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Excelentíssimo Senhor Ministro Relator da Ação Direta 

Inconstitucionalidade de nº 5.631, do Distrito Federal 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO ALANA, amicus curiae devidamente admitido e 

qualificado nos autos da ADI 5.631/DF, vem, respeitosamente, por seus 

advogados (substabelecimento juntado aos autos sob o n.° 33455/2019), 

à presença de Vossa Excelência, em atenção à divulgação do calendário 

do plenário do 1º Semestre de 2021, publicada no DJe em 18/12/2020, 

que incluiu o processo em epígrafe na pauta de julgamento da Sessão do 

dia 24 de março de 2020, informar o que segue.  

A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e 

Televisão – ABERT ajuizou ação direta de inconstitucionalidade 

pleiteando a suspensão dos efeitos da Lei nº 13.582, de 2016, do Estado 

da Bahia, por entender que (i) a referida norma apresenta 

inconstitucionalidade formal, pois seria de competência privativa da 

União Federal legislar sobre propaganda comercial – art. 22, XXXIX, da 

CF, (ii) a referida lei baiana apresentaria inconstitucionalidade material, 

por afronta à liberdade de expressão comercial, do direito à informação; 

da livre concorrência; da livre iniciativa e da proporcionalidade; e (iii) que 

a citada lei afrontaria o artigo 220 da Constituição Federal que dispõe 

sobre comunicação social.  
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Após a propositura da referida ação pela Associação Brasileira 

de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT, a Assembleia Legislativa 

da Bahia, aprovou e promulgou a Lei Estadual 14.045, publicada em 

28.12.2018 (anexa), cuja ementa restou assim disposta: “altera a Lei nº 

13.582/2016, para dispor sobre a publicidade infantil nos 

estabelecimentos de educação básica no Estado da Bahia”. Assim, se 

deu nova redação à lei, com substancial alteração em seu objeto, público 

e restrições impostas, conforme o quadro comparativo abaixo: 

QUADRO COMPARATIVO 

 

Redação Original Redação Nova 

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. 

Art. 1° - Fica proibida, no Estado da 
Bahia, a comunicação mercadológica 
dirigida às crianças NOS 

ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA.  

 

§ 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. 

§1º - REVOGADO 

 

 

 

§ 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. 

§ 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. 2º - REVOGADO 
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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. 

III - imposição de 
contrapropaganda 

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 – REVOGADO 

 

§ 1º O Estado providenciará, na 
forma do regulamento, a 
graduação da pena de multa de 
acordo com a gravidade. 

§ 1º - O Estado providenciará, na 
forma do regulamento, a graduação 
da pena de multa de acordo com 
gravidade. 

§ 2º A contrapropaganda será 
divulgada pelo responsável da 
mesma forma, 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. 

§ 2º - REVOGADO 

 

 

 

 

 

§ 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. 

§ 3º A pena de multa e a suspensão 
da veiculação da publicidade serão 
aplicadas pela administração, 
mediante procedimento 
administrativo, assegurada  ampla 
defesa e contraditório.  

§ 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. 

§ 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. 
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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. 4º - Por comunicação mercadológica 
entende-se toda e qualquer atividade de 
comunicação comercial, inclusive 
publicidade, para a divulgação de 
produtos, serviços, marcas e empresas 
independentemente do suporte, da mídia 
ou do meio utilizado.  

Data da Publicação no DOE 
14 de setembro de 2016 

Data da Publicação no DOE 
28 de dezembro de 2018 

 

Assim, observe-se que o texto original da Lei 13.582, havia 

proibido em todo o Estado da Bahia, a publicidade dos produtos 

indicados, das 6h às 21h, em rádio e televisão e, em qualquer horário, 

nas escolas.  

Com a alteração promovida pela Lei de 2018, a restrição da 

nova redação é direcionada à comunicação mercadológica dirigida à 

criança apenas nos estabelecimentos de ensino da REDE ESCOLAR 

BÁSICA do Estado da Bahia, sem fazer distinção acerca de produtos e 

serviços.  

EVIDENTEMENTE SÃO COISAS TOTALMENTE DISTINTAS. 

Diante disto, e sempre falando com o devido respeito, não 

resta dúvida que houve alteração substancial da norma impugnada.  

Todavia, não foi feito nenhum aditamento à petição inicial da 

ação proposta, o que torna a questão prejudicada ante a sua perda de 

objeto.  

No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 991, 

de que foi Relator o nobre Ministro Ilmar Galvão, cuja ementa, publicada 

no DJ de 6.6.1994, assentou-se que quando houver alteração 

substancial de norma objeto de ação direta de inconstitucionalidade a 

ação resta-se prejudicada ante a perda de objeto. Segue a ementa 

transcrita a seguir: 
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“Constitucional. Ação Direta. Medida Provisória. Lei de 
Conversão. Alteração substancial. A Medida Provisória n° 
409, de 06.01.94, convertida na Lei n° 8.852, de 04.02.94, 
sofreu alteração substancial em seu conteúdo normativo, 
com repercussão imediata sobre o dispositivo impugnado 
(art. 4°, inciso I), ao qual se conferiu nova redação, com 
modificação de seu alcance normativo, a par das 
inovações introduzidas em normas conexas. Caso em que 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confere 
à norma superveniente o efeito de tornar prejudicada, 
por falta de objeto, a ação direta instaurada com base 
na redação originária, não mais subsistente (ADI 383 e 
691). Ação direta de inconstitucionalidade julgada extinta 
por perda de objeto.” 
 

Ademais, conforme informado na exordial da ação “a ABERT, 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão congrega toda 

a categoria das chamadas emissoras de rádio, prestadoras de serviço de 

radiofusão sonora, assim como as emissoras de televisão, radiofusão de 

sons e imagens”. Assim, a nova redação da norma em exame acabou 

por retirar da autora, ABERT, qualquer vestígio de legitimidade para a 

Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta, na medida em que a 

proibição deixou de ter relação com empresas de rádio ou televisão.  

A pertinência temática é requisito indispensável para 

propositura de ação direta de inconstitucionalidade, conforme sólida 

jurisprudência deste Eg. Supremo Tribunal Federal, bem explicitada no 

seguinte trecho da ementa escrita pelo nobre Ministro Celso de Mello 

para o acórdão proferido na ADI n° 1.157 – MC (DJ 17.11.2006): 

“O requisito da pertinência temática – que se traduz na 

relação de congruência que necessariamente deve existir 

entre os objetivos estatutários ou as finalidades 

institucionais da entidade autora e o conteúdo material da 

norma questionada em sede de controle abstrato – foi 

erigido à condição de pressuposto qualificador da própria 

legitimidade ativa “ad causam” para efeito de instauração 

do processo objetivo de fiscalização concentrada de 

constitucionalidade. Precedentes.” 
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Por todo exposto, diante da alteração substancial do conteúdo 

normativo da Lei 13.582 do Estado da Bahia, com base na assentada 

jurisprudência deste Eg. Supremo Tribunal Federal e consequentemente 

na perda da legitimidade da autora, o Instituto Alana, na qualidade de 

amicus curiae, pondera a Vossa Excelência que a ADI proposta pela 

ABERT merece ser declarada prejudicada, diante da perda de seu objeto 

e da perda de legitimidade da autora.  

 

Brasília, 12 de fevereiro de 2021. 

 

Cristina Maria Neves da Silva 
OAB/DF 32.288 

Fernando Neves da Silva 
OAB/DF 2.030 
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