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CONSULTA

Honram-me

a

Associação

Brasileira

de

Televisão

por

Assinatura – ABTA e o Sindicato Nacional das Empresas Operadoras de
televisão por Assinatura – SETA (“Consulentes”) com consulta relacionada à
constitucionalidade de dispositivo da Lei n° 14.173/21.
Conforme extraio do relato que me foi disponibilizado, em 2011 foi
editada a Lei Federal n° 12.485, regulando a comunicação audiovisual de acesso
condicionado, definida pela própria norma como o “complexo de atividades que permite
a emissão, transmissão e recepção, por meios eletrônicos quaisquer, de imagens, acompanhadas
ou não de sons, que resulta na entrega de conteúdo audiovisual exclusivamente a assinantes”
(art. 2°, V). Especificamente, o debate aqui travado envolve as empresas
prestadoras do serviço de acesso condicionado, definido pela Lei como o “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” (XXIII).
Pois bem, o artigo 32 da Lei n° 12.485/11 criou às empresas
prestadoras dos serviços de acesso condicionado o dever de disponibilizar
gratuitamente, em sua área de operação, o sinal de canais de programação de
distribuição obrigatória para determinadas destinações tidas como de interesse
público, tais como canais institucionais (TV Justiça, TV Senado, TV Câmara, etc.)
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e canais temáticos (canal universitários, canais estatais educativos e culturais,
etc.). O inciso I do artigo 32, entretanto, inseriu nesse chamado dever de
carregamento (traduzido do termo inglês must carry) a obrigatoriedade dos
prestadores de disponibilizar em sua grade canais destinados às geradoras locais
de radiodifusão de sons e imagens, circunscrevendo este dever de transmissão
aos “limites territoriais da área de cobertura da concessão” das respectivas emissoras de
TV. Ou seja, conforme descrito consulta, pela disciplina do inciso I do artigo 32
da Lei n° 12.485/11, nos pacotes de distribuição de TV por assinatura de uma
determinada localidade devem ser incluídos, obrigatória e gratuitamente, os
conteúdos distribuídos pelas geradoras de radiodifusão de sons e imagens que
atuem nessa mesma e bem delimitada região.
Trata-se, pois, de uma política legal de incentivo ao consumo de
conteúdo audiovisual local, a ser custeado pelas empresas que comercializam TV
por assinatura.
Extraio ainda do relato que os §§ 8° e 9° do mesmo artigo 32
criaram exceções a essa obrigatoriedade de carregamento, deixando claro que
nas hipóteses de inviabilidade técnica ou econômica comprovada, cumpre à
Agência Nacional de Telecomunicações – Anatel estabelecer a desoneração de
tal dever, em parte ou integralmente. Neste ponto, é me informado que esse
conceito de inviabilidade técnica ou econômica remete à tecnologia de
distribuição via satélite (DTH), uma vez que a operação de TV por satélite tem
necessariamente abrangência nacional, de modo que o conteúdo transmitido é o
mesmo para todo o país. Assim, seria realmente inviável a entrega direcionada
dos canais de geradoras de TV locais para as suas respectivas áreas de
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concessão,

sendo

igualmente

claro

que

não

seria

nem

técnica

nem

economicamente factível a imposição de que as operadoras de TV por satélite
incluíssem em seus pacotes, de forma uniforme para todo o Brasil, todos os
canais de geração local do país.
De forma a regular o tema a Anatel editou a Resolução n° 581/12,
que tem como objeto disciplinar as condições de exploração e fruição do Serviço
de Acesso Condicionado (SeAC), bem como a prestação do Serviço de TV a Cabo
e do Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via
Satélite (DTH), entre outros. Seu artigo 52 cuidou de tratar dos canais de
programação e distribuição obrigatórios, de certa forma repetindo a disciplina do
artigo 32 da Lei n° 12.485/11. O § 2° desse mesmo dispositivo, entretanto,
estabeleceu o seguinte:
“§ 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 dos demais conjuntos de geradoras e retransmissoras com
as mesmas características.”
Ou seja, estabeleceu a Anatel que, havendo inviabilidade técnica
ou econômica, uma geradora local de radiodifusão de sons e imagens pode se
habilitar para o carregamento obrigatório em uma grade de programação de
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distribuidora de TV por assinatura via satélite, desde que essa geradora local
passe a se estruturar como um conjunto de estações dotado de representatividade
adequada, assim integrado por outras geradoras afiliadas ou mesmo por meras
retransmissoras. Uma estação retransmissora, contudo, configura apenas um
conjunto de aparelhos que reproduz os sinais de uma geradora de televisão, não
produzindo, portanto, conteúdo próprio. Assim, segundo a norma editada pela
Anatel, mostra-se possível o carregamento obrigatório de geradora local
pertencente a um conjunto de estações com representatividade (i) em todas as
regiões geopolíticas do país (ii) com alcance de ao menos um terço da população
brasileira e (iii) no provimento da maior parte da programação por uma das
estações para as demais.
Portanto, a disciplina regulatória instituída adaptou o dever de
carregamento à realidade das operadoras de TV via satélite, equalizando o dever
de promoção de conteúdos locais com as características físicas da tecnologia.
Conforme relata a Consulente, todo este panorama se modificou com a recent e
promulgação da Lei n° 14.173/21. A referida norma efetiva a conversão da MP
n°1.018/20, alterando-a em alguns pontos. No que respeita ao tema aqui tratado,
o artigo 15 da Lei n° 14.173/21 deu nova redação ao § 15 do artigo 32 da Lei n°
12.485/11, para estabelecer o seguinte:
“§ 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,
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e alcance de, no mínimo, 1/3 (um terço) da população brasileira com o
provimento da maior parte da programação por uma das estações.”
A nova redação do dispositivo reproduziu a diretriz regulatória da
Anatel, mas agora como uma regra geral de observância obrigatória para todo o
setor de distribuidoras de TV a cabo. Quer dizer, a partir da sua edição não
apenas as operadoras de TV por satélite devem carregar geradoras locais dotadas
de representatividade regional, mas também as operadoras de TV a cabo, que em
hipótese alguma ensejavam qualquer desafio ao cumprimento da diretriz contida
no inciso I do artigo 32 da Lei n° 12.485/11, justamente porque sempre foram
aptas a distribuir o conteúdo de geradoras local para a sua respectiva localidade.
Ainda conforme relatado, em 24 de junho de 2021 o Partido
Democrático Trabalhista – PDT ingressou junto ao Supremo Tribunal Federal com
a ADI 6921, questionando a constitucionalidade do § 15 do artigo 32 da Lei n°
12.485/2011, com a redação dada pelo artigo 11 da Lei n° 14.173/21. Segundo
se alega, a norma padeceria de dois vícios formais evidentes, um primeiro ligado
à inobservância do devido processo legislativo da medida provisória convertida
por cuidar de matéria estranha ao objeto original da norma (CF, art. 59, V), e
outro relacionado ao descumprimento da proibição contida no artigo 2° da
Emenda Constitucional n° 8/95 e no artigo 246 da Constituição Federal.
Já em 28 de junho o Sindicato Nacional das Empresas Operadoras
de televisão por Assinatura – SETA requereu seu ingresso na lide da ADI 6921
na condição de amicus curiae. Tirando a adoção do rito do artigo 12 da Lei n°
9.868/99, ainda não há decisão do Ministro relator Alexandre de Moraes a respeito
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do ingresso da Consulente na lide. Por outro lado, em 15 de julho de 2021 a
Associação Brasileira de Televisão por Assinatura – ABTA ingressou no Supremo
com a ADI 6931, requerendo igualmente a declaração de inconstitucionalidade da
nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11. Além dos vícios elencados
pelo PDT, tanto a SETA quanto a ABTA alegam a existência de outros vícios
materiais no dispositivo, notadamente a restrição desproporcional à livre
iniciativa das empresas distribuidoras de TV a cabo, que além do dever de
distribuir localmente tantas quantas sejam as geradoras locais existentes, ainda
terão de carregar o sinal dessas geradoras locais para outros pontos do país,
desde que elas se estruturem em conjuntos de estações. Ou seja, segundo
alegam as Consulentes, ao misturar indevidamente critérios técnicos, o que faz o
dispositivo questionado é obrigar que as distribuidoras de TV a cabo transmitam
gratuitamente conteúdos gerados numa localidade, mas não apenas para essa
localidade (o que já ocorria), e sim para qualquer outro ponto do país em que haja
uma simples estação de retransmissão.
Este, em linhas gerais, o contexto da presente consulta.
Preocupam-se a SETA e a ABTA a respeito da constitucionalidade da nova
redação do § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11, tal como dada pelo artigo 11
da Lei n° 14.173/21, mas não apenas sob a perspectiva formal, mas
principalmente em relação ao mérito em si da norma. Para as Consulentes o novo
dispositivo ofende os princípios da livre iniciativa e da segurança jurídica, bem
como ao postulado da proporcionalidade.
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Assim é que a consulta que me foi dirigida se desdobra nas
seguintes indagações objetivas, por meio das quais o presente texto procurará
dar conta:

1)

É possível dizer que a emenda parlamentar que deu origem à
nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 consiste
em matéria tematicamente estranha ao teor original da Medida
Provisória nº 1.018/20?

2)

Mais especificamente falando, haveria algum vínculo jurídico
entre, de um lado, (i) uma norma que reduz os valores da Taxa
de Fiscalização de Instalação, da Contribuição para o Fomento
da

Radiodifusão

Pública

e

da

Contribuição

para

o

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional e, de
outro, (ii) um dispositivo que disciplina o carregamento
obrigatório de canais por distribuidoras de TV por assinatura?
É correto dizer que a nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei
nº 12.485/11 é incompatível com o propósito original da Medida
Provisória nº 1.018/20, que era o de desonerar o setor de
telecomunicações?
3)

Pode-se afirmar que, pelas balizas jurisprudenciais do STF
(notadamente, as fixadas na ADI 5.127), a emenda resultante
na nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11
9

desborda do

espaço

franqueado

ao

poder

de

emenda

parlamentar na apreciação de medidas provisórias?
4)

O § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11, com a redação atribuída
pelo artigo 11 da Lei nº 14.173/21, viola o artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 8/95 e o artigo 246 da Constituição Federal?
Em termos de integridade e funcionalidade do processo
legislativo

constitucional,

é

acertado

entender

que

as

vedações materiais às medidas provisórias incidem, também,
sobre as emendas parlamentares apresentadas durante a
apreciação legislativa da matéria?
5)

Poder-se-ia dizer que as limitações materiais às medidas
provisórias seriam prerrogativas disponíveis do Congresso
Nacional, capazes de serem contornadas pela apresentação de
emendas parlamentares durante o processo de conversão em
lei?

6)

A nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 é
materialmente atentatória à Constituição, notadamente (mas
não se limitando) ao princípio da livre iniciativa ao postulado
da proporcionalidade? Haveria algum interesse público ou
valor constitucional subjacente à ampliação do carregamento
obrigatório de canais levado a efeito pela norma impugnada?
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7)

Do ponto de vista técnico ou regulatório, faz algum sentido
transpor, como regra geral, para as operadoras de TV a cabo,
o que era uma regra regulatória excepcional e talhada para as
operadoras de DTH?
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PARECER

Em linhas gerais, a consulta que me foi submetida envolve analisar
o mérito das duas ADIs em trâmite no Supremo Tribunal Federal a respeito do §
15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11, com a redação dada pelo artigo 11 da Lei n°
14.173/21. Há tanto as questões relacionadas aos vícios formais constantes do
processo legislativo quanto os vícios materiais presentes no dispositivo, sejam
os alegados na consulta ou então outros que me parecem igualmente presentes.
Assim, pelo óbvio, pretendo dividir o texto em duas partes
principais.
Em primeiro lugar irei tratar dos vícios formais existentes no
processo legislativo que deu origem ao artigo 11 da Lei n° 14.173/21 (Item I).
Como visto na consulta, o tema a ser enfrentado neste ponto envolve dois
assuntos: (i) a ausência de relação de pertinência temática entre a emenda
parlamentar que deu origem ao dispositivo e o conteúdo original da medida
provisória convertida na Lei n° 14.173/21; e (b) a ofensa à vedação constante na
EC n° 8/95 e ao artigo 246 da Constituição Federal. O mote do tópico será o de
reforçar o que já restou consignado nas ADIs 6921/DF e 6931/DF, vale dizer, a
existência de vícios formais na norma analisada.
E em segundo lugar irei analisar o tema dos vícios materiais
existentes no dispositivo (Item II). Aqui entendo também que há dois pontos a
tratar. Inicialmente entendo ser relevante enfrentar o que chamo de reserva de
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regulação, que é basicamente um espaço constitucionalmente garantido à
incidência da norma editada pelo órgão regulador competente. Entendo que no
presente caso a nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 ofende o
Texto Constitucional na medida em que adentra espaço reservado ao exercício
da competência do ente regulador. Em segundo lugar pretendo também analisar
em qual medida o dispositivo legal em questão afronta os princípios da livre
iniciativa e da proporcionalidade, bem como tecer alguns comentários a respeito
do desvio de poder legislativo. A ideia de todo o tópico será a de demonstrar os
evidentes vícios materiais do dispositivo de forma a configurar a sua
inconstitucionalidade.
Feito isso, creio que estarei em condições de responder aos
quesitos formulados de forma objetiva, dando cabo da consulta.

I. INCONSTITUCIONALIDADE E VÍCIOS FORMAIS DA NOVA REDAÇÃO DO § 15
DO ARTIGO 32 DA LEI N° 12.485/11

Falar em inconstitucionalidade de normas significa perquirir a
conformidade ou desconformidade de atos normativos em face da Constituição
Federal. Daí a observação de Jorge MIRANDA, segundo a qual “[c]onstitucionalidade
e inconstitucionalidade designam conceitos de relação: a relação que se estabelece entre uma
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coisa — a Constituição — e outra coisa — uma norma ou um acto — que lhe está ou não conforme,
que com ela é ou não compatível, que cabe ou não cabe no seu sentido” 1.
Dentre as diversas classificações possíveis, é comum se falar em
incompatibilidades formais e materiais com a Constituição, ou melhor, em
inconstitucionalidade pela existência de vícios formais e vícios materiais no ato
normativo contrastado 2.
Os vícios formais representam aqueles que, embora não afetem o
seu conteúdo, traduzem defeitos de formação do ato normativo em face do texto
constitucional, seja em função da inobservância de diretrizes técnicas ou
procedimentais, ou então pela violação de regras de competência 3. Este último
aspecto é também conhecido na doutrina como inconstitucionalidade formal
subjetiva, a qual representa uma subespécie da modalidade formal e traduz a
existência de vícios de iniciativa ou de competência na formação do ato normativo
questionado 4.
Já os vícios materiais traduzem as incompatibilidades que derivam
do contraste entre a norma analisada e princípios ou comandos existentes no
texto constitucional. Além disso, isto é, além dessa análise direta da norma em
face do texto constitucional, a inconstitucionalidade material busca também a
aferição entre a compatibilidade da norma com os fins constitucionalmente
1

Contributo para Uma Teoria da Inconstitucionalidade, Coimbra: Coimbra Editora, 2007, página 11.

Cf. MENDES, Gilmar Ferreira et al., Curso de Direito Constitucional, 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, página 1061; SILVA,
José Afonso, Curso de Direito Constitucional Positivo, 42ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2019, página 49.
2

3

Cf. MENDES, Gilmar Ferreira et al., Curso de Direito Constitucional, op. cit., página 1061.

4

Cf. NOVELINO, Marcelo, Curso de Direito Constitucional, 10ª ed., Salvador: JusPODIVM, 2015, página 190.

14

previstos ou então a observância da regra da proporcionalidade. Aqui o tema toca
com os chamados desvio de poder legislativo e excesso de poder legislativo 5,
conforme tratarei mais adiante no texto.

I.1. A MP 1.018/21 e a flagrante violação ao devido processo legislativo:
inconstitucionalidade formal pela ofensa ao dever de pertinência temática
entre o texto original e as respectivas emendas

Como se viu, a redação aqui discutida do § 15 do artigo 32 da Lei
nº 12.485/11 se origina na Medida Provisória n° 1.018/21, cujo texto original
cuidava unicamente de atualizar valores de contribuições distintas atrelados a
serviços suportados por meio de satélite.
Seu artigo 1° tratava de atualizar os valores das Taxas de
Fiscalização e Instalação devidas pelas concessionárias, permissionárias e
autorizatárias de serviços de telecomunicações e de uso de radiofrequência ao
FISTEL, nos termos da Lei n° 5.070/66. Seu artigo 2° cuidava de atualizar os
valores devidos a título de Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública,
segundo estabelecido pelo artigo 32 da Lei n° 11.652/08. Por fim, o artigo 3° da
referida Medida Provisória tratava de atualizar a tabela de valores devidos em
face da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional – Condecine, prevista nos artigos 32 e seguintes da MP n° 2.228-1/01.

5

Cf. MENDES, Gilmar Ferreira et al., Curso de Direito Constitucional, op. cit., páginas 1063-1065.
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Ou seja, o escopo temático da MP n° 1.018/21 era o atualizar valores devidos a
fundos e contribuições em geral decorrentes da prestação de serviços suportados
por meio de satélite.
Entretanto, o Projeto de Lei de Conversão – PLV n° 8/21, de
autoria do Deputado Federal Paulo Magalhães e que supostamente deveria cuidar
apenas da conversão da MP n° 1.018/21 ou de temas correlatos, resolveu regular
matéria absolutamente distinta. Seu artigo 11, como se viu na consulta, tratou de
alterar o § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11 de forma a ampliar significativa e
desproporcionalmente o dever de carregamento das empresas prestadoras de
serviços de acesso condicionado.
Diante desse quadro, parece-me inquestionável reconhecer a clara
disparidade temática existente entre o teor original da MP n° 1.018/21 e o artigo
11 do texto final, inserido por emenda parlamentar nos termos do PLV n° 8/21.
A norma original, viu-se acima, tinha como escopo apenas renovar
valores devidos a fundos e contribuições por conta da prestação de serviços
suportados por meio de satélite. Tratava-se, assim, de uma norma de caráter
eminentemente fiscal, que tinha como objetivo único atualizar valores devidos
pela incidência de taxas (Taxas de Fiscalização e Instalação) ou de contribuições
pela intervenção no domínio econômico (Contribuição para o Fomento da
Radiodifusão Pública e Condecine). Já o artigo 11 do PLV n° 8/21 nada tem a ver
com tributação. O dispositivo regula o dever de carregamento obrigatório de
geradoras

locais

pelas

empresas

prestadoras

de

serviços

de

acesso

condicionado, incidindo em matéria técnica relativa às telecomunicações.
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Ou seja, ao passo que a medida provisória original tratava de tema
fiscal, de desoneração do setor telecomunicações, a emenda inserida por conta
do projeto de lei de conversão buscou regular matéria técnica relativa à
comunicação audiovisual de acesso condicionado. Mostra-se inquestionável,
portanto, o acerto da afirmação das Consulentes de que o comando inserido pela
emenda se mostra tematicamente contrário ao teor original da MP n° 1.018/21:
enquanto a MP tinha o declarado propósito de desonerar o setor de
telecomunicações (pela redução de tributos incidentes sobre satélites), a emenda
o onerou (pelo alargamento de um dever regulatório atinente a TVs a cabo).
A disparidade temática de ambos os comandos, a meu ver, não
pode nem mesmo ser questionada.
E é nesse contexto que o debate já adentra ao tema da
inconstitucionalidade formal da norma. Como se sabe, a prática parlamentar de
inserir nas MPs dispositivos desconexos via emenda sempre se mostrou
problemática. Tais ‘jabutis’ ou ‘contrabandos legislativos’ 6, para usar o jargão
parlamentar, sempre foram considerados ilegítimos em alguma medida porque
representavam o aproveitamento do trâmite acelerado das medidas provisórias
para inserir disciplinas de matérias incompatíveis com o objeto central da medida,
geralmente já discutidos e rejeitados nas casas legislativas. Justamente por isso
têm sido considerados atos atentatórios ao que disciplinam os artigos 1°, caput
e parágrafo único, 2º, 5°, caput e inciso LIV, todos da Constituição Federal.

Cf. OLIVEIRA, Clarice G.; JÚNIOR, José Levi Mello do Amaral, Medida Provisória e Controle de Constitucionalidade:
relevância, urgência e pertinência temática, in Revista Brasileira de Políticas Públicas, v. 7, nº 3, Brasília: UniCEUB, página
757.
6
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Do ponto de vista da doutrina, a inserção de emendas sem
pertinência temática com o objeto central da medida provisória constitui violação
do direito ao devido processo legislativo, na exata medida em que os prazos
exíguos de tramitação dessa modalidade legislativa prejudicam o exame
aprofundado e a participação de atores interessados no debate, tornando a
matéria inserida, ela mesma, imune a emendas 7.
Todo esse debate, como se sabe, encontra amplo respaldo na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Aliás, foi o próprio STF que fulminou
essa modalidade de inconstitucionalidade formal, como se vê no acórdão
proferido na ADI 5.127/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber. O caso envolvia
a edição de uma medida provisória cujo objeto englobava diversos temas
desconexos (como Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento de
Infraestrutura da Indústria Petrolífera nas Regiões Norte, Nordeste e CentroOeste, Regime Especial de Aquisição de Computadores para uso Educacional,
ajustes no Programa Minha Casa Minha Vida, Taxa de Fiscalização dos mercados
de seguro, etc.), a qual foi posteriormente emendada pelo Parlamento para
regular a profissão de contador. Segundo decidiu o Supremo a ausência de
pertinência temática entre o objeto da MP e a emenda superveniente configurava
uma espécie de inconstitucionalidade formal pela ofensa ao devido processo
legislativo. Eis a emenda do julgado:
“DIREITO
CONSTITUCIONAL.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. EMENDA PARLAMENTAR EM PROJETO
Cf. OLIVEIRA, Clarice G.; JÚNIOR, José Levi Mello do Amaral, Medida Provisória e Controle de Constitucionalidade, op. cit.,
página 759.
7
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DE CONVERSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. CONTEÚDO
TEMÁTICO DISTINTO DAQUELE ORIGINÁRIO DA MEDIDA
PROVISÓRIA. PRÁTICA EM DESACORDO COM O PRINCÍPIO
DEMOCRÁTICO E COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (DEVIDO
PROCESSO LEGISLATIVO).
1. Viola a Constituição da República, notadamente o princípio democrático
e o devido processo legislativo (arts. 1º, caput, parágrafo único, 2º, caput,
5º, caput, e LIV, CRFB), a prática da inserção, mediante emenda
parlamentar no processo legislativo de conversão de medida provisória
em lei, de matérias de conteúdo temático estranho ao objeto originário da
medida provisória.
2. Em atenção ao princípio da segurança jurídica (art. 1º e 5º, XXXVI,
CRFB), mantém-se hígidas todas as leis de conversão fruto dessa prática
promulgadas até a data do presente julgamento, inclusive aquela
impugnada nesta ação.
3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente por maioria
de votos.”
(ADI 5.127/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
11.05.2016)
Aqui vale notar que o Supremo conferiu efeitos prospectivos à
decisão

proferida,

deixando

claro

que

somente

seriam

consideradas

inconstitucionais normas sem pertinência temática com as respectivas medidas
provisórias acaso editadas após o referido julgamento, ou seja, a partir de
15.10.2015. E nesse contexto há logicamente outros precedentes do Supremo
reiterando a diretriz da inconstitucionalidade formal, mas que deixam de aplicar
concretamente o entendimento firmado justamente em respeito aos efeitos ex
nunc consagrados na ADI 5.127/DF. Eis alguns exemplos:
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“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 5.012/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
01.02.2018)
***************************
“1. Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Lei 12.514/2011.
Conselhos Profissionais. Anuidade. 3. Constitucionalidade formal. 4.
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Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, embora
reconheça a inconstitucionalidade da introdução de emendas
parlamentares a Projetos de Medidas Provisórias sem pertinência
temática com o tema originário da MP, conferiu efeitos prospectivos à
referida decisão. ADIs 5.127, 4.697 e 4.762. 5. Efeito vinculante e eficácia
erga omnes das decisões proferidas em controle concentrado. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento.”
(AgR RE 821.796/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar
Mendes, DJe de 08.11.2017)
***************************
“AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO
CONJUNTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSELHOS PROFISSIONAIS.
AUTARQUIAS FEDERAIS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE INTERESSE
PROFISSIONAL. ANUIDADES. ART. 149 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR. PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
LEGALIDADE
TRIBUTÁRIA.
PRATICABILIDADE. PARAFISCALIDADE. LEI FEDERAL 12.514/2011.
1. A jurisprudência desta Corte se fixou no sentido de serem os conselhos
profissionais autarquias de índole federal. Precedentes: MS 10.272, de
relatoria do Ministro Victor Nunes Leal, Tribunal Pleno, DJ 11.07.1963; e
MS 22.643, de relatoria do Ministro Moreira Alves, DJ 04.12.1998.
2. Tendo em conta que a fiscalização dos conselhos profissionais envolve
o exercício de poder de polícia, de tributar e de punir, estabeleceu-se ser
a anuidade cobrada por essas autarquias um tributo, sujeitando-se, por
óbvio, ao regime tributário pátrio. Precedente: ADI 1.717, de relatoria do
Ministro Sydney Sanches, Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003.
3. O entendimento iterativo do STF é na direção de as anuidades cobradas
pelos conselhos profissionais caracterizarem-se como tributos da espécie
‘contribuições de interesse das categorias profissionais’, nos termos do
art. 149 da Constituição da República. Precedente: MS 21.797, Rel. Min.
Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 18.05.2001.
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4. Não há violação à reserva de lei complementar, porquanto é
dispensável a forma da lei complementar para a criação das contribuições
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais. Precedentes.
5. Em relação à ausência de pertinência temática entre a emenda
parlamentar incorporada à Medida Provisória 536/2011 e o tema das
contribuições devidas aos conselhos profissionais em geral, verifica-se
que os efeitos de entendimento da ADI 5.127, de relatoria da Ministra
Rosa Weber e com acórdão por mim redigido, não se aplica à medida
provisória editada antes da data do julgamento, uma vez que a este foi
emprestada eficácia prospectiva.
6. A Lei 12.514/2011 ora impugnada observou a capacidade contributiva
dos contribuintes, pois estabeleceu razoável correlação entre a
desigualdade educacional e a provável disparidade de rendas auferidas
do labor de pessoa física, assim como por haver diferenciação dos valores
das anuidades baseada no capital social da pessoa jurídica contribuinte.”
(ADI 4.697/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de
30.03.2017)
Portanto, de plano já me parece presente aqui um vício formal
flagrante na atual redação do § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11. O PLV n°
8/21, que converteu a MP n° 1.018/21 na Lei n° 14.173/21, inseriu matérias
absolutamente estranhas ao objeto original da MP, sem qualquer pertinência
temática.
Nada ajuda argumentar que os preceitos introduzidos no texto da
MP dizem proximamente com telecomunicações pois há uma diferença polar entre
normatizar taxas de fiscalização e instalação incidentes sobre um dado serviço
(objeto original) e introduzir um pacote de disposições novidadeiras, como a que
se comenta aqui (must carry totalmente imprevisto na regulamentação setorial).
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Da mesma forma, nenhuma lógica haveria em se alegar que, por atualizar valores
da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (prevista na Lei n°
11.652/08), a MP já tratava de incentivos à radiodifusão, tal como feito pela
emenda. A realidade, porém, vai em sentido oposto: a MP reduziu um tributo que,
incidente sobre telecomunicações, serve para fomentar a radiodifusão. Ou seja,
a MP a esse respeito desonerava e incentivava o setor de telecomunicações, o
que escancara ainda mais a ausência de pertinência temática entre a norma
original e a emenda inserida.
Há, assim, evidente inconstitucionalidade formal no dispositivo
analisado, consubstanciado na ofensa ao princípio democrático, à separação
entre os poderes da República e à garantia do devido processo legislativo.
Como anotou a Ministra Rosa Weber quando do julgamento da ADI
5.127/DF, a introdução de matéria estranha ao objeto da medida provisória não
configura mera formalidade, mas sim procedimento antidemocrático na exata
medida em que, “intencionalmente ou não, subtrai do debate público e do ambiente deliberativo
próprios ao rito ordinário dos trabalhos legislativos a discussão sobre as normas que irão regular
a vida em sociedade”. Daí sua conclusão de que a prática configura violação ao
direito fundamental ao devido processo legislativo, retirando da coletividade a
garantia de que somente terão suas vidas impactadas pela existência de normas
jurídicas respeitadoras das diretrizes constitucionais 8.

Eis o mencionado trecho do voto da Ministra Rosa Weber na ADI 5.127/DF: “O que tem sido chamado de contrabando
legislativo, caracterizado pela introdução de matéria estranha a medida provisória submetida à conversão, não denota, a meu
juízo, mera inobservância de formalidade, e sim procedimento marcadamente antidemocrático, na medida em que,
intencionalmente ou não, subtrai do debate público e do ambiente deliberativo próprios ao rito ordinário dos trabalhos legislativos
a discussão sobre as normas que irão regular a vida em sociedade. (...) Não se trata em absoluto de apenas de aproveitar o
8
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E como tanto a MP n° 1.018/21 quanto a Lei n° 14.173/21 são
posteriores à fixação do entendimento exarado na ADI 5.127/DF pelo Supremo,
então todas as diretrizes ali elencadas são evidentemente aplicáveis no presente
caso.

Ou

seja,

a

meu

ver

mostra-se

inegável

o

reconhecimento

da

inconstitucionalidade formal da atual redação do § 15 da Lei n° 12.485/11.

I.2. Violação à vedação constante na EC n° 8/95 e no artigo 246 da
Constituição Federal

O segundo ponto que me cabe em relação ao aspecto dos vícios
formais do dispositivo envolve o próprio objeto da regulação do dispositivo aqui
analisado, vale dizer, o setor de telecomunicações.
Com efeito, é sabido que a Emenda Constitucional n° 8/95 cuidou
de alterar o inciso XI e a alínea ‘a’ do inciso XII do artigo 21 da Constituição
Federal. Nesse aspecto, autorizou a União a “explorar, diretamente ou mediante
autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que
disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos
institucionais”. A logica da nova disciplina constitucional serviu para admitir a
delegação da prestação dos serviços públicos de telecomunicações à iniciativa

rito mais célere para fazer avançar o processo legislativo, supostamente sem prejuízo. A hipótese evidencia violação do direito
fundamental ao devido processo legislativo – o direito que têm todos os cidadãos de não sofrer interferência, na sua esfera
privada de interesses, senão mediante normas jurídicas produzidas em conformidade com o procedimento constitucionalmente
determinado”.
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privada, retirando a exigência de que essa outorga fosse feita apenas a empresas
sob controle acionário estatal.
O artigo 2° da referida EC n° 8/95, entretanto, estabeleceu ser
“vedada a adoção de medida provisória para regulamentar o disposto no inciso XI do art. 21 com
a redação dada por esta emenda constitucional”.
Já em 2001 foi editada a Emenda Constitucional n° 32, alterando
a disciplina de diversos dispositivos da CF. Conferiu-se, nesse contexto, nova
redação ao artigo 246 da Constituição, no sentido de determinar ser “vedada a
adoção de medida provisória na regulamentação de artigo da Constituição cuja redação tenha sido
alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta
emenda, inclusive”. E como visto acima, este é rigorosamente o caso dos serviços
de telecomunicações, que tiveram sua regulação constitucional alterada por
emenda constitucional editada no curso de 1995.
Conforme anota José Levi Mello do AMARAL JÚNIOR, o contexto
destas duas vedações envolve um acordo feito entre a Presidência da República
e o Congresso Nacional durante as reformas constitucionais havidas no final dos
anos 1990 e início dos 2000. Em suas palavras:
“O Governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) propôs diversas
reformas constitucionais. Eram relativas, no primeiro momento, à ordem
econômica. Houve, então, negociação política para que as inovações que
viessem a ser aprovadas não fossem objeto de regulamentação por meio
de medida provisória.
Assim, a Emenda Constitucional n. 5, de 15 de agosto de 1995 (gás
canalizado), a Emenda Constitucional n. 8, de 15 de agosto de 1995
(telecomunicações), e a Emenda Constitucional n. 9, de 11 de novembro
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de 1995 (petróleo), possuem normas que vedam a edição de medida
provisória no que se refere à regulamentação das inovações por elas
introduzidas.
Por outro lado, as Emendas Constitucionais ns. 6 e 7, ambas também de
15 de agosto de 1995, acrescentaram o art. 246 à Constituição, cuja
vedação às medidas provisórias é relativa a qualquer matéria objeto de
emenda posterior ao início do Governo de Fernando Henrique Cardoso.
Portanto, o art. 246 – de modo imediato – decorre do referido acordo
político levado a efeito para aprovar as reformas constitucionais. Com
isso, todas as inovações à Constituição de 1988, feitas por meio de
emendas constitucionais promulgadas a partir de 1995, somente
admitiriam regulamentação com o efetivo concurso – desde o início do
processo legislativo – do Congresso Nacional.” 9
De todo modo, a questão relevante aqui é que há dois comandos
de estatura constitucional bastante claros vedando a edição de medidas
provisórias regulando os serviços de telecomunicações. E o indigitado § 15 do
artigo 32 da Lei n° 12.485/11, que versa sobre o serviço de acesso condicionado,
espécie de serviço de telecomunicações, é resultado da edição justamente de
uma medida provisória convertida em lei. Portanto, sem tergiversações, pareceme inquestionável que o dispositivo legal aqui analisado padece de vício formal
claro, eis que decorrente de medida provisória vedada pela própria Constituição.
Em outras palavras, a atual redação do § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11 se
mostra formalmente inconstitucional por ter se originado em medida provisória
(MP n° 1.018/21) cuja própria existência é rechaçada pela Constituição.

Art. 246, in CANOTILHO, J. J. Gomes et al. (cords.), Comentários à Constituição do Brasil, 2ª ed., São Paulo: Saraiva,
2018, página 2285.
9
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Embora haja quem alegue que tais vedações somente alcançariam
o específico objeto de alteração das emendas constitucionais, e não todo o
substrato normativo anteriormente já existente 10, o fato é que não tem sido essa
a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 246 da CF. Tanto
assim é que recentemente a Corte foi instada a analisar a constitucionalidade da
MP n° 954/20, que tratava especificamente do compartilhamento de dados por
empresas de telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado
e de Serviço Móvel Pessoal com o IBGE, de forma a auxiliar a produção estatística
oficial durante a pandemia do coronavírus (ADI MC-Ref 6.387/DF). Embora a
norma tenha tido sua eficácia suspensa pela concessão de medida cautelar, o
voto proferido do Ministro Gilmar Mendes deixou claro que a edição de medidas
provisórias versando sobre os serviços de telecomunicações implica ofensa ao
artigo 2° da EC n° 8/95 e ao artigo 246 da Constituição Federal:
“De toda sorte, fato é que a MP institui uma obrigação aos delegatários
de serviços de telecomunicações. Até mesmo por isso a norma previu a
oitiva do Poder Concedente, qual seja a Agência Nacional de
Telecomunicações, para a definição do procedimento de disponibilização
dos dados (art. 2°, § 1°).
Todavia, por expressa previsão contida no art. 2° da Emenda
Constitucional 8/1995, que promoveu a liberalização do setor de
telecomunicações, tornou-se vedado o uso de medida provisória para
dispor sobre o regime jurídico de prestação desses serviços. (...)
Considerando que a MP 954/2020 interfere diretamente no regime de
prestação dos serviços de telecomunicações, torna-se clara a
inconstitucionalidade formal, porquanto estar-se-ia utilizando medida
provisória ‘para regulamentar o disposto no inciso XI do art. 21’.
10

Cf. AMARAL JÚNIOR, José Levi Mello, Art. 246, op. cit., página 2286.
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Sob outra ótica, a inconstitucionalidade formal da MP poderia também ser
reconhecida face ao art. 246 da Constituição Federal de 1988, com a
redação dada pela Emenda Constitucional 32/2001, que, com o objetivo
de vedar a regulamentação dos setores de telecomunicações e de
petróleo por meio de medida provisória, estabeleceu:
Art. 246. É vedada a adoção de medida provisória na regulamentação de
artigo da Constituição cuja redação tenha sido alterada por meio de
emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta
emenda, inclusive.
Assim, considerando que a norma impugnada tem como objetivo central
dispor sobre ‘compartilhamento de dados por empresas de
telecomunicações prestadoras de Serviço Telefônico Fixo Comutado e
de Serviço Móvel Pessoal com a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística’ e que esta matéria se insere no âmbito da
regulamentação do art. 21, inciso XI, da CF, resta reconhecida a
inconstitucionalidade formal da medida provisória.” 11
(ADI MC-Ref 6.387/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe de 12.11.2020)
Assim, inegável que a atual redação do § 15 da Lei n° 12.485/11
padece de flagrante inconstitucionalidade já que, tal como no recentíssimo
precedente analisado pelo Supremo, foi introduzida no mundo jurídico via medida
provisória e interfere diretamente no regime de prestação dos serviços de
telecomunicações (serviços de acesso condicionado – art. 2°, XXIII).
E o fato de o dispositivo ter sido inserido na MP n° 1.018/20 por
meio de emenda parlamentar, ao meu ver, mostra-se absolutamente irrelevante
para afastar o vício. De um lado porque o Texto Constitucional não faz nenhuma

11

ADI MC-Ref 6.387/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12.11.2020.
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ressalva a esse respeito. De outro porque a possibilidade de se propor emendas
nas medidas provisórias configura atribuição elementar das casas do Congresso
Nacional, de modo que, quando a Constituição veda que determinada matéria seja
veiculada por meio de medida provisória ela colhe todos os comandos normativos
produzidos durante a tramitação dessa modalidade normativa especial, que, como
se sabe, é marcada pela breve duração de sua tramitação e pela apreciação
concentrada de seu teor em comissão mista. Pensar o contrário significaria
utilizar o Texto Constitucional para legitimar a subtração de determinadas
matérias do debate público e do ambiente deliberativo próprios do devido
processo legislativo.

II. INCONSTITUCIONALIDADE E VÍCIOS MATERIAIS DA NOVA REDAÇÃO DO §
15 DO ARTIGO 32 DA LEI N° 12.485/11

Volto a atenção agora aos vícios materiais contidos no § 15 do
artigo 32 da Lei n° 12.485/11, com a redação dada pela Lei n° 14.173/21. Neste
momento, interessa-me explorar as incompatibilidades existentes entre o
dispositivo analisado e determinados comandos contidos no texto constitucional.
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II.2. A violação à reserva de regulação da Anatel

Inicio com o que me parece ser o principal vício do dispositivo
analisado, que é a violação à reserva de regulação garantida pela Constituição e
pela legislação à Anatel. Preliminarmente, entretanto, creio ser fundamental
explorar a densidade normativa da norma. Eis, para o que aqui importa, os termos
da redação atacada do artigo 32 da Lei n° 12.485/11:
“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:
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;
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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, 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
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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, 1/3 (um terço) da população brasileira com o
provimento da maior parte da programação por uma das estações.”
Em primeiro lugar, note-se que o indigitado § 15 se relaciona
diretamente com os §§ 12 e 13. Entretanto, enquanto os §§ 12 e 13 definem
critérios gerais e remetem a regulação específica do tema ao órgão regulador, o
§ 15, notadamente a sua parte final que foi acrescida pelo artigo 11 da Lei n°
14.173/21, opta por regular a matéria em sua integralidade. Com efeito, a nova
redação do dispositivo equipara às geradoras locais de caráter privado as
retransmissoras que integrem um conjunto de estações, com presença em todas
as regiões geopolíticas do país e alcance mínimo de 1/3 da população brasileira,
sem nenhum espaço para deliberações regulatórias.
Mas não é só. Em segundo lugar, essa mesma parte final do § 15
se apropriou do critério utilizado no § 2° do artigo 52 da Resolução n° 581/12 da
Anatel. E o fez de forma claramente atécnica, estendendo às prestadoras de
serviço de acesso condicionado via cabo os mesmos regramentos criados

32

especificamente para superar uma dificuldade existente apenas no caso das
distribuidoras via satélite.
Como se viu no relato trazido pelas Consulentes, somente para as
distribuidoras de TV via satélite é que fazia algum sentido disciplinar critérios
para o cumprimento do dever de carregar geradoras locais, justamente porque as
operadoras de SEAC via cabo conseguiam e ainda conseguem naturalment e
ofertar os serviços de modo regionalizado, de forma a assegurar o carregamento
segmentado e direcionado de um canal local para a sua respectiva localidade.
Com a nova redação do dispositivo, as distribuidoras de TV a cabo
possuem a obrigação não apenas de transmitir gratuitamente conteúdos gerados
numa localidade, mas sim para qualquer outro ponto do país em que haja uma
simples estação de retransmissão com certa representatividade.
A meu ver, essa atecnia clara, manifestada na atual redação do
dispositivo, expõe um outro problema de ordem constitucional, que é a
exorbitância da atividade legislativa para além dos limites estabelecidos na
Constituição.
O tema, portanto, remete ao que tem sido chamado de reserva de
regulação, em que as disciplinas constitucional e legal garantem um espaço de
atuação legítima e exclusiva ao regulador do setor. De fato, quando a
Constituição e o legislador conferem a uma agência a prerrogativa de normatizar
um aspecto ou segmento da economia, dando-lhe capacidade normativa de
segundo grau e suprimindo mesmo nesta matéria a competência regulamentar
geral conferida ao chefe do Executivo, o faz no exercício do poder de legislar.
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Nesse caso, confere-se à agência uma autorização para exercer
poder que lhe é próprio, criando assim uma reserva de regulação que interdita
até mesmo a competência normativa do Legislativo. Do mesmo modo que a
reserva de administração representa um domínio reservado à administração
pública contra as ingerências do parlamento 12, a reserva de regulação assegura
um espaço de atuação normativa legítima, própria e exclusiva do regulador 13,
interditando a possibilidade de disciplina por lei 14.
Do ponto de vista técnico, essa reserva de regulação se justifica
pela especificidade da matéria objeto da competência normativa. O Legislativo,
como representante da sociedade, é composto por interesses difusos e não
especializados. A criação de entes reguladores especializados em determinados
setores tidos como complexos (como é o caso das telecomunicações) serve
justamente para arbitrar interesses contrapostos, garantir maior eficiência
setorial e reduzir assimetria informacional (aqui entendida como o déficit

Cf. CANOTILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 7ª ed., Coimbra: Almedina, 2003, páginas
739-740. O tema também já foi referendado pelo Supremo Tribunal Federal, que decidiu que “[o] princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos
administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave
desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido
editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa,
quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode,
em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais” (RE ED
427.574/MG, Segunda Turma, Min. Rel. Celso de Mello, DJe de 10.12.2012).
12

Cf. DEFANTI, Francisco, Reserva de Regulação da Administração Pública, in Revista de Direito Público da Economia –
RDPE, n° 57, Belho Horizonte: Fórum, jan/mar 2017, páginas 153-166.
13

14 Cf. meu Poderes da Administração Pública, FIGUEIREDO, Marcelo (cood.), Novos Rumos para o Direito Público: reflexões

em homenagem à Professora Lúcia Valle Figueiredo, Belo Horizonte: Fórum, 212, página 227.
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existente entre o patamar de informações que o regulado possui sobre a atividade
em relação ao arcabouço de informações acervadas pelo regulador) 15.
Assim, ao Legislador cumpre definir os fins ao setor regulado
(políticas de estado, políticas de governo e políticas públicas), ao passo que ao
regulador compete definir os meios de acordo com seus instrumentos de
regulação a seu dispor. Daí porque a reserva de regulação interdita até mesmo a
disciplina legal, como bem descreve Sérgio GUERRA:
“A tecnicidade do mundo pós-moderno leva ao deslocamento da
competência sobre sistemas complexos do Poder Legislativo para os
reguladores, criando verdadeira ‘reserva do regulador’.
As operações que envolvem sistemas complexos, e que dependem de
escolha de natureza preponderantemente técnica, não se devem incluir
nas matérias reservadas à lei estrita, haja vista que (i) a ‘vontade geral’
não está na técnica (meio) e, sim, no resultado almejado (fim); (ii) o
legislador não tem como exaurir o âmbito dessas questões, de grande
complexidade tecnológica, e até mesmo econômicas, a serem reguladas
paulatinamente em cada subsistema de acordo com o caso concreto.” 16
Esse fator fica explicitado com o equívoco cometido quando da
conversão da MP n° 1.018/20 na Lei n° 14.173/21. A nova redação dada ao § 15
do artigo 32 da Lei n° 12.485/11 repete de forma totalmente equivocada a solução
regulatória criada pela Anatel (Resolução n° 581/12) e dá ensejo à absurda
situação de obrigar distribuidoras de TV a cabo a não apenas transmitir
Cf. meu Agências Reguladoras Independentes: fundamentos e seu regime jurídico, Belo Horizonte: Fórum, 2005,
páginas 48-49.
15

Cf. Discricionariedade, Regulação e Reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas administrativas, 4ª ed., Belo
Horizonte: Fórum, 2017, páginas 138-139.
16
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gratuitamente conteúdos locais gerados para esta localidade, mas sim para
qualquer outro ponto do país em que haja uma simples estação de retransmissão
com certa representatividade. Aqui vale relembrar que, enquanto uma geradora
de conteúdo local representa uma concessionária de serviços de radiodifusão de
sons e imagens que produz conteúdo próprio, uma retransmissora configura
apenas um conjunto de aparelhos que capta os sinais de uma geradora de
televisão, sem qualquer lastro delegatório 17. Ou seja, a atecnia do dispositivo
deixa patente a sua ilegitimidade.
Assim, parece-me que a nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei
n° 12.485/11 se apresenta flagrantemente inconstitucional também por ofensa à
reserva de regulação garantida à Anatel. À Agência compete expedir normas para
o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, inclusive e especialmente
“implementar, em sua esfera de atribuições, a política nacional de telecomunicações” (Lei n°
9.742/97, art. 19). E o que fez o dispositivo questionado foi justamente invadir
este espaço constitucional e legislativamente reservado à Anatel. Portanto, a meu
ver, a ofensa ao inciso XI do artigo 21 e especialmente ao artigo 2° da
Constituição Federal se mostra evidente. A edição do dispositivo aqui analisado
não apenas adentrou espaço normativo próprio do regulador (Anatel) como violou
o princípio da separação dos poderes da República.
O tema, como se sabe, possui respaldo na jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal. O caso paradigmático é a ADI 5.501/DF, em que a
Nos termos do inciso III do artigo 6° do Decreto n° 5.371/05, que aprova o Regulamento do Serviço de Retransmissão de
Televisão e do Serviço de Repetição de Televisão, uma Estação Retransmissora de Televisão “é o conjunto de receptores e
transmissores, incluindo equipamentos acessórios, capaz de captar sinais de sons e imagens e retransmiti-los, simultaneamente
ou não, para recepção pelo público em geral”.
17

36

Corte

declarou

inconstitucional

norma

legal

que

autorizou

o

uso

da

fosfoetanolamina sintética (“pílula do câncer”) em detrimento das competências
da Anvisa. Segundo se decidiu, a lei em questão afrontou as competências
constitucionais do regulador e a separação de poderes. Eis a ementa do julgado:
“SAÚDE – MEDICAMENTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO –
INCONSTITUCIONALIDADE. É inconstitucional ato normativo mediante o
qual autorizado fornecimento de substância, sem registro no órgão
competente, considerados o princípio da separação de poderes e o direito
fundamental à saúde – artigos 2° e 196 da Constituição Federal.”
(ADI 5.501/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe
de 30.11.2020)
Conforme anotado no voto do Ministro Luis Roberto Barroso,
proferido quando da concessão da medida liminar para suspender a eficácia da
norma legal debatida:
“Esse domínio legítimo de atuação administrativa da Anvisa, balizado pela
lei, deve ser respeitado pelas diferentes instâncias de controle, inclusive
pelo Poder Legislativo. Trata-se de uma exigência que decorre
logicamente da separação de poderes. Daí porque a Lei n° 13.269/2016,
ao substituir uma escolha técnica e procedimental da Agência por uma
decisão política do Legislador, interferiu de forma ilegítima no
funcionamento da Administração Pública, em afronta à reserva de
administração e à separação de poderes. Nessa linha, Nuno Piçarra
afirma que ‘o Parlamento não pode dispor do ‘domínio da execução’,
substituindo-se à Administração e executando ele próprio ‘legalmente’ tais
leis, derrogando-as singularmente ou dando ‘instruções de execução’ que
anulem a correspondente função’. Ou seja, se uma lei (a Lei n°
9.782/1999) conferiu a um órgão administrativo (a Anvisa) competência
para conceder registros sanitários a medicamentos, a partir de uma
análise caso a caso e de acordo com o procedimento nela estabelecido,
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não pode o legislador, por meio de outra lei (a Lei n° 13.269/2016) usurpar
a atividade executória, subvertendo casuisticamente o sistema regulatório
vigente. (...)
As razões que impõem essa deferência são simples. A Anvisa recebeu da
ordem jurídica a atribuição de realizar o controle sanitário dos
medicamentos, porque detém as melhores condições institucionais para
tomar tais decisões. Tais capacidades referem-se aos maiores níveis de
informação, de expertise, de conhecimento técnico e aptidão operacional
em relação ao procedimento de registro sanitário, marcado por grande
complexidade. Por isso, também à luz da análise comparativa das
capacidades institucionais dos diferentes Poderes, não seria legítimo
transferir do Poder Executivo para o Legislativo a decisão sobre a
autorização de uso de substância que não passou pelo crivo da autarquia
responsável.”
(ADI MC 5.501/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio,
DJe de 31.07.2017)
Em

outra

oportunidade,

a

Ministra

Cármen

Lúcia

monocraticamente reconheceu a prevalência da reserva de regulação do
regulador até mesmo em face do poder Executivo:
“MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO RDC N.
14/2012. RESTRIÇÃO AO USO DE ADITIVOS NOS PRODUTOS
FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO. RESTRIÇÃO POR
RESOLUÇÃO. COMPETÊNCIA NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO
DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.874. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.
PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS. (...)
DECIDO. (...)
8. Tem-se nos votos proferidos naquela assentada ser a compatibilidade
constitucional da Resolução RD n. 14/2012 fruto do exercício do poder
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regulamentador atribuído constitucionalmente à Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Anvisa.
Ao refutar a competência normativa daquela agência para definir normas
e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido
de carbono nos cigarros e restringindo o uso dos denominados aditivos
nos produtos fumígenos derivados do tabaco, a pretexto de ofensa ao
princípio da legalidade, o Desembargador Relator da Apelação n.
1029408-24.2018.4.01.0000 parece ter se afastado do decidido no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.784.
A circunstância de não se ter obtido a maioria absoluta de votos
necessária à declaração de (in)constitucionalidade e consequente
atribuição de efeito vinculante e erga omnes, na assentada de julgamento
de 1º.2.2018, não afasta a competência das instâncias ordinárias para
reapreciar a compatibilidade da Resolução RDC n. 14/2012 com a ordem
constitucional e a legislação vigente, podendo fazê-lo em sede liminar
(como se deu na espécie vertente) sem que tanto represente
contrariedade ao art. 97 da Constituição da República.
E quanto ao atendimento ao princípio da reserva legal em razão da edição
da Resolução RDC n. 14/2012, esse tema parece superado pela decisão
apontada como paradigma de cotejo, pela qual reafirmada a competência
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa para expedir normas
regulamentadoras, em especial, as destinadas à salvaguarda da saúde
pública.”
(Rcl 32.787/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31.01.2019)
Assim, também por este aspecto a nova redação do § 15 do artigo
32 da Lei n° 12.485/11 me parece ser contrária ao texto da Constituição Federal.
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II.3. Violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da
proporcionalidade

Dando sequência à análise, passo agora a sindicar a norma
questionada em face dos vetores da livre iniciativa e da proporcionalidade, tal
como posto na consulta.

II.2.a. Supressão indevida do direito à livre iniciativa

Como se sabe, a livre iniciativa representa o cerne do sistema
econômico-constitucional

brasileiro,

tendo

sido

arrolada

pela

CF

como

fundamento da República (art. 1°, IV) e como fundamento da ordem econômica
(art. 170, caput).
Nesse contexto, parece-me que a livre iniciativa se traduz na
liberdade de escolha e de livre exercício de atividade econômica dos indivíduos,
a qual encontra fundamento na autonomia pública e privada dos cidadãos,
enquanto agentes morais, independentes e capazes de exercer livremente suas
escolhas. Conforme explica Gaspar Ariño ORTIZ, o direito de livre iniciativa,
além de possuir existência autônoma (“[s]in libertad, aunque exista propiedad, no puede
existir empresa, sino organización burocrática, estatalizada o no”), também representa uma
expressão dos direitos de propriedade, de livre escolha da profissão ou ofício, do
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direito ao trabalho, da liberdade de se estabelecer ou de circular pelo território
nacional, da liberdade contratual e da dignidade da pessoa humana 18.
Daí porque, em sua opinião, trata-se de “una libertad real, porque es
consecuencia obligada de las demás libertades de la persona19” Engloba, deste modo, a
capacidade dos particulares de, nos termos do sistema jurídico vigente, iniciar
um ofício, organizar-se empresarialmente, obter lucro, competir por mercados,
contratar e se apropriar do resultado obtido 20.
Mas como todo direito subjetivo, a livre iniciativa não se coloca
como um valor absoluto. Cumpre ao poder público regular a ordem econômica
(CF, art. 174) de forma a balancear os fundamentos elencados no caput do artigo
170. O dispositivo, como visto, previu um complexo equilíbrio entre o princípio
vetorial da livre iniciativa, de um lado, e os objetivos da valorização do trabalho
humano, da existência digna e da justiça social, de outro.
Avançando no texto constitucional, parece-me claro o dever de
conivência harmônica entre a livre iniciativa com alguns princípios de reserva à
intervenção estatal, como a propriedade privada (inciso II) e a livre concorrência
(inciso IV), da mesma forma como demandam respeito ao dever de redução das
desigualdades regionais e sociais (inciso VII) ou então à busca do pleno emprego
(inciso VIII).

18

Principios de Derecho Público Econômico, 3ª ed., Granada: Comares, 2004, páginas 254-255.

19

Principios de Derecho Público Econômico, op. cit., página 255.

Cf. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo, Ordem Econômica e Desenvolvimento na Constituição de 1988, Rio de
Janeiro: APEC, 1989, página 27.
20
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Esta tensão de valores antagônicos revela, a meu ver, uma
necessidade de conformação da atividade regulatória estatal, a qual, sem
prescindir do campo da liberdade econômica (livre iniciativa), justifica uma
intervenção reguladora apta a (i) assegurar as condições de permanência da
liberdade econômica (assegurar a livre concorrência) e (ii) implementar objetivos
de interesse geral (redução das desigualdades, pleno emprego, etc.) 21.
Quer dizer, a Constituição atribui ao Estado competência para
exercer o papel de agente regulador da economia. Porém, tal competência admite
infinitas gradações, sempre combinando o vetor da livre iniciativa com os demais
objetivos consagrados pelo Texto Constitucional. A atividade regulatória,
portanto, pressupõe uma calibragem ótima entre liberdade e restrição da conduta
privada em seara econômica, tendo como objetivo principal garantir a
implementação de pautas públicas em área regida pela liberdade. Trata-se,
assim, de uma atividade estatal que deve se mostrar sensível aos valores que
pretende buscar, sem descurar de sua essência de intervenção na esfera de
liberdade dos atores privados.
Nesse contexto, fica fácil reconhecer a inconstitucionalidade da
disciplina instituída pela nova redação dada ao § 15 do artigo 32 da Lei n°
12.485/11 pela violação ao direito de livre iniciativa.
Nenhum sentido há em obrigar que distribuidoras de TV a cabo
financiem a transmissão de conteúdos locais para pontos distantes dessa
21 Cf. meu Limites à Abrangência e à Intensidade da Regulação Estatal, in Revista de Direito Público da Economia – RDPE,

n° 01, Belo Horizonte: jan/mar 2003, páginas 74-75.
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localidade. Inexiste fundamento constitucional aí. Não se trata de asseguramento
da soberania nacional, de proteção da propriedade privada e de sua função social,
do respeito à livre concorrência, da defesa do consumidor, do meio ambiente ou
da redução das desigualdades regionais ou sociais. Diferentemente da regra
anterior, que consagrava uma política de incentivo ao consumo da produção
audiovisual local, a disciplina atual não encontra amparo na Constituição Federal.
Por isso, o que fez o novo dispositivo, a meu ver, foi violar o direito
de livre direção empresarial das distribuidoras de TV a cabo (integrante do
contexto da livre iniciativa), a qual lhe assegura a liberdade de realizar
investimentos e gerir seus ativos de acordo com suas estratégias comerciais e
metas competitivas, bem como de fixar livremente seus preços 22.
Ao determinar o carregamento gratuito das geradoras locais para
locais distantes, a norma questionada obriga que as distribuidoras financiem
atividade estranha à condução de seus negócios sem qualquer justo motivo. Ao
mesmo tempo, obsta, ou ao menos limita que tais empresas invistam seus
recursos em estratégias competitivas mais vantajosas, impactando inclusive nos
preços praticados. Não apenas, a norma indevidamente limita a gestão do bem
de capacidade limitada que é o espectro do cabo, pois as empresas serão
obrigadas a utilizar parcela dessa infraestrutura para o carregamento de
conteúdos de geração local para outras regiões, que nada têm a ver com essa
localidade.

22

Cf. ORTIZ, Gaspar Ariño, Principios de Derecho Público Econômico, op. cit., página 266.
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Todos estes fatores se mostram bastante mais preocupantes se
tivermos em mente que os serviços de telecomunicações de acesso condicionado
são caracterizados pela competição intermodal, em que diversas espécies de
modelos, arranjos e tecnologias competem entre si pelo mesmo consumidor, vale
dizer, o usuário dos serviços de radiodifusão de sons e imagens. Logo, a redação
atual § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11 cria um ônus desmedido a um dos
competidores sem que haja um fundamento de interesse público que o sustente.
Assim, no presente caso, parece-me clara a violação à livre
iniciativa das empresas distribuidoras de TV a cabo.

II.2.b. Desproporcionalidade evidente da intervenção

Na mesma toada, tenho como clara a desproporcionalidade da
intervenção procedida pela nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11.
E a conhecida técnica da divisão do princípio da proporcionalidade nos elementos
da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito dá conta
de expor esse vício.
Em primeiro lugar, não se pode ter dúvidas de que a norma
analisada se mostra inadequada. Ela não serve ao fim proposto, que é justamente
equalizar os interesses do setor, garantindo uma competitividade justa atrelada
ao estímulo do consumo da produção audiovisual local. Como se viu acima, o
dispositivo em questão impõe a oneração excessiva de um player (operadoras de
TV a cabo) de forma a financiar a promoção de geradoras de conteúdo audiovisual
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local em regiões estranhas à sua origem. Ou seja, trata-se de medida claramente
inadequada para atingir os fins a que se propõe.
Em segundo lugar, o dispositivo é também desnecessário, eis que
se mostra altamente restritivo aos direitos de livre iniciativa das distribuidoras de
TV a cabo. Como se sabe, para uma conduta estatal ser considerada necessária
em termos de proporcionalidade, dentre todas as possíveis medidas teoricamente
aptas a atingir os fins buscados (enquadráveis, pois, no primeiro critério da
adequação), ela deve obrigatoriamente representar a menos onerosa possível ao
direito restringido. No caso presente, o modelo anterior, combinado pelo inciso I
do artigo 32 da Lei n° 12.485/11 e pelo § 2° do artigo 52 da Resolução n° 581/12
da Anatel, já cuidava de se colocar como uma medida adequada e bastante menos
restritiva aos direitos dos operadores dos serviços de acesso condicionado via
cabo e via satélite, o que expõe a desnecessidade da nova redação dada ao § 15
do artigo 32 da Lei n° 12.485/11.
Por

fim,

cuida-se

aqui

também

de

medida

claramente

desproporcional em sentido estrito. Ora, a finalidade pública buscada pela norma
(promoção do consumo de programação audiovisual local) não justifica a restrição
imposta (dever de as distribuidoras financiarem a distribuição de conteúdos locais
para outras regiões). Melhor dizendo, justamente por se mostrar incapaz de
alcançar os fins desejados é que a medida se mostra claramente desproporcional
em sentido estrito, uma vez que só há desvantagens e nenhum benefício atrelado
ao interesse público.
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Assim, nenhuma dúvida há que o dispositivo legal aqui analisado
é desproporcional e injustificável, sendo, portanto, também inconstitucional 23.

II.2.c. Possível configuração de desvio de poder legislativo

Por fim, um último ponto me cabe. Entendo que a norma aqui
analisada, nos termos da alteração efetivada pelo artigo 11 da Lei n° 14.173/21,
pode configurar desvio de poder legislativo.
Com efeito, o desvio de finalidade ou desvio de poder representa
um dos mais clássicos mecanismos de controle da atividade estatal em direito
administrativo, originalmente nomeado no direito francês como détournement de
pouvoir.
Envolve basicamente a utilização de uma regra de competência
para finalidade distinta da legalmente prevista, gerando a absoluta invalidade da
conduta praticada pela administração pública. Trata-se, em verdade, de um mau
uso da competência administrativa conferida pela norma legal, traduzindo uma
finalidade que não pode ser buscada pelo meio utilizado pelo órgão estatal 24.
Segundo Celso Antônio BANDEIRA DE MELLO, "o ato será sempre viciado por não
manter relação adequada com a finalidade em vista da qual poderia ser praticado", isto é, "[o]
que vicia, portanto, não é o defeito de intenção, quando existente – ainda que através disto se
23

Cf. BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional, 23ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2008, páginas 396-398.

Cf. BANDEIRA DE MELO, Celso Antônio, Curso de Direito Administrativo, 29a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2012,
página 410.
24
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possa, muitas vezes, perceber o vício – mas o desacordo objetivo entre a finalidade do ato e a
finalidade da competência" 25. Como anota Odete MEDAUAR:
“O defeito de fim, denominado desvio de poder ou desvio de finalidade,
verifica-se quando o agente pratica ato visando a fim diverso daquele
previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência (...).
A teoria do desvio de poder, de origem francesa, representou importante
passo no sentido de direcionar o exercício do poder discricionário aos fins
de interesse público, explícitos ou implícitos, em razão dos quais esse
poder foi conferido ao agente administrativo. Os poderes atribuídos aos
agentes visam ao atendimento do interesse público pertinente à matéria
em que esses agentes atuam. Não se destinam tais poderes à satisfação
de interesses pessoais, de grupos, de partidos, nem são instrumentos de
represália, vingança ou favorecimento próprio ou alheio.” 26
Mas a incidência da teoria do desvio de poder não se subsume
apenas ao campo administrativo. Trata-se de um mecanismo de controle de toda
a atuação estatal, incidindo também no controle das condutas legislativas. Há
clara e ampla margem de discricionariedade no desempenho das atividades
legislativas, no sentido de livremente se escolher uma ou umas entre diversas
medidas teoricamente aptas a atingir o fim desejado. O princípio geral do direito
de que toda e qualquer competência estatal discricionária tem como limite a
observância da finalidade que lhe é própria incide também na ação do legislador 27.

25

Curso de Direito Administrativo, 34ª ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2019, página 416.

26

Direito Administrativo Moderno, 16a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, páginas 166-167.

Cf. TÁCITO, Caio, Desvio de Poder Legislativo, in Revista Trimestral de Direito Público – RTDP, n° 1, São Paulo: Malheiros
Editores, 1993, página 66.
27
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Segundo explica Caio TÁCITO, “a validade da norma da lei, ato emanado do Legislativo,
igualmente se vincula à observância da finalidade contida na norma constitucional que fundamenta
o poder de legislar” 28.
Há muitos exemplos do uso da teoria do desvio de poder para
controlar normas legais pelo Supremo Tribunal Federal. Em 1974, por exemplo, a
Corte se valeu dessa técnica para declarar inconstitucional uma lei expropriatória,
nos seguintes termos:
“Desapropriação – Lei que autoriza desapropriação de imóvel para ser
doado a entidade de direito privado, declarada de utilidade pública. –
Inconstitucionalidade. Cabe ao Poder Judiciário decidir se a
desapropriação corresponde à finalidade constitucionalmente prevista de
destinar-se o bem expropriado a fim de necessidade ou utilidade públicas,
ou de interesse social.
– Desapropriação de imóvel para doação a sociedade civil declarada de
utilidade pública. A expropriação de imóvel a favor de pessoa jurídica de
direito privado somente se legitima se se tratar de concessionário de
serviços públicos ou de delegado de função pública, ou afetado, o bem
expropriado, ao serviço público.
– Entidade declarada da utilidade pública – sociedade que serve
desinteressadamente à coletividade, em obra de benemerência –
Inexistência de desempenho de funções ou serviços públicos –
Inconstitucionalidade de desapropriação de imóvel para ser-lhe doado, a
fim de servir-lhe de sede – Reconhecimento de inconstitucionalidade da
Lei 3.162, de 1.6.1957 e do Decreto 42.033, de 13.8.1957, quanto à
desapropriação a que se referem.”

28

Desvio de Poder Legislativo, op. cit., página 68.
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(RE 78.299/GB, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rodrigues Alckmin,
DJ de 06.12.1974)
Já mais recentemente o Supremo expressamente declarou a
incidência da teoria do desvio de poder como mecanismo de controle de
constitucionalidade normativa. E o fez de acordo com os seguintes precedentes:
“SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW E FUNÇÃO LEGISLATIVA: A
cláusula do devido processo legal – objeto de expressa proclamação pelo
art. 5º, LIV, da Constituição – deve ser entendida, na abrangência de sua
noção conceitual, não só sob o aspecto meramente formal, que impõe
restrições de caráter ritual à atuação do Poder Público, mas, sobretudo,
em sua dimensão material, que atua como decisivo obstáculo à edição de
atos legislativos de conteúdo arbitrário. A essência do substantive due
process of law reside na necessidade de proteger os direitos e as
liberdades das pessoas contra qualquer modalidade de legislação que se
revele opressiva ou destituída do necessário coeficiente de razoabilidade.
Isso significa, dentro da perspectiva da extensão da teoria do desvio de
poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que este não dispõe
da competência para legislar ilimitadamente, de forma imoderada e
irresponsável, gerando, com o seu comportamento institucional, situações
normativas de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão dos fins que
regem o desempenho da função estatal. O magistério doutrinário de CAIO
TÁCITO. Observância, pelas normas legais impugnadas, da cláusula
constitucional do substantive due process of law.”
(ADI MC 1.063/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello,
DJ de 27.04.2001)
*********************
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI DISTRITAL Nº
2.921/2002, QUE DISPÕE SOBRE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DE CURSO E QUE AUTORIZA O FORNECIMENTO DE
HISTÓRICO ESCOLAR PARA ALUNOS DA TERCEIRA SÉRIE DO
ENSINO MÉDIO QUE COMPROVAREM APROVAÇÃO EM
VESTIBULAR PARA INGRESSO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR –
ATO LEGISLATIVO QUE REDUZ O TEMPO MÍNIMO PARA A
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO, INSTITUINDO BENEFÍCIO A QUE
NÃO TÊM ACESSO OS DEMAIS ESTUDANTES DOMICILIADOS EM
OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO – USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA OUTORGADA À UNIÃO FEDERAL PELA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONSIDERAÇÕES EM TORNO DAS
LACUNAS PREENCHÍVEIS – NORMA DESTITUÍDA DO NECESSÁRIO
COEFICIENTE DE RAZOABILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE – ATIVIDADE LEGISLATIVA EXERCIDA COM
DESVIO DE PODER – INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E
MATERIAL DECLARADAS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.
A USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA, QUANDO
PRATICADA POR QUALQUER DAS PESSOAS ESTATAIS, QUALIFICASE COMO ATO DE TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL. (...)
APLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO DE PODER AO PLANO DAS
ATIVIDADES NORMATIVAS DO ESTADO – A teoria do desvio de poder,
quando aplicada ao plano das atividades legislativas, permite que se
contenham eventuais excessos decorrentes do exercício imoderado e
arbitrário da competência institucional outorgada ao Poder Público, pois o
Estado não pode, no desempenho de suas atribuições, dar causa à
instauração de situações normativas que comprometam e afetem os fins
que regem a prática da função de legislar.”
(ADI 2.667/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe
de 05.10.2020)
A grande questão, entretanto, é que há uma certa dificuldade em
se comprovar a configuração do desvio de poder. Como anota Maria Sylvia
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Zanella DI PIETRO, “[a] grande dificuldade com relação ao desvio de poder é a sua
comprovação, pois o agente não declara a sua verdadeira intenção; ele procura ocultá-la para
produzir a enganosa impressão de que o ato é legal” 29.
O presente caso, entretanto, conta com uma peculiaridade. Em
evento solene realizado em 15.06.2021 para celebrar a sanção da Lei n°
14.173/21 (que alterou o § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11), o Deputado Paulo
Magalhães, autor do PLV e relator da matéria da Câmara, afirmou que a finalidade
do dispositivo seria a de ampliar a promoção de conteúdo local, na mesma linha
do inciso I do artigo 32 da Lei n° 12.485/11. Segundo ponderou no evento,
acompanhado do Presidente da República e do Ministro das Comunicações,
“[t]rata-se de medida que incentiva sobremaneira a regionalização da produção jornalística,
especialmente em localidades que carecem da produção local de conteúdos informativos” 30.
Contudo, em live realizada pelo Presidente da República em
24.06.2021, transmitida pela sua conta pessoal em rede social, o Ministro das
Comunicações analisou a conversão da MP n° 1.018/21 na Lei n° 14.173/21 e
cuidou especificamente de comentar a alteração da regra de carregamento
obrigatório. Nesse contexto, afirmou o Ministro o seguinte:
“Temos agora 16 canais. Todos os canais católicos e os canais
evangélicos, entre eles Rede Vida, Canção Nova. Todos serão carregados
pelo cabo sem custo. Antigamente eles tinham um custo de R$ 1 milhão
por mês, R$ 1,5 milhão. E hoje todos esses canais terão como falar com

29

Direito Administrativo, 25ª ed., São Paulo: Atlas, 2012, página 250.

30

Cf. https://psdcamara.org.br/sancionada-mp-que-muda-setor-de-telecomunicacoes-paulo-magalhaes-foi-relator/.
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muito mais gente. Então foi MP sua, sanção foi feita na semana
passada.” 31
Ou seja, há uma manifestação expressa de um ministro de estado
responsável pelas comunicações do país afirmando que o grande mote e o grande
mérito da nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11 seria o de
privilegiar canais de televisão católicos e evangélicos, que serão agora
carregados gratuitamente e chegarão a mais usuários dos serviços de acesso
condicionado.
Em um contexto de normalidade normativa, essa afirmação poderia
ser facilmente considerada como um fato aleatório ou isolado, absolutamente
irrelevante para fins de análise de constitucionalidade. Ocorre, contudo, que o
contexto atécnico da escolha legal e, mais importante, suas consequências
práticas absolutamente teratológicas, conferem significativa veracidade à fala.
De fato, a ideia de se obrigar as distribuidoras de TV a cabo a
carregar gratuitamente geradoras locais a qualquer parte do país, e não apenas
à região em que estão inseridas, demonstra que o conteúdo (mensagem) a ser
privilegiado não é apenas de interesse local, mas suplanta tais fronteiras. E o
conteúdo religioso se amolda perfeitamente a essa realidade.
Quer dizer, nenhum sentido há em se promover e assegurar o
carregamento de conteúdo jornalístico local à região distante dessa localidade,
para usar os argumentos suscitados pelo relator da matéria na Câmara dos

31

Cf. https://www.youtube.com/watch?v=GJMcHfgvFjY&t=633s.
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Deputados. É absolutamente desimportante e irrelevante assegurar que
conteúdos jornalísticos criados em pequenas cidades do sul do país cheguem,
por exemplo, à região norte. Mas em uma racionalidade político-partidária
descompromissada com valores públicos, há total sentido em se garantir esse
carregamento absurdo se o conteúdo da programação for de matiz religiosa,
notadamente católica e evangélica. Ou seja, a situação ilógica criada pela nova
redação do § 15 do artigo 32 da Lei n° 12.485/11 acaba se justificando quando o
mote da sua edição envolve privilegiar conteúdos religiosos específicos.
Todavia, privilegiar e fomentar a disseminação de determinadas e
específicas crenças religiosas, como é amplamente sabido, não se mostra
compatível com nenhuma disposição constitucional. A laicidade do Estado
brasileiro (CF, art. 19, I) não apenas protege as diversas confissões religiosas do
risco de intervenções abusivas do poder público em suas questões internas. Mais,
acima de tudo, protege o estado de influências indevidas provenientes de seara
religiosa, impedindo todo e qualquer tipo de confusão entre poder secular e
democrático 32.
Isso sem contar o vetor da impessoalidade (CF, art. 37, caput),
que veda qualquer espécie de discriminação de agente ou poder estatal lastreada
em aspecto pessoal, sejam as detrimentosas ou as benéficas. Isso significa que,
em termos de decisão estatal, seja ela administrativa, legislativa ou mesmo
judicial, pouco importa a preferência religiosa.

Cf. SARMENTO, Daniel, O Crucifixo nos Tribunais e a Laicidade do Estado, in Por um Constitucionalismo Inclusivo:
história constitucional brasileira, teoria da constituição e direitos fundamentais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010,
páginas 162-163.
32
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Portanto, há a meu ver indícios significativos de desvio de poder
legislativo no presente caso. A promoção de tipos específicos de confissões
religiosas não pode justificar o exercício da função legislativa estatal. A
competência

constitucional

para

normatizar

aspectos

dos

serviços

de

telecomunicações (arts. 22, IV, e 48, XII) não pode ser utilizada para promover
determinadas crenças e credos. Logo, além dos vícios e inconstitucionalidades
acima vistos, entendo presentes aqui também fortes indícios de desvio de poder
legislativo na edição da Lei n° 14.173/21, que garantiu a nova redação do § 15
do artigo 32 da Lei n° 12.485/11.
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CONCLUSÃO E RESPOSTA AOS QUESITOS

Feitas estas considerações, creio ser possível concluir com
tranquilidade pela absoluta inconstitucionalidade do § 15 do artigo 32 da Lei n°
12.485/11, com a redação dada pelo artigo 11 da Lei n° 14.173/21. Há claros
vícios formais e matérias na edição da indigitada norma legal, que deságuam na
sua clara incompatibilidade com o Texto Constitucional.
Não obstante, respondo objetivamente os questionamentos que me
foram dirigidos da forma seguinte:

1. É possível dizer que a emenda parlamentar que deu origem à nova
redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 consiste em
matéria tematicamente estranha ao teor original da Medida
Provisória nº 1.018/20?

Resposta: Sim, sem sombra de dúvidas. Enquanto a MP 1.018/20 cuidava
exclusivamente de matéria fiscal, notadamente da redução de encargos devidos
a títulos de taxas e de contribuições pela intervenção no domínio econômico, o §
15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 trata do dever de carregamento das empresas
prestadoras de serviços de acesso condicionado. Cuidam-se, assim, de matérias
claramente incompatíveis e sem nenhuma pertinência temática.
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2. Mais especificamente falando, haveria algum vínculo jurídico
entre, de um lado, (i) uma norma que reduz os valores da Taxa de
Fiscalização de Instalação, da Contribuição para o Fomento da
Radiodifusão Pública e da Contribuição para o Desenvolvimento
da Indústria Cinematográfica Nacional e, de outro, (ii) um
dispositivo que disciplina o carregamento obrigatório de canais
por distribuidoras de TV por assinatura? É correto dizer que a
nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 é
incompatível com o propósito original da Medida Provisória nº
1.018/20, que era o de desonerar o setor de telecomunicações?

Resposta: Não. Como visto, trata-se de matérias sem qualquer pertinência
temática entre si. De um lado há uma MP que versa sobre tema exclusivamente
fiscal, relativo à competência tributária do estado. De outro há uma emenda
versando sobre deveres de carregamento dos prestadores de serviços de
telecomunicações de acesso condicionado. A incompatibilidade de temas é
flagrante e incontestável. A meu ver, o fato de ambos os dispositivos versarem
de alguma forma sobre telecomunicação se mostra certamente irrelevante para
aproximar os comandos normativos. Desoneração tributária e especificidades
técnico-setoriais

não guardam

relação

de pertinência aptas

garantir

o

compartilhamento do mesmo texto normativo.
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3. Pode-se afirmar que, pelas balizas jurisprudenciais do STF
(notadamente, as fixadas na ADI 5.127), a emenda resultante na
nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 desborda do
espaço

franqueado

ao

poder

de

emenda

parlamentar

na

apreciação de medidas provisórias?

Resposta: Sim, claramente. A emenda aposta ao texto da MP n° 1.018/20, que
resultou na nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11, nada tem a
ver com o conteúdo original da medida. Desoneração tributária não compartilha
dos mesmos princípios e diretrizes da regulação setorial detalhada dos serviços
de TV por assinatura. A inserção do dispositivo na Lei n° 12.485/01 via medida
provisória, portanto, mostrou-se flagrantemente inconstitucional, justamente
porque viola o que estabelecem os artigos 1°, caput e parágrafo único, 2º, 5°,
caput e inciso LIV, todos da Constituição Federal. Viola também o devido
processo legislativo, eis que os prazos exíguos de tramitação das medidas
provisórias prejudicaram o exame aprofundado e a participação de atores
interessados no debate, o que justifica o resultado tecnicamente absurdo do
dispositivo.

4. O § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11, com a redação atribuída
pelo artigo 11 da Lei nº 14.173/21, viola o artigo 2º da Emenda
Constitucional nº 8/95 e o artigo 246 da Constituição Federal? Em
termos de integridade e funcionalidade do processo legislativo
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constitucional, é acertado entender que as vedações materiais às
medidas

provisórias

incidem,

também,

sobre

as

emendas

parlamentares apresentadas durante a apreciação legislativa da
matéria?

Resposta: Sim. A atual redação do § 15 da Lei n° 12.485/11 padece de flagrante
inconstitucionalidade, já que, contrariando diretamente o que foi determinado
pela EC n° 8/95 e pelo artigo 246 da Constituição, restou introduzida no mundo
jurídico via medida provisória e interfere diretamente no regime de prestação dos
serviços de telecomunicações.
Não obstante, a meu ver, o fato de o dispositivo ter sido inserido na MP n°
1.018/20 por meio de emenda parlamentar afigura-se absolutamente irrelevante
para afastar o vício. De um lado porque o Texto Constitucional não faz nenhuma
ressalva a esse respeito. De outro porque a possibilidade de se propor emendas
nas medidas provisórias configura atribuição elementar das casas do Congresso
Nacional, de modo que, quando a Constituição veda que determinada matéria seja
veiculada por meio de medida provisória ela colhe todos os comandos normativos
produzidos durante a tramitação dessa modalidade normativa especial.

5. Poder-se-ia dizer que as limitações materiais às medidas
provisórias seriam prerrogativas disponíveis do Congresso
Nacional, capazes de serem contornadas pela apresentação de
emendas parlamentares durante o processo de conversão em lei?
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Resposta: Não. Como afirmei, a Constituição Federal não faz nenhuma ressalva
a respeito da suposta possibilidade de se contornar vedações materiais para as
medidas provisórias por meio de emenda parlamentar. Isso sem contar que
contribuir no processo legislativo, isto é, apresentar emendas, representa uma
atribuição elementar das casas legislativas. Assim, parece-me que quando a
Constituição veda que determinada matéria seja veiculada por meio de medida
provisória ela se dirige a todos os comandos normativos produzidos durante a
tramitação dessa modalidade normativa especial, que, como se sabe, é marcada
pela breve duração de sua tramitação e pela apreciação concentrada de seu teor
em comissão mista. Pensar o contrário significaria utilizar o Texto Constitucional
para legitimar a subtração de determinadas matérias do debate público e do
ambiente deliberativo próprios do devido processo legislativo, algo certamente
indefensável.

6. A nova redação do § 15 do artigo 32 da Lei nº 12.485/11 é
materialmente atentatória à Constituição, notadamente (mas não
se limitando) ao princípio da livre iniciativa e ao postulado da
proporcionalidade? Haveria algum interesse público ou valor
constitucional

subjacente

à

ampliação

do

carregamento

obrigatório de canais levado a efeito pela norma impugnada?

Resposta: Sim. Em minha opinião a nova redação do dispositivo viola claramente
os direitos de livre iniciativa das empresas distribuidoras de TV a cabo,
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notadamente porque impõe um dever de carregamento gratuito sem qualquer
finalidade de interesse público. Determinar o carregamento obrigatório de
geradoras locais para pontos distantes e sem qualquer relação com o conteúdo
gerado não encontra fundamento no artigo 170 da Constituição, o que comprova
a violação à livre iniciativa. Na prática, a norma questionada obriga que as
distribuidoras financiem atividade estranha à condução de seus negócios sem
qualquer justo motivo e, consequentemente, obsta ou limita a livre determinação
de seus recursos e bens.
O dispositivo ainda ofende claramente o dever de proporcionalidade,
justamente porque se mostra inadequado (não atende à finalidade de equalizar
os interesses do setor, garantir uma competitividade justa e estimular o consumo
da produção audiovisual local), desnecessário (há alternativas menos restritivas,
como provam o inciso I do artigo 32 da n° 12.485/11 e o § 2° do artigo 52 da
Resolução n° 581/12 da Anatel) e desproporcional em sentido estrito (a alegada
promoção do consumo de programação audiovisual local não justifica a violação
ao direito de livre iniciativa das distribuidoras de TV a cabo).
Mas, mais importante, o dispositivo em questão representa clara afronta à
reserva de regulação da Anatel, que detém a competência para normatizar
aspectos técnicos especializados dos serviços públicos de telecomunicações.
Nesse contexto, baseado na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
entendo que a norma viola o inciso XI do artigo 21 e especialmente ao artigo 2°
da Constituição Federal.
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7. Do ponto de vista técnico ou regulatório, faz algum sentido
transpor, como regra geral, para as operadoras de TV a cabo, o
que era uma regra regulatória excepcional e talhada para as
operadoras de DTH?
Resposta: Não. As operadoras de TV a cabo nunca tiveram qualquer dificuldade
em atender o que determinava o inciso I do artigo 32 da Lei n° 12.485/11,
justamente porque conseguiam e conseguem naturalmente ofertar os serviços de
modo regionalizado, de forma a assegurar o carregamento segmentado e
direcionado de um canal local para a sua respectiva localidade. A transposição
feita pela nova redação dada ao § 15 da Lei n° 12.485/11 gerou a absurda
situação de obrigar as operadoras de TV a cabo a carregar geradores locais para
pontos distantes e sem qualquer relação com o conteúdo gerado.
Essa atecnia do dispositivo é outro sintoma da violação da reserva de regulação,
demonstrando que o legislativo se imiscuiu em temas que não domina.
É como me parece.
São Paulo, 16 de agosto de 2021.

Floriano de Azevedo Marques Neto
Professor Titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da USP
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