniciativa e da livre
concorrência. Como visto, a ampliação do dever de carregamento imposta pelo §
15 do artigo 32 não consiste, a priori, em medida excessivamente onerosa ou
inviável do ponto de vista técnico; ademais, a norma atacada expande o acesso à
informação e à cultura nacional e regional por meio da radiodifusão de sons e
imagens.
Nesses termos, conclui-se que a norma hostilizada é compatível com
o Texto Constitucional.
III – CONCLUSÃO
Ante o exposto, manifesta-se o Advogado-Geral da União pela
improcedência do pedido.
São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer em face do artigo 103, § 3º, da Constituição Federal, cuja juntada aos
autos ora se requer.
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