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Apresentação
A Secretaria de Documentação, por meio da Coordenadoria de Biblioteca e da
Coordenadoria de Análise de Jurisprudência, elaborou a Bibliografia, Legislação e Jurisprudência
Temáticas sobre TV por assinatura. Esse produto tem como objetivo a divulgação da doutrina
existente nas Bibliotecas cooperantes da Rede Virtual de Bibliotecas (RVBI), da legislação, da
jurisprudência do STF, assim como dos textos completos existentes na internet sobre esse tema.
Para a seleção de doutrina (livros, periódicos e jornais), de legislação e de textos
existentes na internet, foram utilizados, como termos de pesquisas, os seguintes argumentos:
- Televisão por assinatura;
- Telecomunicações;
- TV digital.
Com relação à pesquisa de jurisprudência, é importante referir que não foram localizados
precedentes específicos sobre a Lei 12.485/2011, nem sobre os poderes fiscalizatórios da
ANCINE, a restrição à propriedade cruzada entre segmentos dos setores de telecomunicação e
radiodifusão, a limitação à participação do capital estrangeiro no mercado audiovisual do país, a
obrigatoriedade de veiculação mínima de conteúdo brasileiro e a razoabilidade das regras

de

transição referentes às prestadoras de TV a Cabo, bem como as relativas ao uso de
radiofrequência nas modalidades MMDS e TVA.
Embora não tenha sido encontrada jurisprudência específica sobre as questões principais
abordadas nas ADIs, foram adotados, na seleção dos julgados, como argumentos de pesquisa, os
seguintes temas:
- Comunicação Social;
- Liberdade de Imprensa e de Informação;
- Livre Iniciativa – Direito à Educação e à Cultura;
- TV Digital.
Para efetuar o empréstimo das obras ou obter cópias dos documentos listados, favor
contatar as Seções de Pesquisa ou de Referência e Empréstimo, nos ramais 3532 e 3523,
respectivamente, ou solicitar o material pessoalmente no balcão de atendimento da Biblioteca.
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5.

BITELLI, Marcos Alberto Sant'Anna (Org.). Comunicação social: Constituição
federal, legislação de comunicação social, súmulas selecionadas. 6. ed., rev. e
atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. 976 p. [780875] SEN CAM AGU
CLD MJU PGR STJ TJD TST STF 341.2481 1988 EM 1-53 B823 CFC 6.ED.

6.
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Câmara dos Deputados, Centro de Documentação e Informação, Coordenação
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Econômica Aplicada (Ipea), 2012. 4 v. [935217] SEN CAM

11.

OS DESAFIOS da comunicação social no Brasil. Brasília: Congresso Nacional,
Conselho de Comunicação Social, 2006. 340 p. [761794] SEN CAM

12.

DIAS, Maurício. Sob o domínio do mal. Carta Capital, v. 14, n. 403, p. 36-37,
jul. 2008. [820891]

13.

ELIAS, Juliana. As distâncias das telecomunicaçãoes no Brasil. Desafios do
Desenvolvimento, v. 8, n. 65, p. 36-43 2011. [914649] SEN CAM MJU TST
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[837407] STJ TCD

15.

FARACO, Alexandre Ditzel. Novo marco regulatório da televisão por assinatura.
Revista de Direito Público da Economia, v. 10, n. 39, p. 9-22, jul./set.
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16.
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17.
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18.

HOBAIKA, Marcelo Bechara de Souza; BORGES, Ricardo Capucio.
Radiodifusão e TV digital no direito brasileiro. Belo Horizonte: Fórum,
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19.
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Estudos de Sociologia, v. 13, n. 24, p. 85-104, jan./jun. 2008. [826039]
SEN CAM

20.

KUBOTA, Luis Claudio et al., [Org.]. Tecnologias da informação e
comunicação: competição, políticas e tendências. Brasília: Ipea, 2012. 304
[948573] CAM

21.

LORES, Clovis Manzoni dos Santos. Concorrência e a regulação do mercado de
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243-257, jul./dez. 2011. [931573] SEN

22.

MANZONI JUNIOR, Ralphe. Uma sombra sobre a Net. Isto é Dinheiro, v. 13,
n. 648, p. 38-40, 10 mar. 2010. [873857] SEN
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Ives
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da
Silva.
O
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116/2010:
e
as
inconstitucionalidades de seus arts. 9º, parágrafo único, 10, 12, 13, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31 e 36, III e IV. Revista de Direito das
Comunicações, v. 1, n. 2, p. 117-133, jul./dez. 2010. [948277] SEN

24.

MARTINS, Marcus A. A realidade da convergência no Brasil. Revista de
Direito de Informática e Telecomunicações - RDIT, v. 2, n. 2, p. 177190, jan./jun. 2007. [797969] CAM CLD MJU STJ TJD

25.

MELLO, Celso António Bandeira de. Empresa geradora de sinais de televisão
aberta: não obrigatoriedade em disponibilizar sinais a concorrente da sua
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26.

OLIVEIRA, João Maria de; RIBEIRO, Carolina Teixeira. TV por assinatura e
regulação: desafio à competitividade e ao estímulo à produção local. Radar:
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32.

SARDENBERG, Ronaldo
telecomunicações e o
Brasileiro, 2008, v. 5, p.
TCD TST STF 341.2481

33.

SCORSIM, Ericson Meister. A noção de serviço público e os sistemas de
radiodifusão: análise crítica dos serviços de televisão. Revista de Direito de
Informática e Telecomunicações - RDIT, v. 6, n. 10, p. 67-169, jan./jun.
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SEMINÀRIO a Revolução digital e a nova era da informação (2000: Brasilia). A
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SUNDFELD, Carlos Ari. Queda das barreiras regulatórias ao ingresso de novas
operadoras de TV a cabo. Revista de Direito de Informática e
Telecomunicações - RDIT, v. 5, n. 9, p. 33-51, jul./dez. 2010. [899996]
CAM AGU MJU STJ TJD STF
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______; CÂMARA, Jacintho Arruda. O conceito de controle na Lei da
Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado. Revista de Direito das
Comunicações, v. 3, n. 5, p. 51-61, jan./jun. 2012. [948392] SEN
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TUROLLA, Frederico Araujo. As cotas na televisão por assinatura: uma leitura
econômica. Revista de Direito de Informática e Telecomunicações RDIT, v. 3, n. 5, p. 33-50, jul./dez. 2008. [838406] CAM AGU CLD MJU STJ
TJD
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VALIM, Carlos Eduardo. Sob o holofote. Isto é dinheiro, v. 15, n. 745, p.
60-62, 18 jan. 2012. [927188] SEN
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cidadão. Brasília: Senado, Instituto Legislativo
386-401. [960108] SEN CAM CLD MJU MTE PGR STM
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40.

VALLE, Regina Maria Piza de Assumpção Ribeiro do. TV por assinatura e
radiodifusão: a consolidação da legislação dos serviços de comunicação
eletrônica de massa no direito brasileiro.
Revista de Informação
Legislativa, v. 40, n. 160, p. 73-93, out./dez. 2003. [689125] SEN CAM AGU
CLD MJU PGR STJ STM TCD TJT TST STF

41.

ZAIA, Cristiano. Liberou geral. Isto é Dinheiro, v. 14, n. 724, p. 76-77, 24
ago. 2011. [917195] SEN

42.
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2. Textos completos
2.1 Internet
1. ARANGO, Tim. Cable TV’s Big Worry: Taming the Web. The New York Times.
Nova
York:
23
jun.
2009.
Disponível
em:
<http://www.nytimes.com/2009/06/24/business/media/24pay.html?ref=cabletele
vision&_r=0>. Acesso em: 14 fev. 2013.
2. BARRETO, Enio da Silva. Mudança em grade de programação de TV a cabo sem
prévia concordância do assinante. Desrespeito ao direito do consumidor. Jus
Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3274, 18 jun. 2012. Disponível em:
<http://jus.com.br/revista/texto/22028>. Acesso em: 14 fev. 2013.
3. DIAS, André Luis da Costa. TV por assinatura: regulamentação da TV a cabo.
Disponível
em:
<http://jus.com.br/revista/texto/506/tv-por-assinaturaregulamentacao-da-tv-a-cabo>. Acesso em: 14 fev. 2013.
4. GOMEZ, Rodrigo; SOSA, Gabriel. La concentración en el mercado de la televisión
restringida en México. Comunicación y sociedad, Guadalajara, n. 14, dez. 2010.
Disponível
em:
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188252X2010000200005&lng=es&nrm=iso >. Acesso em: 14 fev. 2013.
5. GONDIM, Victor Sampaio. A cobrança do ponto extra pela operadoras de televisão
por assinatura. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/21544/acobranca-do-ponto-extra-pelas-operadoras-de-televisao-por-assinatura>. Acesso
em: 14 fev. 2013.
6. QUEIPO, Beatriz et al. Internet y televisión por cable en Venezuela: una mirada
estratégica. Revista Venezolana de Gerencia, Maracaibo, v. 12, n. 44, dez.
2008.
Disponível
em:<
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S131599842008000400009&lang=pt>.
Acesso
em:
14
fev.
2013.
7. REPOLL, Jerónimo. Consumo y usos de la televisión en los mercados públicos de la
ciudad de México. Comunicación y sociedad, Guadalajara, n. 14, dez. 2010.
Disponível
em:
<http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188252X2010000200004&lng=es&nrm=iso>. Acesso em: 14 fev. 2013.
8. SANCHEZ-TABERNERO, Alfonso; ARTERO, Juan Pablo. Competencia entre
televisiones públicas y televisiones privadas en el mercado europeo. Palabra
Clave,
Chia,
v.
11,
n.
2,
Dez.
2008.
Disponível
em:
<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012282852008000200012&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 14 fev. 2013.
9. SANTAMARIA, José Vicente. Reorganización en los grupos multimedia españoles:
la nueva cartografía. OBS*, Lisboa, v. 5, n. 1,
2011 .
Disponível em:
<http://www.scielo.gpeari.mctes.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S164659542011000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 14 fev. 2013.
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3. Legislação
1. BRASIL. Constituição (1988). Artigo 21, Inciso XI. Compete à União 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. Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 5 dez. 1988. Seção
I,
p.
1.
Anexo.
Disponível
em:
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/509F2321D97CD2D203
256B280052245A?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,>. Acesso em 14 fev. 2013.
2. BRASIL. Decreto 95.744, de 23 de fevereiro 1988. Aprova o regulamento do
Serviço Especial de Televisão por Assinatura - TVA. Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 24 fev. 1988. Disponível em:
<http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2095.744
-1988?OpenDocument>. Acesso em: 14 fev. 2013.
3. BRASIL. Decreto 2.196, de 08 de abril de 1997. Aprova o regulamento de Serviços
Especiais. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09
abr.
1997.
Disponível
em:
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/7E87616B34C9BB9303
2569FA006ACF38?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,>. Acesso em: 14 fev. 2013.
4. BRASIL. Decreto 2.206, de 14 de abril de 1997. Aprova o regulamento do Serviço
de TV a Cabo. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF,
15
abr.
1997.
Disponível
em:
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/A3E95221C4CFE0DB03
2569FA006AD0CC?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,>. Acesso em: 14 fev. 2013.
5. BRASIL. Lei 8.977, de 06 de janeiro de 1995. Dispõe sobre o serviço de TV a Cabo
e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil,
Brasília,
DF,
09
jan.
1995.
Disponível
em:
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/4D31B847CF9EE8F603
2569FA00691ED0?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,>. Acesso em: 14 fev. 2013.
6. BRASIL. Lei 9.472, de 16 de julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos
serviços de telecomunicações, a criação e funcionamento de um órgão regulador e
outros aspectos institucionais, nos termos da Emenda Constitucional nº 8, de
1995. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 jul.
1997.
Disponível
em:
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/6C8C1AEFD783AFA803
2569FA006AF677?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,>. Acesso em: 14 fev. 2013.
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7. BRASIL. Lei 12.485, de 12 de setembro de 2011. Dispõe sobre a comunicação
audiovisual de acesso condicionado; altera a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6
de setembro de 2001, e as Leis nos. 11.437, de 28 de dezembro de 2006, 5.070,
de 7 de julho de 1996, 8.977 de 6 de janeiro de 1995, e 9.472 de 16 de julho de
1997; e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do
Brasil,
Brasília,
DF,
13
set.
2011.
Disponível
em:
<https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/viwTodos/C8F8C74DEB2A692983
25790A003EB66C?OpenDocument&HIGHLIGHT=1,>. Acesso em: 14 fev. 2013.
8. BRASIL. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações.
Portaria 254, de 16 de abril de 1997. Aprova a Norma N. 002/94-VER/97- Serviço
de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS). Diário Oficial [da]
República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 abr. 1997. Disponível
em:<www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=1
2539&assuntoPublicacao=Portaria%20n.º%20254/1997&caminhoRel=null&filtro=1&docu
mentoPath=biblioteca/portaria/portarias_mc/portmc_00254_1997.pdf>. Acesso em: 09

jul.2012.
9. BRASIL. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações.
Portaria 321, de 21 de maio de 1997. Aprova a Norma de Serviço de Distribuição
de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura Via Satélite (DTH) nº 008/97.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 20 maio
1997.
Disponível
em:
<http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=30/05/1997&jornal=1&pagina=127&total
Arquivos=144>. Acesso em: 14 fev. 2013.
10. BRASIL. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações.
Resolução 488, de 03 de dezembro de 2007. Aprova o Regulamento de Proteção e
Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de Televisão por Assinatura.
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 05 dez. 2007.
Disponível
em:
<http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao
=207297&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=207297.pdf

>.
Anexo
disponível
em:
<http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao
=207298&assuntoPublicacao=Regulamento%20de%20Proteção%20e%20Defesa%20dos
%20Direitos%20dos%20Assinantes%20dos%20Serviços%20de%20TV%20por%20Assinat
ura&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=207298.pdf>. Acesso em: 14 fev.

2013.
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11. BRASIL. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações.
Resolução 528, de17 de abril de 2009. Altera o art. 2º, inciso IV; o art. 3º, incisos
XXIII e XXIV; o art. 13; a alínea “b”, do § 1º, do art. 14; o parágrafo único do art.
15; o art. 16; o art. 29 e o art. 30; inclui os incisos XIII e XIV no art. 2º; o § 4º
no art. 16; os §§ 1º e 2º no art. 27; e o art. 41; e revoga o art. 32 do
Regulamento de Proteção e Defesa dos Direitos dos Assinantes dos Serviços de
Televisão por Assinatura, aprovado pela Resolução nº 488, de 3 de dezembro de
2007. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 22 abr.
2009.
Disponível
em:
<http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao
=238171&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=226007.pdf

. Acesso em: 14 fev. 2013.

12. BRASIL. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações.
Resolução 551, de 03 de dezembro de 2010. Aprova o Planejamento do Serviço
de TV a Cabo e do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal
(MMDS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 09
dez.
2010.
Disponível
em:
<www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao=25376
6&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=null&filtro=1&documentoPath=253766.pdf >.
Acesso em: 14 fev. 2013.
13. BRASIL. Ministério das Comunicações. Agência Nacional de Telecomunicações.
Resolução 581, de 26 de março de 2012. Aprova o Regulamento do Serviço de
Acesso Condicionado (SeAC) bem como a prestação do Serviço de TV a Cabo
(TVC), do Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (MMDS), do
Serviço de Distribuição de Sinais de Televisão e de Áudio por Assinatura via
Satélite (DTH) e do Serviço Especial de Televisão por Assinatura (TVA). Diário
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 28 mar. 2012.
Disponível
em:
<http://www.anatel.gov.br/Portal/verificaDocumentos/documento.asp?numeroPublicacao
=276444&assuntoPublicacao=null&caminhoRel=Início-TV%20por%20AssinaturaApresentação&filtro=1&documentoPath=276444.pdf>. Acesso em: 14 fev. 2013.
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4. Jurisprudência
LIBERDADE DE IMPRENSA E DE INFORMAÇÃO
ADI 4451 MC-REF / DF - DISTRITO FEDERAL
REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. AYRES BRITTO
Julgamento: 02/09/2010 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-125 DIVULG 30-06-2011 PUBLIC 01-07-2011
REPUBLICAÇÃO: DJe-167 DIVULG 23-08-2012 PUBLIC 24-08-2012
RTJ VOL-00221- PP-00277
Parte(s)
REQTE.(S)
ABERT
ADV.(A/S)
REQDO.(A/S)
REQDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO : GUSTAVO BINENBOJM E OUTRO(A/S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: CONGRESSO NACIONAL
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
: MIRO TEIXEIRA E OUTRO(A/S)

Ementa
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
INCISOS II E III DO ART. 45 DA LEI 9.504/1997. 1. Situação de extrema
urgência, demandante de providência imediata, autoriza a concessão da liminar
“sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o
ato normativo impugnado” (§ 3º do art. 10 da Lei 9.868/1999), até mesmo
pelo relator, monocraticamente, ad referendum do Plenário. 2. Não cabe ao
Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que
não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. Dever de omissão que inclui a
própria atividade legislativa, pois é vedado à lei dispor sobre o núcleo duro das
atividades jornalísticas, assim entendidas as coordenadas de tempo e de
conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da criação lato
sensu. Vale dizer: não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes
da censura prévia, pouco importando o Poder estatal de que ela provenha. Isso
porque a liberdade de imprensa não é uma bolha normativa ou uma fórmula
prescritiva oca. Tem conteúdo, e esse conteúdo é formado pelo rol de
liberdades que se lê a partir da cabeça do art. 220 da Constituição Federal:
liberdade de “manifestação do pensamento”, liberdade de “criação”, liberdade
de “expressão”, liberdade de “informação”. Liberdades constitutivas de
verdadeiros bens de personalidade, porquanto correspondentes aos seguintes
direitos que o art. 5º da nossa Constituição intitula de “Fundamentais”: a)
“livre manifestação do pensamento” (inciso IV); b) “livre [...] expressão da
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação” (inciso IX); c)
”acesso a informação” (inciso XIV). 3. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar
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por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a imprensa
mantém com a democracia a mais entranhada relação de interdependência ou
retroalimentação. A presente ordem constitucional brasileira autoriza a
formulação do juízo de que o caminho mais curto entre a verdade sobre a
conduta dos detentores do Poder e o conhecimento do público em geral é a
liberdade de imprensa. A traduzir, então, a ideia-força de que abrir mão da
liberdade de imprensa é renunciar ao conhecimento geral das coisas do Poder,
seja ele político, econômico, militar ou religioso. 4. A Magna Carta Republicana
destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à
vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como a mais avançada
sentinela das liberdades públicas, como alternativa à explicação ou versão
estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e como garantido
espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou
contingência. Os jornalistas, a seu turno, como o mais desanuviado olhar sobre
o nosso cotidiano existencial e os recônditos do Poder, enquanto profissionais
do comentário crítico. Pensamento crítico que é parte integrante da informação
plena e fidedigna. Como é parte do estilo de fazer imprensa que se
convencionou chamar de humorismo (tema central destes autos). A previsível
utilidade social do labor jornalístico a compensar, de muito, eventuais excessos
desse ou daquele escrito, dessa ou daquela charge ou caricatura, desse ou
daquele programa. 5. Programas humorísticos, charges e modo caricatural de
pôr em circulação ideias, opiniões, frases e quadros espirituosos compõem as
atividades de “imprensa”, sinônimo perfeito de “informação jornalística” (§ 1º
do art. 220). Nessa medida, gozam da plenitude de liberdade que é assegurada
pela Constituição à imprensa. Dando-se que o exercício concreto dessa
liberdade em plenitude assegura ao jornalista o direito de expender críticas a
qualquer pessoa, ainda que em tom áspero, contundente, sarcástico, irônico ou
irreverente, especialmente contra as autoridades e aparelhos de Estado.
Respondendo, penal e civilmente, pelos abusos que cometer, e sujeitando-se ao
direito de resposta a que se refere a Constituição em seu art. 5º, inciso V. A
crítica jornalística em geral, pela sua relação de inerência com o interesse
público, não é aprioristicamente suscetível de censura. Isso porque é da
essência das atividades de imprensa operar como formadora de opinião
pública, lócus do pensamento crítico e necessário contraponto à versão oficial
das coisas, conforme decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal na ADPF
130. Decisão a que se pode agregar a ideia de que a locução “humor
jornalístico” enlaça pensamento crítico, informação e criação artística. 6. A
liberdade de imprensa assim abrangentemente livre não é de sofrer constrições
em período eleitoral. Ela é plena em todo o tempo, lugar e circunstâncias. Tanto
em período não-eleitoral, portanto, quanto em período de eleições gerais. Se
podem as emissoras de rádio e televisão, fora do período eleitoral, produzir e
veicular charges, sátiras e programas humorísticos que envolvam partidos
políticos, pré-candidatos e autoridades em geral, também podem fazê-lo no
período eleitoral. Processo eleitoral não é estado de sítio (art. 139 da CF), única
fase ou momento de vida coletiva que, pela sua excepcional gravidade, a
Constituição toma como fato gerador de “restrições à inviolabilidade da
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à
liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma da lei” (inciso III do
art. 139). 7. O próprio texto constitucional trata de modo diferenciado a mídia
escrita e a mídia sonora ou de sons e imagens. O rádio e a televisão, por
constituírem serviços públicos, dependentes de “outorga” do Estado e
prestados mediante a utilização de um bem público (espectro de
radiofrequências), têm um dever que não se estende à mídia escrita: o dever da
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imparcialidade ou da equidistância perante os candidatos. Imparcialidade,
porém, que não significa ausência de opinião ou de crítica jornalística.
Equidistância que apenas veda às emissoras de rádio e televisão encamparem,
ou então repudiarem, essa ou aquela candidatura a cargo político-eletivo. 8.
Suspensão de eficácia do inciso II do art. 45 da Lei 9.504/1997 e, por
arrastamento, dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo, incluídos pela Lei 12.034/2009.
Os dispositivos legais não se voltam, propriamente, para aquilo que o TSE vê
como imperativo de imparcialidade das emissoras de rádio e televisão. Visa a
coibir um estilo peculiar de fazer imprensa: aquele que se utiliza da trucagem,
da montagem ou de outros recursos de áudio e vídeo como técnicas de
expressão da crítica jornalística, em especial os programas humorísticos. 9.
Suspensão de eficácia da expressão “ou difundir opinião favorável ou contrária
a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes”, contida no
inciso III do art. 45 da Lei 9.504/1997. Apenas se estará diante de uma
conduta vedada quando a crítica ou matéria jornalísticas venham a descambar
para a propaganda política, passando nitidamente a favorecer uma das partes
na disputa eleitoral. Hipótese a ser avaliada em cada caso concreto. 10. Medida
cautelar concedida para suspender a eficácia do inciso II e da parte final do
inciso III, ambos do art. 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento,
dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo.
Decisão
Após o relatório e as sustentações orais, foi o julgamento suspenso. Ausente, licenciado,
o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Falaram, pela requerente, o Dr. Gustavo
Binenbojm; pelo amicus curiae, o Dr. Miro Teixeira e, pelo Ministério Público Federal, o
Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos. Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso.
Plenário, 01.09.2010.
Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a liminar, suspendendo as normas do inciso
II e da segunda parte do inciso III, ambos do artigo 45, bem como, por arrastamento,
dos §§ 4º e 5º do mesmo artigo da Lei federal nº 9.504, de 30/9/97, contra os
votos dos Senhores Ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que,
nos termos do pedido sucessivo da inicial, deferiam a liminar, declarando a
inconstitucionalidade parcial das normas impugnadas mediante interpretação conforme.
Votou o
Presidente, Ministro Cezar Peluso. Ausente, licenciado, o Senhor Ministro Joaquim
Barbosa. Plenário, 02.09.2010.

RE 511961 / SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. GILMAR MENDES
Julgamento: 17/06/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009
EMENT VOL-02382-04 PP-00692
RTJ VOL-00213- PP-00605
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Parte(s)
RECTE.(S)
: SINDICATO DAS EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO NO ESTADO DE
SÃO PAULO - SERTESP
ADV.(A/S)
: RONDON AKIO YAMADA E OUTRO(A/S)
RECTE.(S)
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)
: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RECDO.(A/S)
: UNIÃO
ADV.(A/S)
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
RECDO.(A/S)
: FENAJ- FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS E OUTRO(A/S)
ADV.(A/S)
: JOÃO ROBERTO EGYDIO PIZA FONTES
Ementa
EMENTA: JORNALISMO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR,
REGISTRADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO DE JORNALISTA. LIBERDADES DE PROFISSÃO, DE EXPRESSÃO E DE
INFORMAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE 1988 (ART. 5º, IX E XIII, E ART. 220, CAPUT
E § 1º). NÃO RECEPÇÃO DO ART. 4º, INCISO V, DO DECRETO-LEI N° 972, DE
1969.
1.
RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS.
ART. 102,
III,
"A",
DA
CONSTITUIÇÃO. REQUISITOS PROCESSUAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DE
ADMISSIBILIDADE. Os recursos extraordinários foram tempestivamente
interpostos e a matéria constitucional que deles é objeto foi amplamente
debatida nas instâncias inferiores. Recebidos nesta Corte antes do marco
temporal de 3 de maio de 2007 (AI-QO nº 664.567/RS, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence), os recursos extraordinários não se submetem ao regime da
repercussão geral. 2. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA
PROPOSITURA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. O Supremo Tribunal Federal possui
sólida jurisprudência sobre o cabimento da ação civil pública para proteção de
interesses difusos e coletivos e a respectiva legitimação do Ministério Público
para utilizá-la, nos termos dos arts. 127, caput, e 129, III, da Constituição
Federal. No caso, a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público com o
objetivo de proteger não apenas os interesses individuais homogêneos dos
profissionais do jornalismo que atuam sem diploma, mas também os direitos
fundamentais de toda a sociedade (interesses difusos) à plena liberdade de
expressão e de informação. 3. CABIMENTO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. A nãorecepção do Decreto-Lei n° 972/1969 pela Constituição de 1988 constitui a
causa de pedir da ação civil pública e não o seu pedido principal, o que está
plenamente de acordo com a jurisprudência desta Corte. A controvérsia
constitucional, portanto, constitui apenas questão prejudicial indispensável à
solução do litígio, e não seu pedido único e principal. Admissibilidade da
utilização da ação civil pública como instrumento de fiscalização incidental de
constitucionalidade. Precedentes do STF. 4. ÂMBITO DE PROTEÇÃO DA
LIBERDADE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (ART. 5º, INCISO XIII, DA
CONSTITUIÇÃO). IDENTIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES E CONFORMAÇÕES LEGAIS
CONSTITUCIONALMENTE
PERMITIDAS.
RESERVA
LEGAL
QUALIFICADA.
PROPORCIONALIDADE. A Constituição de 1988, ao assegurar a liberdade
profissional (art. 5º, XIII), segue um modelo de reserva legal qualificada
presente nas Constituições anteriores, as quais prescreviam à lei a definição
das "condições de capacidade" como condicionantes para o exercício
profissional. No âmbito do modelo de reserva legal qualificada presente na
formulação do art. 5º, XIII, da Constituição de 1988, paira uma imanente
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questão constitucional quanto à razoabilidade e proporcionalidade das leis
restritivas, especificamente, das leis que disciplinam as qualificações
profissionais como condicionantes do livre exercício das profissões.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: Representação n.° 930, Redator
p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 2-9-1977. A reserva legal
estabelecida pelo art. 5º, XIII, não confere ao legislador o poder de restringir o
exercício da liberdade profissional a ponto de atingir o seu próprio núcleo
essencial. 5. JORNALISMO E LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO.
INTEPRETAÇÃO DO ART. 5º, INCISO XIII, EM CONJUNTO COM OS PRECEITOS
DO ART. 5º, INCISOS IV, IX, XIV, E DO ART. 220 DA CONSTITUIÇÃO. O
jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno
exercício das liberdades de expressão e de informação. O jornalismo é a própria
manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua,
profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam
profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e
a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbricadas por
sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada.
Isso implica, logicamente, que a interpretação do art. 5º, inciso XIII, da
Constituição, na hipótese da profissão de jornalista, se faça, impreterivelmente,
em conjunto com os preceitos do art. 5º, incisos IV, IX, XIV, e do art. 220 da
Constituição, que asseguram as liberdades de expressão, de informação e de
comunicação em geral. 6. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR COMO EXIGÊNCIA
PARA
O
EXERCÍCIO
DA
PROFISSÃO
DE
JORNALISTA.
RESTRIÇÃO
INCONSTITUCIONAL ÀS LIBERDADES DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO. As
liberdades de expressão e de informação e, especificamente, a liberdade de
imprensa, somente podem ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais,
sempre em razão da proteção de outros valores e interesses constitucionais
igualmente relevantes, como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à
personalidade em geral. Precedente do STF: ADPF n° 130, Rel. Min. Carlos
Britto. A ordem constitucional apenas admite a definição legal das qualificações
profissionais na hipótese em que sejam elas estabelecidas para proteger,
efetivar e reforçar o exercício profissional das liberdades de expressão e de
informação por parte dos jornalistas. Fora desse quadro, há patente
inconstitucionalidade da lei. A exigência de diploma de curso superior para a
prática do jornalismo - o qual, em sua essência, é o desenvolvimento
profissional das liberdades de expressão e de informação - não está autorizada
pela ordem constitucional, pois constitui uma restrição, um impedimento, uma
verdadeira supressão do pleno, incondicionado e efetivo exercício da liberdade
jornalística, expressamente proibido pelo art. 220, § 1º, da Constituição. 7.
PROFISSÃO DE JORNALISTA. ACESSO E EXERCÍCIO. CONTROLE ESTATAL
VEDADO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL
QUANTO À CRIAÇÃO DE ORDENS OU CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. No campo da profissão de jornalista, não há espaço para a
regulação estatal quanto às qualificações profissionais. O art. 5º, incisos IV, IX,
XIV, e o art. 220, não autorizam o controle, por parte do Estado, quanto ao
acesso e exercício da profissão de jornalista. Qualquer tipo de controle desse
tipo, que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à
atividade jornalística, configura, ao fim e ao cabo, controle prévio que, em
verdade, caracteriza censura prévia das liberdades de expressão e de
informação, expressamente vedada pelo art. 5º, inciso IX, da Constituição. A
impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão
jornalística leva à conclusão de que não pode o Estado criar uma ordem ou um
conselho profissional (autarquia) para a fiscalização desse tipo de profissão. O
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exercício do poder de polícia do Estado é vedado nesse campo em que imperam
as liberdades de expressão e de informação. Jurisprudência do STF:
Representação n.° 930, Redator p/ o acórdão Ministro Rodrigues Alckmin, DJ,
2-9-1977. 8. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. POSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA. A
Corte Interamericana de Direitos Humanos proferiu decisão no dia 13 de
novembro de 1985, declarando que a obrigatoriedade do diploma universitário
e da inscrição em ordem profissional para o exercício da profissão de jornalista
viola o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, que protege a
liberdade de expressão em sentido amplo (caso "La colegiación obligatoria de
periodistas" - Opinião Consultiva OC-5/85, de 13 de novembro de 1985).
Também a Organização dos Estados Americanos - OEA, por meio da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, entende que a exigência de diploma
universitário em jornalismo, como condição obrigatória para o exercício dessa
profissão, viola o direito à liberdade de expressão (Informe Anual da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, de 25 de fevereiro de 2009). RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
Decisão
O Tribunal, por maioria e nos termos do
voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes
(Presidente), conheceu e deu provimento aos recursos extraordinários, declarando a
não-recepção do artigo 4º, inciso V, do Decreto-lei nº 972/1969, vencido o Senhor
Ministro Marco Aurélio. Ausentes, licenciados,os Senhores Ministros Joaquim Barbosa e
Menezes Direito. Falaram,pelo recorrente, Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão
no Estado de São Paulo - SERTESP, a Dra. Taís Borja Gasparian; pelo Ministério Público
Federal, o Procurador-Geral da República, Dr.Antônio Fernando Barros e Silva de Souza;
pelos recorridos, FENAJ - Federação Nacional dos Jornalistas e outro, o Dr. João Roberto
Egydio Piza Fontes e, pela Advocacia-Geral da União, a Dra. Grace Maria Fernandes
Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso.
Plenário, 17.06.2009.

ADPF 130 / DF - DISTRITO FEDERAL
ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO
Julgamento: 30/04/2009 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009
EMENT VOL-02381-01 PP-00001
RTJ VOL-00213- PP-00020
Parte(s)
ARGTE.(S)
ADV.(A/S)
ARGDO.(A/S)
ADV.(A/S)
ARGDO.(A/S)
INTDO.(A/S)

: PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
: MIRO TEIXEIRA
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
: CONGRESSO NACIONAL
: FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS - FENAJ
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ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)
INTDO.(A/S)
ADV.(A/S)

: CLAUDISMAR ZUPIROLI
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE IMPRENSA - ABI
: THIAGO BOTTINO DO AMARAL
: ARTIGO 19 BRASIL
: EDUARDO PANNUNZIO

Ementa
EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL
DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", EXPRESSÃO SINÔNIMA DE
LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" LIBERDADE DE IMPRENSA COMO
CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A
PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA
DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE
EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL.
LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM
COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA.
O
CAPÍTULO
CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR
DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE
EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL.
TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO
CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL
ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE
DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À
IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO
BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O
EFEITO
DE
ASSEGURAR
O
DIREITO
DE
RESPOSTA
E
ASSENTAR
RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS
CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR
FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE,
MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR
ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE
DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE
IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO
CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE
FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL
DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE
IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS.
NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE
DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE
IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA
ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA
DA AÇÃO. 1. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL
(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. A ADPF, fórmula processual
subsidiária do controle concentrado de constitucionalidade, é via adequada à
impugnação de norma pré-constitucional. Situação de concreta ambiência
jurisdicional timbrada por decisões conflitantes. Atendimento das condições da
ação. 2. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO
REFORÇO DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE
INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO EM SENTIDO GENÉRICO, DE MODO A ABARCAR
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OS DIREITOS À PRODUÇÃO INTELECTUAL, ARTÍSTICA, CIENTÍFICA E
COMUNICACIONAL. A Constituição reservou à imprensa todo um bloco
normativo, com o apropriado nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do
título VIII). A imprensa como plexo ou conjunto de "atividades" ganha a
dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per
se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo
que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as
coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como
alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio
da sociedade e como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em
qualquer situação ou contingência. Entendendo-se por pensamento crítico o
que, plenamente comprometido com a verdade ou essência das coisas, se dota
de potencial emancipatório de mentes e espíritos. O corpo normativo da
Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e
liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que
é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como
do mais evoluído estado de civilização. 3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA
COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES
BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À
INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E
COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS
PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO
SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena
liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados
direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e
informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for
o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se
sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria,
Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição
Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que
dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se
qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as
relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua
excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às
segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como
superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do
Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou
consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional
"observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a
incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo,
mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade
de informação jornalística" (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal).
Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura
prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o
espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição
quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se
lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e
opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de
comunicação. 4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE
PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das
liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma
forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da
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aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal:
vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso
V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida
privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei
estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação,
quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente
constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência
desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados
incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos
sobredireitos de personalidade em que se traduz a "livre" e "plena"
manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é
que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual
desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores
da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea
paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos
fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer
cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o
anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a
criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o
veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o
mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e
opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever
o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e
administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a
posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude
de liberdade de imprensa. 5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE
IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de
inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da
proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou
material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto
maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade
da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa
equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa,
porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um
elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de
expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez
dessa liberdade. Em se tratando de agente público, ainda que injustamente
ofendido em sua honra e imagem, subjaz à indenização uma imperiosa cláusula
de modicidade. Isto porque todo agente público está sob permanente vigília da
cidadania. E quando o agente estatal não prima por todas as aparências de
legalidade e legitimidade no seu atuar oficial, atrai contra si mais fortes
suspeitas de um comportamento antijurídico francamente sindicável pelos
cidadãos. 6. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE
IMPRENSA E DEMOCRACIA. A plena liberdade de imprensa é um patrimônio
imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução políticocultural de todo um povo. Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos
modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a Imprensa passa a
manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou
retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da
democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda
maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos
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indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como
norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente
compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas;
isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos
contrários. A imprensa livre é, ela mesma, plural, devido a que são
constitucionalmente proibidas a oligopolização e a monopolização do setor (§
5º do art. 220 da CF). A proibição do monopólio e do oligopólio como novo e
autônomo fator de contenção de abusos do chamado "poder social da
imprensa". 7. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E
IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA
OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. O
pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna. O
possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de
estilo e da própria verve do autor. O exercício concreto da liberdade de
imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer
pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as
autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de
inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de
censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das
atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço
natural do pensamento crítico e "real alternativa à versão oficial dos fatos" (
Deputado Federal Miro Teixeira). 8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE
IMPRENSA E A INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que já era
"livre" (incisos IV e IX do art. 5º), a Constituição Federal acrescentou o
qualificativo de "plena" (§ 1º do art. 220). Liberdade plena que, repelente de
qualquer censura prévia, diz respeito à essência mesma do jornalismo (o
chamado "núcleo duro" da atividade). Assim entendidas as coordenadas de
tempo e de conteúdo da manifestação do pensamento, da informação e da
criação lato sensu, sem o que não se tem o desembaraçado trânsito das ideias e
opiniões, tanto quanto da informação e da criação. Interdição à lei quanto às
matérias nuclearmente de imprensa, retratadas no tempo de início e de
duração do concreto exercício da liberdade, assim como de sua extensão ou
tamanho do seu conteúdo. Tirante, unicamente, as restrições que a Lei
Fundamental de 1988 prevê para o "estado de sítio" (art. 139), o Poder Público
somente pode dispor sobre matérias lateral ou reflexamente de imprensa,
respeitada sempre a ideia-força de que quem quer que seja tem o direito de
dizer o que quer que seja. Logo, não cabe ao Estado, por qualquer dos seus
órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por
indivíduos e jornalistas. As matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis,
portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria
Constituição, tais como: direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao
agravo; proteção do sigilo da fonte ("quando necessário ao exercício
profissional"); responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação;
diversões e espetáculos públicos; estabelecimento dos "meios legais que
garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas
ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221,
bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser
nocivos à saúde e ao meio ambiente" (inciso II do § 3º do art. 220 da CF);
independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como
elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º);
participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 4º
do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de Comunicação
Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, sobretudo incidindo
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no plano das consequências ou responsabilizações, repercutem sobre as causas
de ofensas pessoais para inibir o cometimento dos abusos de imprensa.
Peculiar fórmula constitucional de proteção de interesses privados em face de
eventuais descomedimentos da imprensa (justa preocupação do Ministro
Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de precedência a esta conferida,
segundo a lógica elementar de que não é pelo temor do abuso que se vai coibir
o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso de Mello, "a censura governamental,
emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face
autoritária do poder público". 9. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA
ATIVIDADE DE IMPRENSA. É da lógica encampada pela nossa Constituição de
1988 a autorregulação da imprensa como mecanismo de permanente ajuste de
limites da sua liberdade ao sentir-pensar da sociedade civil. Os padrões de
seletividade do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não
cessa de aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos. Do dever de
irrestrito apego à completude e fidedignidade das informações comunicadas ao
público decorre a permanente conciliação entre liberdade e responsabilidade da
imprensa. Repita-se: não é jamais pelo temor do abuso que se vai proibir o uso
de uma liberdade de informação a que o próprio Texto Magno do País apôs o
rótulo de "plena" (§ 1 do art. 220). 10. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI 5.250
PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. 10.1. Óbice lógico à confecção de uma
lei de imprensa que se orne de compleição estatutária ou orgânica. A própria
Constituição, quando o quis, convocou o legislador de segundo escalão para o
aporte regratório da parte restante de seus dispositivos (art. 29, art. 93 e § 5º
do art. 128). São irregulamentáveis os bens de personalidade que se põem
como o próprio conteúdo ou substrato da liberdade de informação jornalística,
por se tratar de bens jurídicos que têm na própria interdição da prévia
interferência do Estado o seu modo natural, cabal e ininterrupto de incidir.
Vontade normativa que, em tema elementarmente de imprensa, surge e se
exaure no próprio texto da Lei Suprema. 10.2. Incompatibilidade material
insuperável entre a Lei n° 5.250/67 e a Constituição de 1988. Impossibilidade
de conciliação que, sobre ser do tipo material ou de substância (vertical),
contamina toda a Lei de Imprensa: a) quanto ao seu entrelace de comandos, a
serviço da prestidigitadora lógica de que para cada regra geral afirmativa da
liberdade é aberto um leque de exceções que praticamente tudo desfaz; b)
quanto ao seu inescondível efeito prático de ir além de um simples projeto de
governo para alcançar a realização de um projeto de poder, este a se eternizar
no tempo e a sufocar todo pensamento crítico no País. 10.3 São de todo
imprestáveis as tentativas de conciliação hermenêutica da Lei 5.250/67 com a
Constituição, seja mediante expurgo puro e simples de destacados dispositivos
da lei, seja mediante o emprego dessa refinada técnica de controle de
constitucionalidade que atende pelo nome de "interpretação conforme a
Constituição". A técnica da interpretação conforme não pode artificializar ou
forçar a descontaminação da parte restante do diploma legal interpretado, pena
de descabido incursionamento do intérprete em legiferação por conta própria.
Inapartabilidade de conteúdo, de fins e de viés semântico (linhas e entrelinhas)
do texto interpretado. Caso-limite de interpretação necessariamente
conglobante
ou
por
arrastamento
teleológico,
a
pré-excluir
do
intérprete/aplicador do Direito qualquer possibilidade da declaração de
inconstitucionalidade apenas de determinados dispositivos da lei sindicada,
mas permanecendo incólume uma parte sobejante que já não tem significado
autônomo. Não se muda, a golpes de interpretação, nem a inextrincabilidade de
comandos nem as finalidades da norma interpretada. Impossibilidade de se
preservar, após artificiosa hermenêutica de depuração, a coerência ou o
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equilíbrio interno de uma lei (a Lei federal nº 5.250/67) que foi
ideologicamente concebida e normativamente apetrechada para operar em
bloco ou como um todo pro indiviso. 11. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO.
Aplicam-se as normas da legislação comum, notadamente o Código Civil, o
Código Penal, o Código de Processo Civil e o Código de Processo Penal às
causas decorrentes das relações de imprensa. O direito de resposta, que se
manifesta como ação de replicar ou de retificar matéria publicada é exercitável
por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então
subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5º da Constituição Federal.
Norma, essa, "de eficácia plena e de aplicabilidade imediata", conforme
classificação de José Afonso da Silva. "Norma de pronta aplicação", na
linguagem de Celso Ribeiro Bastos e Carlos Ayres Britto, em obra doutrinária
conjunta. 12. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito
de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto
de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.
Decisão
Após o voto do Senhor Ministro Carlos Britto (Relator), julgando procedente a ação,
no que foi acompanhado pelo Senhor Ministro Eros Grau, o julgamento foi suspenso
para continuação na
sessão do dia 15. Falaram, pelo argüente, o Dr. Miro Teixeira;
pelos amici curiae, Artigo 19 Brasil e Associação Brasileira de
Imprensa - ABI,
respectivamente, a Dra. Juliana Vieira dos Santos e o Dr. Thiago Bottino do Amaral e,
pelo Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Fernando
Barros e Silva de Souza. Presidência do Senhor Ministro Gilmar
Mendes. Plenário,
01.04.2009.
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente a
ação,
vencidos, em parte, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa e a Senhora Ministra Ellen
Gracie, que a julgavam improcedente quanto aos
artigo 1º, § 1º; artigo 2º, caput;
artigo 14; artigo 16, inciso I e artigos 20, 21 e 22, todos da Lei nº 5.250, de 9.2.1967;
o Senhor Ministro Gilmar Mendes (Presidente), que a julgava improcedente quanto
aos artigos 29 a 36 da referida lei e,
vencido integralmente o Senhor Ministro Marco Aurélio, que a julgava improcedente.
Ausente, justificadamente, o Senhor
Ministro Eros Grau, com voto proferido na
assentada anterior.Plenário, 30.04.2009.
ADI 869 / DF - DISTRITO FEDERAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO
Relator(a) p/ Acórdão: Min. MAURÍCIO CORRÊA
Julgamento: 04/08/1999 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJ 04-06-2004 PP-00028

EMENT VOL-02154-01 PP-00021

Parte(s)
REQTE.
REQDO.
REQDO.

: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: CONGRESSO NACIONAL
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Ementa
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL 8069/90.
LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE CRIAÇÃO, DE EXPRESSÃO
E DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO. 1. Lei 8069/90.
Divulgação total ou parcial por qualquer meio de comunicação, nome, ato ou
documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo à
criança ou adolescente a que se atribua ato infracional. Publicidade indevida.
Penalidade: suspensão da programação da emissora até por dois dias, bem
como da publicação do periódico até por dois números. Inconstitucionalidade. A
Constituição de 1988 em seu artigo 220 estabeleceu que a liberdade de
manifestação do pensamento, de criação, de expressão e de informação, sob
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerá qualquer restrição, observado
o que nela estiver disposto. 2. Limitações à liberdade de manifestação do
pensamento, pelas suas variadas formas. Restrição que há de estar explícita ou
implicitamente
prevista
na
própria
Constituição.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade julgada procedente.

LIVRE INICIATIVA – DIREITO À EDUCAÇÃO E À CULTURA
ADI 1950 / SP - SÃO PAULO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. EROS GRAU
Julgamento: 03/11/2005 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJ 02-06-2006 PP-00004 EMENT VOL-02235-01 PP-00052
LEXSTF v. 28, n. 331, 2006, p. 56-72
RT v. 95, n. 852, 2006, p. 146-153
Parte(s)
REQTE.
REQDO.
REQDA.
ADV.(A/S)
ADV.(A/S)

: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO - CNC
: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO
: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
: YURI CARAJELESCOV
: DIANA COELHO BARBOSA

Ementa
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 7.844/92, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. MEIA ENTRADA ASSEGURADA AOS ESTUDANTES
REGULARMENTE MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO.
INGRESSO EM CASAS DE DIVERSÃO, ESPORTE, CULTURA E LAZER.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS E O
DISTRITO
FEDERAL
PARA
LEGISLAR
SOBRE
DIREITO
ECONÔMICO.
CONSTITUCIONALIDADE. LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA. MERCADO.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170, 205, 208, 215
e 217, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem econômica
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na Constituição de 1.988 define opção por um sistema no qual joga um papel
primordial a livre iniciativa. Essa circunstância não legitima, no entanto, a
assertiva de que o Estado só intervirá na economia em situações excepcionais.
2. Mais do que simples instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia
diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado e pela sociedade.
Postula um plano de ação global normativo para o Estado e para a sociedade,
informado pelos preceitos veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre
iniciativa é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa, mas
também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao contemplá-la, cogita também
da "iniciativa do Estado"; não a privilegia, portanto, como bem pertinente
apenas à empresa. 4. Se de um lado a Constituição assegura a livre iniciativa,
de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a
garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto
[artigos 23, inciso V, 205, 208, 215 e 217 § 3º, da Constituição]. Na composição
entre esses princípios e regras há de ser preservado o interesse da
coletividade, interesse público primário. 5. O direito ao acesso à cultura, ao
esporte e ao lazer, são meios de complementar a formação dos estudantes. 6.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
Decisão
O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação, nos termos do voto do relator,
vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio e Cezar Peluso. Votou o Presidente,
Ministro Nelson Jobim. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Carlos Velloso.
Falou pelo requerido, Governador do Estado de São Paulo, o Dr. Marcos Ribeiro de
Barros, Procurador do Estado. Plenário, 03.11.2005.
PROGRAMAÇÃO DE EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA
ADI 2566 MC / DF - DISTRITO FEDERAL
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES
Julgamento: 22/05/2002 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
DJ 27-02-2004 PP-00020

EMENT VOL-02141-03 PP-00570

Parte(s)
REQTE.
ADVDO.
REQDO.
REQDO.

: PARTIDO LIBERAL - PL
: RENATO MORGANDO VIEIRA
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
: CONGRESSO NACIONAL

Ementa
EMENTA:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.612,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1988, QUE DIZ: "§ 1º - É VEDADO O PROSELITISMO DE
QUALQUER NATUREZA NA PROGRAMAÇÃO DAS EMISSORAS DE RADIODIFUSÃO
COMUNITÁRIA". ALEGAÇÃO DE QUE TAL NORMA INFRINGE O DISPOSTO NOS
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ARTIGOS 5º, INCISOS VI, IX, E 220 E SEGUINTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
MEDIDA CAUTELAR. 1. Para bem se conhecer o significado que a norma
impugnada adotou, ao vedar o proselitismo de qualquer natureza, nas
emissoras de radiodifusão comunitária, é preciso conhecer todo o texto da Lei
em que se insere. 2. Na verdade, o dispositivo visou apenas a evitar o
desvirtuamento da radiodifusão comunitária, usada para fins a ela estranhos,
tanto que, ao tratar de sua programação, os demais artigos da lei lhe
permitiram a maior amplitude e liberdade, compatíveis com suas finalidades. 3.
Quis, portanto, o artigo atacado, tão-somente, afastar o uso desse meio de
comunicação como instrumento, por exemplo, de pregação político-partidária,
religiosa, de promoção pessoal, com fins eleitorais, ou mesmo certos
sectarismos e partidarismos de qualquer ordem. 4. Ademais, não se pode
esquecer que não há direitos absolutos, ilimitados e ilimitáveis. 5. Caberá,
então, ao intérprete dos fatos e da norma, no contexto global em que se insere,
no exame de casos concretos, no controle difuso de constitucionalidade e
legalidade, nas instâncias próprias, verificar se ocorreu, ou não, com o
proselitismo, desvirtuamento das finalidades da lei. Por esse modo, poderão ser
coibidos os abusos, tanto os das emissoras, quanto os do Poder Público e seus
agentes. 6. Com essas ponderações se chega ao indeferimento da medida
cautelar, para que, no final, ao ensejo do julgamento do mérito, mediante
exame
mais
aprofundado,
se
declare
a
constitucionalidade,
ou
inconstitucionalidade, da norma em questão. 7. Essa solução evita que, com sua
suspensão cautelar, se conclua que todo e qualquer proselitismo, sectarismo ou
partidarismo é tolerado, por mais facciosa e tendenciosa que seja a pregação,
por maior que seja o favorecimento que nela se encontre. 8. Medida Cautelar
indeferida.
Decisão
- O Tribunal, por maioria de votos, indeferiu a medida acauteladora, vencidos os
Senhores Ministros Celso de Mello e o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio.
Ausentes, justificadamente, os Senhores Ministros Ilmar Galvão e Carlos Velloso.
Plenário, 22.05.2002.

TV DIGITAL
ADI 3944 / DF - DISTRITO FEDERAL
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Relator(a): Min. AYRES BRITTO
Julgamento: 05/08/2010 Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Publicação
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EMENT VOL-02417-01 PP-00024
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Parte(s)
REQTE.(S)
: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - PSOL
ADV.(A/S)
: ANDRÉ BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
REQDO.(A/S)
: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
ADV.(A/S)
: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO
- ABERT
ADV.(A/S)
: RODOLFO MACHADO MOURA
INTDO.(A/S)
: INTERVOZES - COLETIVO BRASIL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
ADV.(A/S)
: ELOISA MACHADO DE ALMEIDA
INTDO.(A/S)
: ASSOCIAÇÃO DIREITOS HUMANOS EM REDE - CONECTAS
DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S)
: ELOISA MACHADO DE ALMEIDA
INTDO.(A/S)
: INSTITUTO PRO BONO
ADV.(A/S)
: ELOISA MACHADO DE ALMEIDA
INTDO.(A/S)
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RADIODIFUSORES - ABRA
ADV.(A/S)
: ALEXANDRE KRUEL JOBIM
INTDO.(A/S)
: FÓRUM DO SISTEMA BRASILEIRO DE TV DIGITAL TERRESTRE FÓRUM SBTVD
ADV.(A/S)
: REGIANE COIMBRA MUNIZ DE GÓES CAVALCANTI
INTDO.(A/S)
: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA ELÉTRICA E ELETRÔNICA
(ABINEE)
ADV.(A/S)
: DENIS CHEQUER ANGHER E OUTRO(A/S)
Ementa
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 7º A 10 DO
DECRETO 5.820, DE 29 DE JUNHO DE 2006, EXPEDIDO PELO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. ADOÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELEVISÃO DIGITAL
(SBTVD). CONSIGNAÇÃO DE MAIS UM CANAL DE RADIOFREQÜÊNCIA ÀS
CONCESSIONÁRIAS E "AUTORIZADAS" DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS, SEM APRECIAÇÃO DO CONGRESSO
NACIONAL. DIFERENÇA ENTRE AUTORIZAÇÃO DE USO DO ESPECTRO DE
RADIOFREQÜÊNCIAS E CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO
DE SONS E IMAGENS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO § 5º DO ART. 220 E AO
ART. 223, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As normas impugnadas por
esta ação direta de inconstitucionalidade são apenas as veiculadas pelos arts.
7º a 10 do Decreto federal 5.820/2006. Embora sustentadas na petição inicial,
não se conhece de teses jurídicas que não tenham pertinência com os
dispositivos impugnados, a saber: a) a de que um "memorando de
entendimento", assinado pelo Ministro das Relações Exteriores do Brasil e pelo
Chanceler do Japão, não passara pelo controle do Congresso Nacional; b) a de
que deixou de ser publicado o relatório do Comitê de Desenvolvimento do
Sistema Brasileiro de TV Digital, referido pelo inciso VIII do art. 3º do Decreto
4.901/2003, caracterizando omissão imprestabilizadora da escolha feita pelo
Poder Executivo quanto ao modelo japonês de televisão digital (ISDB). 2. O
Decreto 5.820/2006, pelo menos quanto aos dispositivos objeto da ação direta,
ostenta um coeficiente de generalidade, abstração e impessoalidade que afasta
a alegação de se cuidar de ato de efeito concreto. Até porque "a
determinabilidade dos destinatários da norma não se confunde com a sua
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individualização, que, esta sim, poderia convertê-lo em ato de efeitos
concretos, embora plúrimos" (ADI 2.137-MC, da relatoria do ministro
Sepúlveda Pertence). Precedentes. 3. Consignação de canal de radiofreqüência
(ou autorização de uso de espectro de radiofrequência) não se confunde com
concessão ou autorização do serviço público de radiodifusão de sons e imagens.
A primeira (consignação), regulada pela Lei 9.472/97, é acessória da segunda
(concessão ou permissão). 4. A norma inscrita no art. 7º do Decreto
5.820/2006 (e também nos arts. 8º a 10) cuida de autorização de uso do
espectro de radiofreqüências, e não de outorga de concessão do serviço público
de radiodifusão de sons e imagens. O que se deu, na verdade, foi o seguinte:
diante da evolução tecnológica, e para a instituição no país da tecnologia digital
de transmissão de sons e imagens, sem interrupção da transmissão de sinais
analógicos, fez-se imprescindível a consignação temporária de mais um canal
às atuais concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagens. Isso
para que veiculassem, simultaneamente, a mesma programação nas
tecnologias analógica e digital. Tratou-se de um ato do Presidente da República
com o objetivo de manter um serviço público adequado, tanto no que se refere
à sua atualidade quanto no tocante à sua continuidade. Ato por isso mesmo
serviente do princípio constitucional da eficiência no âmbito da Administração
Pública. 5. A televisão digital, comparativamente com a TV analógica, não
consiste em novo serviço público. Cuida-se da mesma transmissão de sons e
imagens por meio de ondas radioelétricas. Transmissão que passa a ser
digitalizada e a comportar avanços tecnológicos, mas sem perda de identidade
jurídica. 6. Os dispositivos impugnados na ação direta não autorizam, explícita
ou implicitamente, o uso de canais complementares ou adicionais para a prática
da multiprogramação, pois objetivam, em verdade, "permitir a transição para a
tecnologia digital sem interrupção da transmissão de sinais analógicos" (caput
do art. 7º do Decreto 5.820/2006). Providência corroborada pelo item 10.3 da
Portaria 24, de 11 de fevereiro de 2009, do Ministro das Comunicações.
Ademais, a multiprogramação só é tecnicamente viável, dentro da faixa de 6
Mhz do espectro de radiofreqüências, quando a transmissão ocorrer na
definição padrão de áudio e vídeo (SD - Standard Definition). Para a
transmissão de sons e imagens em alta definição (HD - High Definition),
necessária se faz a utilização de quase toda a mencionada faixa de 6 Mhz. O
que significa dizer que a consignação do canal "inteiro" de 6 Mhz é
imprescindível para a adequada transição tecnológica. 7. O Decreto 5.820/2006
não outorga, não modifica, nem renova concessão, permissão ou autorização de
serviço de radiodifusão de sons e imagens. Tampouco prorroga qualquer prazo.
Inexistência de violação ao art. 223 da Constituição Federal. Também não há
ofensa ao § 5º do art. 220 da Carta da República. Se monopólio ou oligopólio
está a ocorrer, factualmente, nos meios de comunicação brasileiros, não é por
conta do decreto ora impugnado, cuja declaração de inconstitucionalidade seria
inútil para afastar a suposta afronta ao Texto Magno. 8. Ação que se julga
improcedente.
Decisão
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou improcedente a ação
direta, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio. Votou o Presidente, Ministro Cezar
Peluso. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Ausente, licenciado, o Senhor
Ministro Joaquim Barbosa. Falaram, pelo requerente, o Dr. André Brandão Henriques
Maimoni; pelos amici curiae Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social,
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Associação Direitos Humanos em Rede - Conectas Direitos Humanos e Instituto Pro
Bono, a
Dra. Eloisa Machado de Almeida; pela Advocacia-Geral da União, o Ministro Luís Inácio
Lucena Adams; pelos amici curiae Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão-ABERT e Associação Brasileira de Radiodifusores-ABRA, respectivamente, o Dr.
Marcelo Lamego Carpenter e o Dr. Alexandre Jobim. Plenário, 05.08.2010.

