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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 5631

Requerente: Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão

Requerida: Assembleia Legislativa do Estado da Bahia

Relator: Ministro Edson Fachin

Constitucional. Lei estadual n" 13.582. de 1-1 de
setembro de 20/6. que proíbe. no Estado da Bahia.
"a publicidade. dirigida a crianças. dc alimcntos c
bebidas pobres cm nutrientcs e com alto tcor dc
açúcar. gorduras saturadas ou sódio ".
Inconstitucionalidade .timllal. Competência da
UllitiO para legislar sohre propagamla cO/llacial.
Ofellsa aos artigos 22. inciso X\'IX: e 2211.. 11' 3': da
COllstituiçüo Federal. Precedentes dessa Suprema
Corte. Mall!festaçüo pela procedência do IJedido
l'eiclI!alio pela rCl/uerenle.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

A Advogada-Geral da União, tendo em vista o disposto no artigo

I03, ~ 3°, da Constituição da República, bem como na Lei n" 9.868, de IO de

novembro de 1999, vem, respeitosamente, manifestar-se quanto à presente ação

direta de inconstitucionalidade.



1- DA AÇÃO DIRETA

Trata-se de ação direta de inconstitucional idade, com pedido de

medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e

Televisão - ABERT, tendo por objeto a Lei estadual nO 13.582, de 14 de

setembro de 2016, que "regulamenta a publicidade i/!fantil de alimentos no

Estado da Bahia". Eis o teor do diploma legal impugnado:

Ar\. 1° - Fica proibida no Estado da Bahia a publicidadc. dirigida a
crianças. de alimentos c bebidas pobrcs cm nutrientes e com alto teor
de açúcar. gorduras saturadas ou sódio.

~ 1° - A vedação se estenderá no pcríodo comprccndido cntre 06 (seis)
e 21 (vinte e uma) horas, no rádio e televisão. e em qualquer horário
nas escolas públicas e privadas.

!i 2° - Fica impedida a utilização de celebridades ou personagens
infàntis na comercialização. bem como a inclusão de brindes
promocionais. brinquedos ou itens colecionáveis associados á compra
do produto.

Ar\. 2° - A publicidade durante o horário permitido deverá vir seguida
de advertência pública sobre os males causados pela obesidade.

Ar\. 3° - Em caso de descumprimento das restrições apresentadas nos
artigos antecedentes. o infrator estará sujeito ás penas de:
I - multa:
\I - suspensão da veiculação da publicidade:
\lI - imposição de contrapropaganda.

!i 1° - O Estado providenciará. na forma do regulamento. a graduação
da pena de multa de acordo com a gravidade.

!i 2° - A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mcsma
forma. Irequência e dimensão e. prefcrcncialmente. no mesmo
veiculo. local. espaço e horário. de f<lrIna capaz de desfilzer o
malefício e informar as crianças sobre o mal ocasionado pelo consumo
dos alimentos indicados no artigo 1°.

~ 3° - A pena de multa. suspensão da veiculação da publicidade e
imposição de contrapropaganda será aplicada pela administração.
mediante procedimento administrativo. assegurados o contraditório e
ampla defesa.

AD/nO 563/- Rei. ,\/il1. Ed.'i011 Fachin 2



~ 4° - As sançõcs previstas ncste artigo scrão aplicadas pcla autoridadc
administrativa. no âmbito dc sua atribuição. podcndo scr aplicadas
cumulativamcntc. inclusivc por medida cautelar antcccdcntc ou
incidente de procedimento administrativo.

Ar!. 4° - Entende-sc por publicidade qualquer forma de vciculação do
produto ou marca. seja de forma ostensiva ou implícita cm programas
dirigidos ao público intlll1til.

Ar!. 5° - Esta Lci entra cm vigor na data de sua publicação.

De acordo com a requerente, o diploma impugnado violaria a

competência privativa da União para legislar sobre propaganda comercial,

prevista pelo artigo 22. inciso XXIX. da Constituição da República'. uma vez

que proíbe a veiculação de propagandas comerciais, dirigidas a crianças. de

alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar. gorduras

saturadas ou sódio no âmbito do Estado da Bahia.

A autora afirma, também, que o ato normativo sob invectiva

ofenderia o artigo 220, S 3°, da Carta da República2, o qual estabelece, de modo

expresso, a competência da lei federal tanto para regular as diversões e

espetáculos públicos, quanto para definir os meios legais que garantam à pessoa

e à fàmília a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de

rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221 da Carta3, bem como

I ".-In 22. Compele prinllirol11f!WI! ti Ulliao legislar sohre:
(. ..)
,\:\1\' - propaganda comercial;"

~ "Art. 1]0. A man({eslaçcio do jJI!I1SWl1l.!ntO. a criac,..iio. li express(/o f! li if!lormaç'(/o .. \Oh (/lw/clller /iwm(1,

processo 01/ rr!Íeu/o "elO s(~/i'erü()(fualtlUer reslriçiio, obsernulo () di.'1Ws1o nesta Consli/lli<r'iio.
( ... )
f]" - Compt!fe à leifedl!rul:
I - regula,. as dil'ersiJes e espeltÍcu/oS púhlicos, cahendo ao Poder Púhlico il!formar sohre a llall/re:lI deles, as
faixas etúrias ti lflH!mio se recomendem, locai,\' e horários t!f11lluesua aprese11l(l(;iiose mostre inade{lllllda:
/I - eslahelecer os meios legais {Il/e garal11am li pessoa e li .família a possihilidade de se dt!.fel1derem dl!
programas 011programaçties de rúdio e lelel'islio que C0l11rarif!111o disposto no arfo 111, hl!m como da
propagam/a de produtos, prúficas e selTiços que possam ser nocil'OSli saride e ao meio ambiel1le'"

:;"..1rt. 11/. A produçlio e a programaçlio das emissoras de nidio e tele,'islio afem/erlio aos seguiwes princílJios:
1- pn:ji!rêm.:ia afinalidades educatira.\",arl£li1icas, cul/llrai.\"e informafh'as;
/I -IJI"omoçtioda cul/llra nacional e regi01wl e estímulo à produçlio il1dependewe {lI/e objf!1il'(!sua dirulgaçúo:
1/1_ reghmali:açlio da prot!l/(;iio cultural, artística ejo/"nalíslica, c01?tiJrmepercentuais eSfahclf!ddos f!mll'i:
11'- respeilO aos ,'olorf!s éficos e sociais da pes.wa e dafamilia."
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da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e

ao meio ambiente.

Ademais, a requerente entende que haveria ofensa ao artigo 220, ~

4°, da Lei Maior\ na medida em que a lei impugnada teria proibido a

propaganda comercial de produtos não enumerados no enunciado do

mencionado dispositivo constitucional, a saber, "tabaco, bebidas alcoólicas.

agrotóxicos. medicamentos e terapias".

Nessa linha, salienta que os alimentos e bebidas cuja publicidade é

restringida pela lei atacada constituiriam "produtos lícitos. permitidos ao

consumo e clUaproteção do Estado vem em aspectos regulatórios no que tange

à segurança, produção. comercialização, rotulagem e eventuais advertências.

Como não o são e não podem ser 'rotulados' como produtos nocivos à saúde e

ao meio ambiente. não podem ser objeto de limitação por parle do Estado no

que lange à propaganda comercial." (fls. 9/.1° da petição inicial).

A autora aduz, ainda, que o diploma hostilizado seria incompatível

com os postulados constitucionais da liberdade de expressão e de comunicação

(artigos 5°, incisos IV e IX; e 220, capul, da Constituição;), do direito à

I "Arf. llO (...)
:",,'-I" A propagam/a comercia! de tahaco, hehidas alcoólicas, agrotáxicos, medicuIl1l!n10S I.!lerapias estará s/~ieila
ti reslric;t1es legais, nos lermos do inciso /I do parúgrafo anferior, I! ,'mllerú. sempre llllf! necessúrio. atin.:r/l..;ncia
.'iOhre os maleficios decorrentes dI! seu liSO,"

~ "Ar!. 5" Todos selo iguais perante li lei. sem dislinç'lio de l/lia/quer lIaJure=a, gara11lim/o-.\'1.! aos hrosill.!iros t'

aos estrangeiros resideme.\' 110País li i/n'jo/ahilidade do direito à \'ida. à liherdmle. ci igualdade. ti sl.!gunmço t' li
propriedad/!. nos lermos seguintes:
( ...)
/I' - J Ih'ri! a I11wl{(estaçllo do pensamento. sendo \'edado () anonimato:
( ...)
IX - é lin-e a express(io da atil'idade inte!l!cllIal. artística. cientifico I! dI! cUI1IUllicm;lIo. íl1depl!l1dl!I1I<!l1Ien1e de

CI!11.wro ou Iícl.?lU;a:"
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informação (artigo 5°, inciso XIV, da Lei Maior6), da proporcionalidade (artigo

5°, inciso L1V, do Texto ConstitucionaI7), da livre iniciativa (artigo 1°, inciso IV;

e 170, caput, da Cartas) e da livre concorrência (artigo 170, inciso IV, da

Constituiçã(9).

A esse respeito, assevera que "a Lei impugnada. ao proibir a

veiculação de publicidade na televisão e no rádio no horário compreendido

entre 617e 21h. de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de

açúcar. gorduras saturadas ou sódio, afronta diretamente a liberdade de

e.>.:pressliocomercial dos anunciantes e. por decorrência, dos meIOs de

comunicação" (fi. 11 da petição inicial; grifos constantes do original).

Acrescenta que a publicidade comercial seria um direito difuso de acesso a

novos produtos e serviços, de modo que a imposição, sem amparo

constitucional, de restrições ao seu exercício violaria o direito de informação.

Afirma, outrossim, que o princípio constitucional da livre iniciativa

estaria sendo desrespeitado diante da interferência indevida do Estado da Bahia

em matéria de publicidade comercial, o que implicaria sérios prejuízos

financeiros a emissoras de rádio e televisão estabelecidas naquela unidade da

Federação.

I> "Art. 5°( ... )
XII' - e assegurado a lodos () acesso li iJ?fOrmllçiio f! resguardado o sigilo da .fimle. l/liam/o necessúr;o ao
exacício pn?flssiol1o/:"

7"Art.5"( ... )
LII~ - ninguém serú pri\'£It1oda liherdade ou de seus hens sem (}del'ido processo legal:"

II "Arl. I" A República Federa/ira do Brm'i/, formada pela IIniiio indisso/iÍl'e/ dos Estados e l\funiL'fl'io.\' e do
Distrito Federal. c:ollSlilll;-se em ESlado Democrático dI!Direi/o e tem cOlJlo/imtiamenlos:
( ...)
/I' - os ,'u/ores sOl.:iaisdo trabalho e da lil.,.e inicia/il"a:""

""..11'1. /70. ri ordem eco!1úmica . .fimdada na ,'alori=açüo do /rahalho humano e 11£1 h,'re inh:iatirll. /eJ1lIwr./im
assegurar a /ot/o.\' exis/encia digna. cOIrlorme os di/ames da jus/iça social. o/Jserl'(u/os os seguintes princípios:
( ...)"

<, "Ar'. /iO. ( ...)
li: - Ihn: concorrência:"
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Por fim, alega que "as restrições indevidas à publicidade

comercial. especialmente COI/IO a que ora se apresenta. inclusive com limitaçclo

defaixa horária. traduzem-se. ao fim e ao cabo. em uma barreira de entrada a

novos fabricantes e/ou prestadores de produtos e serviços" (tl. 12 da petição

inicial), o que seria incompatível com o princípio constitucional da livre

concorrênc ia.

Com esteio em tais argumentos, a autora requer a concessão de

medida cautelar para suspender os efeitos da Lei nO 13.582/2016 do Estado da

Bahia e, no mérito, a procedência do pedido para que seja declarada a

inconstitucionalidade do referido diploma normativo.

o processo foi despachado pelo Ministro Relator Edson Fachin,

que, nos termos do artigo 12 da Lei nO 9.868/1999, solicitou informações ao

Governador e à Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, bem como

determinou a oitiva da Advogada-Geral da União e do Procurador-Geral da

República.

As autoridades requeridas deixaram, no entanto, de prestar as

informações solicitadas no prazo legal.

Na sequência, vIeram os autos para manifestação da Advogada-

Geral da União.

11 - DO MÉRITO

Como visto, a requerente afirma que a Lei nO 13.582/2016 do

Estado da Bahia, ao estipular regras que restringem a veiculação de propagandas

comerciais de alimentos e bebidas, violaria os artigos 1°, inciso IV; 5°, inCISOS
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IV, IX, XIV e LlV; 22, inciso XXIX; 170, caput e inciso IV; e 220, caput e ~~

3° e 4°, todos da Constituição Federal.

Sabe-se que o princípio federativo é postulado fundamental da

Carta Republicana de 1988 e, ao tempo que concretiza a ideia de

descentralização do poder estatal no âmbito de seu território, conjugada à

harmonia na coexistência de diversas ordens jurídicas parciais com uma ordem

jurídica central, possui como ponto nuclear a distribuição constitucional de

competências.

Sobre a matéria em exame, o artigo 22, lI1CISO XXIX, da

Constituição Federal atribui à União, em caráter privativo, competência para

legislar sobre propaganda comercial. Ademais, o artigo 220, ~ 3°, da Carta

Republicana prevê que compete à lei federal disciplinar as diversões e

espetáculos públicos, além de estabelecer os meios legais que garantam à pessoa

e à tàmília a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de

rádio e televisão que contrariem o disposto no artigo 221 do Texto

Constitucional, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que

possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente. Confira-se o teor dos

dispositivos referidos:

Ar!. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXIX - propaganda comercial:

( ...)

Art. 220. A manifestação do pensamento. a criação. a expressão c a
ini()rmação. sob qualquer forma. processo ou veiculo não soliuão
qualquer restrição. observado o disposto nesta Constituição.

( ...)

~ 3° - Compete à lei federal:
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I - regular as diversões e espetáculos públicos. cabendo ao Poder
Público informar sobre a natureza deles. as faixas etárias a que não se
recomendem. locais e horários em que sua apresentação se mostre
inadequada:
11- estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à 1~lIniliaa
possibilidade de se defenderem de programas ou programaçõcs de
rádio e televisão que contrariem o disposto no ar\. 221. bem como da
propaganda de produtos. práticas e serviços que possam ser nocivos à
saúdc e ao meio ambicnte.

Nesses termos, observa-se que a Constituição Federal trata da

propaganda comercial como atividade de âmbito nacional, competindo à União

estabelecer o regramento aplicável à matéria, que deve ser observado pelas

demais unidades federadas.

No âmbito da legislação federal, diversas normas foram editadas

para disciplinar a atividade de propaganda comercial e, em especial, a

publicidade de alimentos e bebidas dirigida a crianças.

A propósito, a Lei nO 11.265, de 03 de janeiro de 2006, ao dispor

sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira

infância, estabelece regras acerca do comércio e da publicidade de produtos e

alimentos infàntis. Vejamos:

Art. 1" O objetivo desta Lei é contribuir para a adequada nutrição dos
lactentes e das crianças de primeira infância por meio dos seguintcs
meios:
I - regulamentação da promoção comercial e do uso apropriado dos
alimentos para lactentes e crianças de primeira inlància. bem como do
uso de mamadeiras. bicos e chupetas:
11 - proteção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo nos
primeiros 6 (seis) meses de idade: e
111- proteção c incentivo à continuidade do aleitamento materno até
os 2 (dois) anos de idade após a introdução de novos alimentos na
dieta dos lactentes e das erianças de primeira infância.

Ar\. 2" Esta Lei se aplica à comercialização e às práticas correlatas. Ú

qualidade c às informações de uso dos seguintes produtos. fabricados
no Pais 011 importados:
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I - fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento
para lactentes:
11 - fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira
infância:
111- leites fluidos. leites em pó. leites modifieados e similares de
origem vegetal:
IV - alimentos de transição e alimentos à base de cereais indicados
para lactentes ou crianças de primeira infância. bem como outros
alimentos ou bebidas à base de leite ou não. quando comercializados
ou de outra forma apresentados como apropriados para a alimentação
de lactentes e crianças de primeira infância:
V - fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido
de alto risco:
VI - mamadeiras. bicos e chupetas.

( ...)

Art. -t" É vedada a promoção comercial dos produtos li <Iue se
referem os incisos I, V e VI do cap'lf do art. 2" desta Lei, em
quaisquer meios de comunic:lçào, conforme se dispuser em
regulamento.

(...)

Ar!. 5" A promoção comercial de alimentos infantis referidos nos
incisos 11. 111e IV do capul do ar!. 2" desta Lei deverá incluir. em
caráter obrigatório. o seguinte destaque. visual ou auditivo. consoante
o meio de divulgação:
I - para produtos referidos nos incisos 11e 111do capul do ar!. 2" desta
Lei os dizeres "O Ministério da Saúde informa: o aleitamento materno
evita infecções e alergias e é recomendado até os 2 (dois) anos de
idade ou mais":
11- para produtos rcferidos no inciso IV do capul do ar\. 2" desta Lei
os dizcres "O Ministério da Saúde informa: após os 6 (seis) meses de
idade continuc amamentando scu filho e ofcreça novos alimentos".

Art. 6" Não é permitida a atuação de representantes comerciais nas
unidades de saúdc. salvo para a comunicação de aspectos técnieo-
cicntíficos dos produtos aos médicos-pediatras e nutricionistas.

Parágrafó único. Constitui dever do fabricante. distribuidor ou
importador informar seus representantcs comerciais e as agências de
publicidade contratadas acerca do conteúdo desta Lei.

Ar!. 7" Os fàbricantcs. distribuidores e importadores somcntc poderão
fornccer amostras dos produtos referidos nos íncisos I a IV do ca/,ul
do art. 2" desta Lei a médicos-pediatras c nutricionistas por ocasião do
lançamento do produto. de forma a atender ao art. 15 desta Lei.
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* 1" Para os efeitos desta Lei. o lançamento nacional dcvcrá scr teito
no prazo máximo de 18 (dezoito) meses. em todo o território
brasileiro.

* 2" É vedada a distribuição de amostra. por ocasião do relançamento
do produto ou da mudança de marca do produto. scm modilicação
significativa na sua composição nutricional.

* 3" É vedada a distribuição de amostras de mamadciras. bicos.
chupctas c suplementos nutricionais indicados para recém-nascidos de
alto risco.

* 4" A amostra de fórmula infantil para lactentes deverá ser
acompanhada de protocolo de entrega da empresa. com cópia para o
pediatra ou nutricionista.

Ar\. 8" Os fabricantes. importadores e distribuidores dos produtos de
que trata esta Lei somente poderão conceder patroCÍnios linanceiros
ou materiais às entidades eientilicas de ensino e pesquisa ou às
entidades associativas de pediatras e de nutricionistas reconhecidas
nacionalmente. vedada toda e qualquer forma de patroCÍnio a pessoas
lisicas.

* I" As cntidadcs bencficiadas zelarão para que as empresas não
realizcm promoção comercial de seus produtos nos eventos por elas
patrocinados e limitem-se à distribuição de materialtécnico-cientílico.

* 2" Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de
divulgação o destaque "Este evento recebeu patroCÍnio de empresas
privadas. em confonnidade com a Lei n" 11.265. de 3 de janeiro de
2006".

Art. 9" São proibidas as doações ou vendas a preços reduzidos dos
produtos abrangidos por esta Lei às maternidades e instituiçiies que
prestem assistência a crianças.

* I" A proibição de quc trata este artigo não se aplica às doações ou
vendas a preços reduzidos em situações de excepcional necessidade
individual ou coletiva. a critério da autoridade liscalizadora
competente.

* 2" Nos casos previstos no * 1"deste artigo garanlir-se-á que as
provisões sejam contínuas no período em que o lactcntc delas
necessitar.

* 3" Permitir-se-á a impressão do nome c do logotipo do doador.
vedada qualqucr publicidade dos produtos.

* 4" A doação para tins de pesquisa somcnte será permitida mediantc
~ apresentação de protocolo aprovado pelo Comitê de Ética cm
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Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado.
observados os regulamentos editados pelos órgãos competentes.

* 5" O produto objeto de doação para pesquisa deverá conter. como
identificação. no painel frontal e com destaque. a expressão "Doação
para pesquisa. de acordo com a legislação em vigor", (GrillJU-se).

Por sua vez, a Lei nO 9.782, de 26 de janeiro de 1999, atribui à

Agência Nacional de Vigilância Sanitária competência para regulamentar,

controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública,

tais como os alimentos e bebidas, inclusive no que diz respeito à propaganda e à

publicidade relativas a tais produtos. Confira-se:

Ar!. 2~ Compete à União no âmbito do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária:
(...)
lJl - normatizar. controlar e fiscalizar produtos. substâncias c serviços
de interesse para a saúde:

( ...)

Art. 7~ Compete à Agência proceder à implementação e à execução
do disposto nos incisos 11a VII do ar!. 2° desta Lei. devendo:
(...)
XXVI - controlar, fiscalizar e acompanhar, sob o prisma da
le~islação sanitária, a propa~anda e publicidade de produtos
submetidos ao re~ime de vigilância sanitária:

Art. 82 Incumbe à Agência. respeitada a legislação em vigor.
regulamentar. controlar e fiscalizar os produtos e serviços que
envolvam risco à saúde pública.

* 12 Consideram-se bens e produtos submetidos ao controlc e
fiscalização sanitária pela Agência:
(..,)
11- alimentos. inclusive bebidas. águas envasadas. seus insumos. suas
embalagens. aditivos alimentares. limites de contaminantes orgânicos.
resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários: (grill)ll-se).

Ressalte-se, ainda, que a oferta, propaganda, publicidade,

informação e outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a

promoção comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de
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açúcar, de gordura saturada, de gordura trans, de sódio, e de bebidas com baixo

teor nutricional, foi regulamentada pela Resolução da Diretoria Colegiada nO24,

de 15 de junho de 2010, da, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que

dispõe o seguinte10:

Ar!. 10 Fica aprovado o Regulamento Técnico que estabelece os
requisitos mínimos para oferta. propaganda. publicidade. in!()fInação e
outras práticas correlatas cujo objetivo seja a divulgação e a promoção
comercial de alimentos considerados com quantidades elevadas de
açúcar. dc gordura saturada. dc gordura trans. dc sódio. c de bcbidas
com baixo teor nutricional. nos termos desta Resolução.

(... )

Ar!. 20 Este Rcgulamcnto possui o objetivo de asscgurar informaçõcs
indisponívcis à prcservação da saúdc de todos aqueles cxpostos à
oferta. propaganda. publicidade. informação e outras prüticas
corrclatas cujo objetivo seja a divulgação c a promoção comcrcial dos
alimentos citados no art. 10 com vistas a coibir práticas excessivas que
levcm o público. em especial o público infantil a padrões de consumo
incompatíveis com a saúde e que violem scu direito à alimcntação
adequada.

Não obstante o disposto pelas normas federais transcritas e a

clareza das regras previstas pelos artigos 22, inciso XXIX; e 220, * 3°, da Calia

Maior, o Estado da Bahia legislou sobre tema pertinente à propaganda comercial

de alimentos e bebidas, imiscuindo-se no dominio normativo reservado à União.

Em casos semelhantes ao presente, essa Suprema Corte reconheceu

a invalidade de disposições estaduais que desrespeitaram a competência

privativa da União, prevista no artigo 22, inciso XXIX, da Calia, para legislar

sobre propaganda comercial. Veja-se:

COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SERViÇO DE
TELECOMUNICAÇÕES. PROPAGANDA. COMPETÊNCIA

lO Disponível em: <http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_ 24_201 0.pdf/21 bcfldc.O 18X.
41]; l-a71 0-32935fa5f67b>. Acesso em: 24/02/2017.
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PtUV AT1VA DA UNtAo. I. Lei do Estado do Paraná que impôe às
operadoras de telefonia celular c aos fàbrieantes de aparelhos eelulares
c acessórios a obrigação dc incluir em sua propaganda advcrtência dc
que o uso excessivo de aparclhos de telef()Jlia celular podc gerar
cânccr. 2. Violação à competência privativa da União para le~islar
sobre telecomunicações c sobre propaganda comercial (art. 22, IV
c XXIX, CF). Precedentes da Cortc. 3. Ação dircta dc
inconstitucionalidadc julgada proccdente.
(ADI n° 4761. Relator: Ministro Roberto Barroso. Órgão Julgador:
Tribunal Plcno. Julgamento cm 18/08/2016. Publicação em
14/11/2016: grliou-se):

Competência legislativa privativa da União: propaganda
comercial: inconstitucionalidade de lei estadual que vcda. cm
anúncios comerciais. fotos dc natureza erótica ou pornogrática.
(ADI nO2815. Relator: Ministro Sepúlvcda Pertcnce. Órgão Julgador:
Tribunal Pleno. Julgamento em 08/1 0/2003. Publicação cm
07/11/2003: grifou-se).

Conclui-se, portanto. que a Lei n° 13.582/2016 do Estado da Bahia

é formalmente inconstitucional, por não se compatibilizar com os artigos 22,

inciso XXIX; e 220, ~ 3°, da Carta Republicana. tendo sido editada em

usurpação à competência privativa da União para legislar sobre propaganda

comercial.

Cumpre destacar, por derradeiro, o entendimento consolidado no

âmbito dessa Suprema Corte - e reafirmado no julgamento da questão de ordem

na Ação Direta de Inconstitucionalidade nO3916, Relator Ministro Eros Grau.

Dl de 19.10.2009; da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucional idade

nO4843, Relator Ministro Celso de Mello, Dl de 03.02.2014; da Ação Direta de

Inconstitucionalidade nO 35 I, Relator Ministro Marco Aurélio, Dl de

05.08.2014; e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 119, Relator Ministro

Dias Toffoli, Dl de 28.03.2014 - no sentido da autonomia da Advogada-Geral

da União para se contrapor à constitucionalidade das normas submetidas ao seu

exame, na jurisdição concentrada de constitucionalidade, notadamente quando

houver precedente no mesmo sentido.

ADI n° j63/- Rei. Min. Edwm Fachin 13



111- CONCLUSÃO

Por todo o exposto, a Advogada-Geral da União manifesta-se pela

procedência do pedido veiculado pela requerente, devendo ser declarada a

inconstitucionalidade da Lei nO13.582, de 14 de setembro de 2016, do Estado da

Bahia.

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações tidas

por oportunas, cuja juntada aos autos ora se requer, e tendo em vista a orientação

fixada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n° 1616 e nO 210 I, Relator

Ministro Maurício Corrêa, DJ de 24.08.200 I e 15.10.200 I, respectivamente, e

na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3916, Relator

Ministro Eros Grau, DJ de 19.10.2009.

Brasília, 02de março de 2017.

GRACE MARIA FE~DÉS MENDONÇA
Advogada-Geral da União

fÁ~C~
ISAOORA MARIA B. R. cAiá'Axo DE ARRUDA

Advogada da União
SecretáriaeG ral de Contencioso

/ '

( /' {,U_'~. ~lf./\J
CAI .SYNDIN'P~LMEI A DE OLIVEIRA

~._ A_dY-ogadoda União
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