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EMENTA
 
Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Expressão  “em  horário 

diverso do autorizado”, contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente). Classificação indicativa.  Expressão que 
tipifica  como  infração  administrativa  a  transmissão,  via  rádio  ou 
televisão, de programação em horário diverso do autorizado, com pena 
de multa e suspensão da programação da emissora por até dois dias, no 
caso de reincidência. Ofensa aos arts. 5º, inciso IX; 21, inciso XVI; e 220, 
caput e parágrafos, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade.

1.  A  própria  Constituição  da  República  delineou  as  regras  de 
sopesamento entre os valores da liberdade de expressão dos meios de 
comunicação   e  da  proteção  da  criança  e  do  adolescente.  Apesar  da 
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garantia constitucional  da liberdade de expressão,  livre  de censura ou 
licença, a própria Carta de 1988 conferiu à União, com exclusividade, no 
art.  21,  inciso XVI,  o desempenho da atividade material  de “exercer  a 
classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas 
de rádio e televisão”. A Constituição Federal estabeleceu mecanismo apto 
a oferecer aos telespectadores das diversões públicas e de programas de 
rádio  e  televisão  as  indicações,  as  informações  e  as  recomendações 
necessárias  acerca do conteúdo veiculado.  É o  sistema de classificação 
indicativa  esse  ponto  de  equilíbrio  tênue,  e  ao  mesmo  tempo  tenso, 
adotado pela Carta da República para compatibilizar esses dois axiomas, 
velando pela integridade das crianças e dos adolescentes sem deixar de 
lado a preocupação com a garantia da liberdade de expressão.

2.  A  classificação  dos  produtos  audiovisuais  busca  esclarecer, 
informar, indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado para as 
crianças e os adolescentes. O exercício da liberdade de programação pelas 
emissoras impede que a exibição de determinado espetáculo dependa de 
ação  estatal  prévia.  A  submissão  ao  Ministério  da  Justiça  ocorre, 
exclusivamente, para que a União exerça sua competência administrativa 
prevista no inciso XVI do art.  21 da Constituição,  qual seja,  classificar, 
para efeito indicativo, as diversões públicas e os programas de rádio e 
televisão,  o  que  não  se  confunde  com  autorização.  Entretanto,  essa 
atividade não pode ser confundida com um ato de licença, nem confere 
poder à União para determinar que a exibição da programação somente 
se dê nos horários determinados pelo Ministério da Justiça, de forma a 
caracterizar uma imposição, e não uma recomendação. Não há horário 
autorizado,  mas  horário  recomendado.  Esse  caráter  autorizativo, 
vinculativo e compulsório conferido pela norma questionada ao sistema 
de  classificação,  data venia,  não se  harmoniza com os  arts.  5º,  IX;  21, 
inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição da República.

3. Permanece o dever das emissoras de rádio e de televisão de exibir 
ao  público  o  aviso  de  classificação  etária,  antes  e  no  decorrer  da 
veiculação do conteúdo, regra essa prevista no parágrafo único do art. 76 
do  ECA,  sendo  seu  descumprimento  tipificado  como  infração 
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administrativa pelo art. 254, ora questionado (não sendo essa parte objeto 
de impugnação). Essa, sim, é uma importante área de atuação do Estado. 
É importante que se  faça,  portanto,  um apelo aos órgãos competentes 
para que reforcem a necessidade de exibição destacada da informação 
sobre  a  faixa  etária  especificada,  no  início  e  durante  a  exibição  da 
programação,  e  em  intervalos  de  tempo  não  muito  distantes  (a  cada 
quinze  minutos,  por  exemplo),  inclusive,  quanto  às  chamadas  da 
programação,  de  forma  que  as  crianças  e  os  adolescentes  não  sejam 
estimulados a assistir programas inadequados para sua faixa etária. Deve 
o Estado, ainda, conferir maior publicidade aos avisos de classificação, 
bem  como  desenvolver  programas  educativos  acerca  do  sistema  de 
classificação indicativa, divulgando, para toda a sociedade, a importância 
de  se  fazer  uma  escolha  refletida  acerca  da  programação  ofertada  ao 
público infanto-juvenil.

4. Sempre será possível a responsabilização judicial das emissoras de 
radiodifusão por abusos ou eventuais danos à integridade das crianças e 
dos  adolescentes,  levando-se  em  conta,  inclusive,  a  recomendação  do 
Ministério da Justiça quanto aos horários em que a referida programação 
se mostre inadequada. Afinal, a Constituição Federal também atribuiu à 
lei federal a competência para “estabelecer 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” 
(art. 220, § 3º, II, CF/88).

5.  Ação  direta  julgada  procedente,  com  a  declaração  de 
inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado” 
contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
Supremo  Tribunal  Federal,  em  sessão  plenária,  sob  a  presidência  da 
Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata do julgamento e 
das notas taquigráficas, por maioria de votos e nos termos do voto do 
Relator, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para se 
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declarar  a  inconstitucionalidade  da  expressão  “em horário  diverso  do 
autorizado” contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90, vencido, em parte, o 
Ministro Marco Aurélio, que o julgava procedente em maior extensão, e 
os  Ministros  Edson  Fachin,  Rosa  Weber  e  Ricardo  Lewandowski 
(Presidente),  que  davam  interpretação  conforme  ao  dispositivo 
impugnado.

Brasília, 31 de agosto de 2016.

MINISTRO DIAS TOFFOLI
Relator
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Relatório

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) :PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB 
ADV.(A/S) :PAULA ANDREA FORGIONI 
ADV.(A/S) :MÁRCIA LYRA BERGAMO 
INTDO.(A/S) :PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
INTDO.(A/S) :CONGRESSO NACIONAL 
AM. CURIAE. :ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE 

RÁDIO E TELEVISÃO - ABERT 
ADV.(A/S) :GUSTAVO BINENBOJM E OUTRO(A/S)

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Cuida-se  de  ação  direta  de  inconstitucionalidade,  com pedido de 

medida cautelar, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, tendo por 
objeto a expressão “em horário diverso do autorizado” contida no art. 254 da 
Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Eis o teor do dispositivo legal:

“Art.  254.  Transmitir,  através  de  rádio  ou  televisão, 
espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de 
sua classificação:

Pena  -  multa  de  vinte  a  cem  salários  de  referência; 
duplicada  em  caso  de  reincidência  a  autoridade  judiciária 
poderá determinar a suspensão da programação da emissora 
por até dois dias.”

Sustenta o autor que o dispositivo impugnado ofende os arts.  21, 
inciso XVI; 5º, inciso IX, e 220, caput e parágrafos, todos da Constituição 
Federal. Defende que “a lei não pode, sem gravíssima ofensa à Constituição,  
transformar a classificação indicativa ou informativa em ato de permissão  
ou  autorização,  de  modo  a  criar  hipóteses  de  proibição  para  impor  
penalidades”.

Diante  disso,  segundo  o  requerente,  a  classificação  de  temas  em 
horários  vinculantes  das  emissoras,  com a vedação  de  transmissão  de 
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espetáculo  em  horário  diverso  do  autorizado,  sob  pena  de  multa  e 
suspensão  da  programação,  consubstanciaria  flagrante 
inconstitucionalidade, institucionalizando hipótese de censura estatal.

Distribuído  o  feito,  o  Ministro  Néri  da  Silveira,  então  Relator, 
adotou  o  rito  do  art.  10  da  Lei  9.868/99,  solicitando  informações  aos 
requeridos antes de decidir sobre a medida cautelar (fl. 94).

Foram prestadas informações preliminares pelo Senado Federal (fls. 
100/105) e pela Presidência da República (fls. 107/346), pugnando ambos 
pelo indeferimento da medida cautelar.

Tendo  o  feito  sido  atribuído,  por  sucessão,  ao  Ministro  Gilmar 
Mendes, esse se declarou impedido (fl. 358), por ter atuado no processo 
como Advogado-Geral da União.

O processo foi, então, redistribuído ao Ministro Sepúlveda Pertence 
(fl. 362).

Ao assumir a relatoria da ação, decidi pela inviabilidade do exame 
da  medida  cautelar,  em  razão  do  tempo  decorrido  desde  a  sua 
propositura,  e  determinei  a  colheita  de  informações  definitivas  (fls. 
369/370).

A  Câmara  dos  Deputados,  em  suas  informações,  asseverou  a 
observância do regular processo legislativo (fls. 381/383). Por seu turno, o 
Senado Federal (fls. 494/503) afirmou que o preceito contido no Estatuto 
da Criança e do Adolescente não implica censura, objetivando, antes, a 
classificação do conteúdo veiculado para fins de fixação de horários e da 
faixa etária a ele mais adequada.

A Presidência da República (fls. 385/490), por sua vez, fez remissão 
às razões anteriormente encaminhadas, pugnando pela improcedência do 
pedido  deduzido  na  inicial  e  a  consequente  declaração  de 
constitucionalidade do dispositivo questionado.

A Advocacia-Geral da União manifestou-se pela improcedência do 
pedido,  por  entender  restarem  ausentes  os  vícios  de 
inconstitucionalidade  apontados  pelo  autor,  pois,  segundo  afirma,  a 
liberdade de expressão posta na Constituição Federal  não é de caráter 
absoluto, constituindo a limitação impugnada em “importante instrumento  
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Relatório

ADI 2.404 / DF 

para viabilizar ao Estado, com absoluta prioridade, o cumprimento de seu dever  
de  proteção  à  criança  e  ao  adolescente,  conforme  exigido  pelo  artigo  227  da  
Constituição Federal (...)” (fl. 515).

O Procurador-Geral da República, por sua vez, pronunciou-se pelo 
não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, 
como se observa na respectiva ementa:

“Ação direta de inconstitucionalidade.  Art.  254 do ECA. 
(…) Ausência de impugnação de todo o complexo normativo 
sobre o tema, a alcançar outros dispositivos do ECA. Mérito. A 
despeito  das  normas  constitucionais  destinadas  a  tutelar  a 
liberdade  de  expressão  (empregada  em  sentido  amplo,  para 
englobar  a  liberdade  de  imprensa),  força  é  convir  que  essa 
liberdade  não  é  absoluta  –  como  de  resto  nenhum  direito 
fundamental  o  é  –,  e  deve  ser  contrabalançada  com  outros 
direitos, como intimidade, dignidade, privacidade, e, também, 
com os direitos da criança e do adolescente, os quais devem ser 
protegidos com ‘absoluta prioridade’ não só pela família, mas 
também pelo Estado, nos termos do artigo 227 da Constituição. 
Parecer pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua 
improcedência” (fl. 521).

Ao  final,  foi  deferido  o  ingresso  da  Associação  Brasileira  de 
Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) na qualidade de  amica curiae, 
tendo essa entidade pleiteado a declaração de inconstitucionalidade da 
expressão “em horário diverso do autorizado”,  constante do art.  254,  bem 
como,  por  arrastamento,  da  expressão  “a  autoridade  judiciária  poderá  
determinar  a  suspensão  da  programação  da  emissora  por  até  dois  dias”, 
constante do parágrafo único do art. 254 e a inconstitucionalidade parcial 
sem redução do texto do art. 76, todos da Lei nº 8.069/90.

É o relatório.
Junte-se  aos  autos  e  distribuam-se  cópias  aos  Senhores  Ministros 

(art. 9º da Lei nº 9.868/99 e art. 172 do RISTF).
A julgamento pelo Plenário.      
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Como  relatado,  busca-se,  por  meio  da  presente  ação  direta,  a 

declaração de inconstitucionalidade da norma de proibição contida no 
art.  254  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  que  tipifica  como 
infração  administrativa  a  transmissão,  via  rádio  ou  televisão,  de 
programação em horário diverso do autorizado,  com pena de multa  e 
suspensão da programação da emissora  por até  dois  dias,  no caso  de 
reincidência.

Como  questão  prejudicial,  a  Presidência  da  República  e  a 
Procuradoria  Geral  da  República  levantaram  preliminar  de  não 
conhecimento da ação por ausência de impugnação de todo o complexo 
normativo atinente ao tema, em especial dos arts. 74, 75 e 76 do Estatuto 
da  Criança  e  do  Adolescente.  Afirmam  que  os  referidos  dispositivos 
fazem parte de corpo normativo maior, que garante a defesa da criança e 
do adolescente contra sua exposição a conteúdo inapropriado.

Contudo,  no  caso  dos  autos,  não  se  investe  o  autor  contra  esse 
sistema  protetivo,  mas  apenas  em face  do  suposto  excesso  legislativo 
contido no dispositivo sancionatório, mediante o qual se teria conferido 
obrigatoriedade a  uma  classificação  constitucionalmente  qualificada 
como indicativa, regra essa contida exclusivamente no art. 254 da Lei nº 
8.069/90. Assim, apesar do idêntico fim de proteção das crianças e dos 
adolescentes, igualmente contido nos arts. 74, 75 e 76 do ECA, o preceito 
ora  impugnado detém autonomia suficiente  para  figurar  isoladamente 
como  objeto  de  controle,  possuindo,  inclusive,  conteúdo  normativo 
diverso.

Afasto, portanto, a preliminar arguida.
Feitas essas considerações, passo ao exame de mérito.
Dirige-se  o  autor  contra  o  preceito  que  prevê  sanção  de  caráter 

administrativo ao ato  de transmitir,  via  rádio ou televisão,  espetáculo 
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

ADI 2404 / DF 

fora do horário autorizado pelo órgão competente. Sustenta que referida 
penalidade ofenderia os arts. 5º, inciso IX; 21, inciso XVI; e 220,  caput e 
parágrafos, da Carta Magna, os quais traduzem, em suma, preceitos de 
duas ordens: (i) o direito fundamental à liberdade de expressão, livre de 
censura ou licença;  e  (ii)  a  possibilidade de o  Poder Público efetuar a 
classificação indicativa dos espetáculos e diversões públicas, inclusive as 
transmitidas por rádio ou televisão, e de informar sobre a natureza deles, 
as faixas etárias a que não se recomendem e os locais e os horários em que 
sua apresentação se mostre inadequada.

Senhores  Ministros,  não  há  dúvida  de  que  tanto  a  liberdade  de 
expressão dos meios de comunicação como a proteção da criança e do 
adolescente são axiomas de envergadura constitucional. Mas, a meu ver, a 
própria Constituição da República delineou as regras de sopesamento 
desses dois valores, as quais são suficientes para o deslinde da presente 
ação, como veremos a seguir.

Com  efeito,  acerca  do  tema  da  liberdade  de  expressão,  e  seu 
consectário relativo à liberdade de imprensa,  esta Corte,  em momento 
antológico, no julgamento da ADPF nº 130, debruçou-se com percuciência 
sobre  a  temática,  ressaltando,  na  ocasião,  a  plenitude  do  exercício  da 
liberdade  de  expressão  como  decorrência  imanente  da  dignidade  da 
pessoa humana e como meio de reafirmação/potencialização de outras 
liberdades constitucionais.

Na  mesma  sede,  foi  assentada  a  regulação  estritamente 
constitucional do tema, imunizando o direito de livre expressão contra 
tentativas  de  disciplina  ou  autorização  prévias  por  parte  de  norma 
hierarquicamente inferior, a teor do art. 220 da Carta Federal, segundo o 
qual  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”.

Asseverou-se, ainda, a existência de óbice constitucional ao controle 
prévio  pelo  Poder  Público  do  conteúdo  objeto  de  expressão,  sem, 
contudo, retirar do emissor a responsabilidade por eventual desrespeito a 
direitos alheios imputados à comunicação. Confira-se parte do aresto em 
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Voto - MIN. DIAS TOFFOLI

ADI 2404 / DF 

comento:

“(...) 
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  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 (...).

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 
aplicabilidade  dos  seguintes  incisos  do  art.  5º  da  mesma 
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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.

(...)
8. NÚCLEO DURO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E A 

INTERDIÇÃO PARCIAL DE LEGISLAR. A uma atividade que 
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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 
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Social  (art.  224  da  Constituição).  Regulações  estatais  que, 
sobretudo  incidindo  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’(...)” (ADPF nº 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, 
DJe de 6/11/09).

Na  presente  ação,  destaca-se  a  liberdade  de  expressão  em  sua 
dimensão instrumental, ou seja, a forma como se dará a exteriorização da 
manifestação  do  pensamento.  Com  efeito,  para  que  ocorra  a  real 
concretização da liberdade de expressão,  consagrada no art.  5º,  IX,  da 
Carta Maior, é preciso que haja liberdade de comunicação social, prevista 
no art. 220 da Carta Maior, garantindo-se a  livre circulação de ideias e 
informações e a comunicação livre e pluralista, protegida da ingerência 
estatal. Nas palavras de José Afonso da Silva:

“A ‘liberdade de comunicação’ consiste num conjunto de 
direitos,  formas,  processos  e  veículos  que  possibilitam  a 
coordenação desembaraçada da criação, expressão e difusão do 
pensamento e da informação. É o que se extrai dos incisos IV, V, 
IX, XII e XIV do art. 5º, combinados com os arts. 220 a 224, da 
CF.  Compreende  ela  as  formas  de  criação,  expressão  e  
manifestação do pensamente e de informação, e a organização dos 
meios de  comunicação,  esta  sujeita a regime jurídico especial” 
(Comentário  contextual  à  Constituição.  3.  ed.,  São  Paulo: 
Malheiros, 2007. p. 98)
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Canotilho,  em  obra  conjunta  com  Jónatas  Machado,  destaca  a 
liberdade de programação  como uma das  dimensões  da  liberdade de 
expressão  em  sentido  amplo,  sendo  essencial  para  a  construção  e  a 
consolidação  de  uma  esfera  de  discurso  público  qualificada.  Segundo 
explicitam:

“A  mesma  [liberdade  de  programação]  implica  a 
possibilidade  de  conformação  autônoma,  pelo  operador,  de 
uma seqüência planeada e ordenada de conteúdos publicísticos 
de natureza óptica e acústica, com vista à sua difusão dirigida 
ao  público,  entendido  este  como  uma  grandeza  publicística 
integrando  diferentes  subpúblicos  com  interesses,  valores, 
gostos e sensibilidades diferentes.

Sendo as liberdade de comunicação compreendidas com 
um  âmbito  normativo  alargado,  como  deve  suceder  com  a 
generalidade dos direitos, liberdade e garantias, o princípio da 
liberdade de programação preclude a tentativa de imposição de 
constrições  conceituais  à  mesma,  também  aqui  valendo  o 
clássico  aforismo,  tão  caro  à  doutrina  e  à  jurisprudência 
constitucionais, segundo o qual ‘liberdade definida, é liberdade 
perdida’ (liberty defined is liberty lost).

A  liberdade  de  programação  preclude  todas  as 
interferências  estaduais,  directas  eou  indirectas,  ostensivas  e 
subtis,  oficiais  e  não  oficiais,  na  selecção  e  conformação  do 
conteúdo da programação em geral  ou de um programa em 
particular. No que diz directamente respeito à programação no 
seio  dos  operadores  privados  de  radiodifusão,  a  doutrina 
sublinha  que  a  actividade  em análise  deve  permanecer  uma 
tarefa  essencialmente  autónoma e  livre  de  interferências  dos 
poderes públicos.

Na verdade, a doutrina nota que a liberdade de expressão 
tem vindo a ser mobilizada para impedir e dificultar qualquer 
esforço  governamental  para  restringir  o  conteúdo  dos 
programas  de  entretenimento,  mesmo  quando  contenham 
cenas  de  sexo  e  violência  ou  restrições  à  privacidade  e  à 
reputação.
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(…)
De  acordo  com  uma  concepção  alargada  do  âmbito 

normativo  dos  direitos  à  liberdade  de  expressão  e  de 
radiodifusão,  a  liberdade  de  programação  deve  abranger  a 
possibilidade  de  emitir  qualquer  programa, 
independentemente  do  seu  conteúdo  ou  da  sua  qualidade, 
sendo  essa  matéria  reserva  da  empresa  de  radiodifusão. 
Subjacente  a  esta  reserva  de  actividade  televisiva,  ou  reserva  de  
empresa de radiodifusão, está a garantia da liberdade de conformação  
da programação dos operadores e o princípio da liberdade perante  
o Estado, em matéria de comunicação social.

(...)
A  Administração  ou  qualquer  outro  órgão  do  poder 

público não pode ‘impedir, condicionar ou impor a difusão de 
quaisquer programas’,  sem prejuízo de decisão judicial nesse 
sentido em termos legal e constitucionalmente fundamentados” 
(“Reality  Shows”  e  liberdade  de  programação.  Coimbra: 
Coimbra Editora, 2003. p. 28/32).

Por outro lado, a criança e o adolescente, pela posição de fragilidade 
em que se colocam no corpo da sociedade, devem ser destinatários, tanto 
quanto  possível,  de  normas  e  ações  protetivas  voltadas  a  seu 
desenvolvimento  humano  pleno  e  à  preservação  contra  situações 
potencialmente danosas a sua formação física, moral e mental.

Não por outro motivo, a Constituição Federal impôs à família,  ao 
Estado e à sociedade o dever de “assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao 
respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e  comunitária,  além  de 
colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 227).

Nesse  contexto,  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  veio, 
justamente,  dar  concretude ao  valor  de  preservação  insculpido na  Lei 
Fundamental, estabelecendo incentivos para que se alcancem  os objetivos 
almejados e uma série de vedações às atividades a eles contrários.
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É de se indagar, então: como compatibilizar a defesa da criança e do 
adolescente contra a exposição a conteúdos inapropriados veiculados em 
diversões públicas e programas de rádio e de televisão com a garantia 
constitucional da liberdade de expressão?

Como já salientei, a própria Constituição Federal trouxe a solução 
para a composição desses valores. E não poderia ser diferente, pois, de 
acordo com o art. 220, caput, da Carta da República, “[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”.

Assim  sendo,  apesar  da  garantia  constitucional  da  liberdade  de 
expressão, livre de censura ou licença, a própria Carta de 1988 conferiu à 
União,  com  exclusividade,  no  art.  21,  inciso  XVI,  o  desempenho  da 
atividade material de “exercer a classificação,  para efeito indicativo, de 
diversões públicas e de programas de rádio e televisão”. De forma mais 
explícita, no capítulo específico destinado à Comunicação Social, reforçou 
tal atribuição, asseverando que:

“Art. 220. (...)
(…)
§ 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.”

Como  se  vê,  no  preciso  ponto  da  proteção  das  crianças  e  dos 
adolescentes,  a  Constituição  Federal  estabeleceu  mecanismo  apto  a 
oferecer aos telespectadores das diversões públicas e de programas de 
rádio  e  televisão  as  indicações,  as  informações e  as  recomendações 
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necessárias acerca do conteúdo veiculado.
É  o  sistema  de  classificação  indicativa  esse  ponto  de  equilíbrio 

tênue, e ao mesmo tempo tenso, adotado pela Carta da República para 
compatibilizar esses dois axiomas, velando pela integridade das crianças 
e dos adolescentes sem deixar de lado a preocupação com a garantia da 
liberdade de expressão.

Daí  a  importância  do  estudo  e  do  aprofundamento  desse 
mecanismo.  Afinal, qual o sentido da classificação indicativa? Qual o 
seu alcance  e  sua  finalidade? Esses  questionamentos,  imprescindíveis 
para  o  deslinde  da  presente  ação  direta,  são  fundamentais  para  o 
delineamento  desse  instituto  de  índole  constitucional,  mas  que, 
infelizmente, é pouco conhecido e debatido no mundo jurídico e no meio 
social.

Em meu sentir, buscou a Constituição, em última ratio, conferir aos 
pais, como reflexo do exercício do poder familiar, o papel de supervisão 
efetiva sobre o conteúdo acessível aos filhos, enquanto não plenamente 
aptos a conviver com os influxos prejudiciais do meio social.

Muitos  são  os  fatores  que  pluralizam  as  concepções  morais  e 
comportamentais das famílias, sejam eles religiosos, econômicos, sociais 
ou  culturais.  Firmou-se,  porém,  como  resguardado,  o  direito  dos 
dirigentes da entidade familiar a seu livre planejamento, respeitados os 
postulados  da  dignidade  da  pessoa  humana  e  da  paternidade 
responsável. Vide:

“Art.  226.  A  família,  base  da  sociedade,  tem  especial 
proteção do Estado.

(…)
§ 7º  -  Fundado nos princípios da dignidade da pessoa 

humana  e  da  paternidade  responsável,  o  planejamento 
familiar  é  livre  decisão  do  casal,  competindo  ao  Estado 
propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício 
desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de 
instituições oficiais ou privadas.”
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Dessa  forma,  a  classificação  dos  produtos  audiovisuais  busca 
esclarecer, informar, indicar aos pais a existência de conteúdo inadequado 
para as crianças e os adolescentes. Essa classificação desenvolvida pela 
União possibilita que os pais, calcados na autoridade do poder familiar, 
decidam se a criança ou o adolescente pode ou não assistir a determinada 
programação.

Na teoria jurídica, encontramos, igualmente, as seguintes reflexões:
José Eduardo Elias  Romão,  que já  exerceu o  cargo de Diretor  do 

Departamento  de  Justiça,  Classificação,  Títulos  e  Qualificação  da 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, em obra coletiva 
acerca da classificação indicativa no Brasil, explicita:

“De  uma  vez  por  todas  é  preciso  esclarecer  que  a 
classificação de produtos audiovisuais é uma informação  que 
indica  aos  pais  e  aos  responsáveis  a  existência  de  conteúdo 
inadequado a crianças e a adolescentes. A classificação indica 
aos  pais  e  aos  responsáveis  para  que  eles  possam  decidir, 
calcados na autoridade que lhes concede o poder familiar, se a 
criança ou o adolescente sob sua guarda poderá assistir a um 
filme  ou  jogar  um ‘game’ considerado  inadequado  para  sua 
idade.

(…) A classificação indicativa produzida pelo Ministério 
da Justiça é uma orientação geral que deve ser ‘aplicada’ pelos 
pais  nos  casos  em  concreto,  isto  é,  consideradas  as 
características de seus filhos e o contexto onde vivem” (A nova 
classificação indicativa: construção democrática de um modelo. 
In: Classificação Indicativa no Brasil: desafios e perspectivas. 
CHAGAS,  Cláudia  Maria  de  Freitas  e  et  al.  (Org.)  Brasília: 
Secretaria Nacional de Justiça, 2006. p. 37/38).

José Cretella Júnior, por sua vez, leciona:

“(...) O constituinte de 1988, preocupado com o problema 
da censura,  no regime anterior,  cai em outro extremo e,  com 
prudência, emprega ‘a União tem competência para exercer a 
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classificação PARA EFEITO INDICATIVO’. A União, agora, não 
veda,  não  proíbe,  não  censura.  Indica,  tão-só.  Recomenda. 
Classifica  os  filmes,  espetáculos,  as  exibições.  Às vezes,  nem 
classifica. Enumera apenas (…).

As diversões públicas podem ser classificadas ‘para efeito 
indicativo’,  ou  seja,  ‘sem  censura’,  ‘sem  vedação’,  ‘sem 
proibição’, apontando o classificador, nos grupos aglutinados, 
alguns  aspectos,  como,  por  exemplo,  ‘aconselhável’ ou  ‘não-
aconselhável’ para menores ou maiores de certa idade; ‘drama’, 
‘comédia’,  ‘tragédia’.  Relembre-se  que  diversão  pública é 
expressão que designa toda atividade recreativa proporcionada, 
publicamente,  ao  público”  (Comentários  à  Constituição 
Brasileira de 1988. 2. ed., v. III, Rio de Janeiro: Forense. p. 1410).

Vide, ainda, os esclarecimentos de Luís Roberto Barroso:

“(...)  a  União  poderá,  por  algum  meio,  atribuir  aos 
programas  de  rádio  e  televisão  classificação   ou  adjetivação 
indicativa sobre  o  seu conteúdo.  Por analogia  às  diversões  e 
espetáculos públicos,  das quais  se trata no art.  220, §  3º,  I,  a 
indicação se refere, normalmente, a faixas etárias e/ou horários 
recomendados.  Note-se  que  a  finalidade  da  norma é  apenas 
oferecer  informação  ao  telespectador,  e  não  determinar  a 
conduta das emissoras, caso contrário a classificação não seria 
indicativa,  mas cogente,  obrigatória” (Liberdade de expressão, 
censura e controle da programação de televisão na Constituição 
de 1988.  Revista dos Tribunais. São Paulo, ano 90, v.  790, p. 
129-152, ago 2001. p. 147).

É  inequívoca,  portanto,  a  percepção  de  que  o  modelo  de 
classificação indicativa é  o  instrumento  de  defesa  que  a  Constituição 
ofereceu aos pais e aos responsáveis contra programações de conteúdo 
inadequado,  garantindo-lhes  o  acesso  às  informações  necessárias  à 
proteção  das  crianças  e  dos  adolescentes,  mas  sem  deixar  de  lado  a 
preocupação com a garantia da liberdade de expressão, pois não surge 
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com o caráter de imposição.

Vejamos  então  os  contornos  legais  e  infralegais  do  sistema  de 
classificação indicativa contido no art. 21, inciso XVI, e no art. 220, § 3º, da 
Constituição Federal.

Com efeito, assumindo a reserva legal contida no art. 220, § 3º, da 
Constituição Federal, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente – regulou o tema. Nesse sentido, determinou, in 
verbis:

“Art.  74. O poder público, através do órgão competente, 
regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre 
a natureza deles,  as faixas etárias a que não se recomendem, 
locais  e  horários  em  que  sua  apresentação  se  mostre 
inadequada.

Parágrafo  único.  Os  responsáveis  pelas  diversões  e 
espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil 
acesso,  à  entrada  do local  de  exibição,  informação destacada 
sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada no 
certificado de classificação.

Art.  75.  Toda  criança  ou  adolescente  terá  acesso  às 
diversões e espetáculos públicos classificados como adequados 
à sua faixa etária.

Parágrafo  único.  As  crianças  menores  de  dez  anos 
somente  poderão  ingressar  e  permanecer  nos  locais  de 
apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais  ou 
responsável.

Art.  76.  As  emissoras  de  rádio  e  televisão  somente 
exibirão,  no  horário  recomendado  para  o  público  infanto 
juvenil,  programas  com  finalidades  educativas,  artísticas, 
culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou 
anunciado  sem  aviso  de  sua  classificação,  antes  de  sua 
transmissão, apresentação ou exibição.

Art. 77. Os proprietários, diretores, gerentes e funcionários 
de  empresas  que  explorem  a  venda  ou  aluguel  de  fitas  de 
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programação em vídeo cuidarão para que não haja venda ou 
locação em desacordo com a classificação atribuída pelo órgão 
competente.

Parágrafo único. As fitas a que alude este artigo deverão 
exibir, no invólucro, informação sobre a natureza da obra e a 
faixa etária a que se destinam.”

O  Estatuto  previu,  ainda,  sanção  administrativa para  o  caso  de 
descumprimento  da classificação efetuada pelo Poder Público por meio 
do seu art. 254, ora parcialmente impugnado:

“Art.  254.  Transmitir,  através  de  rádio  ou  televisão, 
espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de 
sua classificação:

Pena  -  multa  de  vinte  a  cem  salários  de  referência; 
duplicada  em  caso  de  reincidência  a  autoridade  judiciária 
poderá determinar a suspensão da programação da emissora 
por até dois dias.”

Pelo  sistema  construído  na  legislação  infraconstitucional  e  nas 
demais normas regulamentares, a classificação indicativa é efetuada por 
órgão do Ministério da Justiça, o Departamento de Justiça, Classificação, 
Títulos e Qualificação, para o qual foi delegada a competência de:

“II - instruir e analisar pedidos relacionados à classificação 
indicativa  de  programas  de  rádio  e  televisão,  produtos 
audiovisuais considerados diversões públicas e RPG (jogos de 
interpretação);

III  -  monitorar programas de televisão e  recomendar as 
faixas etárias e os seus horários” (art. 10 do Decreto nº 6.061, 
de 15 de março de 2007).

Ademais,  segundo  o  art.  3º  da  Lei  nº  10.359/01,  a  atividade  de 
classificação  indicativa  é  exercida  com  a  participação  das  entidades 
representativas das emissoras, in verbis:
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“Art.  3º  Competirá  ao  Poder  Executivo,  ouvidas  as 
entidades representativas das emissoras especificadas no art. 1º, 
proceder à classificação indicativa dos programas de televisão.

Parágrafo único. A classificação indicativa de que trata o 
caput abrangerá,  obrigatoriamente,  a  identificação  dos 
programas que contenham cenas de sexo ou violência.”

Atualmente,  a  Portaria  nº  1.220/07  do  Ministério  da  Justiça 
regulamenta o procedimento administrativo de classificação.  De início, 
esclarece a referida portaria que

“[a] classificação indicativa possui natureza informativa e 
pedagógica, voltada para a promoção dos interesses de crianças 
e  adolescentes,  devendo  ser  exercida  de  forma  democrática, 
possibilitando  que  todos  os  destinatários  da  recomendação 
possam participar do processo, e de modo objetivo, ensejando 
que  a  contradição  de  interesses  e  argumentos  promovam  a 
correção e o controle social dos atos praticados” (art. 3º).

Acrescenta, ainda, que 

“[a]  atividade  de  Classificação  Indicativa  exercida  pelo 
Ministério da Justiça é meio legal capaz de garantir à pessoa e 
à  família  a  possibilidade  de  receber  as  informações 
necessárias  para  se  defender  de  diversões  públicas 
inadequadas  à  criança  e  ao  adolescente,  nos  termos  da 
Constituição  Federal  e  da  Lei  nº  8.069,  de  1990  (Estatuto  da 
Criança e Adolescente – ECA)” (art. 16). 

Em seguida, expõe o seguinte:

“Art. 18. A informação sobre a natureza e o conteúdo de 
obras audiovisuais, suas respectivas faixas etárias e horárias  é 
meramente indicativa aos pais e responsáveis, que, no regular 
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exercício do poder familiar,  podem decidir sobre o acesso de 
seus filhos, tutelados ou curatelados a quaisquer programas de 
televisão classificados.

Parágrafo único. O exercício do poder familiar pressupõe:
I  –  o  conhecimento  prévio  da  classificação  indicativa 

atribuída aos programas de televisão;
II – a possibilidade do controle eficaz de acesso por meio 

da  existência  de  dispositivos  eletrônicos  de  bloqueio  de 
recepção de programas ou mediante a contratação de serviço de 
comunicação eletrônica de massa por assinatura que garantam 
a escolha da programação.”

Como se vê, inclusive sob a óptica da regulamentação infralegal, a 
classificação é dirigida aos pais ou responsáveis, e não às emissoras de 
radiodifusão. Trata-se de uma orientação aos pais e responsáveis, os quais 
a  aplicarão,  nos  casos  concretos,  de  acordo  com as  características  e  o 
desenvolvimento de seus filhos, bem como de acordo com o contexto e os 
costumes de cada família.

Dando sequência, de acordo com a portaria regulamentadora, grosso 
modo, este é o procedimento adotado para a classificação: o titular ou o 
representante legal da obra audiovisual apresenta requerimento ao órgão 
ministerial responsável, com descrição fundamentada sobre o conteúdo e 
o  tema  do  programa  que  pretende  veicular,  contendo,  ainda,  a 
“autoclassificação” pretendida. Nesse caso, o produto audiovisual estará 
dispensado  de  análise  prévia  (art.  7º).  Ainda  assim,  o  pedido  de 
classificação fica submetido à análise, podendo ser deferido ou indeferido 
pela  autoridade  no  prazo  máximo  de  sessenta  dias  após  o  início  da 
exibição  da  obra  audiovisual,  a  qual,  conforme  a  situação,  pode  ser 
reclassificada para outra faixa de público (arts. 8º, 9º e 10), decisão essa 
passível de recurso (art. 11).

Os programas jornalísticos ou noticiosos, os programas esportivos, 
os programas ou propagandas eleitorais e as obras publicitárias em geral 
não  estão  sujeitos  à  classificação  indicativa  (art.  5º).  Já  os  programas 
exibidos ao vivo submetem-se à atividade de monitoramento, podendo 
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ser classificados quando constatada a presença reiterada de inadequações 
(art. 5º, § 1º).

Dispõe,  ainda,  a  portaria  do  Ministério  da  Justiça  sobre  a 
classificação dos programas de televisão conforme as faixas etárias para 
as quais não se recomendam e os horários em que sua apresentação se 
mostre inadequada:

“Art.  17.  Com base  nos  critérios  de  sexo e  violência,  as 
obras  audiovisuais  destinadas  à  exibição  em  programas  de 
televisão são classificadas como:

I – livre;
II – não recomendada para menores de 10 (dez) anos;
III – não recomendada para menores de 12 (doze) anos;
IV  –  não  recomendada  para  menores  de  14  (quatorze) 

anos;
V  –  não  recomendada  para  menores  de  16  (dezesseis) 

anos; e
VI  –  não  recomendada  para  menores  de  18  (dezoito) 

anos.”

“Art.  19.  A vinculação entre categorias de classificação e 
faixas  horárias  de  exibição,  estabelecida  por  força  da  Lei  nº 
8.069, de 1990, dar-se-á nos termos seguintes:

I – obra audiovisual classificada de acordo com os incisos I 
e II do artigo 17: exibição em qualquer horário;

II – obra audiovisual classificada como não recomendada 
para  menores  de  12  (doze)  anos:  inadequada  para  exibição 
antes das 20 (vinte) horas;

III – obra audiovisual classificada como não recomendada 
para menores de 14 (catorze) anos: inadequada para exibição 
antes das 21 (vinte e uma) horas;

IV  –  obras  audiovisual  classificada  como  não 
recomendada para menores de 16 (dezesseis) anos: inadequada 
para exibição antes das 22 (vinte e duas) horas; e

V – obras audiovisual classificada como não recomendada 
para menores de 18 (dezoito) anos: inadequada para exibição 
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antes das 23 (vinte e três) horas.
Parágrafo  único.  A  vinculação  entre  categorias  de 

classificação e faixas horárias de exibição implica a observância 
dos diferentes fusos horários vigentes no país.”

Essa é, portanto, em síntese, a sistemática atualmente adotada pela 
União  (Ministério  da  Justiça)  para  a  realização  da  atividade  de 
classificação  das diversões públicas e de programas de rádio e televisão. 

Trata-se  de  sistema  de  classificação  eminentemente  estatal,  de 
regulação exclusivamente pública. Cabe ao Estado estabelecer as normas 
e critérios gerais a serem seguidos na classificação, exercer a atividade 
classificatória e também monitorar e fiscalizar o cumprimento das regras 
estabelecidas. 

Não há dúvida de que estamos diante de modelo passível de críticas 
contundentes,  sobretudo  à  luz  de  um  passado  não  muito  distante  de 
censura  institucionalizada.  Afinal,  é  o  Estado,  por  meio  de  agentes 
burocratas, quem deve estabelecer e executar diretamente a classificação 
dos programas de rádio e televisão em nome da sociedade?

Exatamente para evitar esse tipo de intervenção por parte do Estado 
e  promover  formas  mais  avançadas  de  participação  e  de  exercício  da 
cidadania no exercício desse sistema de classificação, tem sido cada vez 
mais  adotada  no  direito  comparado  a  sistemática  de  classificação 
indicativa calcada na  autorregulação e  no  autocontrole pelas  próprias 
emissoras  ou  mediante  corregulação,  a  qual  combina  elementos  de 
autorregulação com os da regulação pública.

A título de exemplo,  nos Estados Unidos,  no âmbito da indústria 
cinematográfica, a  Motion Pictures Association of America,  associação 
composta  pelos  maiores  estúdios  de  cinema  do  país,  estabelece,  por 
intermédio  de  um  conselho  de  classificação  formado  por  pais  com 
mandato  definido,  a  classificação  dos  filmes,  visando  fornecer 
informações sobre a faixa etária adequada do filme analisado. Como o 
instituto é criação da própria indústria cinematográfica, tem-se, no caso, 
um sistema de autorregulamentação, de forma que os próprios estúdios 
impõem seus critérios de classificação. Embora a indicação do Conselho 
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não seja  vinculativa,  podendo o filme ser  veiculado sem que conste  a 
classificação  indicada,  há,  no  caso,  um  controle  desenvolvido  pela 
sociedade e pelo mercado, evitando-se a comercialização e a exibição de 
filmes unrated (não classificados).

Quanto à classificação no âmbito da televisão, nos Estados Unidos, 
ela é  exercida pelas próprias emissoras, sob a fiscalização de uma agência 
reguladora independente, a Federal Communication Commission (FCC), 
que  tem  a  competência  de  regulamentar  as  comunicações  por  rádio, 
televisão, internet,  satélite e cabo. A partir de 1997, foi  desenvolvido o 
sistema  de  TV  Parental  Guidelines,  um  sistema  de  participação 
voluntária  que  surgiu  a  partir  da  iniciativa  da  própria  indústria  de 
entretenimento  –  em  resposta  às  preocupações  dos  telespectadores 
quanto  ao  conteúdo  de  programas  de  televisão  -,  com  o  objetivo  de 
estabelecer  normas  de  autorregulamentação  no campo da  classificação 
indicativa  para  a  televisão,  semelhante  ao  sistema  já  adotado  pelas 
indústria de cinema, contando, inclusive, com uma comissão formada por 
pais. Desde 2000, passou a ser obrigatório, nos Estados Unidos, o uso da 
tecnologia  V-chip,  que  permite  o  bloqueio  de  canais  em  todos  os 
equipamentos de televisão.

No Canadá, a Canadian Radio-Television and Telecommunication 
Comission (CRTC)  é  a  entidade estatal  independente  responsável  por 
estabelecer  medidas  para  a  proteção  das  crianças  e  dos  adolescentes 
relativamente aos programas de televisão. As empresas, no entanto, são 
incentivadas a exercer a autorregulamentação, no que tange aos critérios 
de  classificação  dos  programas  de  televisão,  por  meio  de  códigos  de 
conduta.  Na  década  de  90,  em  razão  de  mobilização  e  pressão  da 
sociedade, a  Canadian Association of Broadcasters  (CAB) – instituição 
que defende os interesses dos radiodifusores privados – criou um código 
a ser seguido pelas emissoras na classificação de seus programas. Embora 
seja  voluntário,  o  respeito  às  normas  desse  código  é  critério  para  a 
concessão/manutenção da licença por  parte  da CRTC.  Assim como no 
modelo norte-americano, há o uso associado da tecnologia  V-chip  nos 
aparelhos de televisão.
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Sistema interessante é adotado na Espanha, na região da Catalunha. 
Lá o Conselho Audiovisual da Catalunha (CAC), agência independente 
criada  em 2000,  estabelece somente os  parâmetros  para a  classificação 
indicativa, a qual é desenvolvida diretamente pelas emissoras, de acordo 
com os critérios previamente estabelecidos pelo Conselho.

Em Portugal, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social é 
responsável pela regulação e pela supervisão dos meios de comunicação 
social e, igualmente, incentiva a elaboração pelas emissoras de televisão 
de um sistema comum de classificação dos programas de televisão.

Como se vê, o modelo de classificação eminentemente estatal, como 
o  brasileiro,  está  distante  das  tendências  dos  marcos  regulatórios  de 
muitas  democracias  ocidentais.  Esses  modelos  internacionais  são 
exemplos de sistemas que estimulam as emissoras de radiodifusão a se 
envolverem de forma mais responsável na proteção do público infanto-
juvenil, em face da sua programação, apresentando e tornando pública 
suas  posições  –  o  que  é  monitorado  pela  sociedade  e  pelos  próprios 
telespectadores -,  de forma que o Estado não participa diretamente da 
atividade  de  classificação,  oferecendo  apenas  os  parâmetros  gerais  e 
incentivando o exercício da autorregulamentação, por intermédio de seus 
órgãos regulatórios, os quais somente atuam caso haja falhas ou abusos 
no sistema.

Em verdade, por envolver mecanismo de atuação administrativa que 
interfere na liberdade de expressão, a competência da União para exercer 
a  classificação  indicativa  dos  espetáculos  somente  se  legitima  por 
expressa disposição constitucional. Afirma José Afonso da Silva, tratar-se 
de “espécie de censura classificatória, para efeitos indicativos, prevista no 
art.  21,  XVI” (op.  cit.  p.  826).  Como tal,  deve  ser  exercida nos limites 
constitucionalmente previstos, afinal, como adverte Luís Roberto Barroso, 
o controle administrativo 

“é  aquele  que,  dentre  todos,  deve  ser  visto  com  maior 
reserva.  De  fato,  exercido  por  órgão  do  Poder  Executivo, 
convive  com  a  perene  suspeita  de  censura,  com  sujeição  da 
liberdade  de  expressão  a  servidores  públicos  que  atuam 
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discricionariamente  e  se  encontram  submetidos  ao  poder 
hierárquico de agentes políticos” (op. cit., p. 133).

Essa matéria foi objeto das ADI nº 392 (Rel. Min. Marco Aurélio), nº 
2.398 (Rel.  Min.  Cezar Peluso)  e nº 3.927 (Rel.  Min.  Ellen Gracie),  nas 
quais  se  impugnavam,  respectivamente,  as  Portarias  nº  773/90  e  nº 
796/2000 (já revogadas) e a Portaria nº 1.220/07 (atualmente em vigor), 
todas do Ministério da Justiça, que versavam a respeito da classificação 
indicativa da programação de televisão. Conquanto as ações não tenham 
sido  conhecidas,  pois  questionavam  atos  de  caráter  regulamentar, 
serviram  de  oportunidade  para  a  Corte  tecer  algumas  considerações 
acerca  do  tema.  Nesse  sentido,  vide trecho  do  voto  proferido  pelo 
Ministro Celso de Mello durante o julgamento da ADI 392:

“(...) [A] nova Lei Fundamental, preocupada com a tutela 
dos valores éticos (art. 220, § 3º, II), e a intangibilidade de certos 
princípios  (art.  221),  aquiesceu,  inobstante  banindo,  de  vez, 
como já ressaltado, a censura político-ideológica, na adoção de 
um sistema  de  classificação  meramente  indicativa  por  faixas 
etárias,  muito embora instituído no âmbito do Estado, o que, 
nesse  ponto,  o  faz  distinguir-se  do  sistema  norte-americano, 
que  atribui  à  esfera  não-governamental a  coordenação  dos 
sistemas  de  classificação  dos  diversos  espetáculos  públicos 
(‘rating process’ e ‘advisory classification’).

A Constituição do Brasil, portanto, ao repudiar a solução 
autoritária da censura prévia, institucionalizou mecanismos de 
tutela destinados a tornar efetivos ‘o respeito aos valores éticos 
e sociais da pessoas e da família’ (art. 221, IV, garantindo-lhes ‘a 
possibilidade de se defenderem de programas ou programações 
de rádio e televisão’ eventualmente ofensivos daqueles padrões 
axiológicos (art. 220, § 3º, II).

O ordenamento  constitucional  deixou,  assim,  positivada 
uma fórmula transacional, capaz de operar, num plano em que 
se  projetam  relações  em  situação  de  permanente  tensão 
dialética  –  de  um   lado,  o  Estado,  pretendendo  expandir  o 
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alcance de seu poder, e,  de outro, o indivíduo, na permanente 
busca da liberdade – a harmonia entre interesses e pretensões 
que, ordinariamente, se antagonizam.

A  solução  preconizada  pelo  legislador  constituinte, 
consistente  no  referido  sistema  classificatório  por  faixa  de 
idade,  não  deve traduzir  uma imposição  coativa de  critérios 
forjados  pelo  Estado,  que  paralisem  o  processo  de  criação 
artística  ou que inibam o exercício de sua livre expressão.  A 
classificação  indicativa  representa,  no  plano  das  relações 
dialógicas entre o Poder Público e os  mass media, um sistema 
de mera recomendação que tem, nos veículos de comunicação, 
o seu instrumento de realização. Desse sistema classificatório 
não  podem  derivar  situações  que,  globalmente  analisadas, 
tornem  inacessíveis ao  público  os  espetáculos  públicos  em 
geral. Se a liberdade de expressão do pensamento pode induzir, 
quando  abusivamente  exercida,  a  responsabilidade  civil  ou 
penal  daquele que assim a pratica,  não é  menos certo que o 
Poder Público não dispõe de competência constitucional para 
estabelecer,  exceto  quando  legalmente  fixados,  critérios  de 
classificação temática  e  de  seleção horária  dos  programas de 
rádio e/ou televisão.

A  imposição  unilateral,  por  via  administrativa,  desses 
critérios,  sobre  tornar  veemente  os  sinais  de  usurpação 
legislativa, descaracterizaria, por completo – é a consequência a 
que  esse  gesto  parece  conduzir  –  o  livre  exercício  da 
manifestação  do  pensamento,  além  de  representar  uma 
inobservância explícita – por seus efeitos igualmente nocivos – 
da ‘fórmula proibitiva da censura’.”

Nesse  contexto,  a  questão  maior  que  se  põe  é  saber  se  referida 
atribuição da União, na conjuntura constitucional,  confunde-se com um 
ato de autorização ou pode servir de anteparo para a aplicação de sanção 
de  natureza  administrativa às  emissoras  de  radiodifusão  em  caso  de 
transmissão de programas em horário diverso.

Para tanto, confira-se, mais uma vez, o teor do dispositivo legal ora 
questionado:
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“Art.  254.  Transmitir,  através  de  rádio  ou  televisão, 
espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de 
sua classificação:

Pena  –  multa  de  vinte  a  cem  salários  de  referência; 
duplicada  em  caso  de  reincidência  a  autoridade  judiciária 
poderá determinar a suspensão da programação da emissora 
por até dois dias.”

Como se vê, somente a utilização do verbo “autorizar” já revela, em 
meu sentir, a ilegitimidade da expressão impugnada.

Há de se ressaltar uma diferença que a meu ver é fundamental: a 
submissão  do  programa  ao  órgão  do  Ministério  da  Justiça  não  pode 
consistir em condição para que possa ser exibido, não se trata de licença 
ou  autorização  estatal  para  sua  exibição,  o  que  é  terminantemente 
vedado  pela  Constituição  Federal.  O  exercício  da  liberdade  de 
programação  pelas  emissoras  impede  que  a  exibição  de  determinado 
espetáculo dependa de ação estatal prévia.

A submissão ocorre, exclusivamente,  para que a União exerça sua 
competência  administrativa  prevista  no  inciso  XVI  do  art.  21  da 
Constituição,  qual  seja,  classificar,  para  efeito  indicativo,  as  diversões 
públicas e os programas de rádio e televisão, o que não se confunde com 
autorização.

Com efeito, para que a União indique as faixas etárias, os locais e os 
horários  de  exibição  não  recomendados,  faz-se  necessário  que 
determinado programa seja submetido à classificação, não à autorização, 
do Poder Público. Isso porque, obrigatoriamente, deverá a classificação 
ser informada aos telespectadores pelas emissoras de rádio e de televisão. 

Entretanto, essa atividade não pode ser confundida com um ato de 
licença,  nem confere poder à União para determinar que a exibição da 
programação somente se dê nos horários determinados pelo Ministério 
da  Justiça,  de  forma  a  caracterizar  uma  imposição,  e  não  uma 
recomendação.

Por outro lado, não há dúvida de que a expressão ora questionada, 
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além de transformar a classificação indicativa em ato de autorização, de 
licença estatal – o que, conforme explicitado, se mostra inconstitucional -,  
converteu  a  classificação,  qualificada  constitucionalmente  como 
indicativa, em classificação obrigatória, cogente.

Ora, do conteúdo semântico do termo “indicativo”, contido no art. 
21, inciso XVI, e da natureza “informativa” da atividade do Poder Público 
referida no § 3º do art.  220,  ambos da Constituição,  não se extrai  essa 
possibilidade. 

Havendo  a  Constituição  Federal  se  utilizado  da  expressão  “para 
efeito indicativo” e autorizado o legislador federal a regular as diversões 
e espetáculos públicos, esclarecendo, no entanto, que, ao Poder Público, 
caberia “informar” sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 
recomendem,  locais  e  horários  em  que  sua  apresentação  se  mostre 
inadequada,  verifica-se  que  não  é  compatível  com  o  desígnio 
constitucional  conferir  caráter  vinculante  e  obrigatório  a  tal 
classificação,  de  modo  a  criar  hipótese  de  proibição  ou  a  impor 
penalidade de caráter administrativo.

Esse  sentido,  inclusive,  faz-se  presente  nos  debates  ocorridos 
durante  a  Assembleia  Nacional  Constituinte.  A expressão  “para  efeito 
indicativo” contida no inciso XVI do art. 21 da Constituição resultou de 
emenda  aditiva  apresentada  pelo  Deputado  constituinte  José  Genoíno 
exatamente  para  deixar  clara  e  inquestionável  a  finalidade  apenas 
indicativa,  não  proibitiva,  da  classificação.  Como  se  verifica  na 
justificativa da emenda apresentada:

“Não  deve  existir  censura,  sob  nenhuma  forma  ou 
graduação.  Cabe  apenas  o  funcionamento  de  um  serviço 
classificatório  indicativo  para  os  espetáculos  públicos  e 
programas  de  telecomunicações,  visando  aos  expectadores 
menores de idade. Trata-se de romper a mentalidade tutelar e 
preconceituosa da censura, em favor da liberdade de expressão 
e  de opção individual.  Não cabe ao Estado proibir  o  que os 
menores podem assistir sendo admitido apenas um serviço de 
caráter  indicativo,  ficando  a  opção,  em  última  instância,  a 
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critério das pessoas.”

Levada para votação em destaque, durante os debates, o Deputado 
autor  da  emenda  novamente  defendeu  sua  proposição,  nos  seguintes 
termos:

“Que  pretende  minha  emenda  ao  inciso  XV?  Procura 
estabelecer  uma  cautela  em  relação  ao  inciso  XV,  que  diz: 
‘exercer a classificação de diversões públicas’.  Qual o sentido 
desta  classificação?  Qual  o  seu  alcance?  A que  conduz  esta 
classificação? (…) Por conseguinte, se não estiver acrescida do 
que  propõe  esta  emenda  aditiva,  a  classificação  pode  ser 
proibitiva,  pode  transformar-se  em  censura,  pode  exercer, 
enfim,  uma  ação  coercitiva  junto  às  pessoas,  em  relação  às 
diversões  públicas.  Por  isso,  apelo  a  V.  Exas  para  que, 
coerentemente  com  o  voto  anterior  desta  Comissão, 
relativamente  à  censura,  no  Título  I,  aprovem este  destaque, 
que estabelece uma cautela essencial,  ao precisar esse caráter 
classificatório. O destaque define o sentido da classificação, que, 
a nosso ver, deve ser claramente indicativa.”

Apoiando a emenda aditiva, o Deputado Artur da Távola ressaltou a 
importância  de  se  esclarecer  o  papel  da  União  no  trabalho  de 
classificação, para que essa atividade não envolvesse censura:

“(…) [M]e parece, apesar da redundância, que a Emenda 
Genoíno tem absoluta procedência, já que não institui a censura 
nas  diversões  públicas  e  nos  meios  de  telecomunicação,  ao 
referir-se  ao  caráter  indicativo,  para  efeito  indicativo,  mas 
elimina  a  possibilidade  de  a  classificação  vir  a  ter  uma 
interpretação restritiva. Então, caberá ao órgão encarregado da 
matéria  sugerir  as  faixas  etárias  para  as  quais  determinado 
programa é ou não aconselhável.  Por conseguinte,  apesar  da 
relativa redundância, a expressão ‘indicativo’, no caso, pretende 
tornar mais clara a atividade desse órgão.

(...)
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Genoíno tem absoluta procedência, já que não institui a censura 
nas  diversões  públicas  e  nos  meios  de  telecomunicação,  ao 
referir-se  ao  caráter  indicativo,  para  efeito  indicativo,  mas 
elimina  a  possibilidade  de  a  classificação  vir  a  ter  uma 
interpretação restritiva. Então, caberá ao órgão encarregado da 
matéria  sugerir  as  faixas  etárias  para  as  quais  determinado 
programa é ou não aconselhável.  Por conseguinte,  apesar  da 
relativa redundância, a expressão ‘indicativo’, no caso, pretende 
tornar mais clara a atividade desse órgão.

(...)
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Devemos reconhecer ao Estado a plenitude de poderes na 
indicação sobre o que deve ou não ser visto pelo povo? É o 
Estado a entidade adequada para a realização desse mister?

(…) 
(...)  Então,  é  justo  que  se  tenha  um  organismo  de 

classificação, não de proibição. E que este organismo não seja 
policial, pois não cabe à polícia resolver o que, por exemplo o 
meu  filho  deve  ver.  Daí  a  indicação  da  emenda,  que,  sem 
qualquer trocadilho, ao colocar a palavra ‘indicativo’, defere ao 
organismo  que  tem  essa  tarefa  –  não  necessariamente  um 
organismo policial – apenas o poder de indicar quais as faixas 
etárias para as quais esse ou aquele espetáculo é destinado.”

Ressalte-se,  inclusive,  que,  como bem apontado por  Luís  Roberto 
Barroso, a Constituição de 1988 utilizou, igualmente, o termo “indicativo” 
ao tratar da ordem econômica, dispondo no art. 174,  caput,  que, “Como 
agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, 
na  forma da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e  planejamento, 
sendo este  determinante para o setor público e  indicativo para o setor 
privado”.  Nesse  ponto,  a  teoria  jurídica  é  unânime em afirmar  que o 
vocábulo  “indicativo”  é  utilizado  no  sentido  de  facultativo,  não 
obrigatório,  em contraposição  à  palavra  “determinante”  (compulsório, 
cogente).

Como  então  defender  que  o  mesmo  vocábulo  -  “indicativo”  - 
empregado no inciso XVI do art. 21 da Constituição poderia ter o sentido 
de obrigatório ou vinculante para as emissoras de radiodifusão? Não há 
de se fazer distinção onde a Constituição não a fez.

A Lei  Maior  conferiu  à  União  e  ao  legislador  federal  margem 
limitada  de  atuação  no  campo  da  classificação  dos  espetáculos  e 
diversões  públicas.   A autorização  constitucional  é  para  que  a  União 
classifique,  informe,  indique  as  faixas  etárias  e/ou  horários  não 
recomendados, e não que proíba, vede, ou censure dada transmissão.

Ou  seja:  tem  a  União  a  competência  administrativa  para 
desempenhar  a  atividade  de  classificação  das  diversões  públicas  e  de 
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programas  de  rádio  e  de  televisão?  Sim,  mas  essa  classificação  é 
indicativa,  não  se  trata  de  permissão  ou  autorização  administrativa. 
Pode  o  Poder  Público  informar  sobre  a  natureza  dessas  diversões  e 
programações  e  sobre  as  faixas  etárias  e  horários  a  que  não  se 
recomendem? Sim, mas  só pode indicar,  informar,  recomendar,  e  não 
proibir, vincular ou censurar.

Vê-se que, embora outorgadas ao Poder Público ditas atribuições de 
informar  aos  usuários  a  que  públicos  os  programas  midiáticos  se 
destinam e de recomendar sua veiculação em horários mais adequados, a 
Constituição da República não o fez de modo cogente.  A classificação 
indicativa deve, portanto, ser entendida, nesses termos, como  um aviso 
aos  usuários  acerca  do  conteúdo  da  programação,  jamais  como  uma 
obrigação  cogente  às  emissoras  de  exibição  em  horários  específicos, 
menos ainda sob pena de sanção administrativa.

Sendo assim, se a conformação legislativa da liberdade de expressão 
é condicionada aos limites autorizados pela Constituição Federal e o texto 
dela,  na questão  específica,  já  traz  regramento  indicativo,  informativo, 
sem  sombra  de  dúvida,  padece  de  nulidade  a  legislação 
infraconstitucional  que  pretenda  amarrar  o  exercício  da  referida 
liberdade,  convertendo  esse  regramento  em  proibitivo,  impositivo  e 
vinculante.

Nas palavras de Paulo Gustavo Gonet Branco:

“A Constituição admitiu que o Poder Público  informe a 
natureza das diversões e dos espetáculos públicos, indicando as 
faixas horárias em que não se recomendem, além dos locais e 
horários em que a sua apresentação se mostre inadequada (art. 
220, § 3º, I). É interessante observar que não abre margem para 
que a Administração possa proibir um espetáculo, nem muito 
menos  lhe  permite  cobrar  cortes  na  programação.  Apenas 
confere  às  autoridades  administrativas  competência  para 
indicar a faixa etária adequada e sugerir horários e locais para a 
sua  apresentação”  (MENDES,  Gilmar  Ferreira,  COELHO, 
Inocêncio Mártires, BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.  Curso de 
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direito constitucional. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 304).

José Cretella  Júnior,  igualmente,  delimita  o  campo de atuação do 
Poder Público na espécie: 

“Compete  à  União  exercer,  ou  melhor,  proceder  à 
classificação dos programas de rádio e de televisão. Censura? 
Nunca. Classificação, pois a ordem se resume em ‘é proibido 
proibir, é proibido censurar’. O denominado ‘efeito indicativo’ é 
que foi eleito como critério para a classificação dos programas. 
Indica-se, aponta-se, mas não se proíbe. A União tem seu poder 
de polícia limitado ao aspecto programático” (op. cit., p. 1420).

Diante isso, o dispositivo ora questionado, ao estabelecer punição às 
empresas de radiodifusão por exibirem programa em horário diverso do 
“autorizado”,  incorre  em  abuso  constitucional.  Lembre-se:  não  há 
horário  autorizado,  mas  horário  recomendado.  No  mesmo  sentido, 
conclui Luís Roberto Barroso:

“O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA pretende 
regulamentar os arts. 227 e seguintes da Constituição de 1988, 
nos quais se propugna por um tratamento especial às crianças e 
adolescentes. Aliás, foi também no interesse dos menores que a 
Carta instituiu a classificação indicativa, permitindo que pais e 
responsáveis  pudessem  estar  advertidos  do  conteúdo  da 
programação. Sem embargo, o art. 254 do ECA desbordou do 
limite autorizado pela Lei Maior, ao tipificar como infração a 
seguinte  conduta:  ‘Transmitir,  através  de  rádio  ou  televisão, 
espetáculo em horário diverso do autorizado (...)’.

É que, como já se viu exaustivamente, a classificação a ser 
veiculada  pelas  emissoras  é  apenas  indicativa,  isto  é,  não 
obrigatória. A União só dispõe de competência para indicar uma 
classificação  que,  por  isso  mesmo,  não  pode  vincular  nem 
proibir.  Desse  modo,  a  simples  inobservância  do  horário 
recomendado na classificação exercida perlo Poder Público não 
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pode,  por  si  só,  gerar  qualquer  espécie  de  sanção.  Caso 
contrário, a classificação não seria indicativa, mas cogente. Não 
é  possível  concluir  que  indicativo e  obrigatório têm  o  mesmo 
sentido.

A emissora  tem  o  direito  de  discordar  da  classificação 
imposta pela Administração, embora tenha o dever de informá-
la  aos  seus  telespectadores.  Desse  modo,  poderá  exibir  em 
horário diverso do recomendado,  por entender equivocado o 
horário sugerido. Isso porque, na verdade, não existe horário 
autorizado, o que pressuporia a necessidade de uma autorização 
prévia, vedada de forma expressa pela Constituição (art. 5º, IX).

Ademais, também não é possível imaginar a existência de 
uma classificação  obrigatória  como forma de  controle  prévio 
dos princípios do art. 221 da Constituição. Em primeiro lugar 
porque – mais de uma vez se repete – a Carta de 1988 baniu 
qualquer  forma  de  censura  prévia,  seja  qual  for  o  seu 
fundamento  ou  motivação.  A partir  da  nova  Constituição  a 
censura configura,  como registrou o Min.  Celso de Mello em 
seu voto acima transcrito, um ilícito constitucional. As emissoras 
podem eventualmente estar sujeitas à punição ou restrição por 
violação dos princípios do art. 221, na forma da lei e assegurado 
o devido processo legal.  Nunca previamente e,  menos ainda, 
pela atuação unilateral do Poder Público. 

Mas  não  é  só.  A competência  da  União  para  exercer  a 
classificação  dos  programas  de  televisão  está 
indissociavelmente ligada ao adjetivo  indicativo,  de modo que 
não é possível qualquer classificação cogente. Vale lembrar que 
o objetivo da norma que autoriza a classificação indicativa não é 
determinar  de  forma autoritária  a  conduta  das  emissoras  no 
que diz respeito à sua programação, mas fornecer informações 
ao público, de modo que este possa fazer uma opção consciente 
para si e para seus filhos e dependentes” (op. cit., p. 151/152).

Por  outro  lado,  não  há  de  se  acolher  o  argumento  trazido  pela 
Procuradoria-Geral da República no sentido de que 
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“[n]ão se pode falar em censura se o dispositivo em tela 
não impede a veiculação de ideias, não impõe cortes em obras 
audiovisuais, mas tão-somente exige que as emissoras veiculem 
seus programas em horário adequado ao público alvo”.

Segundo Pinto Ferreira, censura “é qualquer exame prévio de uma 
obra para efeito de verificar se o seu conteúdo corresponde ao respeito a 
determinados princípios de ordem política e moral. Qualquer verificação 
prévia caracteriza assim um ato de censura” (Comentários à Constituição 
Brasileira. 7 v. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 253).

Na precisa definição de Alexandre de Moraes,

“[a]  censura  prévia  significa  o  controle,  o  exame,  a 
necessidade de permissão a que se submete, previamente e com 
caráter vinculativo, qualquer texto ou programa que pretende 
ser  exibido  ao  público  em  geral.  O  caráter  preventivo  e 
vinculante  é  o  traço  marcante  da  censura  prévia,  sendo  a 
restrição  à  livre  manifestação  de  pensamento  sua  finalidade 
antidemocrática”  (Constituição  brasileira  interpretada  e 
legislação constitucional. 6. ed., São Paulo: Atlas, 2006. p. 224). 

Ou,  nas  palavras  de  José  Afonso  da  Silva,  “Censurar’  é  opor 
restrições com caráter de reprimenda” (op. cit., p. 99).

Em meu sentir, a expressão impugnada incide, inegavelmente, nas 
definições  acima  citadas.  Há,  sim,  censura  prévia,  já  revelada  na 
necessidade  de  submissão  da  programação  de  rádio  e  de  televisão  à 
autoridade administrativa,  a  qual,  por sua  vez,  não apenas exercerá  a 
classificação indicativa, no sentido de informar a faixa etária e os horários 
aos quais “não se recomend[a]” (conforme prevê a Constituição), mas de 
impor  e  condicionar,  prima  facie,  a  veiculação  da  programação  no 
horário autorizado, sob pena de incorrer em ilícito administrativo.

O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, mas restrição 
prévia à liberdade de conformação das emissoras de rádio e de televisão, 
inclusive acompanhada de elemento repressor, de punição. O que se diz 
é: “a programação ‘X’ não pode ser transmitida em horário diverso do 
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autorizado pela autoridade administrativa,  sob pena de pagamento de 
multa  e  até  de suspensão temporária  da programação da emissora no 
caso  de  reincidência”.  O  que  seria  isso  senão  ato  de  proibição, 
acompanhado, ainda, da reprimenda?

Esse caráter autorizativo, vinculativo e compulsório conferido pela 
norma  questionada  ao  sistema  de  classificação,  data  venia,  não  se 
harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; e 220, § 3º, I, da Constituição 
da República.

Pode-se questionar,  naturalmente,  que,  na ausência  de sanção,  de 
que adiantaria o exercício da classificação indicativa? Não haveria, nesse 
caso,  contumaz  desrespeito  da  classificação  pelas  emissoras,  com  a 
transmissão de programas fora do horário recomendado?

Ora,  não  se  discorda  aqui  do  direito  à  programação  sadia, 
reconhecido expressamente pelo art.  221 da Constituição Federal.  Mas, 
também,  não  se  pode  partir  do  pressuposto  de  que  as  emissoras  de 
televisão,  na  escolha  de  sua  programação,  são,  a  priori,  nocivas  à 
população infanto-juvenil, merecendo, por isso, ser tuteladas pelo Estado, 
o qual deve determinar o que é ou não adequado para determinada grade 
horária de sua programação. Segue-se, assim, lógica inversa: com o receio 
de  abusos,  restringe-se  a  garantia  da  liberdade  de  conformação  da 
programação das emissoras, as quais devem seguir os parâmetros e os 
padrões que o Estado, como oráculo da moralidade, impõe.

Ora, Senhores Ministros, toda a lógica constitucional da liberdade de 
expressão,  da  liberdade  de  comunicação  social,  volta-se  para  a  mais 
absoluta vedação dessa atuação estatal.

Como ressaltado pelo Ministro Celso de Mello, em seu voto na ADI 
nº 392/DF, recitando Hugo Lafayette Black:

“Não  é  difícil,  a  mentes  engenhosas,  cogitar  e  inventar 
meios  de  fugir  até  das  categóricas  proibições  da  Primeira 
Emenda [referindo-se a liberdade de expressão da Constituição 
norte-americana]  (...)  A  censura,  mesmo  sob  o  pretexto  de 
proteger o povo contra livros, peças teatrais e filmes julgados 
obscenos por  outras  pessoas,  demonstra  um receio  de que o 
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povo não seja capaz de julgar por si (...) Não nos deveríamos 
jamais  esquecer  de  que  a  linguagem  clara  da  Constituição 
reconhece  ser  a  censura  inimiga  mortal  da  liberdade  e  do 
progresso, e de que a Constituição a proíbe.”

Como salientam Canotilho e Jónatas Machado,

“uma  proteção  constitucional  robusta  da  liberdade  de 
expressão no seio de uma sociedade democrática não assenta 
no  postulado  de  que  a  comunicação  é  sempre  inócua  e 
inofensiva,  justificando-se,  prima facie,  mesmo  em casos  em 
que  a  mesma  se  reveste  de  um  caráter  socialmente 
provocatório, ofensivo e mesmo danoso” (op. cit., p. 16).

Não há, sequer, como defender a ideia paternalista de que, no caso 
da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a presença dos pais 
o tempo todo ao lado dos filhos, se justificaria a proibição de transmitir a 
programação em horário diverso do classificado.

Ora, não é esse o sentido constitucional da classificação indicativa, 
e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar como protagonista na 
escolha do que deve ou não ser veiculado em determinado horário na 
televisão.  Não  deve  o  Poder  Público,  no  afã  de  proteger  suposto bem 
jurídico maior, intervir, censurar, ou dizer aos pais e aos responsáveis se 
determinada programação alcança ou não padrões de moralidade.

Sem falar que, nesse ponto, os agentes administrativos do Ministério 
da Justiça que realizam a classificação indicativa são igualmente falíveis, 
tanto  quanto  às  emissoras.  Como  já  havia  indagado  Karl  Marx,  “as 
deficiências  nacionais  de  uma  imprensa  livre  não  são  iguais  às 
deficiências nacionais dos censores?” (A liberdade de imprensa.  Porto 
Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 25).

Com efeito, quem não se lembra, por exemplo, do episódio no qual o 
Ministério da Justiça classificou o programa “Big Brother”, da TV Globo, 
como “Livre”, sem restrição a faixas etárias, podendo, por isso, ir ao ar 
em qualquer horário.
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Não deve o Estado substituir os pais na decisão sobre o que podem 
ou não  os  filhos  assistir  na  televisão  ou ouvir  no rádio.  Deve,  sim,  o 
Estado dotar os pais, as famílias, a sociedade como um todo, dos meios 
eficazes para o exercício desse controle, para que eles possam, inclusive, 
se envolver na discussão e na decisão sobre o que veiculado, seja com a 
informação  sobre  a  programação,  seja  por  meio  de  mecanismos 
eletrônicos de seleção ou dos meios legais para que busquem no Poder 
Judiciário o controle de qualidade dos programas exibidos.

Nesse  ponto,  é  importante  salientar  que  permanece  o  dever  das 
emissoras  de  rádio  e  de  televisão  de  exibir  ao  público  o  aviso  de 
classificação etária, antes e no decorrer da veiculação do conteúdo, regra 
essa  prevista  no  parágrafo  único  do  art.  76  do  ECA,  sendo  seu 
descumprimento  tipificado como infração  administrativa  pelo  art.  254, 
ora questionado (não sendo essa parte objeto de impugnação). Pensar de 
forma  diversa  frustraria  o  próprio  objetivo  da  classificação,  qual  seja, 
indicar ao espectador sobre a natureza do conteúdo veiculado e,  por 
conseguinte, da faixa de público a que idealmente se destina.

Essa,  sim,  é  uma  importante  área  de  atuação  do  Estado.  É 
importante que se faça, portanto, um apelo aos órgãos competentes para 
que reforcem a necessidade de exibição destacada da informação sobre a 
faixa  etária  especificada,  no  início  e  no  decorrer  da  exibição  da 
programação,  e  em  intervalos  de  tempo  não  muito  distantes  (a  cada 
quinze  minutos,  por  exemplo),  inclusive,  quanto  às  chamadas  da 
programação,  de  forma  que  as  crianças  e  os  adolescentes  não  sejam 
estimulados a assistir programas inadequados para sua faixa etária.

Deve o Estado,  ainda,  conferir  maior  publicidade aos  avisos  de 
classificação,  bem como desenvolver programas educativos acerca do 
sistema de classificação indicativa, divulgando, para toda a sociedade, a 
importância de se fazer uma escolha refletida acerca da programação 
ofertada ao público infanto-juvenil. 

Em meu sentir,  a exibição do aviso de classificação indicativa tem 
um efeito pedagógico. Ao se esclarecer as faixas etárias para as quais as 
atrações não são apropriadas, exige-se reflexão por parte do telespectador 
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e dos responsáveis, os quais são chamados a decidir se assistem ou não a 
determinada  programação  ou  se  permitem,  ou  não,  que  seus  filhos  o 
façam. É dever do Estado, nesse ponto, conferir maior publicidade aos 
avisos  de  classificação,  bem  como  desenvolver  programas  educativos 
acerca  do  sistema de  classificação  indicativa,  divulgando,  para  toda  a 
sociedade,  a  importância  de  se  fazer  uma  escolha  refletida  acerca  da 
programação ofertada ao público infanto-juvenil.  É fundamental  que a 
sociedade atraia para si essa atribuição, cabendo ao Estado incentivá-la 
nessa tomada de decisão, e não tutelá-la.

Esse  controle  parental  pode ser  feito,  inclusive,  com o auxílio  de 
meios  eletrônicos  de  seleção  e  de  restrição  de  acesso  a  determinados 
programas radiodifundidos, como já é feito em vários países. Trata-se de 
tecnologia de uso obrigatório no Brasil, mas que, infelizmente, ainda não 
tem sido adotada entre nós.

Em 2001, o Congresso Nacional editou a Lei nº 10.359, estabelecendo 
que  os  aparelhos  televisores  produzidos  no  território  nacional  devem 
dispor,  obrigatoriamente,  de  dispositivo  eletrônico  que  permita  ao 
usuário (pais  ou responsáveis) bloquear a recepção de programas com 
cenas impróprias para menores. Vide:

“Art. 1º Os aparelhos de televisão produzidos no território 
nacional  deverão  dispor,  obrigatoriamente,  de  dispositivo 
eletrônico  que  permita  ao  usuário  bloquear  a  recepção  de 
programas  transmitidos  pelas  emissoras,  concessionárias  e 
permissionárias  de  serviços  de  televisão,  inclusive  por 
assinatura e a cabo, mediante:

I  -  a  utilização  de  código  alfanumérico,  de  forma 
previamente programada; ou

II  -  o  reconhecimento  de  código  ou  sinal,  transmitido 
juntamente com os programas que contenham cenas de sexo ou 
violência.

Art.  2º  É  vedada  a  comercialização  de  aparelhos  de 
televisão fabricados no Brasil após a entrada em vigor desta Lei 
ou importados a partir da mesma data que não disponham do 
dispositivo bloqueador referido no artigo anterior.
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Parágrafo  único.  O  Poder  Executivo  estabelecerá  as 
condições e medidas de estímulo para que os atuais televisores 
existentes  no  mercado  e  os  que  serão  comercializados  até  a 
entrada  em vigor  desta  Lei  venham a  dispor  do  dispositivo 
eletrônico de bloqueio a que se refere o art. 1º.”

De início, essa lei  entraria em vigor um ano após sua publicação, 
com o intuito de permitir que os fabricantes de televisão se adaptassem à 
produção  desses  aparelhos.  Posteriormente,  no  entanto,  a  Medida 
Provisória nº 79, de 27 de novembro de 2002, convertida na Lei nº 10.672, 
de 15 de maio de 2003, postergou o início da vigência da Lei nº 10.359/01 
para 30 de junho de 2004. Não bastante, em junho de 2004, foi editada a 
Medida Provisória nº 195, de 29 de junho de 2004, revogando a Lei nº 
10.359/01  e  estabelecendo  nova  disciplina  acerca  da  matéria,  além  de 
estabelecer  que  a  data  de  exigência  desse  sistema  não  poderia  ser 
posterior a 31 de outubro de 2006 (art. 2º, § 1º). Ocorre que essa medida 
provisória  foi  rejeitada  pelo  Senado  Federal,  de  modo  que  foram 
restauradas  as  disposições  da  Lei  nº  10.359,  de  2001.  Resumindo:  o 
dispositivo  eletrônico  que  permite  ao  usuário  bloquear  a  recepção  de 
programas  transmitidos  pelas  emissoras,  concessionárias  e 
permissionárias de serviços de televisão  voltou a ser obrigatório desde 
30  de  junho  de  2004,  embora  essa  obrigatoriedade  seja,  até  hoje, 
totalmente ignorada.

Por  outro  lado,  a  exibição  da  classificação  indicativa  desencadeia 
importante efeito  autorregulador por  parte das próprias emissoras de 
rádio e televisão, pois, sujeitas às susceptibilidades dos telespectadores, a 
elas  não  interessaria,  por  exemplo,  exibir  um  programa  especificado 
como “não recomendado para menores de dezesseis anos” às dez horas 
da manhã. Nem os respectivos patrocinadores e anunciantes se sentiriam 
confortados.

Isso  sem  falar  que,  evidentemente,  sempre  será  possível  a 
responsabilização judicial das emissoras de radiodifusão por abusos ou 
eventuais danos à integridade das crianças e dos adolescentes, levando 
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em conta, inclusive, a recomendação do Ministério da Justiça quanto aos 
horários em que a referida programação se mostre inadequada. Afinal, a 
Constituição Federal também atribuiu à lei  federal a competência para 
“estabelecer  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” (art. 220, § 3º, II, CF/88).

Como salientado pelo Ministro  Ayres Britto em seu voto na ADPF 
130,

“é  da  lógica  perpassante  dos  mesmíssimos  preceitos 
constitucionais (art. 220 e seus §§ 1º, 2º e 6º) o comando de que 
os  eventuais  abusos  sejam  detectados  caso  a  caso, 
jurisdicionalmente (…), pois esse modo casuístico de aplicar a 
Lei Maior é a maneira mais eficaz de proteção dos superiores 
bens jurídicos da liberdade de manifestação do pensamento e 
da liberdade de expressão lato sensu”.

Enfim, a liberdade de expressão também exige responsabilidade em 
seu exercício, devendo as emissoras resguardar, em sua programação, as 
cautelas  necessárias  às  peculiaridades  do  público  infanto-juvenil.  Não 
obstante,  são  as  próprias  emissoras  que  devem  proceder  ao 
enquadramento horário de sua programação, e não o Estado.

O que  não  pode persistir,  porém,  é  legislação  que,  a  pretexto  de 
defender valor constitucionalmente consagrado (proteção da criança e do 
adolescente), acabe por amesquinhar outro tão relevante quanto, como a 
liberdade  de  expressão.  Não  se  pode  admitir  que  o  instrumento 
constitucionalmente legítimo da classificação indicativa seja, na prática, 
concretizado  por  meio  de  autorização  estatal,  mediante  a  qual  se 
determina de forma cogente a conduta das emissoras no que diz respeito 
ao horário de sua programação, caracterizando-se como mecanismo de 
censura e de restrição à liberdade de expressão.

Por  fim,  não  há  como  ser  deferido  o  pedido  de  declaração  de 
inconstitucionalidade,  por  arrastamento,  da  expressão  “a  autoridade 
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judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora 
por  até  dois  dias”,  constante  do  parágrafo  único  do  art.  254,  nem  a 
inconstitucionalidade parcial, sem redução do texto, do art. 76, todos da 
Lei nº 8.069/90, conforme requer a Associação Brasileira de Emissoras de 
Rádio e Televisão (ABERT), na qualidade de amica curie.

A expressão “a autoridade judiciária poderá determinar a suspensão 
da programação da emissora por até dois dias”, constante do parágrafo 
único  do  art.  254,  também  se  aplica  à  conduta  contida  no caput do 
dispositivo, de transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo  sem 
aviso de classificação, a qual não foi objeto de impugnação na presente 
ação  direta  de  inconstitucionalidade,  que  se  restringe  a  questionar  a 
expressão “em horário diverso do autorizado”. 

Já em relação ao art. 76 da Lei 9.069/90, entendo que o dispositivo 
tem  vida  própria,  não  se  aplicando  ao  caso  o  fenômeno  da 
inconstitucionalidade por “arrastamento” ou por “atração”.

Em verdade, o que pretende a associação é ampliar o pedido da ação 
direta de inconstitucionalidade, prerrogativa essa não deferida aos amici 
curiae, os quais não têm legitimidade para a prática de ato de emenda à 
inicial, tendente a inflar a abrangência da impugnação. 

Ante  o  exposto,  julgo  procedente  a  ação  para  declarar  a 
inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado” 
contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90.

É como voto.
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Aparte

30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

APARTE

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Ministro Dias Toffoli, se 
Vossa  Excelência  permite,  também  mandei  apanhar  os  anais  da 
Constituinte, mas há um parecer que veio sem indicação do autor. Talvez 
Vossa Excelência me responda se é do próprio Deputado José Genoíno. É 
um que diz assim: não cabe ao Estado tutelar, mas sim classificar e indicar 
os shows e programas segundo faixas etárias - essa parte é que me parece 
mais relevante -, cabendo aos pais a decisão, em última instância, sobre o 
que seus filhos devam assistir.

Parece-me que faz parte dos debates, quanto a isso não há dúvida, 
agora eu acho que faz parte da contribuição do Deputado José Genoíno.

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
E, ainda citando os debates, com esse acréscimo já feito pelo Ministro 

Ayres Britto, também cito Artur da Távola, que disse o seguinte naquele 
momento:

“Me parece,  apesar  da  redundância,  que a  Emenda Genoíno  tem 
absoluta procedência (...)”.
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Incidências ao Voto

30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

INCIDÊNCIAS ORAIS AO VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Senhor Presidente, "(...) não deve o poder público, no afã de proteger 

o suposto bem jurídico maior, intervir, censurar ou dizer aos pais e aos 
responsáveis se determinada programação alcança, ou não, os padrões de 
moralidade".

Eu já disse aqui, quando do julgamento de outras matérias, que é 
chegada a ora de pararmos de pensar, sistematicamente, que o povo deve 
ser  tutelado  pelo  Estado,  ou  que  o  povo  não  tem  capacidade  de 
discernimento, ou que o povo brasileiro, em razão de condições sociais, 
não  teria  a  dignidade,  como ser  humano,  de  saber  fazer  suas  opções 
pessoais e individuais, de exercer sua liberdade, carecendo de um guia, 
um agente que lhe importa suas vontades.

Com efeito, quem não se lembra, por exemplo, do episódio em que o 
Ministério  da Justiça classificou o  programa "Big Brother  Brasil"  como 
livre, sem restrição a faixas etárias, podendo ir ao ar em qualquer horário, 
no início desse programa?

Não deve o Estado substituir os pais na decisão sobre o que podem, 
ou não,  os filhos  assistir  na televisão ou ouvir  no rádio.  Deve,  sim,  o 
Estado dotar os pais, as famílias, a sociedade, como um todo, dos meios 
eficazes para o exercício desse controle, para que eles possam, inclusive, 
se envolver na discussão e na decisão sobre o que deve ser veiculado, seja 
com a informação sobre a programação, seja por meios de mecanismos 
eletrônicos de seleção ou dos meios legais para que busquem no Poder 
Judiciário o controle de qualidade dos programas exibidos. Nesse ponto, 
é importante salientar que permanece o dever das emissoras de rádio e de 
televisão de exibir ao público o aviso de classificação etária – em meu 
voto,  não  estou  propondo  a  retirada  desse  dever,  que  é  imposição 
constitucional. 
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A indicação deve ser exibida com antecedência. Penso que poderia 
ser  feita  uma  regulamentação  pelo  Ministério  da  Justiça,  de  maneira 
constitucional, tal qual aquela que foi feita na Medida Provisória nº 118, 
sobre  a  Fórmula  1,  da  qual  eu,  como  técnico,  à  época,  do  Governo, 
participei, tanto na idealização como na redação. 

Devem as emissoras exibir ao público o aviso de classificação etária 
antes  e  no decorrer  da  veiculação do  conteúdo.  Hoje  em dia  ela  só  é 
apresentada  antes,  se  alguém liga  a  televisão  no  meio,  não  existe,  ao 
longo  da  programação,  a  indicação  de  que  aquele  programa  não  é 
recomendado para menores de doze, menores de quatorze ou dezesseis. 
Por que não se fazer essa exigência? Foi feito isso na MP nº 118. Na MP nº 
118, o que havia? Entrou em vigência, no ano de 2003, a legislação que 
proibia,  a  partir  daquele  ano,  qualquer  vinculação  de  publicidade  ou 
propaganda relacionando cigarro  a  esporte.  O que ocorreu,  então,  em 
abril  de  2003?  Praticamente  todas  as  escuderias  de  Fórmula  1  eram 
patrocinadas, à época por empresas de cigarro - o Brasil foi até pioneiro 
na questão relativa à propaganda e na questão relativa a locais em que se 
pode fumar,  e  nas restrições  à propaganda de cigarro,  em relação aos 
países da Europa, que,  mais recentemente é que começaram a ter essa 
legislação repressora. Então, à época, não se poderia ter a transmissão da 
Fórmula 1 para todo o Brasil, porque não poderia haver a propaganda de 
cigarros em um evento do esporte. Isso estava vedado. Duas opções, ou se 
impunha às escuderias cobrir com tarjas pretas aquela publicidade, o que, 
evidentemente poderia inviabilizar a permanência do grande prêmio de 
Fórmula 1, no País, futuramente, por quebras de contratos etc.; ou, então, 
se editava uma medida provisória para autorizar a publicidade. E o que 
na época, então, vislumbramos? Determinar que, a cada quinze minutos, 
ao longo da transmissão, se fizessem  advertências a respeito do cigarro e 
do ato de fumar acarretarem malefícios à saúde das pessoas. Então, foi 
imposto que, a cada quinze minutos, dever-se-ia divulgar a advertência. 
Eu me lembro que, na época da elaboração, ficou vencido, na discussão 
interna do Governo, o Ministro da Saúde, Humberto Costa. Humberto 
Costa era o Ministro da Saúde à época e foi contra a edição da medida 
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provisória, entendendo que era uma abertura que não deveria ser feita 
nesse  início  de  cultura  de  combate  ao  tabagismo,  que  já  havia  sido 
iniciado no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tendo à 
frente  do  Ministério  da  Saúde  o  Governador  José  Serra.  Entendia  ele, 
então, que isso não seria correto, não seria adequado. O curioso é que, 
dois meses depois, encontrando o mesmo Ministro Humberto Costa, ele 
veio a me dizer: sabe que aquelas advertências têm efeitos muito mais 
positivos do que a proibição da propaganda!

É disso que se trata, vamos dar ao povo, ao cidadão, aos pais, a 
possibilidade de decidir. Só punição não resolve. 

Aliás,  eminente  e  querido  Procurador-Geral  da  República,  muito 
mais importante do que isso – digo às entidades da sociedade civil que 
defendem as crianças e os adolescentes –  muito mais importante do que 
uma classificação indicativa é o que dispõe o inciso I do art.  1.638,  do 
Código Civil. O que diz o inciso I do artigo 1.638, porque eu não consigo 
enxergar constitucionalidade nenhuma nesse dispositivo:

"Art.1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai 
ou a mãe que:

I - castigar imoderadamente o filho;"

A contrario sensu, não perde o pátrio poder o pai ou a mãe que 
castigue  moderadamente  o  filho.  Qualquer  cidadão  brasileiro,  vamos 
pensar, o sujeito mais vil, um "serial killer", que seja preso, Dr. Gurgel, ele 
pode ser torturado? Não, não pode! Ele pode ser condenado a alguma 
pena  degradante?  Não,  não  pode!  Ele  poderá  sofrer  algum  tipo  de 
beliscão, um tapa? A resposta, parodiando o Ministro  Marco Aurélio, é 
desenganadamente não. E ele, se não nomear um defensor, o Estado o 
fará por ele. Quem defende as crianças nos lares brasileiros, do tapa, do 
beliscão?  Aqui  eu  não  estou  falando  de  espancamento,  estou  falando 
daquilo  que  está  dentro  do  lícito  legal,  que  é  placitado  pelo  Estado 
brasileiro no Código Civil, art. 1.638, inciso I.

Por  que  as  emissoras  de  televisão  não  fazem  uma  campanha 
educativa e informativa para acabar com essa história de se ter violência 
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dentro do lar, que é lá que nasce a violência. Educar e mostrar que não se 
pode bater na criança e no adolescente. Por que o Ministério da Justiça, e 
eu fico muito à vontade de falar isso, porque tive oportunidade de falar 
isso para vários ministros da Justiça, inclusive para o atual ministro da 
Justiça.  Por que não se faz uma campanha nesse sentido,  em conjunto 
com as emissoras de rádio e televisão? Muito mais deletério à criança, ao 
adolescente, do que uma programação que os pais autorizem ela a assistir 
é  o  Estado não informar e  não educar.  Provoquei  esse  debate  quando 
estive  no  Poder  Executivo.  O  resultado  foi  o  encaminhamento  de  um 
projeto de lei que está no Congresso Nacional, revogando esse dispositivo 
e criminalizando o castigo dos pais em relação aos filhos. Mas, é evidente 
que muito mais eficaz do que o caráter penalizador da ação, até porque o 
Estado não está dentro das casas (e nem deve) o tempo todo e a prova 
disso seria muito difícil. Muito mais eficaz seria o Ministério da Justiça, o 
Estado, junto com as emissoras de televisão, começarem uma campanha 
diuturna nesse sentido.  Não é uma campanha de um mês,  não é uma 
campanha de uma semana, há de ser uma campanha cotidiana, todos os 
dias,  o dia inteiro,  o ano todo. Forma-se uma outra Nação no Brasil  e 
diminui-se  a  violência,  que  é  gerada  pela  leniência  do  Estado  e 
positivada, licitamente pelo Estado, nesse dispositivo do Código Civil. 

Senhor Presidente, feito esse obiter dictum - e penso inconstitucional 
esse  dispositivo  do  Código  Civil  -  acho  que  há  questões  muito  mais 
importantes que devem preocupar o Estado e as emissoras na formação 
das nossas crianças e dos nossos adolescentes. 

Aliás, quando do julgamento daquela que ficou conhecida como a 
"ADI  do  humor",  eu  fiz  referência  a  que  os  maiores  censores  dos 
humoristas na grade da sua programação não era a Justiça Eleitoral e, 
sim, as próprias emissoras de televisão.

E  vejam,  Senhores  Ministros  –  Ministro  Ayres  Britto,  Vossa 
Excelência  foi  o  Relator  –,  mesmo  quando  se  retiraram  aqueles 
dispositivos da Lei nº 9.504, não se viram os abusos que poderiam ocorrer 
nos  referidos  programas;  penso  eu  que  as  próprias  emissoras  se 
autocontrolam. E o abuso é o abuso, e o abuso, como ficou assentado no 
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voto  de  Vossa  Excelência  naquele  julgamento  que  reproduzi  agora  há 
pouco, eles vão ser decididos por quem de direito.

E, por fim, Senhor Presidente, como está aí  - na última página de 
meu voto - eu rejeito o pedido da amicus curiae ABERT, de amplitude da 
ação em relação a  determinados dispositivos   que estão aí  transcritos. 
Concluo meu voto julgando procedente a ação, nos termos em que ela foi 
requerida  pelo  partido  autor,  de  modo  quer  se  declare  a 
inconstitucionalidade da expressão "em horário diverso do autorizado" 
contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90.

É como voto, Senhor Presidente.
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30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX -  Senhor Presidente,  egrégio 
Plenário, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados 
presentes.

Depois do exaustivo e brilhante voto do Ministro Dias Toffoli, vou 
apresentar apenas algumas observações.

Primeiramente,  eu  gostaria  de  manifestar  que  acompanho  Sua 
Excelência em relação ao conhecimento da presente ação,  porquanto é 
claro que a eventual declaração de inconstitucionalidade do artigo 254 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente não impede que essa declaração 
seja colhida com todo o contexto normativo; não há necessidade, como é a 
jurisprudência  da  Casa,  de  se  requerer  declaração  de 
inconstitucionalidade  de  toda  a  ordem  normativa.  Por  outro  lado,  o 
diploma normativo sem esse dispositivo convive perfeitamente com as 
demais regras aqui enunciadas.

Eu  assento  aqui,  senhor  Presidente,  egrégio  Plenário,  que  a 
reinauguração  do  regime  democrático  no  cenário  político  brasileiro, 
operada pela Constituição de 1988, encontra uma de suas expressões mais 
caras na preservação de uma imprensa livre e independente, que possa 
dar voz com desenvoltura às diversas manifestações populares, mesmo 
diante da atuação do Poder Público.

A  conexão  axiológica  entre  liberdade  de  manifestação  de 
pensamento  dos  seus  variados  matizes  e  o  princípio  democrático, 
servindo aquela de instrumento à preservação deste, torna claro o risco 
subjacente a qualquer forma de controle prévio pelo Poder Executivo do 
conteúdo a ser veiculado nos meios de comunicação. Além de tolher a 
espontaneidade das pressões sociais, mecanismos de tal ordem guardam 
em si os mesmos perigos não queridos pelo constituinte democrático de 
1988  de  ensejar  abusos  e  arbitrariedades  pelo  corpo  da  burocracia 
administrativa, naturalmente suscetiva à influência das maiorias políticas 
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ADI 2404 / DF 

ocasionais. 
Ainda permanece na nossa memória,  neste ponto,  as experiências 

não  tão  passadas  e  ainda  presentes  de  manipulação  e  de  inibição  de 
imprensa livre pelas ditaduras latino-americanas. Foi com os olhos nesses 
riscos,  e com o fim de assegurar a posição preferencial da liberdade de 
expressão do sistema das liberdades fundamentais, que a Constituição de 
1988 conferiu à atividade de classificação do conteúdo dos programas de 
rádio e televisão o caráter, pelo Estado, exclusivamente indicativo, como 
resulta  da  previsão  expressa  do  artigo  21,  inciso  XVI,  do  texto 
constitucional, ao aludir que:

"Art. 21 . Compete à União:
XVI -  exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões  

públicas e de programas de rádio e televisão;"

Não se ignora, por certo, que a Constituição Federal estabeleceu uma 
disciplina mais pormenorizada para o tema nos artigos 220 a 224,  que 
compõem  o  Capítulo  da  Comunicação  Social,  inclusive  definindo  os 
contornos  principiológicos  da  programação  de  rádio  e  televisão  nos 
incisos  do  artigo  221,  dentre  os  quais  se  destaca  para  a  presente 
controvérsia o inciso IV:

"Art. 221. .......
  IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família." 

Contudo, a tônica pelo caráter indicativo da classificação realizada 
pelo  Estado é  revelada não só pelo  já  citado artigo 21,  inciso  XVI,  da 
Constituição Federal, mas também pelo teor do § 3º do artigo 220, que 
delimita  o  papel  da lei  federal  na disciplina do tema e  com o qual  o 
dispositivo antes referido guarda uma estrita coerência sistêmica.  Com 
efeito, em primeiro lugar, o inciso I do § 3º do artigo 220 enuncia:

"Art. 220.............................................................................
 § 3º Compete à lei federal:

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12173199.

Supremo Tribunal Federal

ADI 2404 / DF 

ocasionais. 
Ainda permanece na nossa memória,  neste ponto,  as experiências 

não  tão  passadas  e  ainda  presentes  de  manipulação  e  de  inibição  de 
imprensa livre pelas ditaduras latino-americanas. Foi com os olhos nesses 
riscos,  e com o fim de assegurar a posição preferencial da liberdade de 
expressão do sistema das liberdades fundamentais, que a Constituição de 
1988 conferiu à atividade de classificação do conteúdo dos programas de 
rádio e televisão o caráter, pelo Estado, exclusivamente indicativo, como 
resulta  da  previsão  expressa  do  artigo  21,  inciso  XVI,  do  texto 
constitucional, ao aludir que:

"Art. 21 . Compete à União:
XVI -  exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões  

públicas e de programas de rádio e televisão;"

Não se ignora, por certo, que a Constituição Federal estabeleceu uma 
disciplina mais pormenorizada para o tema nos artigos 220 a 224,  que 
compõem  o  Capítulo  da  Comunicação  Social,  inclusive  definindo  os 
contornos  principiológicos  da  programação  de  rádio  e  televisão  nos 
incisos  do  artigo  221,  dentre  os  quais  se  destaca  para  a  presente 
controvérsia o inciso IV:

"Art. 221. .......
  IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família." 

Contudo, a tônica pelo caráter indicativo da classificação realizada 
pelo  Estado é  revelada não só pelo  já  citado artigo 21,  inciso  XVI,  da 
Constituição Federal, mas também pelo teor do § 3º do artigo 220, que 
delimita  o  papel  da lei  federal  na disciplina do tema e  com o qual  o 
dispositivo antes referido guarda uma estrita coerência sistêmica.  Com 
efeito, em primeiro lugar, o inciso I do § 3º do artigo 220 enuncia:

"Art. 220.............................................................................
 § 3º Compete à lei federal:

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12173199.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 52 de 138



Voto - MIN. LUIZ FUX

ADI 2404 / DF 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder  
Público informar sobre a natureza deles (...)" 

Daí  se  extrai  o  papel  meramente  informativo,  não impositivo,  da 
atuação do Poder Público.

De outro lado, já o inciso II do mesmo dispositivo afirma: 

"Art. 220. .............................................................................
3º Compete à lei federal:
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 artigo 221, (...)"

Ora,  resulta  clara  na  norma  constitucional  a  ênfase  conferida  ao 
papel  da própria pessoa e da família na tutela,  frente  aos seus efeitos 
nocivos  da  infringência,  aos  valores  protegidos  pelo  artigo  221  da 
Constituição no exercício da autonomia privada, que, como corolário da 
dignidade humana,  permite a construção de um projeto individual  de 
vida sempre a partir das informações técnicas exigidas pelo inciso I do 
mesmo dispositivo. 

Para as hipóteses em que a autonomia privada ainda não possa ser 
exercida com plena consciência,  deposita o constituinte a confiança no 
poder  familiar,  a  quem cabe zelar,  em primeiro lugar,  pela  formação 
psicológica  intelectualmente  adequada  da  criança,  segundo  o  caput, 
primeira  parte,  do  artigo   227  da  Constituição.  Com efeito,  a  locução 
"caráter indicativo" contida na Constituição impede que o Estado interfira 
na programação de espetáculos, a ponto de condicionar a sua exibição à 
autorização de exibição fora de determinados horários.

No acertado dizer, no meu modo de ver, da Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão - ABERT, a classificação foi idealizada, 
pois,  como  um  instrumento  para  permitir  que  o  Estado  sugira, 
recomende,  aconselhe,  não  para  que  tome para  si,  autoritariamente,  a 
função  paternalista  de  oráculo  moral  da  sociedade.  Conforme  será 
desenvolvido adiante,  cabe aos pais,  de acordo com os seus valores,  o 
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julgamento  a  respeito  dos  programas  veiculados  pelas  referidas 
emissoras, diante das sugestões ou indicações do Ministério da Justiça. 
Assim, a utilização do verbo "autorizar" pelo artigo 254 do  Estatuto da 
Criança  e  do  Adolescente  revela-se  ilegítima.  O  termo  está  longe  de 
denotar  a  consolidação  de  um  sistema  indicativo-informativo;  ao 
contrário,  a  sua  semântica  aponta  para  um  sistema  impositivo-
sancionatório.  A lei não está autorizada a convolar o que se estipulou 
como  classificação  indicativa  em  hipóteses  restritivas  de  exibição  de 
programas,  sob  pena  de  pagamento  de  multas.  A  subsistência  do 
dispositivo  conjurado  no  Direito  positivo  tem  o  condão  de  criar  um 
desnecessário  ambiente  de  eterna  vigilância  e  pressão  imposta  às 
instituições  que  promovem  espetáculos  públicos.  O  aspecto  indicativo 
tem como propósito  informar  à  sociedade  a  respeito  da  natureza  dos 
programas,  as  faixas  etárias,  locais  e  horários  em  que  a  exibição  se 
configure inadequada. Em matéria de liberdade de expressão, a função 
indicativa é a de  recomendação, sob pena de se incentivar o exacerbado 
papel  paternalista  do  Estado  brasileiro,  que se  situa  na  contramão da 
história.  

Caráter  indicativo  não  pode  ser  descaracterizado  para  se  tornar 
vinculante, tornando muito tênue a linha divisória entre a boa intenção e 
a censura.  Receoso dos abusos que poderiam advir do controle estatal 
acerca  da  exibição  de  espetáculo,  o  Poder  Constituinte  originário 
restringiu  a  interferência  estatal  quanto  à  exibição  de  diversões 
espetáculos públicos a um caráter meramente sugestivo; não há, no  caso, 
sequer espaço para uma ponderação entre princípios, na medida em que 
o  texto  constitucional  veiculou  regra  explícita  no  sentido  de  que  a 
intervenção estatal  é  de caráter  indicativo,  menção que é resultado de 
uma  avaliação  prévia  e  responsável  pelo  constituinte  originário,  que, 
embora não tivesse reconhecido o caráter absoluto do direito de liberdade 
de expressão, impediu que o Estado impusesse o horário de exibição de 
espetáculo.

 O que se passa, aqui, mutatis mutandis, é o que se passou na Ficha 
Limpa, no primeiro julgamento.  Há uma regra constitucional.  Não é a 
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oportunidade  de  ponderação  de  valores;  é  uma regra  expressa,  sob  o 
caráter indicativo engendrado pelo Poder Público.

O ônus argumentativo para a superação de regras  constitucionais 
em razão de uma abordagem principiológica é extremamente elevado e, 
no caso dos autos,  não se mostra suficiente para a desconsideração da 
expressão “caráter indicativo" encartado na Constituição de 1988.  

De  tudo  se  extrai,  então,  senhor  Presidente,  que  a  lógica  que 
perpassa o regime da liberdade de imprensa,  na Constituição de 1988, 
finca a raiz,  simultaneamente, na desconfiança quanto ao Poder Público e 
na confiança da atuação dos próprios  agentes que atuam no chamado 
"livre  mercado  de  ideias".  Contribui,  sobremaneira,  para  tanto  a 
inexistência  de  precedentes  no  cenário  nacional  de  exercício 
manifestamente abusivo da referida liberdade, denotando comedimento 
dos atores sociais sob a proteção constitucional que lhes é conferida.

 Ao longo da  história  brasileira,  os  veículos  de  comunicação  não 
demonstram  o  descompromisso  com  respeito  aos  valores  sociais. 
Exemplos  de  exceção  apenas  confirmam  a  regra,  o  que  reforça  a 
necessidade de se  conferir  aos  próprios  atores  o  papel  de disporem a 
respeito  do  que  é  adequado  para  cada  horário.  Nesse  contexto,  a 
autorregulação é o meio mais apropriado para detalhar a matéria.

Como corolário dessa concepção, a fórmula mais adequada para a 
preservação da teleologia democrática que forma o regime constitucional 
da comunicação social consiste na autorregulação, permitindo-se que os 
próprios agentes regulados canalizem as demandas sociais e a expressem 
através  do balizamento  da programação sem interferência  exógena do 
Poder Público.

Tais considerações,  porém, não impedem a explicitação de alguns 
parâmetros  revelados  pelo  consenso  básico  subjacentes  à  sociedade 
brasileira  nos  dias  atuais.  É  que,  muito  embora  deva  ser  reconhecida 
grande  margem  de  apreciação  para  os  próprios  agentes  do  setor  no 
exercício  da  autorregulação,  ainda  assim  se  imporão  balizamentos 
advindos do que a moderna teoria do Direito denomina de "zonas de 
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nas quais mostra flagrantemente inequívoca  a ausência de suporte fático 
para  que determinado  conceito  jurídico  indeterminado  seja  tido  como 
incidente no caso. 

Seguindo essa linha, não seria cogitável por certo a programação de 
rádio e de televisão que expusesse conteúdo voltado à pornografia e à 
violência extrema em horários destinados à criança e aos adolescentes, 
como  os  períodos  matutino  ou  vespertino,  já  que  flagrantemente  em 
descompasso como que a compreensão social do artigo 221, inciso IV, da 
Constitucional  Federal.  Ainda assim,  reitero que a  autorregulação tem 
sido empreendida com grande êxito na medida em que se não verifica 
exceção  a  esse  propósito  de  se  veicular  matérias  incompatíveis  com a 
formação psicológica da criança e do adolescente. A autorregulação tem 
dado certo.

Por  fim,  revela-se  inequívoco  que,  em todo e  qualquer  caso,  será 
sempre  resguardada  a  mais  ampla  possibilidade  de  acesso  ao  Poder 
Judiciário,  seja  para  tutelar  os  direitos  fundamentais  eventualmente 
contrapostos  à  liberdade de imprensa,  porquanto,  conforme ressaltado 
por esta Suprema Corte no julgamento da liminar na ADI nº 2.566, não há 
direitos  absolutos  ilimitados  e  ilimitáveis  em  afirmação  voltada 
justamente  à  liberdade  de  imprensa,  seja  ainda  para  controlar  a 
legitimidade da interpretação dos princípios enunciados no art.  221 do 
texto constitucional.

Ademais, no controle jurisdicional deve ser inserida a perspectiva, 
eventualmente,  de  uma tutela  inibitória  como decorrência  da  cláusula 
constitucional  de  acesso  efetivo  à  tutela  jurisdicional,  de  modo  a 
assegurar a preservação mais eficaz possível do direito material. 

De  sorte  que,  prestigiando  a  regra  constitucional  do  caráter 
indicativo a ser empreendido pelo Poder Público e da existência de meios 
de tutela judicial à disposição daqueles que entendam violadas as regras 
constitucionais,  também  acompanho  o  voto  do  eminente  Relator  pela 
declaração de inconstitucionalidade do art. 254 da Lei nº 8.069 no trecho 
que consigna "em horário diverso do autorizado".

É como voto.
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30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL PLENO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA - Presidente, não vou 
fazer leitura de voto e  começo elogiando o exaustivo voto do Ministro 
Relator, Dias Toffoli.

Gostaria  de  fazer  apenas  algumas  considerações  que  combinam 
rigorosamente com tudo o que Vossa Excelência, Ministro Toffoli, acaba 
de dizer. 

Queria  inicialmente,  senhor  Presidente,  senhores  Ministros, 
manifestar uma preocupação: estamos numa democracia, formalmente há 
23 anos, se contarmos  só a partir promulgação da nossa Constituição, e, 
portanto, não haveria que se discutir censura porque ela é rigorosamente 
contrária à ideia de democracia. No entanto, nos últimos 18 meses, este 
Plenário  esteve  a  julgar  pelo  menos  uma  dezena  de  ações  -  algumas 
diretas, algumas em que esse foi o objeto primário ou secundário - sobre a 
garantia do direito  à liberdade de atividade intelectual,  de criação,  de 
expressão,  de  imprensa,  o  que  significa  que  a  liberdade  precisa  ser  o 
tempo  todo  garantida  e  respeitada  e  que  não  é  nunca  um  assunto 
acabado, mesmo numa democracia como estamos vivendo.

Tenho para mim que a liberdade tem um nome só; a censura tem 
muitos apelidos. A liberdade é clara; a censura é obscura. Como foi dito 
da tribuna pelo Dr. Gustavo, a censura não diz o seu nome, mas ela se 
apresenta  das  mais  sub-reptícias  e  subliminares  formas.   Isso  é  muito 
grave  e,  por  isso  mesmo,  nós  que  sofremos  a  falta  dela.  A geração 
principalmente  que  sofreu  a  sua  falta,  como  a  nossa,  tem  um 
compromisso muito grande; essa a razão pela qual acho que numa ação 
como esta nós temos o dever de,  guardando a Constituição,  manter o 
cerne  da  própria  convivência  democrática,  que  é  a  liberdade  sem 
qualquer forma de censura.
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Na década de 70, lembro-me de ter começado a ver televisão, e ainda 
ficou de cor para mim que, quando iniciava um programa, aparecia uma 
tela  mostrando  a  autorização  do  programa:  "serviço  de  censura  do 
Departamento da Polícia Federal para exibição neste horário e canal". E 
guardo o nome da senhora - infelizmente, se a Justiça tem uma mulher 
como símbolo, a censura também teve uma no Brasil - que assinava esse 
documento que aparecia todas as vezes. 

Disse aqui num julgado que a mordaça é tudo o que nega a essência, 
principalmente o  que constrange uma geração.  Naquele  momento nós 
saíamos pelas ruas cantando exatamente a busca da liberdade,  porque 
dizia-se então que nossa gente andava falando de lado e olhando para o 
chão, porque não tínhamos espaço nem coragem de nos expressar nem ao 
menos de expressar as criações.

Nesta ação, a União veio a afirmar, pela prestigiosa Advocacia, com 
a competência de sempre, que o caso não diz com a censura, mas com um 
mero sistema de indicação. Acho que não. Acho que o que se pôs - e o 
votos do Ministro Dias Toffoli e do Ministro Fux dão bem a dimensão do 
que se tem -  foi uma situação de ameaça à liberdade, e, portanto, não 
apenas de uma mera indicação. O artigo 254 deixa isso claro quando diz 
que pode-se chegar até a uma situação de apenação. Essa afirmação de 
que não haveria controle, mas mera indicação para a defesa da família é 
um absurdo, porque a família é composta de pessoas livres, que podem, 
devem e têm a obrigação de cuidar dos seus menores e se de comportar 
da maneira que acham coerente com aquilo que a sua liberdade indica ser 
o melhor.

Os  dispositivos  constitucionais,  especialmente  o  artigo  220,  ao 
afirmar ser vedado todo tipo de censura, a meu ver, não fazem nada mais 
do que dar sequência à norma constitucional esculpida no artigo 5º, que 
garante:

"IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e 
de comunicação, independentemente de censura ou licença;".

Neste caso, estamos no campo dos direitos fundamentais. Por isso é 
que não poderia ser diferente mesmo a norma do artigo 21, inciso XVI, 
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que  estabelece  que  a  União  pode  apenas  -  e  esta  é  uma competência 
restritiva  -  classificar,  para  mero  efeito  indicativo,  diversão  pública  ou 
programa de rádio e de televisão. O que a norma fez foi muito mais do 
que isso ao estabelecer outro  tratamento.

Ademais, gostaria de pontuar bem que é uma pessoa da burocracia, 
um servidor público que o povo brasileiro não sabe quem é, como faz e 
por  que  faz  a  tal  indicação,  que  comunica  às  empresas  que  aquele 
conteúdo não vai mais poder aparecer, às vezes até quando já começou 
um  determinado  programa.  E  fica  a  ameaça.   Ameaça  não  é  receio. 
Ameaça, na verdade, é um dado objetivo, atual e concreto de que se pode 
tomar uma medida. Isso é o bastante para se determinar um recuo. 

Fico imaginando no caso do autor da criação. Ele começa a escrever 
um trabalho, esse trabalho é apresentado e, no meio, vem um burocrata 
que diz que eventualmente essa história não está boa. Isso é suficiente 
para fazer com que esse autor - nem é a empresa - perca o pé do chão, 
porque não sabe se a criação dele vai ou não vai poder continuar a ser 
apresentada e o que ele faz com a obra que vem sendo criada. Isso é uma 
forma torpe de limitar a liberdade de criação e até de comprometer aquilo 
que foi anunciado inicialmente como sendo indicado para determinada 
faixa etária. 

Esse  tipo  de  situação  vem acontecendo  concretamente.  Quem faz 
isso são pessoas, repito, servidores públicos que não são  conhecidos pelo 
povo, não foram eleitos para isso; não se sabe quem eles são, mas se sabe 
o que eles fazem. Se têm maturidade, se não têm, como é feito, com quem 
se conversa, nada disso é claro. Só isso seria suficiente para demonstrar 
ser  muito  pouco  democrático  o  processo  e   ser  o  contrário  do  que  a 
Constituição estabelece.

Por outro lado,  concordo tanto com o que foi  dito  pelo  Ministro-
Relator quanto com o que foi reafirmado pelo Ministro Luiz Fux, que é a 
família  que se  visa  proteger.  E  me causam estranhamento  alguns  dos 
documentos que nos foram trazidos, e também os memoriais, quanto ao § 
3º do artigo 220, quando se estabelece que essa indicação seria um dos 
"meios legais  que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 
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Voto - MIN. CÁRMEN LÚCIA

ADI 2404 / DF 

defenderem de programas ou de programações de rádio e de televisão 
que  contrariem  o  disposto  no  artigo 221".  Pergunto:  Como  é  que  se 
defende  de  algo  que  não  se  conhece?  Não  se  pode  pôr  no  ar!  Ele  se 
defende como? Ele se sentiu ofendido como? Nem se deu a conhecer o 
que é. 

Então, acho que isso é o contrário do que vem sendo dito e penso 
que a família - as pessoas responsáveis pelos menores, pelos que precisam 
ser  assistidos  -  tem um ótimo,  como já  foi  repetido  aqui,  mecanismo: 
desligue-se a televisão, desligue-se o programa. Não deixe que se olhe. E 
esse é um mecanismo que o Estado não pode viver tutelando, nem as 
pessoas  devem renunciar a  sua liberdade em troca exatamente de um 
Estado que possa escolher oferecer ou não alguma coisa que nem se sabe 
o que é.

Acho que este é um quadro que,  no mínimo, chama a atenção. A 
internet hoje é um faroeste. Apresenta-se de tudo. Crianças de todos os 
lugares do planeta têm acesso a programas de todos os jeitos, a todo tipo 
de informação, de deformação, do que for. E esses meninos entram nos 
seus quartos e os pais não sabem? E aí nós vamos exatamente àquilo que 
pode ser mostrado e que, portanto, pode ser verificado. 

Parece-me, portanto, que, em tudo e por tudo, é preciso - ainda um 
pouco  do  que nós  pedíamos na  década de  70,  quando  cantava  Chico 
Buarque  Pai, afasta de mim esse cálice que cada um quer morrer do seu 
próprio veneno - saber qual é a liberdade que cada um tem para poder, 
estando à sua disposição, escolher os caminhos da vida que ele quer.

Então, considero também que essa indicação, como posta no artigo 
254  do  Estatuto,  realmente  contraria  a  Constituição,  razão  pela  qual, 
senhor Presidente, acompanho o Ministro-Relator,  no sentido de julgar 
procedente a presente ação.

É como voto.
*****
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Vista

30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

VISTA

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA -  Senhor 
Presidente, vou justificar o meu pedido de vista.

Em primeiro lugar, confesso que não tive tempo para me preparar 
para este  julgamento porque,  como é sabido,  eu estava debruçado em 
outra questão que também está na pauta para hoje. 

Em  segundo  lugar,  ao  chegar  aqui,  tomei  conhecimento  de  um 
documento que me deixou realmente perplexo:  um documento oficial, 
que  me  chegou  às  mãos  por  meio  da  minha  assessoria,  sobre  ação 
proposta  pelo  Ministério  Público  em  um  Estado  da  Federação  com 
pertinência ao tema. Portanto,  além de não estar informado, eu queria 
investigar um pouco mais essa questão. Leio trechos do documento - é 
uma ação proposta pelo Ministério Público no dia 6 de outubro último:

"uma ação civil pública com pedido de liminar contra a TV 
Correio (repetidora da TV Record na Paraíba) e o apresentador 
do Programa Correio Verdade, Samuel de Paiva Henrique, em 
virtude da exibição de cenas reais do estupro de uma menor 
ocorrido em Bayeux (PB). As cenas, filmadas com o uso de um 
celular por um comparsa do autor da violência, foram exibidas 
no  programa  da  última  sexta-feira,  30  de  setembro.  A ação 
também foi proposta contra a União Federal.

Segundo a ação:

"(...)  não  se  encontraria,  no  país  inteiro,  exemplo  mais 
cabal  de  exploração  da  miséria  humana,  da  sexualidade 
pervertida,  de  desrespeito  com os valores  da  sociedade e  da 
família e de atropelo da dignidade de uma criança por meio de 
veículo de comunicação, do que este.

(...)
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Vista

ADI 2404 / DF 

Essas cenas foram anunciadas e repetidas durante todo o 
horário de exibição, de 12 às 13 horas do dia 30 de setembro."

Estou plenamente de acordo com tudo o que foi dito até agora, tanto 
pelo  eminente  Relator  quanto  pelo  Ministro  Luiz  Fux e  pela  Ministra 
Cármen Lúcia. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Ministro, em meu voto, eu disse e redisse que os abusos - não estou 

julgando este caso, que está submetido à Justiça - ficarão para o Judiciário 
decidir. Está em meu voto. O Judiciário pode conter os eventuais abusos. 

O  SENHOR  MINISTRO  JOAQUIM  BARBOSA -  Ministro  Dias 
Toffoli, eu creio que não cabe ao Estado abdicar, demitir-se do seu papel 
de exercer o Poder de Polícia, que lhe é inerente, e simplesmente deixar 
para  o  Poder  Judiciário  ou  pedir  autorização  ao  Judiciário.  Isso  é 
impensável. 

Creio  que  nós  temos  de,  ao  decidir  essa  questão,  levar  em 
consideração também uma outra realidade. Nós vivemos em um País com 
fragilidades  sociais  conhecidas  e  com desequilíbrios  os  mais  diversos. 
Não me parece que seja tão simples assim a coisa. Com isso, não estou 
dizendo que vou prontamente divergir,  mas sim que quero refletir.  Só 
isso.
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Esclarecimento

30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Em meu voto, inclusive, fiz a leitura do dispositivo legal que exclui 

as matérias jornalísticas.
O  SENHOR  MINISTRO  CEZAR  PELUSO  (PRESIDENTE) -  E 

também não está excluído que o poder concedente não possa agir. 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
O que  não  exclui  o  abuso.  Em  meu  voto,  eu  disse  que  o  abuso 

poderá ser submetido ao Poder Judiciário e aos outros meios de controle 
que  a  Constituição  estabelece  a  posteriori, para  que  o  próprio  Poder 
Público, quando da renovação da concessão ou em caso de abuso de uma 
emissora  de  televisão,  possa  ir  à  Justiça,  porque  só  o  Judiciário  pode 
cassar  uma  concessão  de  emissora  de  rádio  e  televisão  na  forma  da 
Constituição. A Advocacia-Geral da União, se provocada, pode ir à Justiça 
pedir  a  suspensão  de  uma  programação,  e  o  Judiciário  analisará  a 
procedência ou não desses abusos e a sanção adequada a ser aplicada. 
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Voto - MIN. AYRES BRITTO

30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O SENHOR MINISTRO AYRES BRITTO - Senhor Presidente, vou 
pedir vênia ao Ministro Joaquim Barbosa para antecipar voto, claro que 
sem prejuízo de uma reposição desse mesmo ponto de vista que agora 
vou externar quando da devolução do voto-vista de Sua Excelência. 

Acho essa matéria de liberdade de imprensa tão fundamental, como 
tantas vezes já disse, tão umbilicalmente enlaçada à própria democracia - 
democracia que, para mim, é o valor dos valores da Constituição -, que 
procrastinar, retardar, adiar, por alguma forma, esse julgamento, parece-
me  um  pouco  temerário.  Mesmo  a  explicação  dada  pelo  Ministro 
Joaquim,  com  toda  lealdade,  não  me  faz  refluir  desse  propósito  de 
antecipar  o  voto,  porque  tantas  vezes  dissemos  aqui  -  e  o  eminente 
Ministro-Relator, Dias Toffoli, no seu magnífico voto também o fez - que 
não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. 

Eu acho que Sua Excelência o Ministro-Relator, Dias Toffoli, fez um 
voto rigorosamente sintonizado, rimado, com a Constituição Federal. Sua 
Excelência privilegiou o método sistemático, sem deixar de atentar para o 
finalístico, o histórico e até o semântico-literal,  conforme, aliás, está no 
memorial que nos foi entregue pela ABERT. 

A Constituição brasileira na matéria,  data venia de quem pense o 
contrário  -  e  tivemos  aqui  belíssimas  sustentações  orais,  algumas  em 
sentido contrário  ao meu ponto de vista  e  ao do Relator  -,  parece-me 
muito  clara  a  respeito  do  tema  agora  posto  sob  análise,  sob  o  nosso 
julgamento. Ela, no artigo mais debatido aqui, artigo  220, § 3º , conciliou 
as  coisas,  por  modo  facilitado,  no  plano  da  interpretação.  Disse   a 
Constituição, § 3º do art. 220:

"Art. 220. ...............................
§ 3º - Compete à lei federal:
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Voto - MIN. AYRES BRITTO

ADI 2.404 / DF 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao 
Poder  Público  informar  [ou  seja,  avisar,  esclarecer,  advertir, 
alertar] sobre a natureza deles,  as faixas etárias a que não se 
recomendem,  locais  e  horários  em  que  sua  apresentação  se 
mostre inadequada;"

Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o 
art. 221, que diz:

"Art. 221. A produção e a programação das emissoras de 
rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:"

E vem o que nos interessa focadamente, centralmente:

"IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família."

Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou 
o  Poder  Público,  o  legislador,  mediante  lei,  reserva  da  lei  formal  e 
material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não 
seja  adequado,  do  que  não  seja  apropriado,  segundo  um  juízo 
discricionário da Administração Pública. 

Mas isso não implica,  jamais,  converter o juízo 
negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a 
dizer o que a emissora de rádio e de televisão pode fazer; que horários 
são recomendados para os programas "x" e "y". Juízo negativo não é juízo 
positivo. 

Cabe  ao  Poder  Público  simplesmente  se 
manifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo,  a seu aviso de 
conveniência, de oportunidade e de avaliação das coisas, e o que não é 
recomendável,  mas  não  lhe  cabe  inverter  a  proposição  para  passar  a 
direcionar o comportamento das emissoras de rádio e de televisão. Se a 
Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as 
coisas,  ou autorizasse os dois,  ela entraria numa grosseira contradição, 
num  paradoxo  dos  mais  crassos  porque,  quando  se  diz  respeito  aos 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3285773.

Supremo Tribunal Federal

ADI 2.404 / DF 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao 
Poder  Público  informar  [ou  seja,  avisar,  esclarecer,  advertir, 
alertar] sobre a natureza deles,  as faixas etárias a que não se 
recomendem,  locais  e  horários  em  que  sua  apresentação  se 
mostre inadequada;"

Esse discurso tem que ser lido, entendido, de comum acordo com o 
art. 221, que diz:

"Art. 221. A produção e a programação das emissoras de 
rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios:"

E vem o que nos interessa focadamente, centralmente:

"IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família."

Aqui, parece-me clarissimamente posto que a Constituição autorizou 
o  Poder  Público,  o  legislador,  mediante  lei,  reserva  da  lei  formal  e 
material do Congresso Nacional, a emitir um juízo negativo do que não 
seja  adequado,  do  que  não  seja  apropriado,  segundo  um  juízo 
discricionário da Administração Pública. 

Mas isso não implica,  jamais,  converter o juízo 
negativo, do que não é recomendável, para um juízo positivo: passar a 
dizer o que a emissora de rádio e de televisão pode fazer; que horários 
são recomendados para os programas "x" e "y". Juízo negativo não é juízo 
positivo. 

Cabe  ao  Poder  Público  simplesmente  se 
manifestar no plano do que é inadequado, a seu juízo,  a seu aviso de 
conveniência, de oportunidade e de avaliação das coisas, e o que não é 
recomendável,  mas  não  lhe  cabe  inverter  a  proposição  para  passar  a 
direcionar o comportamento das emissoras de rádio e de televisão. Se a 
Constituição invertesse o juízo de negativo para positivo, ou baralhasse as 
coisas,  ou autorizasse os dois,  ela entraria numa grosseira contradição, 
num  paradoxo  dos  mais  crassos  porque,  quando  se  diz  respeito  aos 

2 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 3285773.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 65 de 138



Voto - MIN. AYRES BRITTO

ADI 2.404 / DF 

valores éticos e sociais da pessoa e da família, o discurso é de conteúdo 
totalmente  aberto.  Isso,  antigamente,  se  chamava  de  conceitos 
indeterminados,  mas,  atualizadamente,  já  se  fala  em  termos  jurídicos 
indeterminados  ou  em aberto,  ou  institutos  jurídicos  de  conteúdo  em 
aberto. 

No  que  diz  respeito  aos  valores  éticos  e  sociais  da  pessoa  e  da 
família, pelo modo mais aberto possível quanto aos respectivos conteúdos 
ou  conceitos,  a  Constituição  foi,  parece-me,  ainda  uma  vez  coerente, 
dizendo que só autorizou a observância na programação das emissoras 
de rádio e de televisão aos valores éticos e sociais da pessoa e da família 
nesse  contexto  de  que  a  censura  de  conteúdo  é  totalmente  proibida, 
coerente com a cabeça do artigo que não se limitou em falar de liberdade 
de imprensa, liberdade de informação jornalística. 

Liberdade, singelamente, está no artigo 5º: é livre a manifestação do 
pensamento;  é  livre  a  expressão  da  atividade  intelectual,  artística, 
científica, comunicacional. 

Aqui, não. A Constituição radicalizou o discurso, alargou, reforçou, 
robusteceu sua malha protetiva da liberdade de imprensa ao dizer, no § 1º 
do artigo 220, sem rebuços, que a liberdade de imprensa era plena. Esse 
adjetivo feminino "plena" está no  1º do artigo 220 da Constituição e é 
evidente que o pleno só pode ser o íntegro, o cheio, o completo, o inteiro.  
E o que é inteiro, completo, cheio, íntegro não rende ensejo à frincha, à 
brecha, à vácuo, a nada que possa ser  colmatado.

O discurso da Constituição foi  intencionalmente radical.  Ora,  por 
isso é que a Constituição se permitiu falar numa linguagem aberta de 
valores éticos e sociais da pessoa e da família, porque, por antecipação, 
não pode haver censura prévia.  É como se a Constituição dissesse -  e 
disse  implicitamente  -:  Como  respeitar  os  valores  éticos  e  sociais  da 
pessoa e da família sem incorrer em censura prévia? Como fazer conciliar 
as coisas? E ela dá a resposta - o eminente Relator disse isso - no artigo 21, 
inciso XVI:

"Art. 21. Compete à União:
......................................................................................................
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XVI  -  exercer  a  classificação,  para  efeito  indicativo,  de 
diversões públicas e de programas de rádio e televisão;"

Ou seja,  a  atuação  do  Poder  Público  é  geminada;  é  uma atuação 
classificatório-indicativa,  para  impedir  a  interferência  do  Estado  na 
liberdade  de  programação jornalística  envolvendo  rádio  e  televisão.  E 
programação jornalística   -  o  eminente Relator  também trouxe à  baila 
uma preciosa achega doutrinária de Joaquim Gomes Canotilho - é uma 
expressão não lateral em relação à liberdade de imprensa, não secundária, 
não  periférica,  não  reflexa.  Essa  expressão  faz  parte  do  conteúdo  da 
liberdade  de  imprensa.  Como  pode  haver  liberdade  de  imprensa,  no 
plano do rádio e da televisão, sem liberdade de programação? 

A liberdade de imprensa não é uma fórmula prescritiva, oca, vazia. 
Não é uma, digamos assim, bolha normativa. Liberdade de imprensa não 
é  uma bolha  normativa.  Tem conteúdo.  E  a  Constituição  indica  esses 
conteúdos, que são indevassáveis. Os conteúdos são três: manifestação do 
pensamento,  liberdade  de  expressão  lato  sensu,  ou  seja,  artística, 
científica,  comunicacional  e  intelectual,  e  finalmente  liberdade  de 
informação.  Então,  a  Constituição  conciliou  magnificamente  as  coisas. 
Autorizou  o  Poder  Público  a  defender  a  pessoa  e  a  família  -  aliás, 
coerentemente com a cabeça do artigo 226:

"Art.  226.  A  família,  base  da  sociedade,  tem  especial 
proteção do Estado." 

  
Defender  é  proteger.  Está  tudo  coerente.  O  passar  em  revista  os 

dispositivos da Constituição abona o magnífico voto do eminente Relator.
Ora,  proteger  a  família  em  que  medida?  Substituindo  a  família? 

Decidindo por ela? Substituindo a pessoa? Decidindo pela pessoa? Não, o 
Estado não foi autorizado a tutelar ninguém, sobretudo no plano ético. O 
Estado, diz a Constituição, tem que possibilitar à família, mediante lei, 
meios  para que ela se  proteja.   O discurso aí  é  de autoproteção,  é  de 
autotutela. A família decide sobre que programa de rádio ou de televisão 
assistir,  sobre  que  programa  de  rádio  ou  de  televisão  não  assistir, 
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desassistir. 
E  o  eminente  Relator,  magnificamente,  volto  a  dizer  -  o  adjetivo 

"magnífico" não é gratuito, Ministro Dias Tofolli, é verdadeiro, é sincero - 
traz à ribalta a opinião de Joaquim Gomes Canotilho, que usou até de 
uma palavra que no Brasil não é usada, preclude; precludir é impedir. 
Disse Joaquim Gomes Canotilho:

"A liberdade de programação preclude [ou seja, impede] 
todas  as  interferências  estaduais,  directas  ou  indirectas, 
ostensivas  ou  subtis,  oficiais  e  não  oficiais,  na  selecção  e 
conformação do conteúdo da programação em geral ou de um 
programa em particular.  No  que diz  directamente  respeito  à 
programação no seio dos operadores privados de radiodifusão, 
a  doutrina  sublinha  que  a  actividade  em  análise  deve 
permanecer  uma  tarefa  essencialmente  autônoma  e  livre  de 
interferências dos poderes públicos."

E quanto à interpretação mais filológica, ou semântica, ou textual, ou 
gramatical,  também o eminente Relator  trouxe à baila o artigo 174 da 
Constituição, na linha, aliás, do precioso memorial que nos foi entregue, 
que  coloca  em  posição  de  contraste  o  indicativo  e  o  determinativo. 
Determinante é o antônimo de indicativo. E se é assim, a Constituição foi 
mais uma vez coerente ao usar desse adjetivo indicativo para o papel do 
Estado na classificação dos programas de rádio e de televisão. 

Em suma, senhor Presidente, mais uma vez este Supremo Tribunal 
Federal  tem  a  oportunidade  de  proclamar  o  que  já  se  encontra  na 
Constituição:  a  liberdade  de  imprensa  adjetivada  enfaticamente  de 
"plena" no § 1º do artigo 220. 

Com essa  considerações,  que já  se  fazem alongadas  -  reconheço-, 
subscrevo  integralmente  o  voto  do  eminente  Relator.  Dispenso-me 
também de tecer considerações sobre o cabimento ou não da ação porque 
Sua Excelência já o fez e o Ministro Luiz Fux também. 
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Senhor  Presidente,  julgo  procedente  a  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade quanto ao seu mérito. 

****
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Explicação

30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

EXPLICAÇÃO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI -  Senhor 
Presidente,  ficará  consignado  que  o  Ministro  Joaquim  pediu  vista 
antecipada e por isso é que eu não pude me pronunciar. 

O SENHOR MINISTRO CEZAR PELUSO (PRESIDENTE) - Não, 
não, tudo está registrado. Vossa Excelência estava presente. 
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30/11/2011 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

EXPLICAÇÃO
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
ADV.(A/S) : PAULA ANDREA FORGIONI
ADV.(A/S) : MÁRCIA LYRA BERGAMO
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E 
TELEVISÃO - ABERT
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA - ANDI
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - INESC
ADV.(A/S) : TAMARA AMOROSO GONÇALVES
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S) : FLÁVIA XAVIER ANNENBERG
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : EKATERINE SOUZA KARAGEORGIADIS

Decisão: Após  os  votos  dos  Senhores  Ministros  Dias  Toffoli 
(Relator),  Luiz  Fux,  Cármen  Lúcia  e  Ayres  Britto,  julgando 
procedente  a  ação  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da 
expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 
da  Lei  nº  8.069/90,  pediu  vista  dos  autos  o  Senhor  Ministro 
Joaquim  Barbosa.  Impedido  o  Senhor  Ministro  Gilmar  Mendes. 
Falaram,  pela  Advocacia-Geral  da  União,  a  Dra.  Grace  Maria 
Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso; pelo  amicus 
curiae Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – 
ABERT, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelos  amici curiae, Agência de 
Notícias  dos  Direitos  da  Infância-ANDI,  Instituto  de  Estudos 
Socioeconômicos-INESC,  Conectas  Direitos  Humanos  e  Instituto 
Alana,  a  Dra.  Eloisa  Machado  de  Almeida,  e,  pelo  Ministério 
Público  Federal,  o  Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto 
Monteiro  Gurgel  Santos.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Cezar 
Peluso. Plenário, 30.11.2011. 

 
Presidência  do  Senhor  Ministro  Cezar  Peluso.  Presentes  à 

sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar 
Mendes, Ayres Britto, Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski, Cármen 
Lúcia, Dias Toffoli e Luiz Fux.

Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto  Monteiro  Gurgel 
Santos.

p/ Luiz Tomimatsu
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Voto Vista

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

V O T O - V I S T A

O  SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Acolho  o  bem  lançado 
relatório elaborado pelo Ministro Dias Toffoli e aqui lanço voto-vista.

Apenas para explicitar as premissas que fundamentam as conclusões 
deste  voto,  rememoro  tratar-se,  in  casu,  de  ação  direta  de 
inconstitucionalidade, proposta pelo Partido Trabalhista Brasileiro, a fim 
de  que  esta  Corte  declare  a  inconstitucionalidade  da  expressão  “em 
horário diverso do autorizado”, constante do artigo 254 da Lei 8.069, de 
13  de  julho  de  1990,  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente.  A norma 
impugnada tem o seguinte teor:

     
Art.  254.  Transmitir,  através  de  rádio  ou  televisão, 

espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de 
sua classificação:

Pena  -  multa  de  vinte  a  cem  salários  de  referência; 
duplicada  em  caso  de  reincidência  a  autoridade  judiciária 
poderá determinar a suspensão da programação da emissora 
por até dois dias.

     
O  requerente  aduz,  na  inicial,  a  vedação  constitucional  a  toda  e 

qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Afirma que 
ao  Poder  Público  cabe  apenas  informar  faixas  etárias  a  que  não  se 
recomendam  diversões  e  espetáculos  públicos  e  que  a  classificação  é 
meramente  indicativa.  Assim,  porque  a  expressão  “autorizado”, 
constante  da  norma  impugnada,  empresta  força  vinculante  à 
classificação, o que desborda do mandamento constitucional, requer-se a 
procedência da ação.

Em alentado voto, o e. Relator reconheceu a inconstitucionalidade da 
expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 da Lei 
8.069/90, e manteve os demais termos do artigo, porquanto a sanção que 
pode  ser  aplicada  pela  autoridade  judiciária  ainda  incidiria  diante  da 
possibilidade de transmissão de espetáculo sem aviso de classificação. O 
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Voto Vista

ADI 2404 / DF 

Relator não acolheu o pedido de declaração de inconstitucionalidade por 
arrastamento do art. 76 da mesma lei, pois a determinação para que as 
emissoras  de  rádio  e  televisão  exibam  programas  com  finalidade 
educativa,  artística,  cultural  ou  informativa,  no  horário  recomendado 
para o público infantil,  não depende da sanção administrativa prevista 
pelo art. 254.

O e.  Relator  reconheceu,  inicialmente,  que  a  presente  ação  direta 
limita-se a impugnar o sistema sancionatório do Estatuto da Criança e do 
Adolescente,  sem questionar,  contudo, o sistema protetivo estabelecido 
pela  lei.  Afirmou,  em  seguida,  que  a  ponderação  a  ser  feita  entre  a 
liberdade  de  expressão  e  a  proteção  da  criança  e  do  adolescente  está 
delineada pela própria Constituição. Assim, por força do disposto no art. 
220  da  Carta  da  República,  as  diversões  e  espetáculos  públicos  serão 
regulados pela União, nos termos do art. 21, XVI, da Constituição, que 
exercerá a classificação, para efeito indicativo, sobre a natureza e a faixa 
etária a que se recomendem. De outro lado, também ao Poder Público 
incumbe a tarefa de prover garantias para remediar eventuais abusos, a 
indicar  que  o  controle  não  pode  ser  feito  previamente.  Por  isso,  o 
destinatário  da  classificação  indicativa  é  a  família,  não  a  emissora  de 
rádio ou televisão. O vocábulo “autorização”, na linha da argumentação 
apontada pelo Relator, parece apontar para a exigência de licença prévia 
para a programação de radiodifusão, o que, evidentemente, não poderia 
ser respaldado pela Constituição.

Aquiescendo às  razões  apresentadas  pelo  Relator,  acompanharam 
sua conclusão os Ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e Ayres Brito. Pediu 
vista o Ministro Joaquim Barbosa, a quem tenho a honra de suceder.

É, em síntese, o que tinha a recordar. Passo ao voto e o faço com 
fundamento na Constituição.

Os  argumentos  suscitados  nos  autos  defendem  a 
inconstitucionalidade da previsão constante do art. 254, porque estabelece 
uma forma de censura prévia e por se constituir em um desproporcional 
sancionamento para a garantia do direito à proteção da infância. Aduz-se, 
ainda, na linha do que defende o  amicus curiae, a inconstitucionalidade, 
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Voto Vista

ADI 2404 / DF 

sem redução de texto, do art. 76 da Lei 8.069, pois não seria possível à 
Administração  fixar  horários  obrigatórios  de  programação  para 
emissoras de rádio e televisão. A Procuradoria-Geral da República argui, 
de  outro  lado,  preliminar  de  não-conhecimento,  por  entender  que  a 
sanção prevista no art. 254 deve ser compreendida em conjunto com as 
demais medidas protetivas previstas nos arts. 71 a 77 do Estatuto. Assim, 
ante a ausência de impugnação específica não seria possível conhecer da 
ação. 

Afasto, na linha dos que me precederam neste voto, a preliminar de 
não conhecimento. Com efeito, a sanção estabelecida pelo art. 254 da Lei 
8.069 reporta, sem dúvidas, à Seção I do Capítulo II do Título III da Lei, 
mas não apenas desta parte: trata-se, em verdade, de disciplina autônoma 
e  específica,  na  linha  da  previsão  constante  do  art.  21,  XVI,  da 
Constituição Federal. 

Quanto ao mérito desta ação direta, cumpre registrar, de plano, que 
partilho  das  premissas  adotadas  pelos  eminentes  Ministros  que  me 
antecederam nesta votação, no sentido de que a Constituição Federal em 
nenhum momento coonesta com a odiosa prática da censura, ao tempo 
em  que  garante  a  crianças  e  adolescentes  especial  proteção.  Também 
reconheço que o  direito  à  ampla liberdade de expressão e  o dever de 
proteção moral das crianças não são incompatíveis e os parâmetros para 
que se harmonizem estão fixados pela própria Carta da República. 

O  potencial  dissenso  é  quanto  a  uma  possível  polissemia  do 
vocábulo  “autorizado”  constante  da  norma impugnada.  Com efeito,  a 
interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente à luz dos arts. 220 
e 5º, § 2º, da Constituição, integrada pelo Pacto de São José da Costa Rica, 
parece revelar que o legislador tenha se socorrido da expressão de forma 
atécnica,  de  modo  que,  neste  sentido  impreciso,  ela  não  seria 
incompatível  com  o  Texto  Constitucional.  Assim,  ao  invés  de  se 
reconhecer a nulidade da expressão “em horário diverso do autorizado”, 
a solução para o caso comporta interpretação conforme à Constituição. É 
a solução que proponho ao tema.

Há que reconhecer,  inicialmente,  assistir razão jurídica ao Relator, 
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quando afirma que o Supremo Tribunal Federal  assentou, em sede do 
julgamento  da  ADPF  130,  Rel.  Ministro  Carlos  Britto,  Pleno,  DJe 
06.11.2009,  que  “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”.  Por  isso,  nos  termos  do  voto  do  Relator,  “o 
exercício  da  liberdade  de  programação  pelas  emissoras  impede  que  a 
exibição  de  determinado  espetáculo  dependa  de  ação  estatal  prévia”. 
Comungo  dessa  ordem  de  ideias:  a  liberdade  está,  precisamente,  na 
ausência de qualquer forma de censura.

Inexiste no texto constitucional  brasileiro qualquer disposição que 
autorize inferir ser admitida a censura prévia. Nesse sentido, a Carta da 
República ressoa o disposto no art. 13, § 2º, do Pacto de São José da Costa 
Rica:

     
Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão
(...)
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não 

pode estar  sujeito  à  censura  prévia,  mas a  responsabilidades 
ulteriores, que devem ser expressamente previstas em lei e que 
se façam necessárias para assegurar:

a)  o  respeito  dos  direitos  e  da  reputação  das  demais 
pessoas;

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou 
da saúde ou da moral públicas.

     
Há  naquele  Tratado  Internacional  expressa  ressalva  sobre  a 

possibilidade de classificação prévia de espetáculos públicos, desde que 
destinada  à  proteção  moral  da  infância  e  da  adolescência,  conforme 
disposto no § 4º, do mesmo artigo 13:

     
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura 

prévia, com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para 
proteção moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do 
disposto no inciso 2.
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Registre-se que se optou, neste voto,  por traduzir “censorship”,  do 
inglês,  e  “censura”,  do  espanhol,  para  “classificação”,  em  que  pese  a 
versão oficial do Pacto de São José da Costa Rica indicar, expressamente, 
a  palavra  “censura”.  Isso  porque,  se,  de  um  lado,  é  verdade  que  o 
vocábulo  é  polissêmico,  significando  tanto  “juízo  indicativo”,  quanto 
“proibição de divulgação”; de outro, o sentido em que foi empregado nas 
demais línguas oficiais do texto base para interpretar o tratado, conforme 
exigem do intérprete  os  arts.  31 e 33 da Convenção de Viena sobre o 
Direito dos Tratados, refere-se exclusivamente a “juízo indicativo”, isto é, 
o sentido denotativo na língua inglesa e na espanhola. 

A denotação de “censura” no Brasil, todavia, tem, precisamente, o 
sentido  vedado  pelo  Pacto,  ou  seja,  “proibição  de  divulgação”,  como 
indicam  os  dicionários  Aurélio,  Houaiss  e  Michaelis.  A fim  de  evitar 
exigir-se do intérprete que se socorra do sentido menos usual empregado 
pela  versão  oficial,  é  necessário  que se  identifique a  referência  feita  à 
“censura”  no  texto  oficial  como  “classificação”,  vocábulo  mais 
consentâneo com o disposto no art. 220, § 3º, I, da Constituição Federal.

Feita  a  ressalva,  ainda  no  que  tange  à  possibilidade  de  uma 
classificação  prévia,  tal  como indicou o  Ministério  Público  no  parecer 
feito nesta ADI,  também a Corte Interamericana reconheceu,  em  obiter  
dictum,  a  plena  aplicabilidade  da  exceção  à  regra  de  proibição  da 
classificação prévia:

     
“70.  Es  importante mencionar que el  artículo  13.4  de la 

Convención establece una excepción a la censura previa, ya que 
la  permite  en  el  caso  de  los  espectáculos  públicos  pero 
únicamente  con  el  fin  de  regular  el  acceso  a  ellos,  para  la 
protección moral de la infancia y la adolescencia. En todos los 
demás  casos,  cualquier  medida  preventiva  implica  el 
menoscabo a la libertad de pensamiento y de expresión. (Corte 
Intermaericana  de  Direitos  Humanos,  Caso  “La  Última 
Tentación  de  Cristo”  (Olmedo  Bustos  y  otros  vs.  Chile), 
sentença de 5 de fevereiro de 2001, série C, n. 73).
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É preciso advertir, novamente, que, nos estritos limites da restrição 
admitida pelo Pacto, a classificação prévia tem a finalidade exclusiva de 
indicar as faixas etárias a que se destinam os espetáculos públicos para 
regular o acesso, jamais autorizando que, em nome dessa restrição, seja 
proibida  sua  exibição,  conforme  indicou  a  Corte  no  parágrafo  71  do 
decisum:

     
“71. En el presente caso, está probado que en Chile existe 

un sistema de censura previa para la exhibición y publicidad de 
la producción cinematográfica y que el Consejo de Calificación 
Cinematográfica  prohibió  en  principio  la  exhibición  de  la 
película  “La  Última  Tentación  de  Cristo”  y  luego,  al 
recalificarla,  permitió su exhibición para mayores de 18 años 
(supra párr. 60 a, c y d). Posteriormente, la Corte de Apelaciones 
de Santiago tomó la decisión de dejar sin efecto lo resuelto por 
el  Consejo  de  Calificación  Cinematográfica  en  noviembre  de 
1996  debido  a  un  recurso  de  protección  interpuesto  por  los 
señores  Sergio  García  Valdés,  Vicente  Torres  Irarrázabal, 
Francisco  Javier  Donoso  Barriga,  Matías  Pérez  Cruz,  Jorge 
Reyes  Zapata,  Cristian  Heerwagen  Guzmán y  Joel  González 
Castillo,  “por  y  en  nombre  de  […]  Jesucristo,  de  la  Iglesia 
Católica, y por sí mismos”; decisión que fue confirmada por la 
Corte Suprema de Justicia de Chile. Estima este Tribunal que la 
prohibición de la exhibición de la película “La Última Tentación 
de  Cristo”  constituyó,  por  lo  tanto,  una  censura  previa 
impuesta en violación al artículo 13 de la Convención”. (Corte 
Intermaericana  de  Direitos  Humanos,  Caso  “La  Última 
Tentación  de  Cristo”  (Olmedo  Bustos  y  otros  vs.  Chile), 
sentença de 5 de fevereiro de 2001, série C, n. 73).

     
Observe-se que a restrição da liberdade de expressão, nos termos do 

art. 13, § 4º, do Pacto de São José, indica expressamente que a classificação 
prévia  aplica-se  a  “espetáculos”,  vocábulo  que  também  encontra 
correspondência no art. 220, § 3º, I, da Constituição Federal:
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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.

(...)
§ 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.

     
Informar  não  pode  ser,  jamais,  censurar.  Assim,  a  expressão 

“autorizado”,  constante  do  art.  254  do  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente,  conquanto remeta à classificação prévia,  deve fazê-lo nos 
termos admitidos pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. 
Confiram-se:

     
108. La Corte ha señalado anteriormente, con respecto al 

contenido  del  derecho  a  la  libertad  de  pensamiento  y  de 
expresión,  que  quienes  están  bajo  la  protección  de  la 
Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar 
su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. 
Es por ello que la libertad de expresión tiene una dimensión 
individual y una dimensión social, a saber: ésta requiere, por un 
lado, que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido 
de manifestar su propio pensamiento y representa, por tanto, 
un derecho de cada individuo; pero implica también, por otro 
lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a 
conocer la expresión del pensamiento ajeno.

109.  Al  respecto,  la  Corte  ha  indicado  que  la  primera 
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dimensión  de  la  libertad  de  expresión  “no  se  agota  en  el 
reconocimiento teórico del derecho a hablar o escribir, sino que 
comprende  además,  inseparablemente,  el  derecho  a  utilizar 
cualquier  medio  apropiado  para  difundir  el  pensamiento  y 
hacerlo  llegar  al  mayor  número  de  destinatarios”.  En  este 
sentido, la expresión y la difusión de pensamientos e ideas son 
indivisibles, de modo que una restricción de las posibilidades 
de divulgación representa directamente, y en la misma medida, 
un límite al derecho de expresarse libremente. 

110. Con respecto a la segunda dimensión del derecho a la 
libertad de expresión esto es, la social, es menester señalar que 
la libertad de expresión es  un medio  para el  intercambio de 
ideas e informaciones entre las personas; comprende su derecho 
a tratar de comunicar a otras sus puntos de vista, pero implica 
también  el  derecho  de  todos  a  conocer  opiniones,  relatos  y 
noticias vertidas por terceros.  Para el  ciudadano común tiene 
tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la 
información de que disponen otros como el derecho a difundir 
la propia. 

111.  Este  Tribunal  ha  afirmado que  ambas  dimensiones 
poseen igual importancia y deben ser garantizadas plenamente 
en forma simultánea para dar efectividad total al derecho a la 
libertad de expresión en los términos previstos por el artículo 
13  de  la  Convención.  (Caso  Herrera  Ulloa  vs.  Costa  Rica, 
sentença de 2 de julho de 2004, série C, n. 107).

     
“95.  La  Corte  considera  importante  destacar,  como  en 

casos anteriores, que el derecho a la libertad de expresión no es 
un derecho absoluto, sino que puede ser objeto de restricciones, 
tal  como  lo  señalan  el  artículo  13  de  la  Convención  en  sus 
incisos  4  y  5  y  el  artículo  30  de  la  misma.  Asimismo,  la 
Convención Americana, en el inciso 2 del referido artículo 13 de 
la Convención, prevé la posibilidad de establecer restricciones a 
la  libertad  de  expresión,  que  se  manifiestan  a  través  de  la 
aplicación  de  responsabilidades  ulteriores  por  el  ejercicio 
abusivo de este derecho, las cuales no deben de modo alguno 
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limitar, más allá de lo estrictamente necesario, el alcance pleno 
de  la  libertad  de  expresión  y  convertirse  en  un  mecanismo 
directo o indirecto de censura previa”. (Caso Ricardo Canese vs. 
Paraguay, sentença de 31 de agosto de 2004, séria C, n. 111).

     
Cumpre  esclarecer  que  essa  hipótese  de  limitação  do  gozo  de 

direitos  humanos é,  entre  os demais  sistemas regionais  de proteção,  a 
mais estrita de todas. A Convenção Europeia de Direitos Humanos, por 
exemplo,  em  seu  art.  10,  §  2º,  autoriza  que  restrições  à  liberdade  de 
expressão  possam  ser  feitas  para  proteger  a  segurança  nacional,  a 
integridade  territorial,  a  defesa  da  ordem  e  a  prevenção  do  crime,  a 
proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de 
outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para 
garantir  a  autoridade e  a  imparcialidade do  poder  judicial.  A própria 
jurisprudência  da  Corte  Europeia  de  Direitos  Humanos  tem  sido 
tolerante com os amplos termos concedidos à margem de apreciação dos 
Estados,  conforme  decisão  no  caso  Handyside  v.  United  Kingdom 
(Application n. 5493/72). 

O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos permite, por sua 
vez,  restrições justificadas,  nos termos do art.  19, § 3º,  como as que se 
destinam a assegurar a reputação de terceiros ou a proteção da segurança 
nacional  ou  da  ordem  pública,  ou  da  saúde  ou  da  moral  públicas. 
Também  o  Comitê  de  Direitos  Humanos  parece  corroborar  a 
interpretação que entende legítima a restrição ao direito  de expressão, 
como indica o Comentário Geral 34 (CCPR/C/GC/34):

     
21. Paragraph 3 expressly states that the exercise of the right to  

freedom  of  expression  carries  with  it  special  duties  and  
responsibilities. For this reason two limitative areas of restrictions on  
the right are permitted, which may relate either to respect of the rights  
or reputations of others or to the protection of national security or of  
public  order (ordre public)  or of  public  health or morals.  However,  
when a State party imposes restrictions on the exercise of freedom of  
expression,  these  may  not  put  in  jeopardy  the  right  itself.  The  
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Committee recalls that the relation between right and restriction and  
between norm and exception must not be reversed.

     
A  Convenção  Interamericana  de  Direitos  Humanos,  no  entanto, 

restringe  ainda  mais  as  limitações  constantes  dos  demais  tratados 
internacionais ao admitir apenas o controle posterior, nos termos do art. 
13, § 2º, com os mesmos fundamentos do Pacto Internacional. Além disso, 
a permissão da classificação prévia é admitida apenas nos estritos limites 
do art.  13, § 4º,  como se indicou acima. Ainda assim, frise-se uma vez 
mais, nem o Pacto, nem a Constituição autorizam a proibição da exibição. 
Por isso, mais feliz é a expressão constitucional quando alude ao caráter 
indicativo desempenhado pela classificação.

O  caso  “A  Última  Tentação  de  Cristo”  traz  um  importante 
delimitador  nesse  sentido.  Conquanto  tenha  sido  admitida  a 
possibilidade de alteração da classificação indicativa do filme, de modo a 
restringir o acesso por parte de crianças e adolescentes, foi reconhecida 
como contrária à Convenção a proibição de exibição do filme. É preciso 
advertir, uma vez mais, para espancar qualquer dúvida sobre proscrição 
da  censura  no  âmbito  do  sistema  jurídico  nacional,  que  o  sentido  de 
“classificação”  empregado no  Pacto  de  São  José  só  é  justificado como 
sendo um juízo indicativo,  não implicando proibição de veiculação do 
espetáculo. O fato de ser prévio o juízo meramente indicativo decorre, 
evidentemente, da impossibilidade fática de se assegurar tal proteção se 
feita  posteriormente,  não  se  encaixando,  nessa  hipótese,  como  bem 
reconheceu o Relator, as programações veiculadas ao vivo.

A  solução  encontrada  pela  Corte  Interamericana  foi,  portanto, 
semelhante às disposições preventivas especiais constantes do Estatuto da 
Criança e do Adolescente. Nesse sentido, o art. 75 da Lei 8.069 dispõe que 
“toda  criança  ou  adolescente  terá  acesso  às  diversões  e  espetáculos 
públicos classificados como adequados à sua faixa etária”. Assim, não se 
autoriza a  proibição de  exibição,  mas se  exige  classificação prévia  e  é 
como  tal,  ou  seja,  um  juízo  classificatório  e  indicativo,  que  deve  ser 
compreendida a norma constante do art. 13, § 4º, do Pacto de São José da 
Costa Rica.
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As disposições constantes da Constituição e do Pacto de São José da 
Costa Rica, no entanto, não se referem, expressamente, sobre o controle 
de acesso à programação da televisão aberta. Nada obstante, o art. 76 da 
Lei 8.069 ressalta que, na hipótese de transmissão por radiodifusão dos 
espetáculos públicos, a classificação incidirá sobre os horários a que se 
recomendam os programas. 

Poder-se-ia, então, na linha do que reivindica o amicus curiae cogitar-
se  de  eventual  incompatibilidade  desse  dispositivo  com  o  Texto 
Constitucional. A norma impugnada tem o seguinte teor:

     
Art.  76.  As  emissoras  de  rádio  e  televisão  somente 

exibirão,  no  horário  recomendado  para  o  público  infanto 
juvenil,  programas  com  finalidades  educativas,  artísticas, 
culturais e informativas.

Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou 
anunciado  sem  aviso  de  sua  classificação,  antes  de  sua 
transmissão, apresentação ou exibição.

     
A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão alega que, 

da leitura do referido dispositivo, seria possível depreender sentido que 
atribuísse à recomendação força vinculante. Assim, sendo nítida restrição 
à  liberdade  de  expressão,  ao  impor  uma  faixa  de  horário  para  a 
programação, haveria desproporcional restrição à liberdade. 

O  teste  de  compatibilidade  da  restrição  imposta  pela  norma 
impugnada  depende,  nos  termos  da  Constituição  e  dos  tratados 
internacionais de direitos humanos, que a restrição seja prevista em lei, 
tenha a finalidade de proteção dos direitos indicados na Constituição e 
nos pactos (assegurar a reputação de terceiros ou a proteção da segurança 
nacional  ou da ordem pública,  ou da saúde ou da moral  públicas,  ou 
ainda,  por  meio  de  censura  prévia,  a  proteção  moral  de  crianças  e 
adolescentes)  e  obedeça  ao  rígido  teste  de  necessidade  e 
proporcionalidade  (Comunicação  1022/2001,  Velichkin  v.  Belarus, 
conclusão adotada pelo Comitê de Direitos Humanos em 20.10.2005). 

Em que pesem as demais possibilidades de restrição, cumpre avaliar 
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qual é o sentido da proteção moral de crianças e adolescentes, de modo a 
justificar a indicação classificatória. Neste ponto, o Comentário Geral n. 
22 (CCPR/C/GC/22) dispõe expressamente que:

     
“The  concept  of  morals  derives  from  many  social, 

philosophical and religious traditions; consequently, limitations 
(...)  for  the  purpose  of  protecting  morals  must  be  based  on 
principles not deriving exclusively from a single tradition”.

     
Essa diretriz destina-se, no Brasil, preponderantemente ao Ministério 

da  Justiça,  que,  por  meio  da  Portaria  n.  368/2014,  regulamentou  o 
procedimento  administrativo  de  classificação.  Trata-se,  com  efeito,  de 
diretriz  que  visa  garantir  o  pluralismo  representativo  da  sociedade 
brasileira, quer no momento em que se realiza o juízo indicativo, quer na 
composição do órgão responsável por fazê-lo. Nada obstante, o Judiciário 
tem,  nessa  limitação,  importante  inflexão  hermenêutica  a  ser  utilizada 
tanto  no  controle  do  ato  administrativo,  quanto  na  mensuração  de 
eventual violação de seus dispositivos.

Além disso, a moral das crianças e dos adolescentes, como fonte de 
legitimidade da  pontual  restrição  ao  direito  à  liberdade de  expressão, 
também deve levar em conta a diretriz interpretativa do art. 227, caput, da 
Constituição Federal:

     
“Art.  227. É dever da família,  da sociedade e do Estado 

assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao 
respeito,  à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e  comunitária, 
além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de  negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.” 

     
No mesmo sentido, o artigo 17 da Convenção sobre os Direitos das 

Crianças propõe que:
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Os  Estados  Partes  reconhecem  a  função  importante 
desempenhada pelos meios de comunicação e zelarão para que 
a criança tenha acesso a informações e materiais procedentes de 
diversas  fontes  nacionais  e  internacionais,  especialmente 
informações e materiais que visem a promover seu bem-estar 
social, espiritual e moral e sua saúde física e mental. Para tanto, 
os Estados Partes:

a)  incentivarão  os  meios  de  comunicação  a  difundir 
informações  e  materiais  de  interesse  social  e  cultural  para  a 
criança, de acordo com o espírito do artigo 29;

b)  promoverão a  cooperação internacional  na produção, 
no  intercâmbio  e  na divulgação  dessas  informações  e  desses 
materiais procedentes de diversas fontes culturais, nacionais e 
internacionais;

c)  incentivarão  a  produção  e  difusão  de  livros  para 
crianças;

d) incentivarão os meios de comunicação no sentido de, 
particularmente,  considerar  as  necessidades  lingüísticas  da 
criança  que  pertença  a  um  grupo  minoritário  ou  que  seja 
indígena;

e)  promoverão  a  elaboração de  diretrizes  apropriadas  a 
fim de proteger  a  criança  contra  toda  informação  e  material 
prejudiciais  ao  seu bem-estar,  tendo em conta as  disposições 
dos artigos 13 e 18.

O  recurso  às  convenções  internacionais  e  à  jurisprudência  dos 
órgãos que se lhes aplicam permite compreender o alcance dos comandos 
“regular as diversões e espetáculos públicos” e “estabelecer meios legais”, 
previstos pela Constituição, tendo em vista a proteção especial conferida 
às  crianças  e  levando  em  consideração  a  impossibilidade  material  de 
controle  de  acesso  a  espetáculos  públicos,  quando  veiculados  por 
radiodifusão. 

Nesse sentido, a Unesco, reconhecendo a importância de se definir 
parâmetros  para  o  controle  de  acesso  às  programações  de  televisão, 
recomendou aos países  da ONU (Guidelines  for  Broadcasting Regulation) 
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que  adotassem  um  horário  “divisor  de  águas”  (“watershed 
broadcasting”, no Reino Unido, ou “safe harbor”, nos Estados Unidos), a 
partir  do  qual  conteúdo  adulto  possa  ser  divulgado.  Apenas  para 
exemplificar, adotam um horário limitador: Áustria, Canadá, Finlândia, 
França, Alemanha, Grécia, Hungria, Índia, Irlanda, Itália, México, Nova 
Zelândia, Filipinas, Polônia, Portugal, Espanha, Suíça, Reino Unido e os 
Estados Unidos. 

Observe-se  que,  em  conjunto  com  o  sistema  classificatório,  o 
estabelecimento  desse  horário  é  adequado ao controle  de  acesso,  sem, 
contudo,  proibir  a  veiculação,  o  que  afetaria  desproporcionalmente  a 
liberdade de expressão. Além disso, na linha de raciocínio do documento 
elaborado pela Unesco, o horário divisor de águas é a única medida, ante 
a impossibilidade fática de se estabelecer outras restrições, para efetivar 
uma proteção moral das crianças. 

Na linha  dos  precedentes  indicados  neste  voto,  o  tão-só  uso  das 
expressões  “somente  exibirão”  e  “horário  recomendado”  não  impinge 
nulidade à norma impugnada, como também não deslegitima a restrição 
apontada,  porquanto  não  configura  restrição  ilegal  do  direito  de 
expressão.

Assim,  sendo  possível  a  indicação  de  horários  preferenciais,  da 
leitura  conjunta  do  dispositivo  impugnado  com  as  demais  regras 
constantes  do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  depreende-se  o 
sentido que se deve dar à expressão “autorizado”: trata-se de estabelecer 
regras indicativas para o controle de acesso aos espetáculos transmitidos 
por radiodifusão, sem impedir, jamais, a veiculação da programação. A 
norma constante do art.  254 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
permite,  pois,  que,  para  a  garantia  das  indicações  feitas  pelo  Poder 
Público  de  forma  a  proteger  os  interesses  morais  das  crianças  e  dos 
adolescentes,  sejam estabelecidas  sanções  administrativas,  tanto para o 
caso de veiculação sem indicação da faixa etária a que se destinam, como 
para os de veiculação em desacordo com a classificação.

Nada obstante,  cumpre registrar  que,  tomado isoladamente,  pode 
ocorrer ao intérprete depreender do sentido do vocábulo “autorizado” 
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aquele  atribuído  ao  ato  administrativo  “autorização”,  cuja  definição, 
segundo a doutrina administrativista, é a de ato unilateral discricionário 
pelo qual a Administração faculta ao particular o exercício de atividade 
de caráter material, a prática de determinado ato ou o uso privativo de 
bem  público.  Ínsita  ao  conceito  do  ato  de  autorização  é  a  ideia  de 
precariedade  e  de  discricionariedade,  o  que  jamais,  na  linha  de 
argumentação  até  aqui  expendida  para  o  caso  dos  autos,  poderia 
corresponder às diretrizes constitucionais. 

Observe-se que o emprego atécnico do vocábulo “autorização” não é 
exclusivo  do  legislador  ordinário.  Também  o  Constituinte,  quando 
disciplinou  à  autorização  para  o  exercício  de  atividade  econômica,  a 
exemplo  do  que  dispõe  o  art.  170,  parágrafo  único,  o  fez  de  forma a 
equiparar o ato à licença, porquanto a autorização, nessas hipóteses, não é 
discricionária. Assim, como aduz Marçal Justen Filho, “é indispensável 
identificar o sentido jurídico atribuído ao vocábulo ‘autorização’ em cada 
caso  concreto”,  devendo  o  intérprete  “determinar  se  existe  ou  não 
competência  discricionária  da  autoridade  administrativa  para  decidir, 
independentemente da denominação jurídica adotada” (JUSTEN FILHO, 
Marçal.  Curso  de  Direito  Administrativo.  5ª  ed.  rev.  e  atual.  São  Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 357). 

No caso da norma impugnada nesta ADI, é inegável que o vocábulo 
“autorizado”  jamais  permitiria  à  Administração,  discricionariamente, 
impedir a exibição de qualquer programa, ainda que sem a classificação 
indicativa ou mesmo em desacordo com ela. A solução, nessas hipóteses, 
é sempre o regime ulterior de responsabilização, para que não se tolere 
ilegal  restrição à liberdade de expressão.  Não se pode permitir,  ainda, 
que, sob a legítima necessidade de proteção de crianças e adolescentes, 
seja  restabelecida  qualquer  forma  de  censura  prévia,  o  que  implica 
afastar, na polissemia que o emprego atécnico do vocábulo “autorizado” 
permite, o sentido que a ela se reporta. É preciso, portanto, afastar em 
definitivo a ilusão de que o Estado deve impor o que é melhor para a 
sociedade, como adverte Milton Nascimento, em “De Magia, de Dança e 
Pés”, de 1980 (BOTAS, Paulo; e BLANCO, Pedro Sol. O Tau da travessia: a  
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teopoética de Milton Nascimento. Caderno Ciência e Fé. Vol. 1. N. 2. 2013):

“A pulsação do mundo é o coração da gente
O coração do mundo é a pulsação da gente

Ninguém nos pode impor, meu irmão
O que é melhor pra gente”.

Embora o dissenso seja pontualmente limitado à técnica de controle 
abstrato, há uma importante consequência prática. No voto do e. Relator, 
o reconhecimento de nulidade integral da expressão “em horário diverso 
do  autorizado”  mantém,  como  Sua  Excelência  reconheceu,  a 
possibilidade de se cominar multa para a exibição de programação sem a 
classificação  indicativa.  Inexistiria,  no  entanto,  remédio  adequado  à 
proteção do interesse moral das crianças, quando houvesse a veiculação 
de  programação  que  fosse  exibida  fora  do  horário  indicado  para  o 
público infantil ou que desrespeitasse a classificação proposta. 

Na linha do que até aqui se sustentou, a previsão desse remédio é 
compatível com a Constituição Federal e é consentânea, como visto, com 
a prática protetiva de diversos países. Por isso, o vocábulo “autorizado” é 
nulo  apenas  no  sentido  que  permitiria  ao  poder  público, 
discricionariamente,  impedir  a  exibição  de  programa  de  televisão. 
Quando, porém, remete à faixa de horário “divisor de águas”, prevista 
pelo art. 76 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é compatível com a 
Carta Maior. Assim, da exibição de programa sem classificação indicativa, 
em desacordo com ela,  ou fora do horário indicado para a exibição,  é 
cabível  a  sanção  prevista  pelo  art.  254  do  ECA,  como,  a  título  de 
comparação, o fez por diversas vezes o  Office of Communications  (Ofcom) 
no Reino Unido e a Federal Communications Commission (FCC) nos Estados 
Unidos. Ressalte-se que, quanto a esta última agência, a própria Suprema 
Corte Americana,  no caso  FCC v.  Pacifica  Foundation,  reconheceu como 
legítima a atuação da FCC na defesa do interesse moral das crianças. 

Finalmente, no que se refere à declaração de inconstitucionalidade 
dos demais dispositivos do art. 254, acompanho o e. Relator para assentar 
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que a previsão legal de sanção dá cumprimento, ao invés de afrontar, o 
dispositivo que regula a liberdade de expressão. Isso porque, no sistema 
de  controle  posterior,  as  medidas  de  proteção  não  apenas  devem  ser 
garantidas  pelo  judiciário  por  meio  do  competente  remédio,  como 
também devem constar de lei. A essas razões, caberia ainda acrescentar 
que a tipificação legal das sanções aplicáveis às emissoras de radiodifusão 
é,  também, exigência do Pacto de São José da Costa Rica,  conforme já 
reconheceu a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Ricardo 
Canese  vs.  Paraguai,  sentença  de  31  de  agosto  de  2004,  e  da  própria 
Constituição,  conforme previsão expressa do Texto Constitucional  (art. 
220, § 3º. II).

Com  essas  considerações,  acompanho  o  e.  Relator  Ministro  Dias 
Toffoli  para  julgar  procedente  a  presente  ação  direta  de 
inconstitucionalidade, e o faço a fim de dar interpretação conforme, sem 
redução de texto,  à  expressão “em horário diverso do autorizado”,  de 
modo a reconhecer a nulidade de qualquer interpretação que condicione 
a veiculação de espetáculos públicos por radiodifusão ao juízo censório 
da  Administração,  admitindo  apenas,  como  juízo  indicativo,  a 
classificação de programas para sua exibição nos horários recomendados 
ao público infantil.

É como voto.  
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Confirmação de Voto

05/11/2015 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

CONFIRMAÇÃO DE VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Senhor  Presidente,  como  Relator,  em  primeiro  lugar,  gostaria  de 

louvar o substancioso voto trazido pelo Ministro Edson Fachin, inclusive, 
com várias informações sobre o tratamento dado em outros países sobre o 
tema. 

Mas eu gostaria - e vai haver o pedido de vista já adiantado pelo 
Ministro  Teori - apenas de reafirmar o meu voto. E há uma substancial 
diferença na conclusão, embora Sua Excelência me acompanhe julgando 
procedente a ação, Sua Excelência, ao dar uma interpretação conforme ao 
horário diverso do autorizado,  para dar interpretação de que isso não 
seria censura,  na minha opinião,  isso continua sendo uma censura,  na 
medida em que há uma sanção que será aplicada. 

E todo o fundamento de meu voto foi no sentido de que o Estado, de 
acordo  com  a  Constituição  brasileira,  não  pode  se  imiscuir  nessa 
atividade de proibição da imprensa em relação aos programas a serem 
exibidos: sua atuação é apenas supletiva à da atuação da própria família 
na educação das crianças e dos adolescentes. 

Extraio  do  site do  próprio  Ministério  da  Justiça  a  seguinte 
informação sobre o que é a classificação indicativa: 

"(…) [I]nformação prestada às famílias sobre a faixa etária 
para a  qual  obras  audiovisuais  não se recomendam.  [E mais 
adiante]  A classificação  não substitui  o  cuidado dos  pais  -  é 
fundamentalmente  uma  ferramenta  que  pode  ser  usada  por 
eles.  Por  isso  recomendamos  que  os  pais  e  responsáveis 
assistam e conversem com os filhos sobre os conteúdos e temas 
abordados na mídia."

Isso está no site. 
Ora,  uma  classificação  indicativa  que  tem  uma  sanção  vira 
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obrigatória.  E  nós  temos  que  superar  esse  modelo  em  que  o  Estado 
substitui  a  educação  das  pessoas  de  maneira  absoluta,  tirando  e 
subtraindo a liberdade das pessoas de se autotutelarem.

Por  isso,  elogiando o belíssimo voto  trazido  pelo  Ministro  Edson 
Fachin,  reafirmo o voto anteriormente proferido e  mantenho no texto, 
evidentemente, a sanção no caso de não haver o aviso: recomendado para 
a faixa etária X, recomendado para a faixa etária Y. Se não houver essa 
recomendação no início do programa, haverá sanção.

Agora,  quanto  a  penalizar  a  emissora  por  ter  sido  o  programa 
divulgado em horário diverso do autorizado, teríamos aí  uma censura 
prévia: eu autorizo esse programa só se ele passar após às 21 horas - isto é 
uma censura prévia. Então, do ponto de vista lógico filosófico, não tem 
como dizer que não é uma censura prévia, porque haverá uma sanção.

Pedindo vênia, eu reafirmo o voto, Senhor Presidente, mais uma vez 
elogiando o belíssimo voto trazido pelo eminentíssimo Ministro  Edson 
Fachin.
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Extrato de Ata - 05/11/2015

PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
ADV.(A/S) : PAULA ANDREA FORGIONI
ADV.(A/S) : MÁRCIA LYRA BERGAMO
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E 
TELEVISÃO - ABERT
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA - ANDI
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - INESC
ADV.(A/S) : TAMARA AMOROSO GONÇALVES
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S) : FLÁVIA XAVIER ANNENBERG
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : EKATERINE SOUZA KARAGEORGIADIS E OUTRO(A/S)

Decisão: Após  os  votos  dos  Senhores  Ministros  Dias  Toffoli 
(Relator),  Luiz  Fux,  Cármen  Lúcia  e  Ayres  Britto,  julgando 
procedente  a  ação  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da 
expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 
da  Lei  nº  8.069/90,  pediu  vista  dos  autos  o  Senhor  Ministro 
Joaquim  Barbosa.  Impedido  o  Senhor  Ministro  Gilmar  Mendes. 
Falaram,  pela  Advocacia-Geral  da  União,  a  Dra.  Grace  Maria 
Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso; pelo  amicus 
curiae Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – 
ABERT, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelos  amici curiae, Agência de 
Notícias  dos  Direitos  da  Infância-ANDI,  Instituto  de  Estudos 
Socioeconômicos-INESC,  Conectas  Direitos  Humanos  e  Instituto 
Alana,  a  Dra.  Eloisa  Machado  de  Almeida,  e,  pelo  Ministério 
Público  Federal,  o  Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto 
Monteiro  Gurgel  Santos.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Cezar 
Peluso. Plenário, 30.11.2011. 

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Edson Fachin, julgando 
procedente  a  ação  direta,  dando  interpretação  conforme,  sem 
redução de texto, à expressão “em horário diverso do autorizado”, 
contida no art. 254 da Lei nº 8.069/1990, de modo a reconhecer a 
nulidade  de  qualquer  sentido  ou  interpretação  que  condicione  a 
veiculação  de  espetáculos  públicos,  por  radiodifusão,  ao  juízo 
censório da administração, admitindo apenas, como juiz indicativo, 
a  classificação  de  programas  para  sua  exibição  nos  horários 
recomendados ao público infantil, pediu vista dos autos o Ministro 
Teori  Zavascki.  Ausentes,  justificadamente,  a  Ministra  Cármen 
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Lúcia,  participando  como  palestrante  do  XVI  Encuentro  de 
Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamerica, 
em  Havana,  Cuba,  e  o  Ministro  Roberto  Barroso.  Presidência  do 
Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015.

 
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 

à  sessão  os  Senhores  Ministros  Celso  de  Mello,  Marco  Aurélio, 
Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki 
e Edson Fachin.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 

à  sessão  os  Senhores  Ministros  Celso  de  Mello,  Marco  Aurélio, 
Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki 
e Edson Fachin.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Odim Brandão Ferreira.

p/ Fabiane Pereira de Oliveira Duarte
Assessora-Chefe do Plenário
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Voto Vista

31/08/2016 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

V O T O - V I S T A

O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI: 1.  A presente  ação  direta 
contesta a validade constitucional do art. 254 da Lei 8.069/90 (estatuto da 
criança  e  do  adolescente),  que  prevê  uma escala  de  sanções,  que  vão 
desde a multa até a suspensão da programação, a que ficam sujeitas as 
emissoras de radiodifusão nas hipóteses de transmissão de conteúdo sem 
aviso de classificação ou “em horário diverso do autorizado”.

Eis o dispositivo questionado:

Art.  254.  Transmitir,  através  de  rádio  ou  televisão, 
espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de 
sua classificação:

Pena  -  multa  de  vinte  a  cem  salários  de  referência; 
duplicada  em  caso  de  reincidência  a  autoridade  judiciária 
poderá determinar a suspensão da programação da emissora 
por até dois dias.

Contesta-se,  não todo o  enunciado,  mas apenas parte  dele,  a  que 
transforma em infração a transmissão “em horário diverso do autorizado”. A 
inicial  endossa  a  tese  de  que  essa  expressão  traduziria  um  sério 
comprometimento à liberdade de expressão, com violação literal do art. 
21,  XVI,  da  CF,  além  de  incorrer  em  contravenção  com  as  garantias 
inscritas  nos  arts.  5º,  IX;  220,  caput  e  §§.  O  raciocínio  escora-se  na 
consideração  de  que,  ao  atribuir  à  União  competência  para  classificar 
diversões  públicas  e  programas  de  rádio  e  televisão  (art.  21,  XVI),  a 
Constituição  Federal  somente  teria  consentido  com  um  modelo 
regulatório bastante contido, de perfil indicativo, que, na linguagem do 
art.  220,  §  3º,  da  CF,  materializar-se-ia  apenas  em  informações  e 
recomendações, a serem disponibilizadas para a proteção da família, mas 
jamais  em  sanções  como  as  impostas  pela  norma  atacada,  cuja 
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Voto Vista

ADI 2404 / DF 

coatividade teria carga própria de censura. Nas palavras do requerente, 
“a lei não pode, sem gravíssima ofensa à Constituição, transformar a classificação  
indicativa ou informativa em ato de permissão ou autorização, de modo a criar  
hipóteses de proibição para impor penalidades” (fl. 05).

O pedido recebeu acolhida no voto do Relator, o Min. Dias Toffoli, 
que  também  afastou  todas  as  preliminares  de  não  conhecimento 
suscitadas no processo. Explorando o tema, Sua Excelência salientou que 
a  liberdade  de  expressão  dos  meios  de  comunicação  e  a  proteção  da 
criança e do adolescente foram tratados pela Constituição com regras de 
sopesamento  próprias,  representadas  no  sistema  de  classificação 
indicativa.  Demonstrou  que  a  lógica  desse  sistema  está 
constitucionalmente estruturada na valorização do papel de supervisão 
parental (art. 226, § 7º, da CF), cabendo aos pais o protagonismo na tutela 
de seus dependentes contra conteúdos inapropriados. O papel do Estado, 
nesse  contexto,  estaria  apenas  em  garantir  aos  responsáveis  o 
conhecimento  das  informações  necessárias  para  a  supervisão  dos 
conteúdos exibidos em ambiente doméstico.

Na conclusão, o Relator asseverou não haver, no texto constitucional, 
qualquer regra excepcionadora da liberdade de expressão que legitime 
intervenção  administrativa  sancionatória  sobre  o  conteúdo  das 
transmissões de rádio e televisão. Não seria lícito, nesse sentido, cogitar 
de licença ou qualquer tipo de autorização prévia para a veiculação de 
conteúdo em determinado horário, porquanto a competência estatal seria 
meramente  indicativa,  o  que  tornaria  inviável  a  previsão  de  qualquer 
reprimenda.

Nesse particular, o Min. Dias Toffoli observou o seguinte:

“No  meu  sentir,  a  expressão  impugnada  incide, 
inegavelmente, nas definições acima citadas. Há, sim, censura 
prévia,  já  revelada  na  necessidade  de  submissão  da 
programação  de  rádio  e  de  televisão  à  autoridade 
administrativa,  a  qual,  por  sua  vez,  não  apenas  exercerá  a 
classificação indicativa, no sentido de informar a faixa etária e 
os  horários  aos quais  não se recomend[a]  (conforme prevê a 
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Voto Vista

ADI 2404 / DF 

Constituição),  mas  de  impor  e  condicionar,  prima  facie ,  a 
veiculação da programação no horário autorizado, sob pena de 
incorrer em ilícito administrativo. 

O que se faz, nesse caso, não é classificação indicativa, mas 
restrição prévia à liberdade de conformação das emissoras de 
rádio  e  de  televisão,  inclusive  acompanhada  de  elemento 
repressor,  de punição.  O que se diz é:  a  programação X não 
pode ser  transmitida  em horário  diverso  do  autorizado  pela 
autoridade administrativa, sob pena de pagamento de multa e 
até de suspensão temporária da programação da emissora no 
caso de reincidência. O que seria isso senão ato de proibição, 
acompanhado, ainda, da reprimenda? 

Esse  caráter  autorizativo,  vinculativo  e  compulsório 
conferido pela norma questionada ao sistema de classificação, 
data venia , não se harmoniza com os arts. 5º, IX; 21, inciso XVI; 
e 220, § 3º, I, da Constituição da República. 

Pode-se  questionar,  naturalmente,  que,  na  ausência  de 
sanção, de que adiantaria o exercício da classificação indicativa? 
Não haveria, nesse caso, contumaz desrespeito pelas emissoras 
com a transmissão de programas fora do horário recomendado? 

Ora, não se discorda aqui do direito à programação sadia , 
reconhecido  expressamente  pelo  art.  221  da  Constituição 
Federal. Mas também não se pode partir do pressuposto de que 
as emissoras de televisão, na escolha de sua programação, são, a 
priori ,  nocivas  à  população  infanto-juvenil,  merecendo,  por 
isso, ser tuteladas pelo Estado, o qual deve determinar o que é 
ou  não  adequado  para  determinada  grade  horária  da  sua 
programação. Segue-se, assim, lógica inversa: com o receio de 
abusos, restringe-se a garantia da liberdade de conformação da 
programação  das  emissoras,  as  quais  devem  seguir  os 
parâmetros  e  os  padrões  que  o  Estado,  como  oráculo  da 
moralidade, impõe. 

Ora,  Senhores Ministros,  toda a lógica  constitucional  da 
liberdade  de  expressão,  da  liberdade  de  comunicação  social, 
volta-se para a mais absoluta vedação dessa atuação estatal. 

Como ressaltado pelo Ministro  Celso de Mello , em seu 
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voto na ADI nº 392/DF, recitando Hugo Lafayette Black: 
‘Não é  difícil,  a  mentes  engenhosas,  cogitar  e 

inventar  meios  de  fugir  até  das  categóricas 
proibições  da  Primeira  Emenda  [referindo-se  a 
liberdade  de  expressão  da  Constituição  norte-
americana] (...) A censura, mesmo sob o pretexto de 
proteger o povo contra livros, peças teatrais e filmes 
julgados obscenos por outras pessoas, demonstra um 
receio de que o povo não seja capaz de julgar por si 
(...)  Não nos  deveríamos jamais esquecer  de que a 
linguagem  clara  da  Constituição  reconhece  ser  a 
censura inimiga mortal da liberdade e do progresso, 
e de que a Constituição a proíbe.’

Como  salientam  Canotilho  e  Jónatas  Machado,  uma 
proteção constitucional robusta da liberdade de expressão no 
seio de uma sociedade democrática não assenta no postulado 
de  que  a  comunicação  é  sempre  inócua  e  inofensiva, 
justificando-se, prima facie , mesmo em casos em que a mesma 
se reveste de um caráter socialmente provocatório, ofensivo e 
mesmo danoso (op. cit., p. 16). 

Não há, sequer, como defender a ideia paternalista de que, 
no caso da televisão aberta, e diante da dificuldade em se ter a 
presença dos pais o tempo todo ao lado dos filhos, se justificaria 
a proibição de transmitir a programação em horário diverso do 
classificado. 

Ora, não é esse o sentido constitucional da classificação 
indicativa, e não é esse o papel do Estado, que não deve atuar 
como protagonista na escolha do que deve ou não ser veiculado 
em  determinado  horário  na  televisão.  Não  deve  o  Poder 
Público, no afã de proteger suposto bem jurídico maior, intervir, 
censurar, ou dizer aos pais e aos responsáveis se determinada 
programação alcança ou não padrões de moralidade. 

Sem falar que, nesse ponto, os agentes administrativos do 
Ministério da Justiça que realizam a classificação indicativa são 
igualmente falíveis, tanto quanto às emissoras. Como já havia 
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indagado  Karl  Marx,  as  deficiências  nacionais  de  uma  imprensa  
livre  não  são  iguais  às  deficiências  nacionais  dos  censores? (  A 
liberdade de Imprensa . Porto Alegre: L&PM Editores, 1980. p. 
25). 

Com  efeito,  quem  não  se  lembra,  por  exemplo,  do 
episódio no qual o Ministério da Justiça classificou o programa 
Big  Brother  da  TV Globo  como Livre,  sem restrição  a  faixas 
etárias, podendo, por isso, ir ao ar em qualquer horário. 

Não deve o Estado substituir os pais na decisão sobre o 
que podem ou não os filhos assistir na televisão ou ouvir no 
rádio. Deve, sim, o Estado dotar os pais, as famílias, a sociedade 
como  um  todo,  dos  meios  eficazes  para  o  exercício  desse 
controle,  para  que  eles  possam,  inclusive,  se  envolver  na 
discussão  e  na  decisão  sobre  o  que  veiculado,  seja  com  a 
informação sobre a programação, seja por meio de mecanismos 
eletrônicos de seleção ou dos meios legais para que busquem no 
Poder  Judiciário  o  controle  de  qualidade  dos  programas 
exibidos.”

A  posição  do  Relator  ganhou  adesão  dos  Ministros  Luiz  Fux, 
Cármen Lúcia  e  Ayres  Britto,  após o  que pediu vista  o  Min.  Joaquim 
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Min.  Fachin  apresentou  voto-vista  com  solução  diversa  para  a  causa. 
Embora tenha endossado muitos dos argumentos do Relator,  inclusive 
aqueles  que  rechaçavam  o  conhecimento  da  inicial,  Sua  Excelência 
entendeu de prover o pedido em menor extensão, dando ao dispositivo 
impugnado interpretação conforme, sem redução de texto, para excluir 
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classificação  de  programas  para  sua  exibição  nos  horários  recomendados  ao  
público infantil”.
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matéria se insere, o Min. Edson Fachin lembrou que, de um modo geral, 
os  órgãos  de  proteção  dos  direitos  humanos  –  dentre  eles  a  Corte 
Interamericana de Direitos  Humanos –  condenam medidas  estatais  de 
proibição  de  exibição  de  conteúdo,  entendimento  que  deveria  ser 
prestigiado neste julgamento.

Todavia,  enfatizou a  existência de recomendações  (a  exemplo das 
Guidelines  for  Broadcasting  Regulation  –  editadas  pela  Unesco)  que, 
diante das dificuldades de controle do acesso de crianças ao conteúdo 
veiculado  por  meio  de  radiodifusão,  reconhecem  a  importância  do 
estabelecimento de um horário “divisor de águas” como única medida 
idônea para efetivar a proteção moral das crianças. Tendo em vista essas 
orientações  e  a  diretriz  interpretativa  constante  do  art.  227  da 
Constituição  Federal,  Sua  Excelência  entendeu  que  o  sistema 
classificatório  não seria  a  única  alternativa  admitida  pela  Constituição 
Federal para a proteção moral das crianças. Também o estabelecimento de 
restrições de horário, tal como a faixa de “horário recomendado”, referida 
pelo  art.  254 do  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  seria  legítima, 
inclusive quando coadjuvada pela previsão de sanções direcionadas às 
emissoras que descumprissem as limitações de horário estipuladas.  

O que seria vedado, nos termos da Constituição, seria a proibição de 
veiculação de programas, mas não a aplicação de sanções a posterior pelo 
descumprimento  das  faixas  de  “horário  recomendado”.  É  como  ficou 
sintetizado ao final do voto-vista:

“No caso da norma impugnada nesta ADI, é inegável que 
o  vocábulo  ‘autorizado’  jamais  permitiria  à  Administração, 
discricionariamente, impedir a exibição de qualquer programa, 
ainda  que  sem  a  classificação  indicativa  ou  mesmo  em 
desacordo  com  ela.  A solução,  nessas  hipóteses,  é  sempre  o 
regime  ulterior  de  responsabilização,  para  que  não  se  tolere 
ilegal restrição à liberdade de expressão. (…)

(…) No voto do e. Relator, o reconhecimento de nulidade 
integral  da  expressão  ‘em  horário  diverso  do  autorizado’ 
mantém, como Sua Excelência reconheceu, a possibilidade de se 
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cominar  multa  para  a  exibição  de  programação  sem  a 
classificação  indicativa.  Inexistiria,  no  entanto,  remédio 
adequado à proteção do interesse moral das crianças, quando 
houvesse a veiculação de programação que fosse exibida fora 
do  horário  indicado  para  o  público  infantil  ou  que 
desrespeitasse a classificação proposta.

Na linha do que até aqui se sustentou, a previsão desse 
remédio  é  compatível  com  a  Constituição  Federal  e  é 
consentânea,  como visto,  com a prática protetiva de diversos 
países.  Por  isso,  o  vocábulo  ‘autorizado’  é  nulo  apenas  no 
sentido que permitiria ao poder público,  discricionariamente, 
impedir a exibição de programa de televisão. Quando, porém, 
remete à faixa de horário ‘divisor de águas’, prevista pelo art. 
26 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é compatível com a 
Carta Maior. Assim, da exibição de programa sem classificação 
indicativa, em desacordo com ela, ou fora do horário indicado 
para  a  exibição,  é  cabível  a  sanção  prevista  pelo  art.  254 do 
ECA, como, a título de comparação, o fez por diversas vezes o 
Office  of  Communications (Ofcom) no Reino Unido e  a  Federal  
Communications  Commission (FCC)  nos  Estados  Unidos. 
Ressalte-se  que,  quanto  a  esta  última  agência,  a  própria 
Suprema Corte Americana, no caso  FCC v. Pacifica Foundation, 
reconheceu  como  legítima  a  atuação  da  FCC  na  defesa  do 
interesse moral das crianças.”

Para analisar melhor as singularidades trazidas pelo voto-vista, pedi 
vista do caso.

2. Não se pode negar que o art. 227 da Constituição Federal veicula 
um mandado de proteção moral às crianças e aos adolescentes, inclusive 
em relação a conteúdo inapropriado eventualmente transmitido via de 
radiodifusão.  Todavia,  conforme  expôs  o  Min.  Dias  Toffoli,  o  texto 
constitucional  formatou  um  modelo  de  composição  específico  para 
acomodar  essa  incumbência  estatal  sem  prejuízo  da  liberdade  de 
expressão das emissoras, ao prever, em linguagem sempre homogênea, 
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que  a  competência  da  União  para  classificar  programas  de  rádio  e 
televisão tem “efeito indicativo” (art. 21, XVI), cabendo ao Poder Público, 
por  lei  federal,  apenas  “informar”  sobre  a  natureza  das  diversões  e 
espetáculos  públicos,  “recomendando”  os  horários  em  que  sua 
apresentação  se  mostre  inadequada  (art.  220,  §  3º,  I)  e  estabelecendo 
meios para que a família possa se defender das programações de rádio e 
televisão (art. 220, § 3º, II).

Trata-se, portanto, de um modelo de regulação nitidamente tarifado, 
de cláusulas fechadas, que não admite o exercício das faculdades clássicas 
do  poder  de  polícia  do  Estado,  senão  que  lhe  impõe  um  dever  de 
colaboração com as famílias, a ser viabilizado pela oferta da classificação 
indicativa,  a  partir  da  qual  os  pais  ou responsáveis  poderão  tutelar  o 
conteúdo  acessível  pelos  menores  de  idade.  Este  paradigma 
constitucional de atuação do poder público não se compraz com medidas 
de conteúdo sancionatório,  sob pena de transformar a  “indicação” em 
“obrigação”  para  as  emissoras  de  radiodifusão.  Diante  da  solidez  da 
mensagem  constitucional,  é  indiferente  que  as  sanções  por 
descumprimento das faixas de “horário recomendado” sejam aplicadas a  
priori ou a posteriori. O operador deontológico que está no pressuposto da 
sanção será o mesmo: uma proibição!

Em matéria tão sensível, como é o caso da liberdade de expressão, a 
prudência não deve deixar margens de negociação semântica abertas ao 
autoritarismo estatal.  O  texto  constitucional  buscou ser  inequívoco  no 
tema, razão pela qual  não é possível manter a legitimidade de sanções 
administrativas  aplicadas  pela  exibição  de  conteúdo  fora  da  faixa  de 
horário recomendada.

Deve-se reconhecer que o modo como, em geral, tem sido veiculada 
ao público a informação sobre a classificação indicativa a que se refere o 
art. 220, § 3º da Constituição, notadamente no que se refere a programas 
televisivos,  é  manifestamente  ineficiente,  a  ponto  de,  na  prática,  não 
produzir  qualquer  resultado  significativo.  Isso  certamente  reclama 
medidas  no  sentido  de  aperfeiçoar  o  sistema,  para  que  a  informação 
chegue efetivamente aos destinatários, sob pena de tornar letra morta o 
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disposto naquele preceito constitucional. Todavia, não é disso que trata o 
art. 254, § único  da Lei 8.069/90 (estatuto da criança e do adolescente), 
cuja ilegitimidade, como se fez ver, tem causa diferente. 

3.  Com  essas  breves  considerações,  julgo  procedente  o  pedido 
formulado na presente ação direta, nos termos propostos pelo Relator. É o 
voto.
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Esclarecimento

31/08/2016 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Em meu voto, se me permite, Senhor Presidente, eu mencionei o que 

ora  coloca como advertência,  em seu voto,  o  eminente  Ministro  Teori 
Zavascki,  no sentido de um apelo ao órgão regulador do Executivo a 
respeito do tema: para que adotem medidas visando a uma permanente 
advertência a respeito da recomendação ao longo de toda a programação.
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Antecipação ao Voto

31/08/2016 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

A  SENHORA  MINISTRA  ROSA  WEBER  - Senhor  Presidente, 
trouxe voto escrito  e  requeiro sua  juntada aos  autos.  Embora endosse 
premissas e  observações feitas pelo eminente Relator, peço vênia a Sua 
Excelência para  acompanhar, em divergência pontual,  a  interpretação 
conforme defendida pelo Ministro Fachin.
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Voto - MIN. ROSA WEBER

31/08/2016 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

VOTO

A  Senhora  Ministra  Rosa  Weber:  Cuida-se  de  Recurso 
Extraordinário,  admitido  por  esta  Corte  Suprema  sob  o  regime  da 
repercussão geral, diante dos interesses jurídicos, políticos, econômicos e 
sociais envolvidos, nos termos do art. 102, § 3º, da CF/1988 e da legislação 
processual civil. 

O autor, partido político com representação no congresso nacional, 
possui legitimidade para a propositura desta ADI, nos termos do artigo 
103, inciso VIII, da Constituição Federal, e do art. 2º, inciso VIII, da Lei  
9.868/99, conforme comprovação acostada aos autos (certidões do TSE e 
da  Câmara  dos  Deputados).  Em  se  tratando  de  um  dos  legitimados 
universais,  prescinde-se,  no  caso,  da  comprovação  de  pertinência 
temática. Conheço da Ação Direta de Inconstitucionalidade, presentes os 
pressupostos de admissibilidade.

No  mérito,  o  problema  inerente  a  esta  Ação  Direta  de 
Inconstitucionalidade,  em  linha  hermenêutica,  gira  em  torno  da 
interpretação constitucional relativa à compatibilidade vertical do artigo 
254 da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente1) com a 
Constituição Federal. Esta Suprema Corte, guardiã e intérprete maior da 
Carta Magna,  há de definir  se é constitucional  ou não a imposição de 
penalidade em caso de transmissão “através de rádio ou televisão, [de]  
espetáculo  em  horário  diverso  do  autorizado  ou  sem  aviso  de  sua  
classificação”.

Em síntese, o autor afirma em sua petição inicial que a Constituição 
Federal  estabelece  a  competência  da  União  para  legislar  sobre 
classificação para “efeito indicativo”, e não para “efeito proibitivo”, nos 

1 Eis  o  teor  do dispositivo  impugnado:  “Art.  254.  Transmitir,  através de rádio  ou 

televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem aviso de sua classificação: 

Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a 

autoridade judiciária poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até 

dois dias.”
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Voto - MIN. ROSA WEBER

ADI 2404 / DF 

termos do artigo 21, inciso XVI da Carta Magna2, e que o artigo 220, § 3º, 
inciso  II,  da  mesma Constituição3 não  autoriza  a  disciplina  normativa 
prevista no artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, vedado, 
que  o  “intérprete  substitu[a]  constitucionalidade  por  qualquer  pretensa  
moralidade”, não admitida, portanto, “censura” ou “proibição”.

O  Ministério  Público  Federal,  em  parecer  da  lavra  da 
Subprocuradora da República Debora Macedo Duprat de Britto Pereira, 
opina em preliminar pelo não conhecimento da ação, ao fundamento de 
que  insuficiente a impugnação feita apenas ao artigo 254 do Estatuto, que 
não seria “uma ilha isolada no controle da liberdade dos meios de comunicação”, 
com ligação também com os artigos 74, 75 e 76 do mesmo estatuto4, e no 
mérito se manifesta pela improcedência dos pedidos, ao argumento de 
que “em uma sociedade democrática, o estabelecimento de regras proporcionais  
para o exercício da liberdade de expressão é medida necessária paras assegurar  
outros bens constitucionalmente protegidos, dentre os quais a saúde e a moral da  
criança e do adolescente, tendo em vista a sua peculiar condição de ser humano  

2 Eis  o  teor  dos  dispositivos  mencionados:  “Art.  21.  Compete  à  União:  (...)  XVI  - 

exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de 

rádio e televisão;”

3 Eis o teor dos dispositivos mencionados: “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. (...) § 3º Compete à 

lei  federal:  (...)  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.”

4 Eis o teor dos dispositivos mencionados: 

“Art.  74.  O  poder  público,  através  do  órgão  competente,  regulará  as  diversões  e 

espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 

recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada.

Art.  75.  Toda  criança  ou  adolescente  terá  acesso  às  diversões  e  espetáculos  públicos 

classificados como adequados à sua faixa etária.

Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para 

o público infanto juvenil,  programas com finalidades educativas,  artísticas,  culturais e 

informativas.”

2 

Supremo Tribunal Federal
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em desenvolvimento”.
Em julgamento iniciado em 2011,  o Relator,  Ministro Dias Toffoli, 

votou no sentido da procedência da ADI apenas para o efeito de “declarar  
a  inconstitucionalidade  da  expressão  ‘em  horário  diverso  do  autorizado’  
contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90”, à premissa, aportada pelo Ministro 
Ayres Brito quando do julgamento da ADPF nº 130,  de que a lógica da 
Constituição Federal impõe que  eventuais abusos detectados no mau uso 
da  liberdade  de  manifestação  do  pensamento,  de  informação  e  de 
expressão, sejam  aferidos caso a caso, "pois esse modo casuístico de aplicar a  
Lei Maior é a maneira mais eficaz de proteção dos superiores bens jurídicos da  
liberdade  de  manifestação  do  pensamento  e  da  liberdade  de  expressão  lato  
sensu".  

O  Ministro Edson Fachin apresentou pontual dissenso, ao propor, 
exclusivamente quanto à expressão “em horário diverso do autorizado”, 
interpretação conforme a constituição (sem redução de texto), em lugar 
da declaração de inconstitucionalidade, para que se reconheça “a nulidade  
de qualquer interpretação que condicione a veiculação de espetáculos públicos por  
radiodifusão ao juízo censório da Administração, admitindo, apenas, como juízo  
indicativo,  a  classificação  de  programas  para  sua  exibição  nos  horários  
recomendados ao público infantil”.

Divido o voto em tópicos, para melhor permitir sua compreensão, 
tratando, sequencialmente, da (I) Delimitação do escopo desta decisão, do 
(II) Da Classificação indicativa, e (III) Conclusão.

I - DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DESTA DECISÃO

Rememoro que se trata de  Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
proposta  pelo  Partido  Trabalhista  Brasileiro  –  PTB,  arguindo  a 
inconstitucionalidade  do  artigo  254  da  Lei  nº  8.069/1990  (Estatuto  da 
Criança  e  do  Adolescente),  preceito  normativo  inserido  nas  infrações 
administrativas  do  ECA,  especificamente  a  expressão  “em  horário 
diverso do autorizado”,  a  possibilitar,  em tese,  o  exercício  de censura 
sobre a transmissão de espetáculo por meio de rádio ou televisão.
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Como  pano  de  fundo  tem-se  discussão  referente  à  liberdade  de 
expressão, de informação, de manifestação do pensamento, e o papel da 
família e do Estado na formação dos que assistem TV e ouvem rádio, 
como entretenimento ou informação. 

Neste  campo,  expressivos  os  dados  estatísticos  da  “Pesquisa 
Brasileira de Mídia 2015” (PBM 2015)”5, reveladores dos hábitos médios 
dos  brasileiros  entrevistados,  projetando  proporções  e  padrões  de 
comportamento generalizáveis.  A referida pesquisa aponta a  televisão 
como  o  meio  de  comunicação  preponderante,  e  indica  permanecer,  o 
cidadão brasileiro, em média, cinco horas do seu dia conectado à internet, 
e serem os jornais os veículos mais confiáveis para os entrevistados. 

Dentre  os  mais  de  18  mil  entrevistados,  aproximadamente  95% 
afirmou assistir televisão, muito embora o número daqueles que tenham 
esse hábito diário represente 73%, dos cidadãos, que gastam em média 
4h31 por dia expostos ao televisor, de 2ª a 6ª-feira, e 4h14 nos finais de 
semana  (números  superiores  aos  dados  da  pesquisa  anterior,  que 
registrou, respectivamente, 3h29 e 3h32). Neste particular, observo ainda:

“O tempo de exposição à televisão sofre influência do gênero, da  
idade e da escolaridade. De 2ª a 6ª-feira, as mulheres (4h48) passam  
mais horas em frente à TV do que os homens (4h12). 

Os brasileiros  de  16 a  25  anos  (4h19)  assistem cerca de 
uma hora a menos de televisão por dia da semana do que os 
mais velhos, acima dos 65 anos (5h16). 

O televisor fica mais tempo ligado na casa das pessoas com até a  
4ª  série  (4h47)  do  que  no  lar  das  pessoas  com  ensino  superior  
(3h59).”6

Nessa linha, o controle da programação depende da formação, do 

5 BRASIL.  Presidência  da  República.  Secretaria  de  Comunicação  Social.  Pesquisa 

brasileira  de  mídia  2015:  hábitos  de  consumo  de  mídia  pela  população  brasileira.  – 

Brasília: Secom, 2014.

6 BRASIL.  Presidência  da  República.  Secretaria  de  Comunicação  Social.  Pesquisa 

brasileira  de  mídia  2015:  hábitos  de  consumo  de  mídia  pela  população  brasileira.  – 

Brasília: Secom, 2014, p. 7.
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gênero  e  da  idade  da  audiência,  dados  a  serem  considerados  em 
perspectiva por esta Suprema Corte para decidir os pedidos deduzidos 
nesta  ADI,  em  se  tratando,  reitero,  do   meio  de  comunicação  mais 
utilizado.

Além disso, é preciso recordar que a previsão contida no art. 258 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente,  Lei  Federal  publicada em 1990, 
repete em parte disposição normativa que já constava do antigo Código 
de Menores de 1979 (artigos 65 e 66, da Lei Federal nº 6697/1979)7, mas 
inexistente  no  Código  de  Menores  de  1926 (Decreto  nº  5083/1926),  e 
também na Consolidação das Leis de Assistência e Proteção a Menores 
de 1927 (Decreto nº 17.943-A/1927).

II - DA CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

Registrados  o  âmbito  de  alcance  e  o  escopo  da  decisão,  ressalto 
alguns  dados  pertinentes  à  classificação  indicativa,  que  representa 
política pública de Estado, realizada pela Secretaria Nacional de Justiça, 
do Ministério da Justiça,  e se encontra regulamentada pela  Portaria nº 
368,  de  11  de  fevereiro  de  2014,   sujeitando  alguns  espetáculos  à 
classificação indicativa, conforme artigos 3º e 4º, que abaixo reproduzo.

Sujeitos à classificação indicativa:

“I  -  obras  audiovisuais  destinadas  à  televisão  e  aos 
mercados de cinema e vídeo doméstico;

II - jogos eletrônicos e aplicativos; e

7 Eis o teor dos dispositivos mencionados: 

“Art. 65. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em faixa de horário diversa 

da autorizada ou sem aviso de sua classificação. Pena - multa de dez a cinqüenta valores 

de referência, aplicando-se o dobro na reincidência.

Art. 66. Exibir, no todo ou em parte, filme, cena, peça, amostra ou congênere, bem como 

propaganda comercial  de qualquer  natureza,  cujo  limite  de proibição esteja  acima do 

fixado para os menores admitidos ao espetáculo. Pena - multa de meio a dois valores de 

referência. Parágrafo único. A pena poderá ser cumulada com a suspensão da exibição ou 

do espetáculo, no caso de inobservância da classificação fixada pelo Serviço Federal de 

Censura.”
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III - jogos de interpretação de personagens.”

Não sujeitos à classificação indicativa:

“I  -  exibições  ou  apresentações  ao  vivo,  abertas  ao 
público, tais como as circenses, teatrais e shows musicais;

II - competições esportivas;
III - programas e propagandas eleitorais;
IV - propagandas e publicidades em geral; e
V - programas jornalísticos.”

Destaco que as classificações indicativas levam em conta as temáticas 
de sexo e nudez (art. 12, I), violência (art. 12, II) e drogas (art. 12, III), e a 
título  indicativo  se  dividem  nas  categorias  de  análise  prévia8 e 
autoclassificação9.  Vale  dizer,  permite-se  uma  classificação  das  obras 
prévia à exibição e outra posterior, de caráter confirmatório, considerados 
seis  tipos diferentes de categorias:  (i) livre;  (ii) não recomendada para 
menores de dez anos; (iii) não recomendada para menores de doze anos; 
(iv) não  recomendada  para  menores  de  catorze  anos;  (v) não 
recomendada para  menores de dezesseis anos; e (vi) não recomendada 
para menores de dezoito anos.

Nessa linha,  a  hipótese não é de censura propriamente dita,  pelo 
menos  de  forma  explícita  ,  uma  vez  que  a  classificação  não  leva  à 
proibição de veiculação dos programas, mas apenas à sua adequação a 
determinado horário. 

As obras, por sua vez,  são classificadas em três faixas distintas de 
veiculação,  com  alteração  apenas  do  horário:  faixa  de  proteção  à 

8 Como  análise  prévia,  conforme  artigo  2º,  inciso  I,  da  Portaria  nº  368,  de  11  de 

fevereiro  de  2014,  do  Ministério  da  Justiça,  significa:  “processo  padrão  de  classificação 

indicativa  adotado  pelo  Ministério  da  Justiça  antes  da  disponibilização  da  obra  ao 

público”.

9 Como análise  prévia,  conforme artigo  2º,  inciso  II,  da  Portaria  nº  368,  de  11  de 

fevereiro de 2014, do Ministério da Justiça, significa: “atribuição da classificação indicativa 

pelo responsável pela obra, a ser confirmada ou não pelo Ministério da Justiça”.
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criança10; faixa de proteção ao adolescente11; e, faixa adulta12.
Trata-se sem dúvida de tema sensível, no que tangencia a censura, 

ou a caracteriza de forma oblíqua, uma vez não prevista a proibição como 
tal de veiculação de  espetáculo ou obra, em jogo apenas, em princípio,  a 
adequação  de  programas  a  horários  específicos,  presente  inclusive  a 
possibilidade de os responsáveis sublimarem a classificação atribuída, ou 
a autoclassificação reconhecida pelos autores da obra.

Diversa,  nessa  linha,   a  presente  hipótese  de  outras,  de  triste 
memória, em que proibida a circulação e  reprodução de livros e obras 
cinematográficas e musicais. 

De pontuar, ainda, que, embora não comporte  o atual estado da arte 
incentivo a pensamento único, a eugenia, ou a higiene social e mental, 
como na Constituição de 1934 (art. 138)13, a vigente ordem constitucional 
estatui terem o Estado e a família  o dever de velar pela educação, direito 
de  todos,  com  a  colaboração  da  sociedade,  a  teor  do  art.  205  da  Lei 
Fundamental.

Dúvida  não  há  de  que  a  ordem  jurídica  instituída  não  autoriza 

10 Na faixa de proteção à criança, um horário de veiculação: “das seis às vinte horas: 

exibição de obras classificadas como livres ou não recomendadas para menores de dez 

anos”.

11 Na faixa de proteção adolescente, três horários de veiculação:

a) a partir  das vinte horas: exibição de obras classificadas como não recomendadas para 

menores de doze anos ou com classificação inferior;

b) a partir das vinte e uma horas: exibição de obras classificadas como não recomendadas 

para menores de catorze anos ou com classificação inferior;

c)  a partir das vinte e duas horas: exibição de obras classificadas como não recomendadas 

para menores de dezesseis anos ou com classificação inferior”

12 Na faixa adulta: “de vinte e três às seis horas: exibição de obras classificadas como 

não recomendadas para menores de dezoito anos ou com classificação inferior”.

13 Eis  a redação da norma prevista  na Constituição de 1934:  “Art 138 -  Incumbe à 

União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: (...) b) estimular a  

educação  eugênica;  (...)  f)  adotar  medidas  legislativas  e  administrativas  tendentes  a 

restringir  a  moralidade  e  a  morbidade  infantis;  e  de  higiene  social,  que  impeçam  a 

propagação das doenças transmissíveis;  g) cuidar da higiene mental e incentivar a luta 

contra os venenos sociais”.
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exercício  de  censura  prévia  (artigos  5º,  inciso  IX,  e,  220,  §  2º,  da 
Constituição Federal de 1988),  nem que lei contenha “dispositivo que  
possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística  
em qualquer veículo de comunicação social”, a teor do art. 220, § 1º, da 
Magna Carta. Isso não significa, todavia, não possa o Estado (aliás, deve) 
se preocupar com a faixa de adequação dos programas e espetáculos a 
serem  transmitidos,  realizando  classificação,  ou  permitindo  a 
autoclassificação, de modo meramente indicativo.

O cuidado prioritário a crianças e adolescentes atende o comando da 
Constituição Federal, que impõe deveres de proteção. É o que emerge do 
seu art. 227,  in verbis:

“Art.  227. É dever da família,  da sociedade e do Estado 
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade,  o  direito  à  vida,  à  saúde,  à  alimentação,  à 
educação,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária,  além  de  colocá-los  a  salvo  de  toda  forma  de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”

Permitir  que  o  Estado  negligencie  a  diferenciação  entre  adultos, 
crianças  e  adolescentes  redunda  em tratamento  igual  a  desiguais,  em 
violação do postulado da igualdade, com a mesma sede constitucional. 
Expor crianças a cenas de violência, ou de exploração sexual, crueldade e 
opressão vai sem dúvida de encontro à determinação constitucional.

Ao fim e ao cabo, a obediência a classificação indicativa que realize 
diferenciação entre os respectivos públicos guarda conformação com o 
princípio  da  igualdade,  bem  conhecidas  suas  dimensões:  (1) como 
princípio  ou  regra,  (2) como  regra  de  justiça,  (3) como  direito 
fundamental,  (4) como ideal político,  (5) como valor moral, e,  (6) como 
solidariedade.  E existem ao menos três  modos de aplicar a igualdade, 
como aponta  JEFFERSON CARÚS GUEDES, baseado em MARIA JOSÉ 
FALCÓN Y TELLA, a saber: 
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8 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12080397.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 112 de 138



Voto - MIN. ROSA WEBER

ADI 2404 / DF 

“tratamento igualitário,  tratamento proporcional e  tratamento  
equitativo. O primeiro é aquele que considera merecido o tratamento  
igual  aos  iguais;  o  segundo  ocorre  quando  o  trato  é  desigual  aos  
desiguais, na proporção das desigualdades, sendo ambos quantitativos  
e numéricos; ao passo que o último, tratamento equitativo, se ampara  
em valores e não em quantidades ou medidas”14.

A Constituição Federal vigente, quando dispõe sobre a igualdade, 
consagra-a  como  princípio  geral,  aplicável  em diversos  pontos  e  com 
distintos graus de incidência, enquanto exige igualdade de aplicação do 
direito em geral (igualdade perante a lei)  e   igualdade na criação do 
direito (igualdade  da  lei)15,  sem  prejuízo,  no  campo  da  aplicação,  da 
chamada  “inesgotabilidade  conceitual”,  decorrente  da  mutabilidade 
social que impõe o acompanhamento da igualdade “às novas concepções  
políticas e sociais”16.

A considerar, ainda, a premissa de que alguns direitos fundamentais 
são  garantidores  não  só  de  direitos  subjetivos,  mas  também  de 
instituições, objetivamente consideradas, ou seja, enquanto as chamadas 
garantias de instituto (Institutsgarantien) garantem instituições de direito 
privado,  as  garantias  institucionais (institutionelle  Garantien)  garantem 
instituições de direito público, no sentido de que o legislador não pode 
extinguir o direito à liberdade de expressão, e os dispositivos normativos 
pertinentes também garantem – simultaneamente – o direito subjetivo da 
emissão e recebimento de informações, opiniões e material de formação 
pessoal, mas de acordo com a diferenciação da idade.17

14 GUEDES,  Jefferson  Carús.  Igualdade  e  Desigualdade:  Introdução  conceitual, 

normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 178.

15 Para uma perspectiva sobre essa distinção, confira-se a reflexão de Bodo Pieroth e 

Bernhard Schlink, (igualdade de aplicação do direito e igualdade na criação do direito – 

respectivamente,  igualdade  perante  a  lei  e  igualdade  da  lei),  em:  PIEROTH,  Bodo; 

SCHLINK, Bernhard.  Direitos Fundamentais. Trad. Antônio Francisco de Sousa e Antonio 

Franco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 205.

16 GUEDES,  Jefferson  Carús.  Igualdade  e  Desigualdade:  Introdução  conceitual, 

normativa e histórica dos princípios. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 128.

17 PIEROTH,  Bodo;  SCHLINK,  Bernhard.  Direitos  Fundamentais.  Trad.  Antônio 

Francisco de Sousa e Antonio Franco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 66.
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Não fosse assim, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não 
poderia  prescrever  a  comercialização  de  revistas  com  material 
inadequado ou impróprio para crianças em embalagens lacradas,  com 
advertência de seu conteúdo, e  opacas (art. 78 do ECA),  nem proibiria 
ou penalizaria pessoas por expor cenas de sexo e nudez com crianças ou 
adolescentes. 

Em rápida incursão ao direito comparado, pontuo que nos Estados 
Unidos da América, em linhas gerais, há uma agência federal, a  Federal 
Communications  Commission,  criada  para  regular  a  transmissão 
comunicacional interestadual por meio de rádio e televisão (dentre outras 
formas), que pode proibir determinadas condutas e conteúdos, e aplicar 
penalidade  aos  que  violarem  as  regras  estabelecidas,  considerado  o 
espaço público destinado à comunicação.

Tal remete a caso julgado pela Suprema Corte americana, o Federal  
Communications  Commission  v.  Pacifica  Foundation,  438  U.S.  726  
(1978),  em  que  o  Tribunal  se  deparou  com  narrativa  fática  das  mais 
peculiares. Um famoso comediante, de nome George Carlin, gravara em 
1973,  ao vivo,  um monólogo de 12 minutos intitulado "Filthy Words", 
diante de público espectador em teatro na Califórnia, e por volta das duas 
horas da tarde uma estação de rádio de Nova Iorque veio a transmití-lo e 
foi  ouvido por um homem que dirigia seu automóvel na companhia do 
filho.

O monólogo continha sátira sobre  palavrões que não deveriam ser 
falados em público, que foram repetidos pelo comediante diversas vezes 
em tom pejorativo, o que fez colocasse a Agência Federal em evidência 
possível  sanção  futura  sobre  o  ocorrido,  pela  transmissão  pública  de 
palavras  consideradas  “patentemente  ofensivas”,  com  base  em 
regulamento que buscava impedir a utilização pública de transmissões 
públicas  obscenas,  indecentes  e  profanas,  muito  embora  não  aplicada 
penalidade formal e imediata.

A proteção  almejada  pelo  regulamento  visava  à  salvaguarda  das 
crianças,  para  evitar  que  pelo  menos  no  espaço  público  não  fossem 
submetidas a linguagem ofensiva e considerada indecente, tendo em vista 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12080397.

Supremo Tribunal Federal

ADI 2404 / DF 

Não fosse assim, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente não 
poderia  prescrever  a  comercialização  de  revistas  com  material 
inadequado ou impróprio para crianças em embalagens lacradas,  com 
advertência de seu conteúdo, e  opacas (art. 78 do ECA),  nem proibiria 
ou penalizaria pessoas por expor cenas de sexo e nudez com crianças ou 
adolescentes. 

Em rápida incursão ao direito comparado, pontuo que nos Estados 
Unidos da América, em linhas gerais, há uma agência federal, a  Federal 
Communications  Commission,  criada  para  regular  a  transmissão 
comunicacional interestadual por meio de rádio e televisão (dentre outras 
formas), que pode proibir determinadas condutas e conteúdos, e aplicar 
penalidade  aos  que  violarem  as  regras  estabelecidas,  considerado  o 
espaço público destinado à comunicação.

Tal remete a caso julgado pela Suprema Corte americana, o Federal  
Communications  Commission  v.  Pacifica  Foundation,  438  U.S.  726  
(1978),  em  que  o  Tribunal  se  deparou  com  narrativa  fática  das  mais 
peculiares. Um famoso comediante, de nome George Carlin, gravara em 
1973,  ao vivo,  um monólogo de 12 minutos intitulado "Filthy Words", 
diante de público espectador em teatro na Califórnia, e por volta das duas 
horas da tarde uma estação de rádio de Nova Iorque veio a transmití-lo e 
foi  ouvido por um homem que dirigia seu automóvel na companhia do 
filho.

O monólogo continha sátira sobre  palavrões que não deveriam ser 
falados em público, que foram repetidos pelo comediante diversas vezes 
em tom pejorativo, o que fez colocasse a Agência Federal em evidência 
possível  sanção  futura  sobre  o  ocorrido,  pela  transmissão  pública  de 
palavras  consideradas  “patentemente  ofensivas”,  com  base  em 
regulamento que buscava impedir a utilização pública de transmissões 
públicas  obscenas,  indecentes  e  profanas,  muito  embora  não  aplicada 
penalidade formal e imediata.

A proteção  almejada  pelo  regulamento  visava  à  salvaguarda  das 
crianças,  para  evitar  que  pelo  menos  no  espaço  público  não  fossem 
submetidas a linguagem ofensiva e considerada indecente, tendo em vista 

10 

Supremo Tribunal Federal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/ sob o número 12080397.

Inteiro Teor do Acórdão - Página 114 de 138



Voto - MIN. ROSA WEBER

ADI 2404 / DF 

o horário da transmissão,  forte no  argumento de que:

“A agência  nunca  pretendeu  estabelecer  uma  proibição 
absoluta para a transmissão desse tipo de linguagem, mas ao 
invés  disso canalizá-la para certos  horários  do dia  em que a 
maioria das crianças não estariam expostas a ela.”18 (Tradução 
Livre)

O decidido pela Suprema Corte americana diz com a percepção de 
que a ameaça de não renovação da licença por violação das regras de 
transmissão não se considera censura, e que a transmissão de linguagem 
“patentemente ofensiva”, de maneira pública, no horário em que ocorreu, 
tem o potencial de colocar as crianças em risco.

 DAVID LEVY, ao comentar esta decisão da Suprema Corte um ano 
depois de prolatada, observou que ainda era cedo para prever  os seus 
efeitos,   mas  que  certamente  faria  com que  os  programas  de  rádio  e 
televisão  tivessem  mais  cuidado  ao  utilizar  o  seu  “privilégio  de  
transmissão”19.

Em  2012  foi  reafirmada  a  força  deste  precedente  no  caso 
Communications Commission v. Fox Television Stations (2012), tendo-
se  estabelecido,  contudo,  a  necessidade  de  a  conduta  praticada  e  a 
penalidade aplicável estarem claramente perceptíveis, no que se refere à 
linguagem ofensiva. 

Falar  de  peculiaridades  e  realidades  distintas  pode  trazer  alguns 
inconvenientes, é certo, como tentar comparar as programações infantis 
das televisões brasileira, americana e,  v.g.,   dinamarquesa. A propósito, 
especialmente  quanto  à  televisão  dinamarquesa,  lembro  artigo 
recentemente publicado na revista The Economist20 acerca da percepção 

18 Menção expressa ao relatório da decisão da Suprema Corte Americana, cuja opinião 

da corte  foi  redigida  pelo  justice  Stevens.  Cfr.  Federal  Communications Commission v. 

Pacifica Foundation, 438 U.S. 726 (1978).

19 LEVY, David. Comment:  FCC v. Pacifica Foundation. Hofstra Law Review. Vol. 7, 

1979. 

20 R.L.G.  Don’t  need  no  education  What  Danes  consider  healthy  children’s 
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de  quão  liberal  e  aberta  é  a  programação  infantil  naquele  país,  com 
violência,  prevalência  do  destaque  da  realidade,  questionamentos  da 
existência e mesmo da sexualidade das divindades, e o uso de palavrões.

A  realidade  dinamarquesa  sem  dúvida  é  distinta  da  realidade 
brasileira,  nas perspectivas  social,  política,  econômica e  jurídica,  assim 
como  também  o  é  a  realidade  norte-americana,  sobrelevando,  em 
qualquer hipótese, as peculiaridades fruto da nossa Lei Fundamental.

Com  efeito,  a  Constituição  Federal  não  proíbe  a  realização  de 
classificação  indicativa,  e  o  artigo  254  do  Estatuto  da  Criança  e  do 
Adolescente,  em  sua  mais  adequada  exegese,   não  contempla,  em  si, 
censura  prévia,  pelo  menos  de  forma  explícita,  representando,  antes, 
preocupação com os horários em que determinadas temáticas deverão ser 
veiculadas,  considerados  o  público  infantil  e  o  adolescente, 
especialmente   porque  o  constituinte  se  preocupou  em  diferenciar  a 
formação  das  crianças,  dos  adolescentes  e  dos  adultos,  com  base  no 
projeto  constitucional  de  proteção  da  igualdade:  tratar  os  iguais 
igualmente na medida de sua igualdade, e os desiguais desigualmente na 
medida de sua desigualdade.

Sobre  o  tratamento  desigual  como  busca  da  igualdade,  e 
reconhecendo a existência de diferenças essenciais entre crianças até 12 
anos de idade, adolescentes separados em grupos de até 14, até 16 e até 18 
anos, bem como entre esses e os grupos de pessoas maiores de 18 anos, a 
relevante reflexão de BODO PIEROTH e BERNHARD SCHLINK:

“Vigora  o  princípio  segundo  o  qual  nenhuma pessoa  é 
exatamente  como  a  outra  e  de  que  nenhuma  situação  é 
exatamente  como  a  outra.  Por  isso,  ‘igualdade  essencial’  só 
pode  significar  que  as  pessoas,  os  grupos  de  pessoas  ou  as 
situações  são  comparáveis.  A compatibilidade  necessita,  em 
primeiro  lugar,  de  um  ponto  de  referência  (tertium 
comparationis) (...) 

television.  The  Economist.  Aug  12th  2016.  Disponível  em: 

<http://www.economist.com/blogs/prospero/2016/08/don-t-need-no-education>,  acesso  em 

28.08.2016. 
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television.  The  Economist.  Aug  12th  2016.  Disponível  em: 

<http://www.economist.com/blogs/prospero/2016/08/don-t-need-no-education>,  acesso  em 

28.08.2016. 
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O ponto de referência é o conceito supraordenado comum 
(genus  proximum),  sob  o  qual  caem  as  diferentes  pessoas, 
grupos  de  pessoas  ou  situações  tratadas  de  maneira 
juridicamente diferente. Sob esse conceito supraordenado têm 
de  se  evidenciar,  completa  e  exaustivamente,  as  pessoas,  os 
grupos de pessoas ou as situações que apresentam diferenças 
em virtude de uma marca distintiva (differentia specifica). Pelo 
contrário, também não se evidenciam o conteúdo, a dimensão e 
a razão possível do tratamento desigual.”21

Não fosse assim, não haveria uma classificação das incapacidades no 
Código  Civil,  entre  os  absolutamente  e  os  relativamente  incapazes, 
respectivamente menores de 16 anos (art. 3º do Código Civil), e a partir 
dessa idade até os 18 anos (art. 4º, inciso I, do Código Civil), ou da idade 
núbil de 16 anos (art. 1.517, do Código Civil), ou o estabelecimento de 
uma  idade  de  responsabilização  penal  aos  18  anos  (art.  228  da 
Constituição Federal), ou mesmo a própria classificação do Estatuto da 
Criança entre crianças e adolescentes, respectivamente até os 12 anos, e 
entre os 12 e os 18 anos.

Sob  outro  prisma,  a  partir  do  magistério  de  ROBERTO 
GARGARELLA,  a Constituição há de ser vista como “um projeto entre  
iguais”, que proíbe qualquer forma de discriminação injustificada, uma 
vez  que  a  igualdade  representa  “a  coluna  vertebral  de  toda  constituição  
democrática  e  republicana”,  pertinente  a  um  conceito  de  democracia 
deliberativa,  que  pressupõe  o  reconhecimento  do  duplo  compromisso 
com a autonomia individual e com o autogoverno coletivo, a partir dos 
quais:

“Os assuntos públicos devem ser resolvidos – não a partir 
da  decisão  de  alguns  poucos,  nem  de  um  acordo  entre  os 
grupos mais poderosos da comunidade, senão – conforme uma 
discussão que envolva a todos os potencialmente afetados pela 

21 PIEROTH,  Bodo;  SCHLINK,  Bernhard.  Direitos  Fundamentais.  Trad.  Antônio 

Francisco de Sousa e Antonio Franco. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 207.
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decisão que será tomada.”22

           A considerar, ainda, o quanto estipulado na ADPF nº 130, de 
relatoria  do  Ministro  CARLOS  AYRES  BRITTO,  no  sentido  de  que, 
embora  a  liberdade  de  expressão  e  manifestação  do  pensamento  seja 
ampla,  plena  e  constitucionalmente  assegurada,  também  admitidas  as 
restrições  que a própria Constituição Federal  estabelece,  e  é  o próprio 
texto  constitucional  que  respalda  tratamento  diferenciado  a  crianças, 
adolescentes  e  adultos,  assim como garante  à   família  o  direto  de  ter 
respeitados os valores éticos e sociais nas transmissões de rádio e TV (art. 
221, inciso IV), a par de compartilhar com o Estado o dever pela educação 
(art. 205).

Nesse contexto, comungando com as premissas básicas do belo voto 
do  Ministro  Relator,  e  observados  tais  aspectos,  peço  vênia  para 
acompanhar o pontual dissenso do voto do Ministro  EDSON FACHIN, 
emprestando  interpretação  conforme  a  Constituição,  sem  redução  de 
texto,  à expressão “em horário diverso do autorizado” contida no artigo 
254 do Estatuto da Criança e do Adolescente,  de modo a excluir toda 
compreensão que comporte qualquer espécie de censura prévia, admitido 
o  estabelecimento de horário  específico de exibição que salvaguarda a 
diferenciação entre crianças, adolescentes e adultos.

(III) CONCLUSÃO.
Ante o exposto,  julgo procedente em parte o pedido deduzido na 

presente  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade,  acompanhando  a 
pontual divergência do Ministro Edson Fachin,  com renovado pedido de 
vênia  ao  Relator,com  o  que  se  afirma  a  importância  da  classificação 
indicativa, mas não a título censório.

 É como voto.

22 GARGARELLA, Roberto. La concepción constitucional de la libertad de expresión. 

Revista Argentina de Teoría Jurídica, Volumen 14 (Julio de 2013).
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Antecipação ao Voto

31/08/2016 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Ministro  Relator 
conclui de que forma a extensão da declaração de inconstitucionalidade?

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Eu  declaro  o  dispositivo  impugnado  incompatível  com  a 

Constituição totalmente.
Julgo  procedente  a  ação in  totum para  declarar  a 

inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado”, 
contida no art. 254 da Lei 8.069.

Eu  apenas  adicionaria  ao  voto,  não  necessariamente  na  parte 
dispositiva, um apelo de que as emissoras coloquem essa advertência não 
apenas no início  da programação,  mas nas  várias  vezes  em que ela  é 
retomada.

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Presidente, a matéria é 
muito  delicada  e,  ante  o  pedido  de  vista  do  ministro  Teori  Zavascki, 
debrucei-me sobre ela e fiz realmente um voto escrito.
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Voto - MIN. MARCO AURÉLIO

31/08/2016 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – O Partido Trabalhista 
Brasileiro  questiona  a  constitucionalidade  da  expressão  “em  horário 
diverso do autorizado”, contida no artigo 254 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Sustenta a contrariedade aos artigos 5º, inciso IX, 21, inciso 
XVI,  e 220 da Constituição Federal.  Conforme aduz, a competência da 
União  está  limitada  à  classificação  indicativa,  não  sendo  possível, 
mediante  lei  ordinária,  conferir  efeito  impositivo-sancionador  à 
classificação dos programas de rádio ou televisão. 

De  acordo  com  o  requerente,  a  vinculação  entre  a  classificação 
efetuada  pelo  Ministério  da  Justiça  e  o  horário  de  exibição,  com  a 
possibilidade  de  imposição  de  multa  em  caso  de  inobservância, 
transmuda-a  de  indicativa para  impositiva.  Sucessivamente,  diz  da 
inviabilidade  de  a  classificação  indicativa  ser  regulada  por  meio  de 
portarias,  pois  o  artigo  220,  §  3º,  do  Diploma  Maior  atribui  a 
regulamentação  do  tema à  lei  federal.  Consoante  alega,  o  Estatuto  da 
Criança e do Adolescente é omisso quanto aos elementos e critérios da 
classificação indicativa.

O  contraponto  ao  argumento  jurídico  do  requerente  consiste  na 
alegação de que o direito à liberdade de expressão, assim como qualquer 
direito fundamental, não se reveste de natureza absoluta. Significa dizer 
que pode ceder quando em colisão com outros direitos, entre os quais 
estão  incluídos  aqueles  relativos  às  crianças  e  aos  adolescentes,  que 
mereceram  especial  atenção  do  constituinte  originário  –  artigo  227, 
cabeça, da Carta Federal. 

Essa  afirmação,  forçoso  reconhecer,  é  incontestável,  mas  a 
possibilidade  da  ponderação  não  revela,  apenas  por  si,  o  resultado 
desejado pelo requerido. Explico.

O  retratado  no  processo  suscita  a  inevitável  tensão  entre  a 
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necessidade de proteção da  criança e  do adolescente e  a  liberdade de 
expressão  e  criação  artística,  ambas  alçadas  à  condição  de  princípios 
fundamentais na Constituição de 1988. Com efeito, segundo o artigo 221, 
inciso IV, dela constante, a programação e a produção das emissoras de 
rádio e televisão deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e 
da família. É certo que, em uma sociedade pluralista, haverá divergências 
quanto à maneira adequada de educar as crianças e os adolescentes. 

Segundo  Thomas  Gibbons  (Regulating  the  media,  1998,  p.  68),  a 
diversidade  das  sociedades  modernas  aumenta  a  probabilidade  de  as 
mensagens  transmitidas  pelos  meios  de  comunicação  ofenderem  os 
valores de grupos sociais, não existindo resposta fácil para os limites da 
criatividade  e  da  liberdade  de  expressão  diante  da  sensibilidade  da 
audiência.  A receptividade,  ou  não,  de  uma  mensagem  decorre  das 
crenças,  perspectivas  ou  preferências  do  grupo  atingido.  Um  beijo 
homossexual  transmitido  em  uma  telenovela,  por  exemplo,  pode 
representar algo bom ou ruim, a depender dos valores defendidos por 
determinado  grupo  social.  Enquanto  alguns  entenderão  que  o  ato 
colabora  para  a  redução  do  preconceito  e  o  aumento  da  tolerância, 
levando  à  evolução  da  sociedade,  outros,  provavelmente,  entenderão 
exatamente o contrário, argumentando que ofende os “bons” costumes. 

A inexistência de código moral nacional ou padrão ético único a ser 
aplicado a qualquer tipo de programação ou de audiência torna difícil 
para  a  população  confiar  a  poucos  servidores  públicos  a  análise  da 
adequação do conteúdo de diferentes programas de rádio ou televisão. 
Atribuir essa tarefa a um único órgão público, despido de participação de 
setores  sociais  interessados  –  tais  como  empresas  de  radiodifusão  e 
associação de famílias –, é modelo, por si só, inspirador de suspeitas. A 
sempre  nefasta  concentração  do  poder,  abrindo margem à  famigerada 
censura. 

Soluções conducentes à harmonização de princípios aparentemente 
conflitantes devem prestigiar procedimentos de decisão descentralizados, 
de  modo  a  evitar  que  os  valores  éticos  da  programação  venham  a 
decorrer,  em  última  análise,  dos  preconceitos  e  dados  pessoais 
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caracterizadores  de  indivíduos,  autoridades  ou  grupos  determinados. 
Segundo  a  doutrina,  entre  as  razões  que  corroboram  a  inclusão  da 
liberdade de expressão no rol de direitos fundamentais, está precisamente 
a  desconfiança  da  sociedade  civil  com  os  titulares  do  Poder  Público, 
porque  estes  sempre  têm  motivos  para  temer  os  impactos  da  livre 
circulação  de  ideias,  sendo  constantemente  tentados  a  repreendê-las 
(Cláudio  Chequer,  A  liberdade  de  expressão  como  direito  fundamental  
preferencial. Prima facie, 2011, p. 18).

É  exatamente  em  virtude  da  convivência,  sob  o  mesmo  teto,  de 
diferentes  visões  de mundo que cabe a  cada núcleo familiar  e  a  cada 
indivíduo decidir a respeito da conveniência de submeter-se ao conteúdo 
da  programação  veiculada  pelas  empresas  de  radiodifusão.  Sob  essa 
óptica, hão de ser interpretados os artigos 220, § 3º, inciso II, e 221, incisos 
I e IV, da Carta de 1988. Afinal, o artigo 1.634 do Código Civil vigente 
confere aos pais – e não ao Estado – a prerrogativa de dirigir a criação e a 
educação dos filhos.

Saliento que o Supremo tem atribuído, em diferentes julgamentos, 
importância ímpar ao princípio da liberdade de expressão –  artigo 5º, 
inciso IV, da Constituição Federal  –,  dando-lhe prevalência até mesmo 
sobre razões de moralidade coletiva, como revelam as decisões proferidas 
nas arguições de descumprimento de preceito fundamental nº 130 e 187, 
relatadas, respectivamente, pelos ministros Ayres Britto e Celso de Mello. 
A maior capacidade de penetração social das empresas de radiodifusão 
não  deve obscurecer  a  observação  de  que a  lógica  deve ser  a  mesma 
aplicada às empresas jornalísticas, a saber: “Os padrões de seletividade 
do próprio corpo social operam como antídoto que o tempo não cessa de 
aprimorar contra os abusos e desvios jornalísticos”, consoante consignou 
o ministro Ayres Britto no julgamento da primeira ação mencionada. 

Sob o ângulo doutrinário, a relevância dos meios de comunicação de 
massa  para  as  sociedades  modernas  foi  destacada  por  Alexandre 
Sankevicz:

Os meios de comunicação ofuscaram as ruas como locais 
relevantes  para  reunião  e  discussão  pública.  As  mídias  de 
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massa da atualidade não são apenas os fóruns dominantes de 
comunicação, mas são inseparáveis do próprio processo político 
de comunicação. O debate em praça pública continua a ser algo 
importante, mas as mídias hoje representam a verdadeira ágora 
da  sociedade  moderna,  pois  é  por  meio  delas  que  parte 
substancial da opinião pública é construída e as opções políticas 
desenhadas (Liberdade de expressão e pluralismo, 2011, p. 43).

No fundo, a questão central colocada neste processo é se a norma 
proibitiva  em  exame  pode  ser  considerada  meio  próprio  à  defesa  da 
pessoa e da família quanto aos programas ou programações de rádio e 
televisão que estejam em conflito com os preceitos do artigo 221, incisos I 
e  IV,  da  Carta  Federal,  ou  seja,  que  supostamente  não  respeitem  os 
valores éticos e sociais da família. A resposta revela-se negativa. Os meios 
conducentes à defesa da pessoa e da família são aqueles, a um só tempo, 
razoáveis e  proporcionais.  No mais,  mostra-se  correto  supor o  oposto: 
que o constituinte pretendeu colocar à disposição dos pais e responsáveis 
legais a decisão final a respeito do conteúdo aos quais serão expostos os 
menores. Eis a leitura que faço do disposto no artigo 220, § 3º, inciso II, da 
Constituição.

Afinal, quem é o árbitro do que pode ser e do que não pode ser visto 
nas redes de radiodifusão? O Estado ou os cidadãos? Essa é a verdadeira 
questão presente na ação direta. Segundo a visão do paternalismo estatal, 
os  cidadãos  são  incapazes  de  proceder  à  definição.  A óptica  oposta 
prestigia  a  autonomia  da  cidadania,  a  capacidade  crítica  e  o 
discernimento de adultos, adolescentes e crianças. 

Cumpre relembrar que deixar à autoridade pública a prerrogativa de 
definir as grades de programas pode ter efeitos negativos sobre interesses 
de toda a coletividade. Valendo-se do pretexto de proteger as crianças e 
os adolescentes, o Poder Público poderá impor censura a informações que 
seriam  do  interesse  de  todos.  Ora,  o  Ministério  da  Justiça  não  é  o 
superego  –  para  usar  termo  comum  na  psicanálise  –  da  sociedade. 
Descabe atribuir-lhe a função de pai ou censor, porque não se trata de 
órgão com capacidade de discernimento privilegiada. Esse caminho foi 
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vedado pelo artigo 220, § 2º, da Carta Federal, que afastou a censura nos 
meios de comunicação.

Observem ainda que o problema dos conteúdos ofensivos, como os 
de  viés  erótico  ou violento,  transborda,  em larga  medida,  os  sistemas 
públicos de radiodifusão. Hoje é fácil o acesso a esses conteúdos por meio 
de celulares, de jornais, de revistas e da rede mundial de computadores. 
A quadra vivida, sem dúvida, revela dificuldade acentuada na tarefa de 
zelar  pela  educação  dos  filhos,  mas  a  censura  exclusiva  sobre  a 
radiodifusão não resolverá o problema.

Nesse  contexto,  bom  exemplo  de  meio  adequado,  necessário  e 
proporcional é a Lei nº 10.359/2001, ainda carente de regulamentação, que 
dispôs  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  novos  aparelhos  de  televisão 
conterem dispositivo que possibilite o bloqueio temporário da recepção 
de programação, o que já ocorre parcialmente com a TV a cabo, Sky, Net 
etc.  Claro que a  realidade do  Brasil  não permite  crer  que todos  terão 
acesso a esses equipamentos em curto prazo, mas a virtude da legislação 
é apontar caminho alternativo. 

O  diploma  trouxe  importante  instrumento  para  a  defesa  da 
moralidade  escolhida  pelas  famílias  e  indivíduos,  dando  margem  à 
concepção  de  que  têm  a  capacidade  de  fazer  as  melhores  opções. 
Transcrevo os dispositivos pertinentes:

Art. 1º Os aparelhos de televisão produzidos no território 
nacional  deverão  dispor,  obrigatoriamente,  de  dispositivo 
eletrônico  que  permita  ao  usuário  bloquear  a  recepção  de 
programas  transmitidos  pelas  emissoras,  concessionárias  e 
permissionárias  de  serviços  de  televisão,  inclusive  por 
assinatura e a cabo, mediante:

[...]

Art.  2º  É  vedada  a  comercialização  de  aparelhos  de 
televisão fabricados no Brasil após a entrada em vigor desta Lei 
ou importados a partir da mesma data que não disponham do 
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dispositivo bloqueador referido no artigo anterior.

Parágrafo  único.  O  Poder  Executivo  estabelecerá  as 
condições e medidas de estímulo para que os atuais televisores 
existentes  no  mercado  e  os  que  serão  comercializados  até  a 
entrada  em vigor  desta  Lei  venham a  dispor  do  dispositivo 
eletrônico de bloqueio a que se refere o art. 1º.

Art.  3º  Competirá  ao  Poder  Executivo,  ouvidas  as 
entidades representativas das emissoras especificadas no art. 1º, 
proceder à classificação indicativa dos programas de televisão.

Parágrafo único. A classificação indicativa de que trata o 
caput  abrangerá,  obrigatoriamente,  a  identificação  dos 
programas que contenham cenas de sexo ou violência.

Art. 4º As emissoras de televisão aberta e as operadoras de 
televisão por assinatura e a cabo deverão transmitir, juntamente 
com os programas que contenham cenas de sexo ou violência, 
sinal  que  permita  seu  reconhecimento  pelo  dispositivo 
especificado no inciso II do art. 1º desta Lei. 

A esta altura, indago: por que a Constituição alude à indicação, no 
artigo 21, inciso XVI, da Carta? Respondo: exatamente para que o Estado 
faça o  exame relativo à  conveniência  de  que o  programa de rádio ou 
televisão  seja  visualizado  pelo  menor,  facilitando  a  tarefa  dos 
responsáveis. Em última análise, são eles, os responsáveis pelos menores, 
os detentores do pátrio poder, que deverão decidir o tipo de conteúdo 
que será  apresentado aos filhos.  Esse dispositivo,  a  revelar  competir  à 
União exercer a classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas 
e de programas de rádio e televisão, há de ter alcance balizado mediante 
interpretação sistemática e teleológica, buscando-se a melhor definição. 
Hão de ser considerados os categóricos preceitos dos artigos 174 e 222, a 
consubstanciarem princípios caros a ares democráticos que passaram a 
soprar de forma intensa em 1988, evidenciando opção definitiva pela livre 
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iniciativa,  o  privado,  alfim  pela  liberdade  indispensável  ao  culto  da 
responsabilidade. Eis os preceitos-princípios:

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei,  as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante 
para o setor público e indicativo para o setor privado. 

Art.  222.  A  propriedade  de  empresa  jornalística  e  de 
radiodifusão  sonora  e  de  sons  e  imagens  é  privativa  de 
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, ou de 
pessoas  jurídicas  constituídas  sob  as  leis  brasileiras  e  que 
tenham sede no País. 

[…]
§ 2º A responsabilidade editorial e as atividades de seleção 

e  direção  da  programação  veiculada  são  privativas  de 
brasileiros  natos  ou  naturalizados  há  mais  de  dez  anos,  em 
qualquer meio de comunicação social. 

Passo a enfrentar, por fim, a alegação de inexistência de parâmetros 
para a restrição à liberdade de expressão e informação. O artigo 76 da Lei 
nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, ao prever 
que  as  emissoras  de  rádio  e  televisão  somente  exibirão,  no  horário 
recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades 
educativas,  artísticas,  culturais  e  informativas,  deixou  de  apresentar 
qualquer critério para que seja feita a classificação. Permitiu à autoridade 
administrativa definir  o horário destinado a esse tipo de público.  Não 
fixou qualquer parâmetro mais preciso, como fez, por exemplo, a Lei nº 
10.359/2001.  A análise  da  adequação  do  programa  às  diversas  faixas-
etárias protegidas pela disciplina do Estatuto deve ocorrer em cada caso 
concreto.  É  certo  incumbir  à  Administração  Pública,  nas  situações 
marcadas pelo dinamismo, verificar qual  é o melhor interesse público, 
mas descabe ao legislador demitir-se da atribuição que lhe foi conferida 
pelo  artigo  220,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  a  ser  levado  em  conta 
presente o que se contém no artigo 174, acima transcrito. O planejamento 
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é  determinante  para  o  Poder  Público  e  indicativo,  simplesmente 
indicativo, para o setor privado.

A  obrigatoriedade  de  observância  da  classificação  indicativa 
transforma-a,  sem  margem  de  dúvidas,  em  instrumento  de  censura 
prévia  relativamente  à  programação  das  empresas  de  radiodifusão, 
implicando violação ao artigo 220, § 2º, da Carta da República. Apesar de 
o  propósito  mostrar-se  legítimo,  como  diz  o  dito  popular,  de  boas 
intenções, o inferno está cheio. Sobre o tema, trago à balha o ensinamento 
do professor Luís Roberto Barroso: 

Em  todos  os  tempos  e  em  todos  os  lugares,  a  censura 
jamais  se  apresenta  como  instrumento  da  intolerância,  da 
prepotência  ou  de  outras  perversões  ocultas.  Ao  contrário, 
como regra, ela destrói em nome da segurança, da moral, da 
família, dos bons costumes. Na prática, todavia, oscila entre o 
arbítrio, o capricho, o preconceito e o ridículo. Assim é porque 
sempre  foi  (“Liberdade  de  expressão,  censura  e  controle  da 
programação de televisão na Constituição de 1988”. Revista dos  
Tribunais, v. 790, 2001, p. 131)

O Estado cumpre o dever de proteção das crianças e adolescentes 
quando, dentro do quadro constitucional, realiza a classificação indicativa 
e zela para que essa informação seja alcançada pelos responsáveis diretos 
na educação dos menores. Desse ponto em diante, cabe às famílias decidir 
o grau de exposição aos conteúdos publicamente veiculados. Essa lógica 
não vale apenas para os canais de radiodifusão, mas também para a rede 
mundial de computadores, de controle inviável presentes redes sociais de 
toda espécie,  revistas,  jornais,  escolas,  professores  e amigos.  Pressupor 
que  crianças  e  adolescentes  serão  submetidos  à  violência  extrema e  à 
pornografia por desleixo dos responsáveis legais é atuar no campo do 
extravagante, com o qual não se pode raciocinar, conforme venho, de há 
muito,  consignando.  No mais,  observem que a  matéria  já  é  objeto  de 
tutela cível e penal.

Ante  o  quadro,  assentando  a  procedência  do  pedido,  declaro  a 
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inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso do autorizado”, 
contida no artigo 254 da Lei nº 8.069/1990. Por arrastamento, tenho como 
insubsistente a obrigação de somente exibir,  “no horário recomendado 
para  o  público  infanto  juvenil,  programas  com finalidades  educativas, 
artísticas,  culturais  e  informativas”,  contida  no  artigo  76  do  referido 
diploma, no que decorrente da indicação pelo Poder Público.
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31/08/2016 PLENÁRIO

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

V O T O

O  SENHOR  MINISTRO  CELSO  DE  MELLO:  Peço  vênia  para 
acompanhar,  integralmente,  o  belíssimo  voto proferido  pelo  eminente 
Ministro DIAS TOFFOLI, que bem examinou a controvérsia jurídica ora 
em julgamento, concluindo,  acertadamente,  pela procedência da presente 
ação direta  e consequente declaração de inconstitucionalidade da expressão 
normativa “em  horário  diverso  do  autorizado” inscrita no  art.  254  da 
Lei nº 8.069/90.

Se é certo que o mecanismo de classificação indicativa reveste-se de 
plena  legitimidade  constitucional  (ADI 392/DF,  Rel.  Min.  CELSO  DE 
MELLO), não é menos exato – tal como resultou dos debates realizados – que 
“A lei  não  pode,  sem  gravíssima  ofensa à  Constituição,  transformar a  
classificação indicativa ou informativa em ato de permissão ou autorização, de  
modo a criar hipóteses de proibição para impor penalidade” (grifei).

Com efeito, a liberdade de programação, que se reconhece às emissoras, 
como expressão particular do livre exercício do direito de comunicação 
social  (CF,  art.  220),  sujeita-se  à competência  administrativa da União 
Federal, que dispõe do poder de classificar, com fins meramente indicativos, 
as diversões públicas e os programas de rádio e de televisão (CF, art. 21, 
XVI, c/c o art. 220, § 3º, I).

O que não se mostra constitucionalmente possível à União Federal 
é transmudar a natureza do ato legítimo de classificação indicativa  em 
verdadeiro (e inaceitável) ato de licença, de cuja prática resulte imposição 
estatal (longe de mera recomendação)  que constranja  a emissora de rádio 
e/ou de  televisão  a  exibir  sua  programação  apenas nos  horários 
determinados pelo Ministério da Justiça.
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Correta,  desse modo,  a conclusão do eminente Relator,  para quem a 
atividade  de  classificação  indicativa  da  União  Federal  “não  pode  ser  
confundida com  um  ato  de  licença,  nem  confere  poder  à  União  para 
determinar que  a  exibição  da  programação  somente  se  dê  nos  horários  
determinados pelo  Ministério  da  Justiça,  de  forma  a  caracterizar uma 
imposição, e  não uma  recomendação.  Não  há  horário  autorizado,  mas 
horário  recomendado.  Esse  caráter  autorizativo,  vinculativo  e  
compulsório conferido pela norma questionada ao sistema de classificação (…)  
não se  harmoniza com os  arts.  5º,  IX;  21,  inciso  XVI;  e  220,  §  3º,  I,  da  
Constituição da República” (grifei).

Sendo assim,  pelas  razões expostas,  e considerando,  ainda,  os 
fundamentos  que  expus,  em  diversas  decisões (Rcl  21.504-AgR/SP,  Rel. 
Min.  CELSO  DE  MELLO,  v.g.),  a  respeito da  questão  pertinente à 
liberdade de comunicação como expressão de um direito fundamental 
em  confronto com  práticas  censórias  exercidas  pelo  Poder  Público, 
também  julgo  procedente a  presente  ação,  para  declarar  a 
inconstitucionalidade da  expressão  normativa  “em  horário  diverso  do  
autorizado” inscrita no art. 254 da Lei nº 8.069/90.

É o meu voto.
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AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404 DISTRITO FEDERAL

VOTO

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) -  Senhores  Ministros,  agradeço  ao  Ministro  Celso  de 
Melo,  sempre trazendo uma aula,  uma visão histórica do instituto sob 
análise.  Também  cumprimento  os  demais,  que  trouxeram  votos 
extremamente densos, especialmente o Relator. 

Eu  comungo  da  ideia  de  que,  em nosso  ordenamento  legal,  não 
existe  censura.  Esta  determinação  absolutamente  expressa  na  nossa 
Constituição, no art. 5º, inciso IX, se repete quando a Constituição trata 
das comunicações sociais, no art. 220. No entanto, eu sou daqueles que 
estou absolutamente convencido, e é preciso que se repita sempre, que a 
liberdade  de  expressão  não  é,  em  que  pese  a  sua  importância 
fundamental, um direito absoluto.

A própria Constituição estabelece limites, a liberdade de expressão 
não  se  sobrepõe  aos  demais  direitos  consignados  na  Carta  Magna, 
sobretudo no art.  5º,  ela deve respeitar a vida,  a saúde, a liberdade, a 
intimidade, a dignidade, a privacidade e, no caso, os direitos da criança e 
do adolescente.

O  art.  221,  muito  citado  aqui  por  aqueles  oradores  que  me 
antecederam, com muita clareza estabelece que os órgãos de comunicação 
social devem respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da família, 
bem como a preferência a finalidades educativas,  artísticas,  culturais  e 
informativas.  Assim  como  a  propriedade,  os  meios  de  comunicação 
exercem uma função social importante; os vetores estão na Constituição. 

Há  também  um  artigo  mencionado  aqui  pelos  meus  eminentes 
Pares, é o art. 227, que estabelece que:

“Art.  227.  É  dever  da  família,  da  sociedade  e  do  Estado  
assegurar  à  criança,  ao  adolescente  e  ao  jovem,  com  absoluta  
prioridade,  o direito à  vida,  à saúde,  à alimentação,  à educação,  ao  
lazer,  à  profissionalização,  à  cultura,  à  dignidade,  ao  respeito,  à  
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liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a  
salvo  de  toda  forma  de  negligência,  discriminação,  exploração,  
violência, crueldade e opressão”. 

São vetores, paradigmas que haverão de ser observados pelos meios 
de comunicação. Daí porque, embora, assim como o eminente Ministro 
Toffoli e todos os demais que se pronunciaram - pelo menos nesta sessão 
-, eu seja radicalmente contrário a qualquer forma de censura - porque ela 
não  se  coaduna,  como  disse  bem  o  nosso  Decano,  com  o  Estado 
Democrático de Direito -, eu penso que a classificação indicativa é algo 
que existe, também como disse o nosso eminente Decano, hoje no mundo 
todo. Nós evoluímos para isso. 

Eu penso também que,  quando algum órgão estatal,  de  natureza 
regulatória,  estabelece  alguns  parâmetros,  nós  não  podemos 
simplesmente dizer: "Ah! É um órgão burocrático, é um órgão que atua 
sem critérios". No fundo, os dirigentes desses órgãos ou dessas agências 
são indicados por aqueles que têm o bafejo da soberania popular e que, 
de certa maneira, representam a vontade do povo, os valores dominantes 
num determinado momento histórico, aquilo que os alemães chamam de 
Zeitgeist,  o espírito do tempo, que varia,  evidentemente,  em função da 
evolução social e cultural. 

É por isso que eu peço vênia, assim como fez a eminente Ministra 
Rosa  Weber,  para  acompanhar  o  voto  do  eminente  Ministro  Edson 
Fachin, sem prejuízo de comungar integralmente com as teses do Relator, 
que trouxe um magnífico voto. Mas Sua Excelência, o Ministro Fachin, a 
meu ver, traz uma solução apropriada para o problema na medida em 
que dá uma interpretação conforme, sem redução de texto, à expressão 
"em horário diverso do autorizado", de modo a reconhecer a nulidade de 
qualquer  interpretação  que  condicione  a  veiculação  de  espetáculos 
públicos  por  radiodifusão  ao  juízo  censório  da  Administração.  Não 
admitimos censura. Esta Suprema Corte não admite censura, mas apenas, 
como juízo indicativo, a classificação de programas para sua exibição nos 
horários recomendados ao público infantil.

Nós  sabemos  que  nós  temos  uma  sociedade,  no  Brasil, 
extremamente estratificada.  Nós temos,  no topo, aqueles que têm uma 
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visão  de  mundo  muito  sofisticada,  têm  informação,  têm  nível 
universitário, têm educação, mas a grande massa, infelizmente, não tem 
como estabelecer distinções sobre aquilo que ingressa compulsoriamente 
nas suas casas. 

É bom que se diga que o Estado, que surgiu a partir do séc. XVI e,  
sobretudo  depois  de  sua  evolução,  o  Estado  de  Direito,  é  um  ente 
benfazejo, que representa o povo, a cidadania e, quando bem conduzido, 
ele busca o bem comum. É preciso confiar minimamente nesse Estado. 
Então, quando o Estado, ressalvados os exageros, estabelece, sobretudo 
para o grande público que não tem maiores informações, certos critérios 
de natureza indicativa, que não são obrigatórios e não se confundem com 
censura, a meu ver, está agindo corretamente, data venia. 

É por essa singelíssimas razões...
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI - Vossa Excelência me 

permite? 
O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 

(PRESIDENTE) - Pois não. 
O SENHOR MINISTRO TEORI ZAVASCKI -  Eu penso que está 

correto o raciocínio de Vossa Excelência, só que a interpretação conforme 
que o Ministro Fachin confere não permite censura prévia, mas permite a 
aplicação de penalidades em casos de apresentação do programa fora do 
horário e, inclusive, a suspensão do funcionamento da emissora. Esse é o 
problema. 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não. Eu agradeço...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhor Presidente, a 
propósito  da  observação  do  Ministro  Teori,  eu  creio  que  no  voto  do 
próprio Relator, do qual eu estou dissentindo em parte, a pena prevista, 
no parágrafo 254, o eminente Relator não a extirpou. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Permanece.
O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Permanece. Portanto, o 

eminente Relator está dando procedência em menor extensão do que o 
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Ministro Marco Aurélio. 
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Só sobre a questão da transmissão fora do horário recomendado.
O  SENHOR  MINISTRO  EDSON  FACHIN -  Portanto,  essa 

preocupação  do  Ministro  Teori,  de  algum  modo,  não  é  apenas 
consentânea com o que sustentei, mas, até mesmo, com o voto originário 
do Ministro-Relator. 

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois não. Isso me tranquiliza.

O  SENHOR  MINISTRO  TEORI  ZAVASCKI  -  A  minha 
preocupação  foi  justamente  essa:  É  muito  importante,  aqui,  há  um 
contrapeso,  isso  ficou  claro,  quer  dizer,  é  proibido  censura,  mas  é 
obrigado  ter  uma  classificação  indicativa.  Se  não  tiver  a  classificação 
indicativa, pode ter multa e pode ter suspensão. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Sim.
O  SENHOR  MINISTRO  TEORI  ZAVASCKI  -  O  que  está  se 

dizendo aqui é que não pode haver multa nem suspensão, que dizer, sem 
sanção, em caso de exibição de programa fora do horário. Por isso que eu 
salientei no meu voto, observei, que será importante que o outro pé desse 
equilíbrio,  ou  seja,  a  classificação  indicativa,  seja  efetiva,  que não  seja 
apenas formal. 

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
Eu  já  proferi  o  voto  há  cinco  anos,  mais  ou  menos,  e,  revendo, 

verifiquei,  inclusive,  que  sugeria  que,  a  cada  quinze  minutos,  se 
reiterasse, ao longo da programação, a advertência. Lembro-me, também, 
que eu fiz um obiter dictum oral, que não consta do voto, que muito mais 
importante  seria  o  Estado  -  e  nessa  linha  de  preocupação  de  Vossa 
Excelência, Senhor Presidente -, ao invés de ficar tão preocupado com as 
sanções, fazer, sim, programas instrutivos e programas publicitários de 
publicidade institucional contra a violência doméstica, contra a violência 
à criança, contra a violência às mulheres, no seio familiar - trabalho que 
sei que a Ministra  Cármen Lúcia já vem desenvolvendo e programando 
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para ser realizado junto ao CNJ quando assumir a Presidência daquele 
Conselho. Este trabalho pedagógico é muito mais importante. Por quê? 
Na verdade, nessa realidade social que o País vive, em que muitos têm 
pouco  acesso  à  cultura,  à  economia,  a  condições  econômicas,  à 
escolaridade de qualidade, as pessoas assistem à violência é no mundo 
real,  lá  na  favela,  não  é  na  televisão,  elas  sentem na  pele  a  violência 
quando apanham em suas casas, o que é muito pior do que assistir a ela 
num programa ficcional. E fiz essa manifestação, dizendo, inclusive, que 
já  tive  oportunidade  de  me  manifestar  no  sentido  de  se  fazer 
programações  pedagógicas  contra  a  violência  doméstica  por  parte  do 
Estado  e  também  das  emissoras  de  televisão  que  são  concessionárias 
públicas.

O  SENHOR  MINISTRO  RICARDO  LEWANDOWSKI 
(PRESIDENTE) - Pois é, esse que é o grande tema, a meu ver, porque hoje 
uma  inserção  de  alguns  segundos  custa  caríssimo,  o  Estado  não  tem 
dinheiro para isso. Vossa Excelência, que já foi Presidente do TSE, eu já 
fui - e fui agora do CNJ -, qualquer campanha é inviável se nós formos 
pagar; o espaço pago, na tv e rádio, não existe. Outros países têm tvs não 
estatais, mas tvs públicas. Eu me lembro, quando estudava nos Estados 
Unidos,  via  com  muito  prazer  os  programas  de  debates,  programas 
educativos  de  tvs  públicas,  que  são  diferentes  de  estatais,  que  são 
financiadas  parte  pela  sociedade,  parte  pelo  Estado,  parte  pelo 
empresariado. Talvez nós tenhamos que evoluir para isto. 

Mas esse tema das sanções é realmente muito delicado. Eu não tenho 
uma  solução  nesse  momento,  também  acho  que  o  Supremo  Tribunal 
Federal  não deve ofertar uma solução,  porque não somos legisladores. 
Mas assim, eu penso que a solução está no artigo 223, que estabelece que 
compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão, 
autorização para o serviço de rádio difusão sonoro e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementariedade, sistema privado, público 
e  estatal.  Ou seja,  qual  seria  a  sanção?  Se  uma emissora  de  rádio  ou 
televisão,  sistematicamente,  desatende  à  orientação  legitimamente 
fundada na Constituição, ela não terá a sua concessão renovada. Eu acho 
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que esta é uma solução. Ao invés de multas ou outros tipos de sanção, 
suspensões,  é  preciso  que  nós  comecemos  -  isto  é  uma  tarefa  do 
Congresso Nacional - a levar a sério a concessão. Ou a concessão de um 
serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens atende a sua função 
social, ou então não pode ter sua concessão renovada. Simples assim, a 
meu ver. 

Mas esse é um debate muito difícil,  que tem que ser travado com 
toda a sociedade, sobretudo com o Congresso Nacional. Nós temos muito 
a  evoluir  neste  sentido.  Mas  eu  agradeço  muito  aos  integrantes  desta 
Corte pelo debate profundo,  como sempre,  que travaram em torno da 
matéria, e é claro que eu não trago uma solução ideal. Mas é que eu, até 
para talvez mandar uma sinalização para a sociedade, e quem sabe para 
nossas autoridades, me atrevo, até divergindo dos doutos votos de alguns 
Pares,  neste  momento,  me associar  integralmente  ao voto  do  Ministro 
Edson Fachin, que me parece que, pelo menos, traz uma determinada luz, 
uma determinada diretriz para agitar um pouco a discussão sobre o tema. 

É assim que voto.
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PLENÁRIO
EXTRATO DE ATA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.404
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. DIAS TOFFOLI
REQTE.(S) : PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO PTB
ADV.(A/S) : PAULA ANDREA FORGIONI (105464/SP)
ADV.(A/S) : MARCIA LYRA BERGAMO (002197/DF)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMISSORAS DE RÁDIO E 
TELEVISÃO - ABERT
ADV.(A/S) : GUSTAVO BINENBOJM (83152/RJ) E OUTRO(A/S)
AM. CURIAE. : AGÊNCIA DE NOTÍCIAS DOS DIREITOS DA INFÂNCIA - ANDI
AM. CURIAE. : INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOECONÔMICOS - INESC
ADV.(A/S) : TAMARA AMOROSO GONÇALVES (257156/SP)
AM. CURIAE. : CONECTAS DIREITOS HUMANOS
ADV.(A/S) : FLÁVIA XAVIER ANNENBERG (310355/SP)
AM. CURIAE. : INSTITUTO ALANA
ADV.(A/S) : EKATERINE SOUZA KARAGEORGIADIS (236028/SP) E 
OUTRO(A/S)

Decisão: Após  os  votos  dos  Senhores  Ministros  Dias  Toffoli 
(Relator),  Luiz  Fux,  Cármen  Lúcia  e  Ayres  Britto,  julgando 
procedente  a  ação  para  declarar  a  inconstitucionalidade  da 
expressão “em horário diverso do autorizado”, contida no art. 254 
da  Lei  nº  8.069/90,  pediu  vista  dos  autos  o  Senhor  Ministro 
Joaquim  Barbosa.  Impedido  o  Senhor  Ministro  Gilmar  Mendes. 
Falaram,  pela  Advocacia-Geral  da  União,  a  Dra.  Grace  Maria 
Fernandes Mendonça, Secretária-Geral de Contencioso; pelo  amicus 
curiae Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão – 
ABERT, o Dr. Gustavo Binenbojm; pelos  amici curiae, Agência de 
Notícias  dos  Direitos  da  Infância-ANDI,  Instituto  de  Estudos 
Socioeconômicos-INESC,  Conectas  Direitos  Humanos  e  Instituto 
Alana,  a  Dra.  Eloisa  Machado  de  Almeida,  e,  pelo  Ministério 
Público  Federal,  o  Procurador-Geral  da  República,  Dr.  Roberto 
Monteiro  Gurgel  Santos.  Presidência  do  Senhor  Ministro  Cezar 
Peluso. Plenário, 30.11.2011. 

Decisão: Após o voto-vista do Ministro Edson Fachin, julgando 
procedente  a  ação  direta,  dando  interpretação  conforme,  sem 
redução de texto, à expressão “em horário diverso do autorizado”, 
contida no art. 254 da Lei nº 8.069/1990, de modo a reconhecer a 
nulidade  de  qualquer  sentido  ou  interpretação  que  condicione  a 
veiculação  de  espetáculos  públicos,  por  radiodifusão,  ao  juízo 
censório da administração, admitindo apenas, como juiz indicativo, 
a  classificação  de  programas  para  sua  exibição  nos  horários 
recomendados ao público infantil, pediu vista dos autos o Ministro 
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Teori  Zavascki.  Ausentes,  justificadamente,  a  Ministra  Cármen 
Lúcia,  participando  como  palestrante  do  XVI  Encuentro  de 
Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamerica, 
em  Havana,  Cuba,  e  o  Ministro  Roberto  Barroso.  Presidência  do 
Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015.

Decisão:  O  Tribunal,  por  maioria  e  nos  termos  do  voto  do 
Relator, julgou procedente o pedido formulado na ação direta para 
declarar a inconstitucionalidade da expressão “em horário diverso 
do autorizado”, contida no art. 254 da Lei nº 8.069/90, vencido, 
em  parte,  o  Ministro  Marco  Aurélio,  que  julgava  procedente  em 
maior extensão, e os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Ricardo 
Lewandowski  (Presidente),  que  davam  interpretação  conforme  ao 
dispositivo impugnado. Não votou o Ministro Roberto Barroso por 
suceder  ao  Ministro  Ayres  Britto.  Ausente,  nesta  assentada,  o 
Ministro Gilmar Mendes. Plenário, 31.08.2016.

 
Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Presentes 

à  sessão  os  Senhores  Ministros  Celso  de  Mello,  Marco  Aurélio, 
Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, 
Roberto Barroso e Edson Fachin.

Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de 
Barros.

p/ Maria Sílvia Marques dos Santos
Assessora-Chefe do Plenário
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