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EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO - 

ABERT, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, entidade 

que congrega nacionalmente as emissoras de rádio (radiodifusão sonora) 

e televisão (radiodifusão de sons e imagens), atuante desde sua 

fundação, em 27 de novembro de 1962, inscrita no CNPJ sob o n. 

34.055.368/0001-79, com sede no SAF/SUL, Quadra 02, Lote 4, Bloco D, 

Sala 101, Ed. Via Esplanada, em Brasília-DF, CEP 70,070-600, vem, por 

seus advogados signatários
1
, propor a presente    

 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  

(com pedido de medida liminar) 

  

objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 13.582, de 

14 de setembro de 2016, do ESTADO DA BAHIA, publicada no Diário Oficial 

de Eletrônico do Estado da Bahia nº 22017, de 15 de setembro de 2016
2
, 

com fundamento no art. 102, I, “a” da Constituição da República 

Federativa do Brasil, assim como nos arts. 1
o
 e seguintes da Lei n. 

9.868/1999, em especial ao art. 10
o
,
 
§3

o
, do referido diploma em razão do 

pedido de medida liminar, pelas razões a seguir aduzidas.   

                                                
1
 Doc 1 – procuração ad judicia; Doc 2 – Estatutos Sociais da ABERT; Doc 3 – ata de 

eleição da diretoria  
2
 Doc 4 – Lei do Estado da Bahia n. 13.582, de 14 de setembro de 2016;  
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I – DO OBJETO DA AÇÃO DIRETA 

 

1.  A Ação Direta ora proposta objetiva a declaração de 

inconstitucionalidade da integralidade da Lei n. 13.582/2016, do Estado 

da Bahia, que, por sua vez, proibiu “... a publicidade, dirigida a 

crianças, de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor 

de açúcar, gorduras saturadas ou sódio.”  

 

2.  Manifesta a inconstitucionalidade formal vez que compete 

privativamente à União legislar sobre publicidade, bem como presentes 

inconstitucionalidades materiais, cujos fundamentos e argumentos serão 

explicitados mais adiante. 

 

3.  Eis o teor da norma impugnada: 

 

“LEI Nº 13.582 DE 14 DE SETEMBRO DE 2016 

 

Regulamenta a publicidade infantil de alimentos no Estado da Bahia. 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA, no uso de 

atribuição prevista no art. 80, § 7º da Constituição do Estado da Bahia, 

combinando com o art. 41, XXII, da Resolução n.º 1193/85 (Regimento 

Interno), faço saber que o Plenário da Assembleia aprovou e eu promulgo a 

seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica proibida no Estado da Bahia a publicidade, dirigida a 

crianças, de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de 

açúcar, gorduras saturadas ou sódio. 

 

§ 1º - A vedação se estenderá no período compreendido entre 06 (seis) e 21 

(vinte e uma) horas, no rádio e televisão, e em qualquer horário nas 

escolas públicas e privadas. 

 

§ 2º - Fica impedida a utilização de celebridades ou personagens infantis 

na comercialização, bem como a inclusão de brindes promocionais, 

brinquedos ou itens colecionáveis associados à compra do produto. 

 

Art. 2º - A publicidade durante o horário permitido deverá vir seguida de 

advertência pública sobre os males causados pela obesidade. 

 

Art. 3º - Em caso de descumprimento das restrições apresentadas nos 

artigos antecedentes, o infrator estará sujeito às penas de: 

 

I - multa; 

 

II - suspensão da veiculação da publicidade; 

 

III - imposição de contrapropaganda. 

 

§ 1º - O Estado providenciará, na forma do regulamento, a graduação da 

pena de multa de acordo com a gravidade. 

 

§ 2º - A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, 
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frequência e dimensão e, preferencialmente, no mesmo veículo, local, 

espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício e informar as 

crianças sobre o mal ocasionado pelo consumo dos alimentos indicados no 

artigo 1º. 

 

§ 3º - 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. 

 

§ 4º - As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade 

administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas 

cumulativamente, inclusive por medida cautelar antecedente ou incidente de 

procedimento administrativo. 

 

Art. 4º - Entende-se por publicidade qualquer forma de veiculação do 

produto ou marca, seja de forma ostensiva ou implícita em programas 

dirigidos ao público infantil. 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”  

   (grifos nossos) 

 

4.   O Projeto de Lei foi apresentado pelo Deputado Fabrício 

Falcão e promulgado em 14 de setembro de 2016. A Procuradoria do Estado 

da Bahia, ao prestar informações ao Exmo. Sr. Governador do Estado para 

fins de sanção ou veto – o controle de constitucionalidade por parte do 

Poder Executivo -, já aventou a inconstitucionalidade da norma. O Poder 

Executivo quedou silente, não sancionou nem vetou a norma, fazendo com 

que, pelo decurso de prazo, retornasse ao Legislativo Baiano para sua 

promulgação. 

 

II – DA LEGITIMIDADE PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE 

 

5.  A Carta da República, em seu art. 103, IX c/c art. 2
o
, IX da 

Lei n. 9.868/99, legitima as entidades de classe de âmbito nacional 

para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade.  

 

6.  A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão congrega toda a categoria das chamadas emissoras de rádio, 

prestadoras do serviço de radiodifusão sonora, assim como as emissoras 

de televisão, radiodifusão de sons e imagens, possuindo atuação 

nacional – em todas as unidades federadas, com 2.496 empresas 

associadas
3
.   

 

                                                
3
 Doc 5 – Lista das associadas à ABERT 
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7.  As características da ABERT se amoldam à jurisprudência do 

Col. STF no que tange à legitimidade para a propositura de ação direta, 

e a própria Corte já reconheceu a legitimidade da ABERT em outras ADIs 

(ADI 4451, ADPF 309 e ADI 5424). 

 

8.   As emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens são 

os principais veículos de comunicação massiva, que fazem chegar de 

forma gratuita a informação, o entretenimento e a publicidade para  

todo aquele  que possua um receptor (um aparelho de rádio ou televisão) 

em todo o território nacional. 

 

9.  As emissoras possuem uma única fonte de receita para 

produzirem e veicularem de forma gratuita a sua programação, qual seja, 

os anúncios publicitários, a propaganda comercial.  

 

10.  Presente, pois, a pertinência temática com a presente 

arguição de inconstitucionalidade dado o interesse jurídico e 

comercial, vez que com a edição da Lei ora impugnada as emissoras 

ficaram proibidas de serem contratadas por todo e qualquer 

anunciante/fabricante dos produtos mencionados no art. 1
o
 do referido 

diploma. 

 

III – DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 

UNIÃO FEDERAL – ARTIGOS 22, INCISO XXIX E 220 

 

11.  A comunicação social é uma expressão relativamente recente 

que, em sentido amplo, abrange todos os meios tradicionais (rádio, 

televisão, jornais, revistas) de comunicar ou transmitir ao publico 

informações, ideias ou fatos
4
.  

 

12.  A Comunicação Social recebeu tratamento distinto pela 

Constituição Federal. Além do Capítulo V, do Título VIII (artigos 220 a 

224), dedicado exclusivamente à matéria, em vários pontos do texto 

                                                
4
 Trata-se, no dizer de Luis Brito Correia (Direito da Comunicação Social, Volume I, 

2000, p. 23), de “um modo de transmissão de informações ao público. Trata-se, pois, de 

um conjunto de actividades que, por meio de escritos, palavras, sons, imagens e outros 

sinais, contribuem para tornar públicos (isto é, conhecidos ou cognoscíveis por uma 

multiplicidade de pessoas) factos, dados, ideias, conhecimentos, sentimentos, opiniões, 

desejos ou vontades – em suma, notícias.  
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constitucional a Comunicação Social aparece, direta ou indiretamente, 

regulada. 

 

13.  O artigo 22 da Carta da República, de maior relevância ao 

presente caso, enfeixa a competência legislativa da União, daquela que 

lhe é privativa. Seu inciso XXIX estabelece que é de competência 

privativa da União legislar sobre publicidade comercial: 

 
“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 

 ... 

 XXIX - propaganda comercial.” 

 

14.  Como bem assevera José Afonso da Silva
5
, em atenção às regras 

de repartição de competências legislativas, o Constituinte Originário 

optou por aplicar um “sistema complexo que busca realizar o equilíbrio 

federativo, por meio de uma repartição de competências que se 

fundamenta na técnica da enumeração dos poderes da União (arts. 21 e 

22), com poderes remanescentes para os Estados (art. 25, § 1º) e 

poderes definidos indicativamente para os Municípios (art. 30), mas 

combina, com essa reserva de campos específicos (nem sempre exclusivos, 

mas apenas privativos), possibilidades de delegação (art. 22, parágrafo 

único), áreas comuns em que se prevêem atuações paralelas da União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23) e setores concorrentes 

entre União e Estados em que a competência para estabelecer políticas 

gerais, diretrizes gerais ou normas gerais cabe à União, enquanto se 

defere aos Estados e até aos Municípios a competência suplementar” 

 

15.  Essa sistemática constitucional, ao resguardar a competência 

privativa da União para legislar, dentre outros temas de relevância, 

sobre a publicidade comercial, objetivou assegurar o seu tratamento 

uniforme e, por decorrência, evitar a superveniência de legislações 

estaduais ou municipais contraditórias, como a que ora se apresenta.  

 

16.   Senão vejamos. A norma impugnada, a Lei n. 13.582/2016, do 

Estado da Bahia, tem por finalidade proibir “... a publicidade, 

dirigida a crianças, de alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com 

alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio.”  

                                                
5
 Curso de Direito Constitucional Positivo. 14ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 1997, p. 455. 
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17.  Examinando-se o seu teor, verifica-se que a integralidade da 

norma versa sobre publicidade comercial, com a imposição de severas 

restrições ao conteúdo da propaganda, bem como ao horário de sua 

veiculação no rádio e na televisão, vedada entre às 6h (seis horas) e 

21h (vinte e uma horas). Em caso de descumprimento, referidos veículos 

ficam sujeitos à aplicação de diversas sanções, de natureza 

obrigacional e pecuniária.  

 

18.  É manifesta, assim, a inconstitucionalidade formal da Lei do 

Estado da Bahia, na medida em que o ente estadual não possui a 

competência para legislar sobre propaganda comercial, nos estritos 

termos do supracitado art. 22, XXIX, da Carta da República. 

 

19.  Inadmissível, outrossim, o enquadramento da Lei ora impugnada 

no parágrafo único, do artigo 22 da Carta Constitucional. In casu, 

inexiste Lei Complementar Federal que autorize os estados membros a 

legislar sobre publicidade comercial.  

 

20.  Mas não é só. A Lei Estadual também viola o art. 220 da Carta 

Magna, que, em capítulo próprio, ao dar concretude ao próprio artigo 

22, inciso XXIX, estabelece nos seus §§ 3º e 4º que as restrições 

legais à propaganda comercial devem ser impostas por lei federal. O 

comando constitucional é claro no sentido de que toda e qualquer 

regulação quanto ao tema somente é legitima se, na sua forma, proceder 

de lei federal
6
.    

 

21.  A matéria ora enfrentada já é conhecida na Suprema Corte. Em 

2003, sob a relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, o STF à unanimidade 

se manifestou sobre a competência privativa da União para legislar 

sobre a propaganda comercial. Eis a Ementa: 

 

                                                
6 V.g., a Lei Federal 9.294/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de 
produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, 

nos termos do § 4° do art. 220 da Constituição Federal. 
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“EMENTA: Competência legislativa privativa da União: propaganda comercial: 

inconstitucionalidade de lei estadual que veda, em anúncios comerciais, 

fotos de natureza erótica ou pornográfica”.  

(STF. ADI 2815. Rel. Min Sepúlveda Pertence. DJU 07.11.2003)
7
 

 

22.  Mais recentemente, na Medida Cautelar na ADI 5424, o Min. 

Dias Toffoli concedeu liminar
8
 para suspender a Lei n. 16.751/2015, do 

Estado de Santa Catarina, que proibia a propaganda de medicamentos e 

similares nos meios de comunicação daquele Estado. Note-se que, no caso 

em questão, a Requerente é a ABERT. Reproduz-se trechos da decisão: 

“ A partir de uma análise perfunctória, própria das medidas cautelares, 

sobressai que a Lei no 16.751, de 9 de novembro de 2015, do Estado de 

Santa Catarina, ao vedar a propaganda de medicamentos e similares nos 

meios de comunicação sonoros, audiovisuais e escritos daquele Estado, 

dispôs a respeito de propaganda comercial, matéria da competência 

legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inc. XXIX, da 

Constituição Federal.”  

... 

“Portanto, a Lei nº 16.751/2015 do Estado de Santa Catarina configura 

usurpação da competência privativa da União para legislar sobre propaganda 

comercial (art. 22, inc. XXIX, da Constituição), especificamento em tema 

de medicamentos (art. 220, § 4º, da CF/88), além de contrariar o 

regramento federal sobre matéria.” 

(STF. ADI 5424 MC/SC. Rel. Min Dias Toffoli. DJE 15.12.2015.) 

23.  E, finalmente, em julgado do Pleno do STF de agosto de 2016, 

o Min. Roberto Barroso reforçou tal entendimento ao relatar a ADI 4761, 

nos seguintes termos: 

 

“Ementa: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. PROPAGANDA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. 

1. Lei do Estado do Paraná que impõe às operadoras de telefonia celular e 

aos fabricantes de aparelhos celulares e acessórios a obrigação de incluir 

em sua propaganda advertência de que o uso excessivo de aparelhos de 

telefonia celular pode gerar câncer. 2. Violação à competência privativa 

da União para legislar sobre telecomunicações e sobre propaganda comercial 

(art. 22, IV e XXIX, CF). Precedentes da Corte. 3. Ação direta de 

inconstitucionalidade julgada procedente.” 

(STF. ADI 4761, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal 

Pleno, julgado em 18/08/2016. DJU 14.11.2016) 

 

24.  Evidenciada, à exaustão, a incompetência do legislador 

estadual para regular temas relativos à publicidade comercial, impõe-se 

seja declarada a inconstitucionalidade formal da Lei n. 13.582, de 14 

de setembro de 2016, do ESTADO DA BAHIA, na sua integralidade. 

 

                                                
7
 Doc 6 – Acórdão STF ADI 2815. Rel. Min Sepúlveda Pertence. DJU 07.11.2003 

8
 Doc 7 – Decisão Monocrática, medida liminar, ADI 5424.  
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IV – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – MATÉRIA DE LEI FEDERAL. 

LIMITES ÀS RESTRIÇÕES DE PROPAGANDA COMERCIAL -  CAPÍTULO PRÓPRIO DA 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

25.  Como se não bastasse o equivoco da inconstitucionalidade 

formal, vez que o Estado da Bahia não respeitou as competências 

privativas da União Federal, a Lei impugnada também violou a Carta da 

República sob o aspecto material. 

 

26.   Como já dito, a Constituição de 1988 reservou um capítulo 

específico para a chamada comunicação social, onde se incluem os 

serviços de rádio e de televisão cujas emissoras são representadas 

nacionalmente pela ABERT.  

 

27.  Este Capítulo, conjugado com os demais preceitos 

constitucionais da liberdade de expressão e de manifestação do 

pensamento, delineiam os limites às restrições à propaganda comercial. 

 

28.  Eis o que dispõe o art. 220: 

 

CAPÍTULO V  
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição. 

 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à 

plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de 

comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística. 

 

§ 3º Compete à lei federal: 

 

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; 

 

II - estabelecer os 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. 

 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, 

agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, 

nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que 

necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 
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§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio. 

 

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de 

licença de autoridade.”(grifos nossos) 

  

29.  O dispositivo em questão nos revela diversas premissas. 

Primeiro, resta consignado que não haverá lei que vise embaraçar a 

liberdade de informação. Segundo, que está vedada a censura. Terceiro, 

que se remete à lei federal a hipótese de se regular propaganda de 

produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, o que não é o caso. 

Quarto, elenca o rol taxativo do que se pode restringir em matéria de 

publicidade comercial - “tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias “. 

  

30.  Nesse contexto normativo, a Carta também foi violentada na 

sua materialidade, uma vez que a Lei ora impugnada proibiu a propaganda 

comercial de produtos não elencados nas hipóteses de restrições 

taxativas – únicas hipóteses – do art. 220, § 4º -, quais sejam, o  

“tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias “.   

 

31.  Ou seja, a Lei proibiu a propaganda comercial de produtos não 

inscritos no rol taxativo, e, ainda, que também não são nocivos à saúde 

e ao meio ambiente, o que é a condicionante constitucional para o 

estabelecimento de eventuais restrições. 

 

32.  Somente o Congresso Nacional possui competência para legislar 

sobre a matéria, e mesmo o Congresso, se assim o fosse proceder, como 

legislador infraconstitucional, teria limitações para legislar sobre a 

propaganda comercial e não poderia dilatar o rol dos produtos elencados 

no art. 220 da Carta da República.  

 

33.  Frise-se: “alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com 

alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio” elencados no art. 1
o
 

da norma impugnada não são, necessariamente, nocivos à saúde ou ao meio 

ambiente. São produtos lícitos, permitidos ao consumo e cuja proteção 

do Estado vem em aspectos regulatórios no que tange à segurança, 

produção, comercialização, rotulagem e eventuais advertências. Como não 
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o são e não podem ser “rotulados” como produtos nocivos à saúde e ao 

meio ambiente, não podem ser objeto de limitação por parte do Estado no 

que tange à propaganda comercial.  

 

V – DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – DA VIOLAÇÃO À LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO COMERCIAL; DO DIREITO À INFORMAÇÃO; DA LIVRE CONCORRÊNCIA; DA 

LIVRE INICIATIVA; DA PROPORCIONALIDADE. 

 

34.  Na ausência de respaldo constitucional para regular a 

publicidade comercial dos produtos elencados no artigo 1º, a Lei n. 

13.582, de 14 de setembro de 2016, do ESTADO DA BAHIA afronta, ainda, 

os direitos constitucionais fundamentais de liberdade de expressão e de 

comunicação (artigos 5, IV, IX, e 220, caput, da CRFB), do direito à 

informação (artigo 5, XIV, da CRFB); da livre iniciativa (artigo 1, IV, 

e 170, caput da CRFB); da livre concorrência (artigo 170, IV, da CRFB); 

e da proporcionalidade (artigo 5, LIV, da CRFB).  

 

35.  Pacífico é o entendimento de que as pessoas jurídicas fazem 

jus aos direitos fundamentais. A liberdade de expressão comercial, 

princípio já reconhecido pelo Supremo Tribunal e amplamente discutido 

pela doutrina
9
, compreende-se como um dos direitos albergados pela 

liberdade de expressão.  

 

36.  No julgamento da ADPF nº 130
10
, que considerou a Lei de 

Imprensa não recepcionada pela CRFB, o Supremo Tribunal consolidou o 

                                                
9
 “(...) Publicidade - ou propaganda, termos aqui empregados como sinônimos - é 

indisputadamente uma forma de comunicação social, estando expressamente protegida pelo 

dispositivo constitucional. Envolve ela, aliás, os quatro elementos contemplados no 

caput do art. 220: pensamento, criação, expressão e informação. Os três primeiros 

exprimem direitos subjetivos individuais, mas a informação tem caráter transindividual, 

sendo um interesse titularizado por toda a sociedade. (...) “ BARROSO, Luis Roberto. 
Liberdade de Expressão, Direito à informação e banimento da publicidade de cigarro. 

Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 224, 2001. 
10

 “(...)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.(...)” (STF - ADPF: 130 DF, 

Relator: Min. CARLOS BRITTO, Data de Julgamento: 30/04/2009, Tribunal Pleno, Data de 

Publicação: DJe-208 DIVULG 05-11-2009. DJU 06.11.2009) 
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entendimento de que o bloco de direitos ligados à liberdade de 

expressão e de comunicação detém posição preferencial prima facie em 

relação a outros direitos fundamentais. 

 

37.  Ora, se a liberdade de expressão comercial é a regra, esta   

prepondera sobre os demais direitos. Ademais, se as restrições à 

publicidade comercial são a exceção, e encontram-se taxativamente 

estabelecidas no próprio diploma constitucional, não há dúvidas de que 

a Lei impugnada, ao proibir a veiculação de publicidade na televisão e 

no rádio no horário compreendido entre 6h e 21h, de alimentos e bebidas 

pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou 

sódio, afronta diretamente a liberdade de expressão comercial dos 

anunciantes e, por decorrência, dos meios de comunicação, nos termos 

dos arts. 5º, incisos IV, IX e 220, caput, da Constituição.  

 

38.  Sob outro viés, agora do direito à informação, a publicidade 

comercial também pode – e deve - ser vista como um direito da 

sociedade, grupo indeterminado e difuso de pessoas, de acesso (na 

acepção de conhecimento e escolha) a novos produtos e serviços. A lei 

estadual, assim, também viola o direito de informação, insculpido no 

art. 5º, inciso XIV da Carta.     

 

39.   Mas não é só. Para o exercício de sua atividade econômica, é 

cediço que os meios de comunicação devem atender a dois mercados 

relacionados, de forma concomitante. 

 

40.  De um lado, os veículos devem buscar o oferecimento de uma 

plataforma de conteúdo, de modo a atrair um mercado específico de 

consumidores (telespectadores, ouvintes, leitores ou internautas).  De 

outro, deve-se garantir que esta mesma massa de consumidores também 

utilize os seus serviços (anunciantes). Ou seja, o mercado de 

comunicação é uma “balança” mercantil sempre instável. 

 

41.  No caso dos serviços de radiodifusão (rádio e televisão), 

segmento diretamente afetado pela Lei impugnada e representado pela 

ABERT, a situação se agrava.  
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42.  É de conhecimento que os serviços de radiodifusão são 

amplamente regulados pelo Poder Público e cumprem finalidades sociais 

de várias ordens, previstas na sua legislação de regência e no contrato 

administrativo celebrado com o Poder Concedente (Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC).  

 

43.  Os principais preceitos e obrigações aplicáveis às emissoras 

de radiodifusão estão previstas na Lei nº 4.117/1962 – Código 

Brasileiro de Telecomunicações, regulamentada pelo Decreto nº 

52.795/1963 – Regulamento dos Serviços de Radiodifusão. Tais regras já 

contemplam a divulgação de publicidade de interesse social, 

institucional, pública, informativa, partidária e eleitoral, além do 

que limitam em 25% do horário da sua programação diária para a 

veiculação de publicidade comercial.  

 

44.  Nesse contexto, de acordo com o modelo de negócios 

estabelecido no Brasil, a radiodifusão dispõe, apenas, de uma única 

fonte de financiamento – o mercado publicitário -, e, ainda, com um 

tempo limitado de veiculação remunerada.  

 

45.  Natural concluir que, diante da interferência indevida do 

Estado da Bahia em matéria de publicidade comercial, as emissoras de 

rádio e televisão sofrerão sérios prejuízos financeiros, em evidente 

afronta ao princípio constitucional da livre iniciativa (art. 1o, IV e 

170, caput).    

46.  Igualmente relevante é o papel da publicidade comercial, de 

uma maneira geral, para o mercado concorrencial, na medida em que os 

veículos de comunicação permitem que o setor produtivo apresente ao seu 

público alvo as características específicas de seus produtos e 

serviços.  

 

47.  Nesse aspecto, as restrições indevidas à publicidade 

comercial, especialmente como a que ora se apresenta, inclusive com 

limitação de faixa horária, traduzem-se, ao fim e ao cabo, em uma 

barreira de entrada a novos fabricantes e/ou prestadores de produtos e 

serviços. Há, por óbvio, uma patente violação ao princípio 

constitucional da livre concorrência (art. 170, IV).  
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48.   Ademais, é fácil perceber no caso que a proibição ou 

restrição à veiculação de publicidade é totalmente desproporcional, em 

vista da sua inadequação entre seus meios e fins. As razões são 

variadas.  

 

49.   A uma, porque os fins perseguidos pela norma visam coibir, a 

rigor, o abuso de direito, instituto já consagrado em nosso ordenamento 

jurídico. A duas, porque o próprio mercado da comunicação social contém 

regras de autorregulação
11
 claras, modernas, eficazes e, por óbvio, 

menos restritivas dos direitos fundamentais.  

 

50.  Por fim, a Lei da Bahia é absolutamente discricionária ao 

utilizar termos genéricos - “alimentos e bebidas pobres em nutrientes e 

com alto teor de açúcar, gorduras saturadas ou sódio” -, que não 

dispõem de qualquer parametrização e significação para fins de 

mensuração do alcance da norma. Encontra óbice, como se vê, no 

”princípio da proibição de excesso”. 

 

51.   Quanto ao tema, a doutrina do Exmo. Ministro Gilmar Mendes
12
:  

  

“O conceito de discricionariedade no âmbito da legislação traduz, a um só 

tempo, idéia de liberdade e de limitação. Reconhece-se ao legislador o 

poder de conformação dentro de limites estabelecidos pela Constituição. E, 

dentro desses limites, diferentes condutas podem ser consideradas 

legítimas. Veda-se, porém, o excesso de poder, em qualquer de suas formas 

(Verbot der Ermessensmissbrauchs; Verbot der Ermessensüberschreitung). Por 

outro lado, o poder discricionário de legislar contempla, igualmente, o 

dever de legislar. A omissão legislativa (Ermessensunterschreitung; der 

Ermessensmangel) parece equiparável, nesse passo, ao excesso de poder 

legislativo. A doutrina identifica como típica manifestação do excesso de 

poder legislativo a violação ao princípio da proporcionalidade ou da 

proibição de excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip; Übermassverbot), que 

se revela mediante contraditoriedade, incongruência, e irrazoabilidade ou 

inadequação entre meios e fins. No Direito Constitucional alemão, outorga-

se ao princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeit) ou ao 

princípio da proibição de excesso (Übermassverbot) qualidade de norma 

constitucional não-escrita, derivada do Estado de Direito. 

A utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso 

no Direito constitucional envolve, como observado, a apreciação da 

necessidade (Erforderlichkeit) e adequação (Geeignetheit) da providência 

legislativa.” 

      

  VI – DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR  

                                                
11
 Art. 37, do Código de Autorregulamentação publicitária do CONAR.  

12
 O princípio da proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: novas 

leituras. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, v. 

1, nº. 5, agosto, 2001.  
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52.  Presentes os elementos necessários à autorização do 

deferimento monocrático, ad referendum do Plenário, ex vi do artigo 10, 

§3, da Lei 9.868/99 c/c artigo 21, V, do RISTF.  

 

53.   O “fumus boni iure” advém da (i) manifesta 

inconstitucionalidade formal da Lei impugnada, com a usurpação da 

competência privativa da União para legislar sobre publicidade 

comercial (artigo 22, XXIX e 220, §§3 e 4); assim como da (ii)  

incompetência material da citada norma, diante da violação dos direitos 

constitucionais fundamentais de liberdade de expressão e de comunicação 

(artigos 5, IV, IX, e 220, caput, da CRFB), do direito à informação 

(artigo 5, XIV, da CRFB); da livre iniciativa (artigo 1, IV, e 170, 

caput da CRFB); da livre concorrência (artigo 170, IV, da CRFB); e da 

proporcionalidade (artigo 5, LIV, da CRFB).  

 

54.  Por outro lado, é urgente a necessidade do provimento  

jurisdicional, in casu, para que se suspenda os efeitos a Lei Baiana 

diante dos prejuízos inerentes à referida proibição, que se prolonga e 

materializa no tempo.  

 

55.  O “periculum in mora” reside na ilegítima vedação às 

associadas da ABERT de veicularem material publicitário, sob pena da 

aplicação, pela autoridade administrativa local, das penalidades 

estabelecidas na norma. A demora da prestação jurisdicional apenas 

agravará os prejuízos financeiros das emissoras, seja na necessidade 

operacional de modificação de sua grade de programação, como, também, 

pela necessidade da quebra ou perda de contratos comerciais locais, e, 

ainda, de contratos nacionais por aquelas emissoras que atuam em rede e 

sob uma mesma bandeira. 

 

56.  Não se vislumbra, por outro lado, o risco de 

irreversibilidade da medida, porquanto o deferimento da medida liminar 

manterá a atual isonomia regulatória quanto a matéria em nível 

nacional.  

 

57.  Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida 
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liminar para suspender os efeitos da Lei ora impugnada.   

 

 

  VII - DO PEDIDO 

 

59.   Por todo o exposto, requer-se: 

 

a) seja deferida a medida liminar nos termos do art. 10, §3°, 

da Lei 9868/99 que, conjugado por analogia ao permissivo 

do art. 5
o, 

§1°, da Lei 9882/99, permite diante do quadro 

de urgência, a decisão monocrática ad referendum do 

Plenário da Corte, para suspender os efeitos da Lei. 

13.582, de 2016, do Estado da Bahia; 

 

b)  a comunicação da decisão ao Exmo. Sr. Governador do 

Estado da Bahia e ao Exmo. Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa do Estado da Bahia, para que prestar as 

informações consoante os termos do art. 6
o
 da Lei 9868/99; 

 

c) após as informações, a oitiva do Advogado-Geral das União 

e ao Procurador-Geral da República para manifestarem-se;  

 

d) ao final, seja julgada procedente a presente Ação Direta 

para declarar inconstitucional a Lei n. 13.583, de 2016, 

do Estado da Bahia. 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

  Nesses termos,  

  Pede deferimento. 

  Brasília, 9 de dezembro de 2016. 

 

 

    ALEXANDRE KRUEL JOBIM      MARCELO AUGUSTO CHAVES VIEIRA 
   OAB/DF Nº 14.482                    OAB/DF Nº 24.166 
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