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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA ___ª VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO – CAPITAL

Ref.: Inquérito Civil nº 1.34.001.006031/2010-19

OBS: A numeração de folhas,  mencionada ao longo desta  petição inicial,  refere-se aos  autos  do  
Inquérito Civil em epígrafe, que a acompanha.

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelo  Procurador  Regional  dos 
Direitos do Cidadão que a presente subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais 
e  legais,  vem respeitosamente  perante  Vossa  Excelência,  com fundamento  nos  artigos  1º, 
caput, I e III,  127, caput, 129, caput, II e III, da Constituição Federal, c/c os artigos 14, V, do 
Código de Processo Civil,  e artigos 1º, IV,  3º, 5º, I, e 16,da Lei nº 7.347/85 (Ação Civil  
Pública), ajuizar a presente 

AÇÃO C  IVIL PÚBLICA  

em face de 

FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA – CENTRO PAULISTA DE RÁDIO 
E  TV EDUCATIVA, pessoa  jurídica  de  direito  privado,  inscrita  no 
CNPJ/MF sob o nº 61.914.891/0001-86, com sede na Rua Cenno Sbrighi, 
378 – Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05036-900;

FUNDAÇÃO  EVANGÉLICA TRINDADE,  pessoa  jurídica  de  direito 
privado,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  59.486.605/0001-87,  com  sede  na 
Avenida Lins de Vasconcelos, 1410, Cambuci, São Paulo/SP, CEP 01538-
001;

Rua Frei Caneca, 1360 – Consolação – São Paulo/SP
01307-002 - Fone : (11) 3269-5060
http://www.prsp.mpf.mp.br/prdc



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO 2

RÁDIO  E  TELEVISÃO  CAPITAL LTDA,  pessoa  jurídica  de  direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº  02.579.308/0001-69, com sede em ST 
SRTV/Sul, Quadra 701, Bloco H, S/N, Salas 101, 102, 103, 201, 202, 203 e 
302 - Ed.Record, Asa Sul, Brasilia-DF, CEP 70340-910;

RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA,  pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita  no CNPJ sob o nº  02.374.250/0001-17, com sede em SH/Norte, 
quadra 02, Bloco C, Asa Norte, Brasilia-DF, CEP 70702-902;

TV STÚDIOS DE BRASÍLIA LTDA,  pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº  54.065.370/0001-36, com sede na Avenida das 
Comunicações, nº 4, Vila Jaraguá, Osasco/SP, CEP 06276-905;

RÁDIO E TELEVISÃO  BANDEIRANTES LTDA,  pessoa  jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 60.509.239/0001-13, com sede na 
Rua Radiantes, nº 13, Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05699-900;

FUNDAÇÃO SARA NOSSA TERRA, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº  00.089.913/0001-26, com sede em QMSW 4, 
Lotes 7/8, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70680-400;

UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua da 
Consolação, nº 1875, 5º andar, Cerqueira César, São Paulo-SP, CEP 01301-
100, na pessoa de seu representante legal;

pelas razões fáticas e jurídicas a seguir delineadas:

1. DOS FATOS

1.1  Da  regulamentação  do  Ministério  das  Comunicações  sobre  acessibilidade 
radiodifusão de sons e imagens

Instaurou-se  o  inquérito  civil  nº  1.34.001.006031/2010-19,  no  âmbito  da 
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, por meio da Portaria PR/SP n.º 688/2010, de 
07 de janeiro de 2011, com o intuito de apurar a falta de acessibilidade para as pessoas com 
deficiência auditiva na programação das emissoras de televisão, por meio dos recursos de 
legenda oculta, audiodescrição ou dublagem.

Os autos do Inquérito Civil Público tiveram início a partir de representação 
formulada pela Confederação Brasileira de Surdos (CBS),  que solicitou a intervenção deste 
Órgão Ministerial, a fim de assegurar o direito à acessibilidade das pessoas com deficiência 
auditiva,  em  consonância  com  os  valores  integrantes  do  ordenamento  jurídico  pátrio  e, 
especialmente, em atenção à Norma Complementar 1/2006, aprovada pela Portaria nº 310, de 
27/06/2006, do Ministério das Comunicações, posteriormente alterada pela Portaria nº 188, de 
24/03/2010,  também do  Ministério  das  Comunicações,  que  estabelece  a  implantação  dos 
recursos de acessibilidade, inclusive legenda oculta, na programação televisiva veiculada no 
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Brasil. (fls.04/ 41). 

A regulamentação  do  Ministério  das  Comunicações  (Portaria  nº  310/2006, 
alterada pela Portaria 188/2010) minudenciou os recursos que deveriam ser implementados 
(tecnologias assistivas), para propiciar a acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou 
aditiva:

RECURSOS DE ACESSIBILIDADE
5.1 A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos  
serviços de radiodifusão de sons e imagens deverá conter:
a)  Legenda Oculta,  em língua Portuguesa,  devendo ser  transmitida através  da  
linha 21 do Intervalo de Apagamento Vertical (VBI);
b)  Audiodescrição,  em língua  Portuguesa,  devendo  ser  transmitida  através  do  
Programa Secundário de Áudio (SAP), sempre que o programa for exclusivamente  
falado em Português; e
c)  Dublagem,  em  língua  Portuguesa,  dos  programas  veiculados  em  língua  
estrangeira,  no todo ou em parte,  devendo ser  transmitida através do Programa  
Secundário de Áudio (SAP) juntamente com a audiodescrição definida na alínea b, de  
modo a permitir a compreensão dos diálogos e conteúdos audiovisuais por pessoas  
com deficiência visual e pessoas que não consigam ou não tenham fluência para  
leitura das legendas de tradução.
5.2 A programação de caráter oficial deverá ser veiculada pelas pessoas jurídicas que  
detenham concessão para explorar o serviço de radiodifusão de sons e imagens e as  
pessoas jurídicas que detenham permissão ou autorização para explorar ou executar  
o serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao serviço de radiodifusão de sons e  
imagens, de acordo com a Instrução Normativa no 1, de 2 de dezembro de 2005, da  
Secretaria Geral da Presidência da República.
5.3 Os programas que compõem a propaganda político-partidária e eleitoral,  bem  
assim campanhas institucionais e informativos de utilidade pública veiculados pelas  
pessoas jurídicas concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e imagem, bem 
como as pessoas jurídicas que possuem permissão ou autorização para executar o  
serviço  de retransmissão  de  televisão,  deverão  conter  janela  com intérprete  de 
LIBRAS (Língua Brasileira  de Sinais),  cuja  produção e ou gravação ficarão  ao  
encargo e sob a responsabilidade dos Partidos Políticos e ou dos respectivos Órgãos  
de  Governo  aos  quais  se  vinculem  os  referidos  programas,  sem  prejuízo  do  
cumprimento do disposto no subitem 5.1.
5.4  Sem  prejuízo  do  cumprimento  do  disposto  no  subitem  5.1,  o  projeto  de  
desenvolvimento e implementação da televisão digital no Brasil deverá:
5.4.1 permitir o acionamento opcional da janela com intérprete de LIBRAS, para 
os  espectadores  que  necessitarem  deste  recurso,  de  modo  a  possibilitar  sua  
veiculação em toda a programação;
5.4.2. permitir a inserção de locução, em Português, destinada a possibilitar que  
pessoas  com  deficiência  visual  e  pessoas  com  deficiência  intelectual 
selecionem as  opções  desejadas  em menus  e  demais  recursos  interativos,  com  
autonomia.

A mesma regulamentação previu inicialmente (Portaria nº 310/2006) o seguinte 
cronograma de implementação gradual de tais recursos de acessibilidade, conforme o seguinte 
quadro:

7.1. Os recursos de acessibilidade objeto desta Norma deverão ser veiculados na 
programação exibida pelas pessoas jurídicas que detenham concessão para explorar 
o serviço de radiodifusão de sons e imagens e pelas pessoas jurídicas que detenham 
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permissão  ou  autorização  para  explorar  o  serviço  de  retransmissão  de  televisão, 
ancilar  ao serviço de radiodifusão de sons e imagens,  de acordo com o seguinte 
cronograma:
a) no mínimo, uma hora, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 
(oito) e 14 (quatorze) horas, e uma hora na programação veiculada no horário 
compreendido entre 20 (vinte) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro) 
meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
b) no mínimo, duas horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 
8 (oito) e 14 (quatorze) horas, e duas horas na programação veiculada no horário 
compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e 
seis) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
c) no mínimo, três horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 
(oito) e 14 (quatorze) horas, e três horas na programação veiculada no horário 
compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
d) no mínimo, quatro horas, na programação veiculada no horário compreendido 
entre 8 (oito) e 14 (quatorze) horas, e quatro horas na programação veiculada no 
horário compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 60 
(sessenta) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
e) no mínimo, seis horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 6 
(seis) e 14 (quatorze) horas, e seis horas na programação veiculada no horário 
compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 72 (setenta e 
dois) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma; e
f) no mínimo, dezesseis horas, na programação veiculada no horário compreendido 
entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 94 (noventa e quatro) meses, 
contado a partir da data de publicação desta Norma.
g) no mínimo, vinte horas, na programação diária total, dentro do prazo de 106 (cento 
e seis) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma.
h) a totalidade da programação diária, dentro do prazo de 132 (cento e trinta e dois) 
meses, contado a partir da data de publicação desta Norma.

Posteriormente  (Portaria  nº  188/2010)  tal  cronograma  sofreu  alterações, 
conforme se vê no seguinte quadro:

7.1. Os recursos de acessibilidade de que tratam as alíneas "a" e "c" do subitem 
5.1  1   desta Norma deverão ser veiculados na programação exibida pelas exploradoras 
do serviço de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de 
televisão (RTV) de acordo com o seguinte cronograma:
a) no mínimo, uma hora, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 
(oito)  e  14  (quatorze)  horas,  e  uma  hora  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 20 (vinte) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 24 (vinte e quatro)  
meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
b) no mínimo, duas horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 
8 (oito) e 14 (quatorze) horas, e duas horas na programação veiculada no horário 
compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e 
seis) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
c) no mínimo, três horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 8 

1 5.1 A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos serviços de radiodifusão de 
sons e imagens deverá conter: a) Legenda Oculta, em língua Portuguesa, devendo ser transmitida através da 
linha 21 do Intervalo de Apagamento Vertical (VBI); […]  c) Dublagem, em língua Portuguesa, dos 
programas veiculados em língua estrangeira, no todo ou em parte, devendo ser transmitida através do 
Programa Secundário de Áudio (SAP) juntamente com a audiodescrição definida na alínea b, de modo a 
permitir a compreensão dos diálogos e conteúdos audiovisuais por pessoas com deficiência visual e pessoas 
que não consigam ou não tenham fluência para leitura das legendas de tradução.
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(oito)  e  14  (quatorze)  horas,  e  três  horas  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 48 (quarenta e 
oito) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
d)  no  mínimo,  quatro  horas,  na  programação  veiculada  no  horário  compreendido 
entre 8 (oito) e 14 (quatorze) horas, e quatro horas na programação veiculada no 
horário compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas,  dentro do prazo de 60 
(sessenta) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma;
e) no mínimo, seis horas, na programação veiculada no horário compreendido entre 6 
(seis)  e  14  (quatorze)  horas,  e  seis  horas  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 18 (dezoito) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 72 (setenta e 
dois) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma; e
f) no mínimo, dezesseis horas, na programação veiculada no horário compreendido 
entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 94 (noventa e quatro) meses,  
contado a partir da data de publicação desta Norma.
g) no mínimo, vinte horas, na programação diária total, dentro do prazo de 106 (cento 
e seis) meses, contado a partir da data de publicação desta Norma.
h) a totalidade da programação diária, dentro do prazo de 132 (cento e trinta e dois)  
meses, contado a partir da data de publicação desta Norma.

7.2 O recurso de acessibilidade de que trata a alínea "b" do subitem 5.1 desta 
Norma  2   deverá ser veiculado na programação exibida pelas exploradoras do serviço 
de radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão (RTV) 
de acordo com o cronograma constante dos subitens 7.2.1 e 7.2.2.
7.2.1  Quando  se  tratar  de  geradora  cedente  de  programação  ("cabeça-de-rede") 
licenciada para transmitir com tecnologia digital:
a)  no  mínimo,  duas  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a 
contar de 1o de julho de 2010;
b)  no  mínimo,  quatro  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
c)  no  mínimo,  seis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido  entre  6  (seis)  e  2  (duas)  horas,  dentro  do  prazo de 60 (sessenta) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
d)  no  mínimo,  oito  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 84 (oitenta e quatro 
meses) meses, a contar de 1o de julho de 2010;
e)  no  mínimo,  doze  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 96 (noventa e seis) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
f)  no  mínimo,  dezesseis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 108 (cento e oito) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
g)  no  mínimo,  vinte  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
7.2.2.  Quando se  tratar  de  geradora  cedente  de  programação ("cabeça-de-rede") 
ainda não licenciada para transmitir com tecnologia digital:
a)  no  mínimo,  duas  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação 
digital;

2 5.1 A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos serviços de radiodifusão de 
sons e imagens deverá conter:  […]  b) Audiodescrição, em língua Portuguesa, devendo ser transmitida 
através do Programa Secundário de Áudio (SAP), sempre que o programa for exclusivamente falado em 
Português
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b)  no  mínimo,  quatro  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
c)  no  mínimo,  seis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre  6  (seis)  e  2  (duas)  horas,  dentro  do prazo  de 60 (sessenta) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
d)  no  mínimo,  oito  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 84 (oitenta e quatro 
meses)  meses,  a  contar  da  data  de  expedição  da  respectiva  licença  para 
funcionamento de estação digital;
e)  no  mínimo,  doze  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 96 (noventa e seis) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
f)  no  mínimo,  dezesseis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 108 (cento e oito) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
g)  no  mínimo,  vinte  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital; e
7.3.  No  caso  de  afiliada  ou  retransmissora:  na  data  de  inicio  da  transmissão  ou 
retransmissão com tecnologia digital observada, à época, quanto à veiculação dos 
recursos de acessibilidade de que trata o subitem 5.1, a mesma proporção de horas e 
o mesmo horário estabelecido para a geradora cedente da programação." (NR)

Outra alteração ocorreu ainda no bojo da Portaria nº 312/2012, especificamente 
para  estabelecer valor mínimo de horas para veiculação obrigatória do recurso de legenda 
oculta, para emissoras do serviço de sons e imagens e de retransmissão de televisão. In verbis:

Art. 1º O item 7.1 da Norma Complementar nº 1/2006, aprovada pela Portaria nº 310, 
de 27 de junho de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação
(...)
7.1.1 No tocante ao recurso de legenda oculta, a obrigação de que trata o item 7.1, 
"e", poderá ser substituída, a critério da emissora, pela veiculação de, no mínimo, 112 
horas semanais, das quais, para efeito de contabilização, no máximo 2 horas diárias  
veiculadas entre as 2 e as 6 horas.

1.2 Constatações quanto ao cumprimento, pelas concessionárias, da regulamentação do 
Ministério das Comunicações sobre acessibilidade radiodifusão

Foi  então  expedido  ofício  ao  Ministério  das  Comunicações,  solicitando 
informações  acerca  do  cumprimento  da  Portaria  nº  310  de  27/06/2006,  por  parte  das 
emissoras de televisão, bem como sobre as fiscalizações realizadas sobre para verificação do 
cumprimento da norma (fl.47). 

Em reposta, foi  informado que a  responsabilidade da  fiscalização  dos meios 
técnicos dos serviços de radiofusão é da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, 
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e que esta é realizada de forma rotineira, segundo cronograma do Plano Anual de Fiscalização 
–  PAF, ou  através  de  denúncia  dos  próprios  cidadãos.  Informou-se  também que  foram 
expedidos ofícios: a) às Associações Brasileiras representantes das executantes dos serviços 
de radiofusão – ABRA E ABERT, para que promovam a divulgação da referida obrigação 
normativa; b) ao Gerente-Geral de Fiscalização da ANATEL, para que seja incluído na rota de 
fiscalização a programação das emissoras a fim de verificar se os recursos de acessibilidade 
foram inseridos de acordo com a previsão legal; e c) à Assessoria de Comunicação Social do 
Ministério  das Comunicações,  solicitando a criação de um “banner” nomeado RECURSOS 
DE ACESSIBILIDADE, contendo a legislação pertinente, a ser divulgado na página principal 
de seu sítio eletrônico (fls. 50/59)

Desse modo, as entidades conhecidas como “cabeças de rede”, quais sejam, 
Globo, SBT, Record, Rede TV, Band e EBC, oficiadas acerca do referido Inquérito Civil, 
encaminharam,  ao Ministério  das  Comunicações,  arquivo de  mídia  contendo a  respectiva 
programação por elas veiculada, pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, para análise com o 
fito  de  fiscalizar  cumprimento  das  obrigações  de  disponibilização  dos  recursos  de 
acessibilidade – closed caption (legenda oculta).

O Ministério  das  Comunicações  remeteu  memorando,  encaminhando cópias 
das  correspondências  enviadas  pelas  emissoras  de  televisão  contendo  as  grades  de 
programação e as respectivas mídias, bem como informou da realização de “degravações” no 
Departamento  competente,  com o intuito de verificar o cumprimento da Portaria MEC Nº 
310, de 27 de junho de 2006 (fls. 71/81).

Através de novo memorando, o Ministério das Comunicações transmitiu Nota 
Informativa, do Departamento de Acompanhamento e Avaliação de Serviços de Comunicação 
Eletrônica, informando que a solicitação de fiscalização das mídias, referente a legislação que 
rege os recursos de acessibilidade feita pelo Departamento à Anatel encontrava-se em fase de 
planejamento (fls. 95/97).

Assim, no decorrer da instrução do Inquérito Civil, foram empregadas diversas 
diligências  pelo  Ministério  Público  Federal  perante  o  Ministério  da  Comunicação  e  a 
ANATEL, para que ambos,  diante  da atribuição  de poderes  e  competências  que lhes  são 
conferidos, efetuassem serviços de fiscalização/monitoramento na programação das empresas 
responsáveis pelo serviço de radiofusão de som e imagens, com o fito de investigar se tais 
emissoras  estão  cumprindo  o  disposto  na  Norma  Complementar  01/2006,  aprovada  pela 
Portaria  nº  360/2006  e  alterada  pela  Portaria  nº  188/2010,  ambas  do  Ministério  das 
Comunicações.

Após concluída a análise do conteúdo transmitido pelas emissoras “cabeças de 
rede”, em Brasília, foi encaminhada pela Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica a 
esta  Procuradoria  da  República  do  Estado  de  São  Paulo,  a  Nota  Informativa  nº 
11/2012/ASS/DEAA/SCE-MC,  apontando que  algumas emissoras  não  estão  cumprindo  a 
legislação no sentido de implantar a legenda oculta, razão pela qual instaurou-se, no âmbito 
daquela  pasta  ministerial,  Processos  de  Apuração  de  Infração  (PAIs)  em  desfavor  das 
entidades infratoras. Ademais,  informou-se que foram analisadas pelo Departamento, apenas 
as entidades executantes de serviços de radiofusão de sons e imagens, denominadas “cabeças 
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de rede” - geradoras de sinais, localizadas em Brasília, uma vez que as entidades no município 
de São Paulo não estavam aptas tecnicamente para a verificação (fls. 152/154).

Expediu-se  então  novo  ofício  solicitando  ao  Ministério  das  Comunicações 
informações acerca da situação dos Processos de Infração (PAIs) instaurados em desfavor das 
supracitadas emissoras (fl. 157). Em resposta, foi informado que após terem sido notificadas, 
as  entidades  apresentaram defesa,  as  quais  encontravam-se  em fase  de  análise  perante  a 
Coordenação de Apuração de Infração – COAPI  (fls. 159/160)

Uma vez  finda  a  referida  análise,  por  requerimento  do  Ministério  Público 
Federal,  o  Ministério  das  Comunicações  remeteu  ofício  encaminhando as  Notas  Técnicas 
contendo  síntese  da  análise/conclusão  dos  Processos  de  Infração  (PAIs) instaurados,  que 
indicaram:

RÁDIO E TELEVISÃO CAPITAL LTDA. (Canal +8 = Rede Record)
“Por intermédio de fiscalização realizada pelo Ministério das Comunicações foi constatada, 
conforme comprova o Relatório de Degravação nº 103/2012 (fls. 1/7), de 28/03/2012, que a 
Entidade cometeu a seguinte  irregularidade:  não veiculou o recurso de acessibilidade de 
legenda oculta na programação, de no mínimo quatro horas diárias, no horário compreendido 
entre entre 8 e 14 horas, conforme previsto em norma.” - item 2 de fl. 217.
“Quanto às  inserções  dos  recursos  de acessibilidade – legenda oculta  (alínea “a”)  foram 
observados os horários não foram cumpridos, conforme disposto no subitem 7.1, alínea “c” 
da  Norma  nº  01/2006,  expedida  pela  Portaria  MC  nº  310,  de  27  de  junho  de  2006, 
posteriormente, alterada pela Portaria MC nº 188, de 24 de março de 2010 (...)” - item 6 de  
fl. 218.
Foi aplicada multa administrativa no montante de R$ 6.965,97  – fl. 222

RÁDIO E TELEVISÃO CV LTDA. (Canal 6 = Rede TV)
“Por intermédio da fiscalização realizada pelo Ministério das Comunicações foi constatada, 
conforme comprova o Relatório de Degravação nº 104/2012 (fls. 2/5), de 2/4/2012, que a 
Entidade cometeu a seguinte  irregularidade:  não veiculou o recurso de acessibilidade de 
legenda oculta na programação, de no mínimo quatro horas diárias, no horário compreendido 
entre 8 e 14 horas, conforme previsto em norma.” - item 2 de fl. 224.
“Quanto às  inserções  dos  recursos  de acessibilidade – legenda oculta  (alínea “a”)  foram 
observados os horários previstos não foram cumpridos, conforme disposto no subitem 7.1, 
alínea “c” da Norma nº 01/2006, expedida pela Portaria MC nº 310, de 27 de junho de 2006, 
posteriormente, alterada pela Portaria MC nº 188, de 24 de março de 2010 (...)” - item 6 de  
fl. 224.
* Foi aplicada multa administrativa no montante de R$ 6.965,97  – fl. 226

TV STÚDIOS DE BRASÍLIA LTDA. (Canal 12 = SBT)
“Por intermédio de fiscalização realizada pelo Ministério das Comunicações foi constatado, 
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conforme o Relatório de Degravação nº 105/2012 (fls. 02/08), de 27/03/2012, que a Entidade 
cometeu  a  seguinte  irregularidade:  não  veiculou  o  recurso  de  acessibilidade  de  legenda 
oculta na programação, pelo prazo estabelecido em norma.” - item 2 de fl. 229.
“Quanto às inserções dos recursos de acessibilidade – legenda oculta foi observado que os 
horários previstos no subitem 7.1, da Norma nº 01/2006, expedida pela Portaria MC nº 310, 
de 27 de junho de 2006, posteriormente, alterada pela Portaria MC nº 188, de 24 de março de 
2010, não foram cumpridos (...)” - item 6 de fl. 229.
* Foi aplicada multa administrativa no montante de R$ 12.794,08  – fl. 231

RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA. (Canal 4 = BAND)
“Por intermédio da fiscalização realizada pelo Ministério das Comunicações foi constatada, 
conforme comprova o Relatório de Degravação nº 102/2012 (fls. 02/06) e, posteriormente, 
pelo Relatório de Degravação nº 168/2013 (fl. 27), de 22/03/2013, que a Entidade cometeu a 
seguinte  irregularidade:  não  veiculou  o  recurso  de  acessibilidade  de  legenda  oculta  na 
programação, de no mínimo quatro horas diárias,  no horário compreendido entre 8 e 14 
horas e entre 18 e 02 horas, conforme previsto em norma.” - item 2 de fl. 242
“Quanto às inserções  dos recursos de acessibilidade – legenda oculta  (alínea “a”)  foram 
observados os horários previstos não foram cumpridos, conforme disposto no subitem 7.1, 
alínea “d” da Norma nº 01/2006, expedida pela Portaria MC nº 310, de 27 de junho de 2006,  
posteriormente, alterada pela Portaria MC nº 188, de 24 de março de 2010 (...)” - item 6 de  
fl. 242-verso
* Foi aplicada multa administrativa no montante de R$ 11.194,82  – fl. 245

FUNDAÇÃO SARA NOSSA TERRA (SARA BRASIL = REDE GENESIS)
“Conforme  Auto  de  Infração  nº  0002DF20120007  e  Laudo  de  Radiovideometria  nº 
0002DF20120007,  foi  constatado  que  a  Entidade  cometeu  a  seguinte  irregularidade: 
ausência de recurso de acessibilidade – closed caption.” - item 3 de fl. 246
* Foi aplicada multa administrativa no montante de R$ 10.395,19  – fl. 248

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S/A (CANAL 02 = EBC)
 Conforme Nota Técnica nº 818/2014/CGAO/DEAA/SCE-MC foi constatada, por meio do 
Relatório  de  Degravação  nº  100/2012,  de  2/3/2012,  que  a  entidade  cometeu  a  seguinte 
irregularidade: deixou de inserir  recursos de acessibilidade, para pessoas com deficiência 
auditiva, visual ou intelectual, instituídos em norma específica, no âmbito do processo de 
Apuração de Infração nº 53.000.027333/2012  – item 2 de fl. 430
* Foi aplicada multa administrativa no montante de R$ 6.095,23 – fl. 432
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Tais  documentos indicaram que as  executantes  do serviço de radiofusão de 
sons  e  imagens  Record,  Rede  TV,  SBT,  Band,  Fundação  Sara  Nossa  Terra  e  EBC  não 
cumpriram com a determinação legal de inserção dos recursos de legenda oculta e dublagem, 
conforme disposto no subitem 7.1 da Norma Complementar 01/2006, resultando na aplicação 
das penalidades de multa em desfavor das entidades infratoras (fls. 215/251 e 428/432).

O  Ministério  Público  Federal  novamente  requisitou,  ao  Ministério  das 
Comunicações, aos 06/06/2014 (fl. 257) fosse averiguado se as emissoras tinham se adaptado 
e estavam cumprindo as suas obrigações legais quanto à acessibilidade (disponibilização das 
tecnologias assistivas já mencionadas).

Em resposta,  aquele órgão respondeu que “não há que se falar  em fase de 
adequação dos recursos de acessibilidade pelas emissoras de radiofusão, pois, estas emissoras 
têm  o  dever  de  cumprir  as  disposições  contidas  da  Norma  Complementar  nº  01/2006, 
aprovada pela Portaria nº 310, de 27 de junho de 2006, a qual estabeleceu os preceitos de 
veiculação dos recursos de acessibilidade”. 

No mais,  informou que,  em atendimento  à  demanda advinda do Ministério 
Público,  o  Departamento  da  Secretaria  de  Serviços  de  Comunicação  Eletrônica  –  DEAA 
adotou diversas medidas, tais como: atualizou a situação dos processos, instaurou Processos 
de  Apuração  de  Infrações,  solicitou  o  apoio  da  ANATEL  para  a  agravação  diária  da 
programação  das  emissoras  de  radiofusão  de  sons  e  imagens  no  Estado  de  São Paulo  e 
atualizou a Tabela dos Processos de Infração (PAIs) e das entidades a serem fiscalizadas pelas 
ANATEL (fls. 260/263). 

Assim,  através  do  inquérito  civil  que  instrui  essa  petição  inicial,  fica 
demonstrado que houve comunicação reiterada entre este Órgão Ministerial e o Ministério das 
Comunicações,  a  fim  de  se  obter  informações  referentes  ao  andamento/conclusão  dos 
Processos  de  Infração  (PAIs) instaurados  para  apuração  de  infrações  cometidas  pelas 
emissoras de televisão,  notadamente ao descumprimento normativo quanto à inserção dos 
recursos de acessibilidade na programação veiculada.

Posteriormente,  foram  encaminhados  pelo  referido  Ministério  das 
Comunicações  novas  informações  de  resultados  mais  recentes  de  fiscalização,  contendo 
detalhadas informações acerca do procedimento empregado pela ANATEL para análise do 
cumprimento  das  exigências  constantes  na  Norma  01/2006  (veiculada  pela  Portaria  nº 
310/2006 do MC), no tocante aos recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência por 
parte das concessionárias –  “cabeças de rede” –  prestadoras do serviço público de radiofusão 
de sons e imagens.

E nessa  nova  diligência  fiscalizatória,  constatou-se  que  as  emissoras  de 
televisão  (concessionárias  de  radiodifusão  de  sons  e  imagens) Globo  (fl.  371),  Fundação 
Cásper Líbero (fl. 317), Band (fl. 325), CBI (fl. 333), Rede 21 (fl. 349), Abril (fl. 356), SBT 
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(fl.  363),  EBC  (fl.  385),  Record  (fl.  392),  TV  Ômega/Rede  TV (fl.  400),  estariam 
(hodiernamente) cumprindo as obrigações estabelecidas  na Norma 01/2006, expedida pela 
Portaria nº 310 de 27 de julho de 2006 (fls. 478/481) e, posteriormente, alterada pela Portaria 
nº 188 de 24 de março de 2010 (fls. 482/484), e pela Portaria nº 312, de 26 de junho de 2012 
(fl. 485).

Outrossim,  houve constatação,  pelo  Ministério  das  Comunicações,  ainda  de 
descumprimento das obrigações legais acerca de acessibilidade, gerando novos Processos de 
Apuração de Infração, em relação às seguintes emissoras rés:

1) Processo nº 53900.007304/2014, em face da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista 
de Rádio e TV Educativas (fl. 340);
2) Processo nº 53900.007309/2014, em face da Fundação Evangélica Trindade (fl. 378);

Houve também a instauração do Processo nº 53000.003178/2014, em face da 
emissora  TV ÔMEGA LTDA.  (fl.  304),  que  contudo versa  sobre  o  descumprimento  do 
disposto no art. 10, § 1º, do Decreto nº 5.820/2006 (transmissão simultânea em tecnologia 
digital e analógica). Assim, em que pese tratar-se de irregularidade administrativa já apurada 
pelo Ministério das Comunicações, tal fato não se relaciona com o objeto da presente ação, 
visto que não acarretou dano relativo à acessibilidade das pessoas com deficiência auditiva ou 
visual.

Tem-se portanto que a corré Fundação  Padre Anchieta – Centro Paulista de 
Rádio e TV Educativas  ainda  não disponibiliza o recurso de acessibilidade – dublagem no 
programa “Mostra Internacional de Cinema da Cultura nos filmes “Soul L. Kitchen e Fita 
Branca” (fl. 340), bem como que a corré emissora Fundação Evangélica Trindade ainda não 
disponibiliza os recursos de acessibilidade “legenda oculta”  (fl. 378).  O Ministério Público 
Federal, vale registrar, inclusive tentou, sem sucesso, entabular Termo de Ajuste de Conduta 
com tais concessionárias (fls. 409/411, 415/417 e 420/431);

Ademais,  não  obstante  tenha  sido  o  presente  Inquérito  Civil  iniciado  em 
decorrência do prejuízo aos deficientes auditivos, restou constatada presença de ilegalidade 
também no tocante  a  mecanismos  de  acessibilidade    essenciais   aos  deficientes  visuais   
(dublagem).

1.3 Dos prazos para implementação das tecnologias assistivas na radiodifusão de sons e 
imagens – acessibilidade

É preciso destacar o que já estipulava a Lei   nº   10.098, de 19 de dezembro de   
2000, que entrou em vigor na data de sua publicação, aos 20/10/2000:

CAPÍTULO VII

DA ACESSIBILIDADE NOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO

Art. 17. O Poder Público promoverá a eliminação de barreiras na comunicação e 
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estabelecerá  mecanismos  e  alternativas  técnicas  que  tornem  acessíveis  os 
sistemas de comunicação e sinalização  às pessoas portadoras de deficiência 
sensorial e com dificuldade de comunicação, para garantir-lhes o direito de acesso 
à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao transporte, à cultura, ao 
esporte e ao lazer.
Art. 18. O Poder Público implementará a formação de profissionais intérpretes de 
escrita  em  braile,  linguagem  de  sinais  e  de  guias-intérpretes,  para  facilitar 
qualquer  tipo  de  comunicação  direta  à  pessoa  portadora  de  deficiência 
sensorial e com dificuldade de comunicação
Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano 
de medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais 
ou  outra  subtitulação,  para  garantir  o  direito  de  acesso  à  informação  às 
pessoas portadoras de deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em 
regulamento.

Dessa  forma,  há mais  de  15  (quinze)  anos  já  existe  lei  determinando a 
obrigação de prover a acessibilidade nos serviços de radiodifusão de sons e imagens., em 
atendimento,  aliás,  ao  que  estabelece  o  art.  23,  II,  bem  como  art.  24,  XIV,  ambos  da 
Constituição da República,  que estabelecem que é da  competência comum da União,  dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da assistência pública e da proteção e 
garantia das pessoas portadoras de deficiência, assim como que compete à União, aos Estados 
e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência.

Contudo, em que pese a relevância do tema e a especial proteção constitucional 
dedicada  às  pessoas  com  deficiência,  o  Poder  Executivo,  a  União,  somente  veio  a 
regulamentar a matéria através do Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, isto é, 
praticamente quatro anos após a entra em vigor da Lei nº 10.098/2000. E o fez, primeiro 
concedendo  mais  um  ano  de  prazo  para  que  o  Ministério  das  Comunicações 
regulamentasse o assunto, na redação original do art. 53 de aludido Decreto. 

Como tal regulamentação não foi editada, posteriormente foi prorrogado por 
mais um ano e quatro meses, pelo art. 2º do Decreto nº 5.645, de 28 de dezembro de 2005, o 
prazo para que o Ministério das Comunicações regulamentasse a matéria.

Finalmente adveio a Portaria nº 310, de 27 de junho de 2006, publicada no 
Diário Oficial da União, Seção 1, nº 122, de quarta-feira, 28 de junho de 2006, veiculando a 
Norma  Complementar  1/2006,  que  estipulou  um  cromograma  para  implementação  das 
tecnologias assistivas respectivas, necessárias à acessibilidade para pessoas com deficiência 
auditiva e  visual  (Legenda Oculta,  Audiodescrição,  Dublagem, e  Programa Secundário de 
Áudio/SAP etc.), com previsão de total disponibilização, isto é, na totalidade da programação 
diária, dentro do   prazo de 132 (cento e trinta e dois) meses, contado a partir da data de   
publicação da Norma, portanto no final de junho de 2017.

Na sequência, pouco mais de dois anos após, suspendeu-se os prazos previstos 
no  cronograma  de  implantação  das  tecnologias  assistivas  previstas  nessa  Norma 
Complementar 1/2006. Veja-se:

Portaria nº 661, de 14 de Outubro de 2008
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*  publicada no Diário Oficial da União Nº 200, de 15 de outubro de 2008, Seção 1, página 70
Art. 4º Fica suspensa a aplicação dos subitens 7.1 e 9.1 da Norma Complementar nº 
01/2006, aprovada pela Portaria nº 310, de 27 de junho de 2006, publicada no Diário 
Oficial da União nº 122, de 28 de junho de 2006, no que se refere à obrigatoriedade 
de adaptação e veiculação na programação exibida pelas exploradoras do serviço de 
radiodifusão  de  sons  e  imagens  e  do  serviço  de  retransmissão  de  televisão  do 
recurso de acessibilidade de que trata o subitem 3.3 da mesma Norma.

Mas  não  é  só,  pois  novamente  esse  cronograma  veio  a  ser  modificado 
significativamente  no  que  diz  respeito  à  implementação  da  tecnologia  assistiva  de 
audiodescrição, pois através da Portaria nº 188, de 24 de março de 2010, o Ministério das 
Comunicações, quanto a esse tipo de recurso de acessibilidade (aos deficientes visuais), ficou 
estabelecido  um  novo  cronograma,  mais  elástico,  com  drástica  redução  de 
disponibilidade, já que a norma prevê como teto a ser exigido das concessionárias de TV, 
apenas um mínimo de 22 (vinte e duas) horas semanais e, esse teto, com implementação 
paulatina, de modo que as 22 (vinte e duas) horas semanais serão exigíveis apenas em julho 
de 2020 ! (o que significa um percentual de pouco mais de 13% da programação). 

Veja-se, como ficou a norma (Norma Complementar 1/2006,  veiculada pela 
Portaria nº 310, de 27/06/2006 do Min. Comunicações) com essa alteração:

7.2 O recurso de acessibilidade de que trata a alínea "b" do subitem 5.1 desta Norma 
deverá  ser  veiculado  na  programação  exibida  pelas  exploradoras  do  serviço  de 
radiodifusão de sons e imagens e do serviço de retransmissão de televisão (RTV) de 
acordo  com  o  cronograma  constante  dos  subitens  7.2.1  e  7.2.2.  (incluído  pela 
Portaria 188/2010)

7.2.1  Quando  se  tratar  de  geradora  cedente  de  programação  ("cabeça-de-rede") 
licenciada para transmitir com tecnologia digital:
a)  no  mínimo,  duas  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a 
contar de 1o de julho de 2010;
b)  no  mínimo,  quatro  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
c)  no  mínimo,  seis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre  6  (seis)  e  2  (duas)  horas,  dentro  do prazo  de 60 (sessenta) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
d)  no  mínimo,  oito  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 84 (oitenta e quatro 
meses) meses, a contar de 1o de julho de 2010;
e)  no  mínimo,  doze  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 96 (noventa e seis) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
f)  no  mínimo,  dezesseis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 108 (cento e oito)  
meses, a contar de 1o de julho de 2010;
g)  no  mínimo,  vinte  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) 
meses, a contar de 1o de julho de 2010;

7.2.2.  Quando se  tratar  de  geradora  cedente  de  programação  ("cabeça-de-rede") 
ainda não licenciada para transmitir com tecnologia digital:
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a)  no  mínimo,  duas  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 12 (doze) meses, a 
contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de estação 
digital;
b)  no  mínimo,  quatro  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 36 (trinta e seis) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
c)  no  mínimo,  seis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido  entre  6  (seis)  e  2  (duas)  horas,  dentro  do  prazo de 60 (sessenta) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
d)  no  mínimo,  oito  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 84 (oitenta e quatro 
meses)  meses,  a  contar  da  data  de  expedição  da  respectiva  licença  para 
funcionamento de estação digital;
e)  no  mínimo,  doze  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 96 (noventa e seis) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
f)  no  mínimo,  dezesseis  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 108 (cento e oito)  
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;
g)  no  mínimo,  vinte  horas  semanais,  na  programação  veiculada  no  horário 
compreendido entre 6 (seis) e 2 (duas) horas, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) 
meses, a contar da data de expedição da respectiva licença para funcionamento de 
estação digital;e

7.3.  No  caso  de  afiliada  ou  retransmissora:  na  data  de  inicio  da  transmissão  ou 
retransmissão com tecnologia digital observada, à época, quanto à veiculação dos 
recursos de acessibilidade de que trata o subitem 5.1, a mesma proporção de horas e 
o mesmo horário estabelecido para a geradora cedente da programação.

A essa altura vale destacar a inadmissível mora da União na regulamentação do 
tema. Deveras, pois foram  inicialmente 6 (seis) anos para elaborar um cronograma de 
implantação de tecnologias assistivas de acessibilidade, considerado o que previsto na Lei 
nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que entrou em vigor na data de sua publicação, aos 
20/10/2000. E, posteriormente, com a suspensão de tal regulamentação que veio adquirir 
uma redação definitiva (será?), somente 10 (anos) após a edição da lei, em cumprimento ao 
art. 23, II, bem como art. 24, XIV, da Constituição da República de 1988 !

Registre-se,  em  acréscimo,  que  ante  seus  termos  restritivos,  o  Ministério 
Público Federal no Distrito Federal propôs ação civil pública (nº 0004712-38.2009.4.01.3400 
– 14ª Vara Federal DF) visando a nulidade dessa Portaria nº 188, de 24 de março de 2010, do 
Ministério  das  Comunicações,  que  foi  extinta  em primeira  instância  sem a  resolução  do 
mérito, mas reformada em segunda instância pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região (fls. 434/438 e 442/467), Consta da ementa de tal julgado:

[…] V - No caso em tela, em que pese o Ministério das Comunicações ter editado a 
Norma  Complementar  nº  01/2006,  que  fixou  um  cronograma  progressivo  de 
implementação do recurso de audiodescrição nas empresas prestadoras de serviço 
de radiodifusão, este mesmo órgão obstou, sucessivamente, a aplicação da referida 
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Norma  Complementar,  mediante  a  edição  de  portarias  que  suspenderam  o 
cronograma inicialmente previsto. Por fim, em manifesto prejuízo aos 4 milhões de 
brasileiros portadores de necessidade visual (conforme censo IBGE 2000),  o 
Ministério das Comunicações editou a Portaria nº 188/2010, que fixou um novo 
cronograma  de  implantação  do  recurso  de  audiodescrição  cujo  conteúdo  é 
bastante restritivo em relação às conquistas previstas na Norma Complementar 
nº 01/2006, a caracterizar, na espécie, a ilegitimidade deste novo cronograma, 
eis  que  as  restrições  aos  direitos  dos  portadores  de  necessidade  visuais, 
elencadas  na  Portaria  nº  188/2010,  afiguram-se  como  graves  violações  aos 
princípios da não discriminação, da proibição do retrocesso e da isonomia, na 
medida  em  que  impõe  tratamento  diferenciado  ao  mesmo  universo  de 
telespectadores que pretendem ter acesso às fontes de cultura nacional (CF, 
art. 215). VI - Ademais, não há que se falar, na espécie, em inobservância da cláusula 
da reserva do possível, porquanto, na inteligência jurisprudencial do egrégio Supremo 
Tribunal Federal, "a cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, 
pelo  Poder  Público,  com  o  propósito  de  fraudar,  de  frustrar  e  de  inviabilizar  a 
implementação  de  políticas  públicas  definidas  na  própria  Constituição  -  encontra 
insuperável  limitação  na  garantia  constitucional  do  mínimo  existencial,  que 
representa,  no  contexto  de  nosso  ordenamento  positivo,  emanação  direta  do 
postulado  da  essencial  dignidade  da  pessoa  humana.  A  noção  de  "mínimo 
existencial",  que resulta,  por implicitude, de determinados preceitos constitucionais 
(CF,  art.  1º,  III,  e  art.  3º,  III),  compreende  um  complexo  de  prerrogativas  cuja 
concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, 
em ordem a assegurar,  à  pessoa,  acesso efetivo ao direito  geral  de liberdade e, 
também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 
de  direitos  sociais  básicos,  tais  como  o  direito  à  educação,  o  direito  à  proteção 
integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o 
direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança." (ARE 639337 AgR,  
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-
177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125) […]
(AC 00047123820094013400, DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, 
TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 DATA:09/10/2013 PAGINA:171.) 

Essa decisão contudo veio (surpreendentemente, sob a perspectiva da tutela de 
direitos humanos e fundamentais, cuja implementação foi deveras postergada mitigada) a ser 
suspensa  por  decisão  liminar  proferida  pelo  Supremo  Tribunal  Federal,  na  Ação  de 
Descumprimento de Preceito  Fundamental  nº  309, proposta  pela  Associação Brasileira  de 
Emissoras de Rádio e Televisão –  ABERT (íntegra do julgamento às fls. 468/506). E o que, 
afigura-se,  impressionou  os  Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal  foi  que  o  assunto  é 
técnico  e  complexo  e  portanto  não  caberia  ao  judiciário  intervir  no  que  deliberado  pelo 
Ministério das Comunicações. No ponto, destaque-se:

O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX
[…]
E exatamente essa questão da capacidade institucional faz com que o Ministro Marco  
Aurélio tenha evidenciado uma perplexidade:  o que nós entendemos sobre isso? 
Evidentemente, que nós temos que fazer alguma análise jurídica. E, numa análise  
jurídica, prima facie, verifica-se, em primeiro lugar ...
O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Digo a Vossa Excelência  
que, após a aposentadoria como juiz, não serei consultor no setor!
O SENHOR MINISTRO LUIZ FUX - Eu também imaginei isso.
Bom,  mas,  de  toda  sorte,  Senhor  Presidente,  esse  problema  da  ausência  da  
capacidade  institucional  faz  exatamente  com  que  algumas  decisões  sejam  
completamente desproporcionais e irrazoáveis. E aqui é o que se revela. Quer dizer,  
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é uma decisão, é uma normação secundária, que realmente reclama ADPF, mas que  
não passa nem pelo teste da proporcionalidade, nem pelo teste da eficiência e acaba,  
até mesmo, segundo anotações que eu fiz, violando a convenção sobre os direitos de  
pessoas com deficiência.
[…]3

Grifo nosso

O que cabe indagar a essa altura é se o Ministério das Comunicações, seus 
gestores  e  técnicos sabem, eficientemente,  como lidar  com o tema.  Isso porque,  como já 
narrado e comprovado, foi fixado um cronograma de implantação das tecnologias assistivas 
em 2006 (seis anos após a edição da Lei, de modo que tempo não faltou para refletir sobre a 
questão), suspenso em 2008 e, posteriormente, modificado em 2010. Será que teremos novas 
prorrogações e modificações ? E qual será o limite para isso? E como ficam os direitos das 
pessoas com deficiência, gravados de forma pomposa na Lei, em Tratados Internacionais e na 
Constituição mas sem qualquer eficácia no plano da realidade ?

1.4 Das exceções violadoras da acessibilidade quanto à radiodifusão

Mas não é só, pois a Norma Complementar 1/2006, veiculada pela Portaria nº 
310, de 27/06/2006 do Ministério das Comunicações, a título de regulamentar o direito de 
acessibilidade  na  radiodifusão  de  sons  e  imagens,  para  pessoas  com deficiência  visual  e 
auditiva, restringiu o próprio direito fundamental desse público-alvo, violando o indeclinável 
dever imposto ao Poder Público de cuidar da assistência pública e da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência, assim como da integração social dessas pessoas (art. 23, II, 
bem como art. 24, XIV, C.F.).

E isso ocorreu com o estabelecimento de exceções, que constituem burla aos 
mandamentos constitucionais de especial proteção às pessoas com deficiência (no caso visual, 
auditiva  e/ou  sensorial),  conforme  consta  do  item 8.1  da  referida  Norma  Complementar 
1/2006:

EXCEÇÕES
8.1 Não se obriga aos dispositivos desta Norma:
a  veiculação  inédita  ou  a  reprise  de  programas  que  tenham sido  produzidos  ou 
gravados antes da data de publicação desta Norma Complementar sem os recursos 
de acessibilidade aqui previstos;
a  veiculação,  ao  vivo,  de  competições  esportivas  realizadas  em  recintos  com 
capacidade para acomodação de platéia inferior a 5000 (cinco mil) pessoas;
Programação de caráter estritamente local com duração de até 30 (trinta) minutos.

Vale no caso registrar o entendimento de Miguel Reale4, que separa os atos 
normativos em originários e derivados.  “Originários se dizem os emanados de um órgão  
estatal  em  virtude  de  competência  própria,  outorgada  imediata  e  diretamente  pela  
Constituição,  para  edição  de  regras  instituidoras  de  direito  novo”;  compreende  os  atos 
emanados do Legislativo. Já os normativos derivados têm por objetivo a  “explicitação ou 

3 Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4509496>  - 
Acesso em: 05 jan. 2016

4   Reale, Miguel. Revogação e anulamento do ato administrativo. Rio de Janeiro: Forense, 1980.

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4509496
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especificação de um conteúdo normativo preexistente, visando à sua execução no plano da  
praxis”; o ato normativo derivado, por excelência, é o regulamento.

Dessa  forma  o  poder  regulamentar,  como  uma  das  formas  pelas  quais  se 
expressa a função normativa do Poder Executivo, só é legítimo e harmônico com o direito, 
quanto é exercido através da edição de normas complementares para o fiel cumprimento da 
constituição e da lei.

Isso porque, como é cediço, o poder regulamentar não pode criar impedimentos 
ou vedar a fruição de direitos fundamentais estabelecidos em Lei e, também na Constituição 
Federal. Sobre o tema:

[…]   Impertinente  a  invocação  do  brocado  romano  "quem  pode  o  mais,  pode  o 
menos"  para  ampliar  o  direito  acima  restringido,  posto  que  no  âmbito  do  Direito 
Público vigora o princípio da legalidade, pelo qual a Administração Pública, direta ou 
indireta, somente está autorizada a proceder de conformidade com o preceituado em 
lei.  6.  O administrador  público  embora  imbuído  do poder  regulamentar,  não 
pode contrariar a lei, nem restringir ou ampliar suas disposições. Só lhe cabe 
explicitá-la, dentro dos limites por ela traçados, ou completá-la, fixando critérios 
técnicos e procedimentos necessários para sua aplicação, que não afetem as 
garantias e direitos individuais assegurados pela Constituição […]
(AMS 07410284319854036100,  JUÍZA CONVOCADA ELIANA MARCELO,  TRF3 - 
TERCEIRA TURMA, DJU DATA:29/11/2006 ..FONTE_REPUBLICACAO:.) 

2. DO DIREITO

2.1 Das garantias constitucionais e normas de acessibilidade

A obstaculização do acesso dos portadores de deficiência aos mecanismos que 
garantem o pleno aproveitamento da atividade informativa, cultural e de entretenimento (no 
caso, os serviços de radiofusão de som e imagens), fere direitos e garantias fundamentais 
estampados  na  Constituição  Federal,    tais  quais  a  promoção  do  bem  universal  e  o   
princípio da igualdade:

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
[…]
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]

A Carta Política prevê  em seu artigo 215, ainda nesse sentido, que o Estado 
garantirá a todos o direito à cultura: “O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional,  e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão  das  manifestações  culturais”.  Imperioso  ressaltar  que  obviamente  estão incluídas 
nessa previsão constitucional o acesso à programação das emissoras de TV que, no caso aqui 
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tratado, é explorado por entidades privadas (pessoas jurídicas de direito privado) que são, 
permissionárias ou concessionárias de um serviço público (de radiodifusão de sons e imagens) 
cuja titularidade é da União5. 

No plano infraconstitucional,  a Lei  nº  10.098, de 19 de dezembro de 2000, 
positivou  as  normas  gerais  referentes  à  promoção  da  acessibilidade,  estabelecendo  as 
diretrizes para possibilitar, por meio de posteriores regulamentos e leis interpretativas, a maior 
integração  das  pessoas  portadoras  de  deficiências  à  sociedade.  No  tocante  ao  tema  aqui 
tratado, a lei prevê:

Art. 19. Os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens adotarão plano de 
medidas técnicas com o objetivo de permitir o uso da linguagem de sinais ou outra 
subtitulação, para garantir o direito de acesso à informação às pessoas portadoras de 
deficiência auditiva, na forma e no prazo previstos em regulamento.

Posteriormente, o Decreto nº 5.296/2004 especificou os mecanismos a serem 
utilizados  para  a  promoção  da  acessibilidade  dos  deficientes  auditivos  nos  meios  de 
comunicação audiovisuais:

Art.  53.  Os procedimentos a serem observados para implementação do plano de 
medidas  técnicas  previstos  no  art.  19  da  Lei  no 10.098,  de  2000,  serão 
regulamentados, em norma complementar, pelo Ministério das Comunicações.
§ 1o O processo de regulamentação de que trata o caput deverá atender ao disposto 
no art. 31 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 19996. 
§2o A regulamentação de que trata o caput deverá prever a utilização, entre outros, 
dos seguintes sistemas de reprodução das mensagens veiculadas para as pessoas 
portadoras de deficiência auditiva e visual: 
I - a subtitulação por meio de legenda oculta; 
II - a janela com intérprete de LIBRAS; e 
III - a descrição e narração em voz de cenas e imagens.
[...]

Tais dispositivos  possuem caráter  geral  e  abrangente,  sendo a promoção da 
acessibilidade dos deficientes auditivos, no tocante aos serviços televisivos, regulamentada no 
bojo da Norma Complementar nº 1/2006, aprovada pela Portaria nº 310/2006, do Ministério 
das Comunicações (fls. 478/481):

5 Artigo 21, incisos XI e XII, “a”, da Constituição Federal.

6 Art.  31.  Quando a  matéria  do  processo  envolver  assunto  de  interesse  geral,  o  órgão  competente  poderá, 
mediante despacho motivado, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão 
do pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada.
§ 1o A abertura da consulta pública será objeto de divulgação pelos meios oficiais, a fim de que pessoas físicas  
ou jurídicas possam examinar os autos, fixando-se prazo para oferecimento de alegações escritas.
§ 2o O comparecimento à consulta pública não confere, por si, a condição de interessado do processo, mas  
confere o direito de obter da Administração resposta fundamentada, que poderá ser comum a todas as alegações 
substancialmente iguais.
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NORMA COMPLEMENTAR Nº 01/2006 – Recursos de acessibilidade, para pessoas 
com deficiência, na programação veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e 
imagens e de retransmissão de televisão.

OBJETIVO

Esta Norma tem por objetivo complementar as disposições relativas ao serviço de 
radiodifusão de sons e imagens e ao serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao 
serviço de radiodifusão de sons e imagens, visando tornar a programação transmitida 
ou  
retransmitida acessível para pessoas com deficiência, conforme disposto na Lei no 
10.098, de 19 de dezembro de 2000 e no Decreto no 5.296, de 2 de dezembro de  
2004, alterado pelo Decreto no 5.645, de 28 de dezembro de 2005.
[...]

DEFINIÇÕES

Para os efeitos desta Norma, devem ser consideradas as seguintes definições:
3.1. Acessibilidade: é a condição para utilização, com segurança e autonomia, dos 
serviços, dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por  pessoa 
com deficiência auditiva, visual ou intelectual.
3.2. Legenda Oculta: corresponde a transcrição, em língua portuguesa, dos diálogos, 
efeitos  sonoros,  sons  do  ambiente  e  demais  informações  que  não  poderiam  ser 
percebidos ou compreendidos por pessoas com deficiência auditiva.
3.3. Áudio-descrição: corresponde a uma locução, em língua portuguesa, sobreposta 
ao som original do programa, destinada a descrever imagens, sons, textos e demais 
informações que não poderiam ser percebidos ou compreendidos por pessoas com 
deficiência visual.
3.4.  Dublagem: tradução de programa originalmente falado em língua estrangeira, 
com a substituição da locução original por falas em língua portuguesa, sincronizadas 
no tempo, entonação, movimento dos lábios dos personagens em cena, etc. (NBR 
15290).
[...]

RECURSOS DE ACESSIBILIDADE

5.1 A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos 
serviços de radiodifusão de sons e imagens deverá conter:
a) Legenda Oculta, em língua Portuguesa, devendo ser transmitida através da linha 
21 do Intervalo de Apagamento Vertical (VBI);
b)  Audiodescrição,  em  língua  Portuguesa,  devendo  ser  transmitida  através  do 
Programa Secundário de Áudio (SAP), sempre que o programa for exclusivamente 
falado em Português; e
c)  Dublagem,  em  língua  Portuguesa,  dos  programas  veiculados  em  língua 
estrangeira,  no  todo  ou  em parte,  devendo  ser  transmitida  através  do  Programa 
Secundário de Áudio(SAP) juntamente com a audiodescrição definida na alínea b, de 
modo a permitir a compreensão dos diálogos e conteúdos audiovisuais por pessoas 
com deficiência visual e pessoas que não consigam ou não tenham fluência 
para leitura das legendas de tradução.

 

As condutas das Emissoras em questão destoam do cenário atual de avanços na 
promoção dos meios de acessibilidade, inclusive com a recente Lei nº 13.146, de 6 de julho de 
2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que, embora previsto   vacatio legis   de 180 (cento   
e oitenta) dias, da sua análise já se podem verificar que as diretrizes tomadas pelo Legislador 
apontam para a maior efetividade da proteção à pessoa portadora de deficiência:
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Art. 4o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as 
demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. 
§ 1o Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, 
restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de 
prejudicar,  impedir  ou anular  o  reconhecimento  ou o  exercício  dos  direitos e  das 
liberdades  fundamentais  de  pessoa  com  deficiência,  incluindo  a  recusa  de 
adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. 

Art. 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao 
lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, sendo-lhe garantido o 
acesso: 
I - a bens culturais em formato acessível; 
II  -  a  programas  de  televisão,  cinema,  teatro  e  outras  atividades  culturais  e 
desportivas em formato acessível; e 
III  -  a  monumentos  e  locais  de  importância  cultural  e  a  espaços  que  ofereçam 
serviços ou eventos culturais e esportivos. 
§ 1o É vedada a recusa de oferta de obra intelectual em formato acessível à pessoa  
com deficiência, sob qualquer argumento, inclusive sob a alegação de proteção dos 
direitos de propriedade intelectual. 
§ 2o O poder público deve adotar soluções destinadas à eliminação, à redução ou à 
superação  de  barreiras  para  a  promoção  do  acesso  a  todo  patrimônio  cultural, 
observadas as normas de acessibilidade, ambientais e de proteção do patrimônio 
histórico e artístico nacional.

Art. 65. As empresas prestadoras de serviços de telecomunicações deverão garantir 
pleno acesso à pessoa com deficiência, conforme regulamentação específica.

Art. 67. Os serviços de radiodifusão de sons e imagens devem permitir o uso dos 
seguintes recursos, entre outros:
I - subtitulação por meio de legenda oculta; 
II - janela com intérprete da Libras; 
III - audiodescrição. 

Essa questão também ofende, diretamente, os direitos do idoso, em especial 
diante da degradação natural da audição e visão em decorrência da senilidade. Nesse sentido, 
observando-se os dados amealhados no Censo 2010, acostados à fl. 468, têm-se que, dentre as 
pessoas com 60 (sessenta) anos ou mais:

• 72.381   (setenta e dois mil, trezentas e oitenta e uma) não conseguem 
ouvir de modo algum;

• 995.296   (novecentos e noventa e cinco mil, duzentas e noventa e seis) 
possuem grande dificuldade para ouvir;

• 3.378.564   (três  milhões,  trezentos  e  setenta  e  oito  mil,  quinhentas  e 
sessenta e quatro) têm alguma dificuldade para ouvir;

• Total: 4  .446.241 (quatro milhões, quatrocentos e quarenta e seis   mil  ,   
duzentos e quarenta e um  ) idosos.  

No tocante aos idosos portadores de deficiência/limitação visual, constata-se 
que:
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• 163.871   (cento  e  trinta  e  seis  mil,  oitocentas  e  setenta  e  um)  não 
conseguem ver de modo algum;

• 2.310.535   (dois  milhões,  trezentos  e  dez  mil,  quinhentos  e  trinta  e 
cinco) possuem grande dificuldade para enxergar;

• 7.352.651   (sete milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e 
cinquenta e um) possuem alguma dificuldade para enxergar;

• Total:  9.827.057  (nove  milhões,  oitocentos  e  vinte  e  sete  mil  e 
cinquenta e sete) idosos.

Nessa toada, a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) estabelece que o idoso é 
detentor de todos os direitos e garantias fundamentais inerentes à pessoa humana, além de 
outros direitos e mecanismos de proteção especiais, inerentes à condição diferenciada desse 
grupo social:

Art. 2o O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 
sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei,  assegurando-se-lhe, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em 
condições de liberdade e dignidade. 

Art.  3o É obrigação da família,  da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à  
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Além disso, o artigo 20 deste Diploma prevê que o Idoso deve ter acesso aos 
direitos  fundamentais  por  meios  que  respeitem  a  sua  peculiaridade  etária,  ou  seja,  que 
possibilitem sua eficácia diante das limitações próprias da pessoa idosa: “O idoso tem direito 
a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços   que respeitem   
sua peculiar condição de idade”.

Seguindo por essa linha, dos dados coletados no Censo 2010 (fl. 466) extrai-se, 
ainda,  que  o  número  de  crianças  e  adolescentes  (0  a  17  anos)  com deficiência/limitação 
auditiva alcança os  791.400   (  setecentos e noventa e um mil e quatrocentos  )  . No caso de 
deficiência/limitação  visual,  o  número  atinge  a  casa  dos  4.975.186  (quatro  milhões, 
novecentos e setenta e cinco mil, cento e oitenta e seis).

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro garante proteção a esse grupo 
social por meio da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de 
idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo  único.  Nos  casos  expressos  em  lei,  aplica-se  excepcionalmente  este 
Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à 
pessoa  humana,  sem  prejuízo  da  proteção  integral  de  que  trata  esta  Lei, 
assegurando-se-lhes,  por  lei  ou  por  outros  meios,  todas  as  oportunidades  e 
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facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 
social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar,  com absoluta  prioridade,  a efetivação dos direitos referentes à vida,  à 
saúde,  à  alimentação,  à  educação,  ao  esporte,  ao  lazer,  à  profissionalização,  à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Art.  5º  Nenhuma  criança  ou  adolescente  será  objeto  de  qualquer  forma  de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos fundamentais. 

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.

Outrossim,  a  Constituição  Federal  estende  ao  Estado  e  à  sociedade  (aí 
obviamente inclu  ídas   as empresas e grupos econômicos,    no caso as concessionárias de   
serviço público de radiodifusão de sons e imagens)  o dever  de garantir,  “com absoluta 
prioridade”, os direitos da criança e do adolescente:

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. 

Assim,  resta  evidenciada  a  lesão  a  tais  grupos  vulneráveis,  no  tocante  ao 
cerceamento/obstaculização do direito de acesso à cultura, entretenimento e informação, não 
obstante o tratamento desigual vedado pela Constituição Federal, conforme exposto.

2.  2   – D  a  s   previsões   de Direito Internacional  

Além  da  legislação  pátria  referente  à  acessibilidade,  a  obrigação  de 
disponibilizar as tecnologias de acesso aqui tratadas (dublagem e legenda oculta) também se 
alicerça  em Convenções  as  quais  o  Brasil  é  signatário,  tendo  a  respectiva  aplicação  no 
território  nacional  previsão  constitucional,  nos  termos  do  art.  5º,  §  2º,  da  Constituição 
Federal7.

Nesse  sentido  se  destaca  a  Convenção  sobre  o  Direito  das  Pessoas  com 
Deficiência, de 30 de março de 2007, celebrada em Nova York, introduzida no ordenamento 
jurídico pátrio por meio do Decreto nº 6.949/2009:

Artigo 5

7 “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos 
princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”.
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Igualdade e não-discriminação

1.Os Estados Partes reconhecem que todas as pessoas são iguais perante e sob a lei 
e que fazem jus, sem qualquer discriminação, a igual proteção e igual benefício da lei.

2.Os  Estados  Partes  proibirão  qualquer  discriminação  baseada  na  deficiência  e 
garantirão  às  pessoas  com  deficiência  igual  e  efetiva  proteção  legal  contra  a 
discriminação por qualquer motivo.

3.A fim  de  promover  a  igualdade  e  eliminar  a  discriminação,  os  Estados  Partes 
adotarão todas as medidas apropriadas para garantir que a adaptação razoável seja 
oferecida.

4.Nos termos da presente Convenção, as medidas específicas que forem necessárias 
para acelerar ou alcançar a efetiva igualdade das pessoas com deficiência não serão 
consideradas discriminatórias.

É prevista na Convenção, inclusive, proteção especial às crianças portadoras de 
deficiência, alinhando-se à audiência massiva do público infantil nos canais de TV:

Artigo 7

Crianças com deficiência

1.Os  Estados  Partes  tomarão  todas  as  medidas  necessárias  para  assegurar  às 
crianças  com  deficiência    o  pleno  exercício  de  todos  os  direitos  humanos  e   
liberdades  fundamentais,  em  igualdade  de  oportunidades  com  as  demais 
crianças.

2.Em todas as ações relativas às crianças com deficiência, o superior interesse da 
criança receberá consideração primordial.

3.Os Estados Partes assegurarão que as crianças com deficiência tenham o direito 
de expressar  livremente  sua  opinião  sobre  todos  os  assuntos  que  lhes  disserem 
respeito, tenham a sua opinião devidamente valorizada de acordo com sua idade e 
maturidade,  em igualdade de  oportunidades com as  demais  crianças,  e  recebam 
atendimento adequado à sua deficiência e idade, para que possam exercer tal direito.

Quanto à promoção da acessibilidade, bem como das garantias dos indivíduos 
portadores de deficiência, a Convenção colocou os Estados ratificantes no dever de empenhar 
diretrizes que garantam a efetividade das medidas, inclusive no tocante ao direito de pleno 
acesso  à  cultura  e  ao  lazer,  devendo  as  limitações  pessoais  (auditivas,  no  caso)  serem 
superadas sem que haja   obstaculização ou embaraço  . Nesse sentido se destaca:

Artigo 9

Acessibilidade

[…]
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2. Os Estados Partes também tomarão medidas apropriadas para: 
[…]
f)  Promover  outras  formas  apropriadas  de  assistência  e  apoio  a  pessoas  com 
deficiência, a fim de assegurar a essas pessoas o acesso a informações;

g)  Promover  o  acesso  de  pessoas  com  deficiência  a  novos  sistemas  e 
tecnologias da informação e comunicação, inclusive à Internet; 

h) Promover, desde a fase inicial, a concepção, o desenvolvimento, a produção e a 
disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, a fim de 
que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo.

Artigo 21

Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação

Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar que as 
pessoas  com deficiência  possam exercer  seu  direito  à  liberdade  de  expressão  e 
opinião, inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e idéias, 
em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por intermédio de todas as 
formas de comunicação de sua escolha, conforme o disposto no Artigo 2 da presente 
Convenção, entre as quais:

a)  Fornecer, prontamente e sem custo adicional, às pessoas com deficiência, 
todas as informações destinadas ao público em geral, em formatos acessíveis e 
tecnologias apropriadas aos diferentes tipos de deficiência;

b)  Aceitar  e  facilitar,  em  trâmites  oficiais,  o  uso  de  línguas  de  sinais,  braille, 
comunicação  aumentativa  e  alternativa,  e  de  todos  os  demais  meios,  modos  e 
formatos acessíveis de comunicação, à escolha das pessoas com deficiência;

c)  Urgir  as  entidades  privadas  que  oferecem serviços  ao  público  em  geral, 
inclusive por meio da Internet, a fornecer informações e serviços em formatos 
acessíveis, que possam ser usados por pessoas com deficiência;

d) Incentivar a mídia, inclusive os provedores de informação pela Internet, a tornar 
seus serviços acessíveis a pessoas com deficiência;

e) Reconhecer e promover o uso de línguas de sinais.

Artigo 30

Participação na vida cultural e em recreação, lazer e esporte

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência de participar 
na vida cultural, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, e tomarão 
todas as medidas apropriadas para que as pessoas com deficiência possam:

a) Ter acesso a bens culturais em formatos acessíveis;

b)  Ter  acesso  a  programas  de  televisão,  cinema,  teatro  e  outras  atividades 
culturais, em formatos acessíveis;
[…]

4.  As pessoas com deficiência  farão jus,  em igualdade de oportunidades com as 
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demais  pessoas,  a  que  sua  identidade  cultural  e  linguística específica  seja 
reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda.

Ainda  na  seara  do  Direito  Internacional,  a  obstaculização  do  acesso  dos 
deficientes a qualquer meio difusor de informação, cultura ou entretenimento, contraria as 
previsões  da  Convenção  sobre  a  Proteção  e  Promoção  da  Diversidade  das  Expressões 
Culturais, assinada em Paris, em 20 de outubro de 2005, e inserida no ordenamento jurídico 
pátrio por meio do Decreto nº 6.177/2007:

Artigo 2 - Princípios Diretores

1. Princípio do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais

A diversidade  cultural  somente  poderá  ser  protegida  e  promovida  se  estiverem 
garantidos os direitos humanos e as liberdades fundamentais, tais como a liberdade 
de expressão, informação e comunicação, bem como a possibilidade dos indivíduos 
de  escolherem  expressões  culturais.  Ninguém  poderá  invocar  as  disposições  da 
presente  Convenção  para  atentar  contra  os  direitos  do  homem  e  as  liberdades 
fundamentais  consagrados  na  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  e 
garantidos pelo direito internacional, ou para limitar o âmbito de sua aplicação.

Portanto  tendo  a República  Federativa  do  Brasil  celebrado tais acordos, 
introduzindo-os no ordenamento jurídico interno, tem-se que o Poder Público se colocou na 
obrigação de tomar diretrizes a fim de efetivar os mecanismos de proteção e inclusão dos 
deficientes  no  meio  social,  inclusive,  desestimulando  práticas  de  empresas  e  grupos 
econômicos que vão de encontro aos direitos do portador de deficiência.

2.3   – D  a     preponderância dos direitos fundamentais sobre os interesses econômicos  

Diante de todo o cenário fático e jurídico já discorrido, a conclusão é de que a 
normatização  existente  (seja  ela  de  constitucional,  legal,  regulamentar  ou  internacional), 
embora  avançada  (e  até  vanguardista),  não  proporciona  certeza  de  garantia  dos  direitos 
fundamentais dos deficientes,   diante da constatada   sobrepos  ição   pelos   interesses   de entidades   
de direito privado.

Tal conduta das Emissoras, entidades de direito privado, mas concessionárias 
de serviços público de radiodifusão de sons e imagens, afasta-se da legalidade e dos objetivos 
e fundamentos da República, que coloca a livre iniciativa ao lado da dignidade da pessoa 
humana,  além de  objetivar  uma sociedade  solidária,  erradicadora  da  marginalização,  que 
promova o bem de todos:

Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e 
tem como fundamentos: 
[…]
III - a dignidade da pessoa humana; 
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir o desenvolvimento nacional;
III -  erradicar a pobreza e  a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais;
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação. 

Art.  4º  A República Federativa do Brasil  rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: 
[…]
II - prevalência dos direitos humanos; 

Ademais,  o próprio capítulo da Constituição Federal  que rege os princípios 
gerais da atividade econômica prevê a defesa do consumidor (art. 170, inciso V).

Dessa forma, o dever de observância às normas de acessibilidade tem, ao fim e 
ao cabo, o seu fundamento de validade na própria Constituição Federal, constituindo-se em 
ônus  indeclinável  a  ser  suportado  pelas  emissoras  rés,  in  casu,  através  das  tecnologias 
assistivas da dublagem, da legenda oculta, da audiodescrição, do Programa Secundário de 
Áudio (SAP) etc.

2.  4   –   D  os danos morais   ou extrapatrimoniais   coletivos  

Por mais que não haja notícia acerca da conclusão dos Processos de Apuração 
de Infração (fl.  464), importante ressaltar  a independência da esfera judicial  em relação à 
administrativa.

Nesse sentido, restou constatado pela Agência Nacional de Telecomunicações a 
incidência  de ilegalidade na transmissão do programa “Mostra Internacional de Cinema da 
Cultura”, da emissora Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativa, 
consistente na ausência de dublagem, impedindo/obstaculizando o acesso constitucional dos 
deficientes auditivos e visuais à informação, cultura e entretenimento, conforme se extrai do 
Relatório de Fiscalização acostado à fl. 343, no qual o Agente de Fiscalização concluiu pelo 
seguinte:

Conforme  Resultados  obtidos  no  item  5.2  deste  relatório,  conclui-se  que  a  
entidade,  objeto  dessa  fiscalização,  cumpriu  parcialmente  as  exigências  
constantes na Norma 01/2006, no tocante aos Recursos de Acessibilidade para  
pessoas  com  deficiência.  Isso  devido  ao  fato  de  não  estar  efetuando  a  
dublagem no programa “Mostra Internacional de Cinema da Cultura”.

No tocante à emissora Fundação Evangélica Trindade, consta do Relatório de 
Fiscalização  (fl.  381) o  descumprimento  da  Norma Complementar  1/2006,  aprovada pela 
portaria nº 310 do Ministério das Comunicações (fls. 478/485):

Conforme  Resultados  obtidos  no  item  5.2  deste  relatório,  conclui-se  que  a  
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entidade, objeto dessa fiscalização, não cumpriu as exigências constantes na  
Norma 01/2006, no tocante aos Recursos de Acessibilidade para pessoas com  
deficiência. (fl. 381)

Embasou o Agente tal conclusão diante do constatado à fl. 380-380 verso:

Observou-se, durante toda a monitoração, a NÃO transmissão desse recurso,  
exceto no horário eleitoral, com a seguinte programação:
[…]
Desse modo, constatou-se que a emissora não está transmitindo o recurso da  
legenda oculta – closed caption.

Dessa  forma,  os danos extrapatrimoniais  ou  morais coletivos já  restaram 
configurados (quando da supressão de direitos fundamentais  dos portadores de deficiência), 
sendo, portanto, fisicamente impossível o retorno ao status quo original, justificando-se nesse 
ponto  o caráter compensatório (no equivalente monetário) da presente tutela, em visão atual 
da Doutrina:

Sob a perspectiva constitucional, que consagrou a dignidade humana como um dos 
fundamentos  do  nosso  Estado  Democrático  de  Direito,  dano  moral  é  a  lesão  de 
interesses não patrimoniais de pessoa física ou jurídica, provocada pelo fato lesivo, 
ou seja, é a violação aos direitos da personalidade.
Assim, sempre que uma pessoa for colocada em situação humilhante, vexatória ou 
degradante, afrontando assim a sua dignidade, poderá exigir, na justiça, indenização 
pelos danos morais causados. Quando se refere à indenização, vale lembrar que o 
dano moral não é passível de ressarcimento ou reparação, pois é impossível voltar ao 
status quo ante, ou seja, voltar ao estado anterior. Isso somente é possível em se 
tratando de dano material. Por isso é que se diz que o dano moral é passível de 
compensação, possibilitando compensar a dor da vítima, sua humilhação, a perda de 
um objeto de vida, da honra etc.8

Assim, cerceados os direitos fundamentais dos deficientes auditivos (e visuais, 
no  tocante  à  ausência  de  dublagem),  incluídos  os  idosos,  crianças  e  adolescentes  que 
compartilham desses tipos de deficiência/limitação, restou comprovada a incidência   de dano   
extrapatrimonial ou   moral coletivo,   com espeque no art  .   5º, V, da Constituição Federal,   
bem como art. 186, do Código Civil   e, ainda, art. 1º, incisos II e IV, da Lei nº 7.347/85  . 
Ademais a omissão de concessionária de serviço público, na execução e exploração de tal 
serviço, ou ainda a sua suspensão indevida, gera direito a essa modalidade de indenização, 
conforme já se decidiu:

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC PELO 
ACÓRDÃO  RECORRIDO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  FORNECIMENTO  DE  ÁGUA. 
COBRANÇA  INDEVIDA.  SUSPENSÃO  DO  SERVIÇO.  DANOS  MORAIS 
CONFIGURADOS.  REVISÃO.  IMPOSSIBILIDADE  NO  CASO  CONCRETO. 
INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há 
omissão no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma 

8 GARCIA, Leonardo de Medeiros. Direito do consumidor: código comentado e jurisprudência. Editora Jus 
Podivm. 11ª ed., 2015, p. 89.
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clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos 
suficientes para embasar a decisão. 2. "A Corte de origem, com base nos elementos 
probatórios dos autos, expressamente consignou estar evidenciada a presença do 
nexo de causalidade entre a conduta da Concessionária e o dano suportado pela 
vítima. A alteração das conclusões do acórdão recorrido, tal como colocada a questão 
nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos 
da Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp 320.056/PE, Primeira Turma, Rel. Min. SÉRGIO 
KUKINA, DJe 25/6/2013). 3. Agravo regimental não provido. ..EMEN:
(AGARESP 201301482947, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, 
DJE 11/02/2014)

ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. PROGRAMA "LUZ PARA TODOS". PEDIDO DE 
NOVA LIGAÇÃO EM PROPRIEDADE RURAL. DEMORA DE MAIS DE DOIS ANOS 
PARA O ATENDIMENTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS. ARTIGO 186 
DO CC. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. 
SÚMULA 07/STJ.  1.  O Tribunal  de origem, com base nas provas constantes dos 
autos, entendeu por bem condenar a concessionária ao pagamento de danos morais 
e materiais em favor da recorrida, em razão da demora de mais de dois anos para o 
atendimento do pleito de nova ligação de energia  elétrica.  Alterar tal  convicção é 
tarefa que demandaria,  necessariamente,  incursão no acervo fático-probatório dos 
autos, o que é vedado ante o óbice preconizado na Súmula 7 deste Tribunal. 2. A tese 
atinente à necessidade de observância do cronograma do Governo Federal para o 
fornecimento de energia elétrica para o programa "Luz para Todos" ressente-se do 
devido prequestionamento, já que sobre tal questão não houve emissão de juízo pelo 
acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir  tal 
omissão,  o  que  atrai  a  aplicação  da  súmula  282/STF.  3.  Agravo  regimental  não 
provido. ..EMEN:
(AGARESP 201200604861,  BENEDITO  GONÇALVES,  STJ  -  PRIMEIRA TURMA, 
DJE 05/09/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS 
MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. ART.  535 DO CPC. OMISSÃO. NÃO 
OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No 
caso em exame, não se configura a alegada ofensa ao art. 535, II, do CPC, porquanto 
o  Tribunal  de  origem,  mesmo  sem  ter  examinado  individualmente  cada  um  dos 
argumentos  apresentados  pela  vencida,  adotou  fundamentação  suficiente  para 
decidir de modo integral a questão controvertida. 2. Tendo o Tribunal de origem, com 
base  nos  provas  juntadas  aos  autos,  decidido  que  houve  negligência  da 
concessionária quanto à demora na prestação do serviço e imposição de empecilhos 
injustificáveis para dilatar a prestação, bem como evidenciado os prejuízos sofridos 
pela agravada, ensejadores de danos morais, infirmar tais fundamentos demandaria o 
reexame de  matéria  fática,  o  que  é vedado em recurso  especial,  nos  termos da 
Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. ..EMEN:
(AGARESP 201102915988, ARNALDO ESTEVES LIMA, STJ - PRIMEIRA TURMA, 
DJE DATA:24/08/2012

Aliás,  cumpre  anotar  que  aplica-se  aqui  a  mesma  razão  de  decidir  que 
condenou o Poder Público em danos morais por impossibilitar o exercício de direito de pessoa 
com deficiência em razão da falta de acessibilidade, dever que restou descumprido, conforme 
o seguinte precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO 
ESTADO.  IMPEDIMENTO  AO  EXERCÍCIO  DO  DIREITO  DE  VOTO. 
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ACESSIBILIDADE.  CONSTRANGIMENTO.  FALTA  DE  SENSIBILIDADE  E  BOM 
SENSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. Caso em que a ação de indenização 
por danos morais foi ajuizada em razão da impossibilidade da autora, portadora 
de necessidades especiais (cadeirante), exercer seu direito ao voto, tendo em 
vista a falta de acesso ao local de votação,  assim como a desautorização por 
agentes da requerida do auxílio de terceiros para conduzi-la. 2. Embora os agentes 
públicos,  em geral,  não  respondam pessoalmente  por  atos  praticados na  função, 
salvo caso de dolo ou culpa (artigo 37, § 6º, CF); evidente que o regime especial de 
responsabilidade  pessoal  do  agente  público  ou  político  não  se  estende  à 
Administração Pública, a qual, junto ao administrado lesado, responde objetivamente, 
independentemente da prova de dolo,  culpa ou fraude, bastando comprovação da 
relação de causalidade entre o ato imputado e o dano produzido. 3. Não existe dúvida 
possível,  no plano constitucional e legal,  acerca da possibilidade de invocação da 
responsabilidade objetiva do Estado por dano causado por atos que culminaram na 
privação de uma cidadã ao exercício  de um direito  constitucionalmente garantido, 
desde que comprovados os requisitos específicos, ou seja, a própria existência de 
conduta estatal,  omissiva  ou comissiva,  de  dano especial  sofrido e  da respectiva 
relação de causalidade. 4. O conjunto probatório corrobora a narrativa fática da inicial,  
no sentido de que a autora foi obstada de participar das eleições de outubro de 2010, 
primeiramente em razão da impossibilidade de acesso à sua seção eleitoral,  mas 
também pela falta de bom senso dos coordenadores daquela zona eleitoral. 5. Contra 
tais provas e contra os fatos narrados nada comprovou a ré, que apenas impugnou a 
pretensão,  buscando  conferir  interpretação  jurídica  a  tal  conjunto  narrativo  e 
probatório diversa da que constou da inicial. Ao contrário, restou revelado nos autos 
que ilegitimamente a autora foi  impedida de chegar até a seção eleitoral.  6. Pela 
descrição fática e apuração dos documentos acostados aos autos, resta demonstrada 
a  relação  de  causalidade  entre  a  conduta  estatal  e  o  dano  sofrido  pela  autora, 
envolvendo  inclusive  terceiras  pessoas,  abalando,  pois,  a  sua  honra,  sendo 
impertinente  a  alegação  de  mero  aborrecimento  ou  concorrência  de  culpa  da 
recorrida, sendo patente e inquestionável a ocorrência de dano moral, a justificar o 
ressarcimento. 7. Indenização por danos morais que se confirma nos valores fixados 
na sentença, eis que no respectivo arbitramento se considerou que deve permitir a 
justa e adequada reparação do prejuízo sem acarretar enriquecimento sem causa, 
com correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros 
de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), aplicando-se os índices previstos 
na Resolução CJF 134/2010 para ações condenatórias em geral. 8. A verba honorária 
que não se revela, nas circunstâncias do caso concreto, à luz da equidade e demais 
requisitos especificados no § 4º  do artigo 20 do Código de Processo Civil,  como 
excessiva, sendo certo que não há que ser reduzida ao que pretendido pela ré, pois  
haveria  o  aviltamento  da  atividade  profissional  e  processual  exercida  pelos 
procuradores das partes, o que é igualmente vedado pela jurisprudência consolidada.
(AC 00092467320104036103, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS MUTA, TRF3 
- TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1: 02/07/2015)

E,  reafirmando-se  a  existência  de  fundamentos  constitucional  e  legal 
especificamente para o dano extrapatrimonial ou moral coletivo, materializados no art. 5º, V, 
da Constituição Federal, bem como art. 186, do Código Civil e, ainda, art. 1º, incisos II e IV, 
da Lei nº 7.347/85, a jurisprudência amplamente tem acolhido tal pretensão. Nesse sentido 
vide:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  COLETIVA.  INTERRUPÇÃO  DE 
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO 
CONFIGURADA.  LEGITIMIDADE  ATIVA  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NEXO  DE 
CAUSALIDADE.  SÚMULA  7/STJ.  DANO  MORAL  COLETIVO.  DEVER  DE 
INDENIZAR.  1.  Cuida-se  de  Recursos  Especiais  que  debatem,  no  essencial,  a 
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legitimação  para  agir  do  Ministério  Público  na  hipótese  de  interesse  individual 
homogêneo e a caracterização de danos patrimoniais e morais coletivos, decorrentes 
de  frequentes  interrupções no  fornecimento  de  energia  no  Município  de  Senador 
Firmino, culminando com a falta de eletricidade nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho 
de 2002. Esse evento causou, entre outros prejuízos materiais e morais, perecimento 
de  gêneros  alimentícios  nos  estabelecimentos  comerciais  e  nas  residências; 
danificação  de  equipamentos  elétricos;  suspensão  do  atendimento  no  hospital 
municipal; cancelamento de festa junina; risco de fuga dos presos da cadeia local; e 
sentimento de impotência diante de fornecedor que presta com exclusividade serviço 
considerado  essencial.  2.  A  solução  integral  da  controvérsia,  com  fundamento 
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 3. O Ministério Público tem 
legitimidade ativa para atuar em defesa dos direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos  dos  consumidores.  Precedentes  do  STJ.  4.  A  apuração  da 
responsabilidade da empresa foi definida com base na prova dos autos. Incide, in 
casu, o óbice da Súmula 7/STJ. 5.  O dano moral coletivo atinge interesse não 
patrimonial de classe específica ou não de pessoas, uma afronta ao sentimento 
geral dos titulares da relação jurídica-base. 6. O acórdão estabeleceu, à luz da 
prova dos autos, que a interrupção no fornecimento de energia elétrica,  em virtude 
da  precária  qualidade  da  prestação  do  serviço,  tem  o  condão  de  afetar  o 
patrimônio moral da comunidade. Fixado o cabimento do dano moral coletivo, a 
revisão da prova da sua efetivação no caso concreto e da quantificação esbarra na 
Súmula 7/STJ. 7. [...]
(RESP  201001051042,  HERMAN  BENJAMIN,  STJ  -  SEGUNDA TURMA,  DJE  :
08/03/2012)

[…]  7. A possibilidade de indenização por dano moral está prevista no art. 5º, inciso 
V, da Constituição Federal, não havendo restrição da violação à esfera individual. A 
evolução da sociedade e da legislação têm levado a doutrina e a jurisprudência a 
entender que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um 
grupo,  não há  como negar  a  essa coletividade a  defesa  do seu  patrimônio 
imaterial. 8. O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade,  
isto  é,  a  violação  de  direito  transindividual  de  ordem  coletiva,  valores  de  uma 
sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor 
psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral  da coletividade, pois o dano é, na 
verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. 
9. Há vários julgados desta Corte Superior de Justiça no sentido do cabimento 
da  condenação  por  danos  morais  coletivos  em  sede  de  ação  civil  pública. 
Precedentes: EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1440847/RJ, Rel. Ministro MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  07/10/2014,  DJe 
15/10/2014,  REsp  1269494/MG,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013; REsp 1367923/RJ, Rel. Ministro 
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/08/2013,  DJe 
06/09/2013;  REsp 1197654/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 08/03/2012. […]
(RESP 201301436789, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, 
DJE:10/12/2014

No ponto,  vale,  por  fim,  registrar  excerto  do  voto  proferido  pela  Ministra 
Cármen Lúcia, no julgamento, aos 07/05/2015, da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.943/DF, pelo pleno do Supremo Tribunal Federal (DJe-154  Divulg.: 05-08-2015  Public.: 
06-08-2015):

[…]
Em Estado marcado por inegáveis e graves desníveis sociais e pela concentração 
de renda, uma das grandes barreiras para a implementação da democracia  e da 
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cidadania ainda é o efetivo acesso à Justiça. 
Estado no qual as relações jurídicas importam em   danos   patrimoniais e   morais de   
massa   devido ao desrespeito aos direitos de conjuntos de indivíduos   que, consciente 
ou inconscientemente, experimentam viver nessa sociedade complexa e dinâmica, o 
dever estatal de promover políticas públicas tendentes a reduzir ou suprimir essas 
enormes  diferenças  passa  pela  criação  e  operacionalização  de  instrumentos  que 
atendam com eficiência as necessidades dos seus cidadãos.
[…]9 

3. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

É a  própria  Constituição  da  República  que  atribui  ao  Ministério  Público  a 
relevante missão de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e 
individuais indisponíveis – art. 127, caput.

A mesma Carta Política, pelas configurações próprias que possui, não hesitou 
em trazer um Ministério Público mais participativo e forte, ligado, necessariamente, aos temas 
de maior relevo no cenário pátrio.

A respeitosa  doutrina,  lecionando  acerca  das  Funções  Essenciais  à  Justiça, 
auxilia na compreensão da dimensão e dignidade da atuação ministerial.

Não deixa, como nem deveria, de destacar o caráter essencial da atividade do 
Ministério Público e da consequência social de seu comportamento.

A Constituição de 1988 deferiu uma atenção ao Ministério Público inédita na história 
do  Brasil  e  de  difícil  paralelo  no  direito  comparado.  A instituição,  que  mau  era 
mencionada em outros diplomas constitucionais,  tem o seu caráter  permanente e 
essencial  à função jurisdicional  do Estado proclamado e robustecido na Carta em 
Vigor.

[...]

Como quer que seja, não há dúvida quanto à vinculação essencial e indissociável 
entre o Ministério Público e o primado da lei. O Ministério Público é fiscal da lei e da 
sua execução. Como essa fiscalização se exerce, inclusive, no plano constitucional, 
dado que compete ao Ministério Público velar pelo respeito à Lei Fundamental, o MP 
assume a condição de órgão essencial do Estado, porque as tarefas a seu cargo são 
daquelas  essenciais à própria conceituação do Estado enquanto nação politicamente 
organizada.

Em  nosso  ordenamento  jurídico,  por  exemplo,  a  titularidade  da  ação  direta  de 
declaração de inconstitucionalidade,  a cargo do Procurador-Geral  da República;  a 
incumbência  que  o  constituinte  entregou ao  MP de  defender  a  ordem jurídica,  o 
regime  democrático  e  os  interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis;  além  da 
titularidade exclusiva a (sic) da ação penal pública,  tudo isso põe em evidência a 
importância do Ministério Público como órgão de controle das atividades sociais e da 
conformidade dos governos com as finalidades constitucionais do próprio Estado10.

9 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9058261> - Acesso 
em 09 nov. 2015

10 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; GONET BRANCO, Paulo Gustavo. Curso de 
Direito Constitucional. Ed. Saraiva. 3ª ed. 2008. p. 994 e 995.

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9058261
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Da  mesma  forma,  no  rol  de  atribuições  que  lhe  são  outorgadas  pela  Lei 
Complementar nº 75/93 – Lei que lhe confere organicidade – encontra-se a previsão segundo 
a qual a atuação ministerial deve se dar, pela via da ação civil pública, nos casos em que se 
vise proteger os direitos individuais indisponíveis.

Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
[…]
VII - promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
a) a proteção dos direitos constitucionais

Ainda, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei nº 7.853, de 24 de outubro de 
1989)  prevê  a  competência  do  Ministério  Público  para  atuar  em  favor  da  proteção  dos 
interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência:

Art. 3º. As medidas judiciais destinadas à proteção de interesses coletivos, 
difusos, individuais homogêneos e individuais indisponíveis da pessoa com 
deficiência  poderão ser  propostas  pelo  Ministério  Público,  pela  Defensoria 
Pública, pela União, pelos Estados, pelos Municípios, pelo Distrito Federal, 
por associação constituída há mais de 1 (um) ano, nos termos da lei civil, por 
autarquia, por empresa pública e por fundação ou sociedade de economia 
mista  que  inclua,  entre  suas  finalidades  institucionais,  a  proteção  dos 
interesses e a promoção de direitos da pessoa com deficiência.

Deve, a propósito, o Ministério Público zelar para que os Poderes Públicos e os 
serviços  de  relevância  pública  observem  e  promovam  os  direitos  e  os  princípios 
constitucionais  assegurados  às  pessoas  portadoras  de  deficiência,  inclusive  a  garantia  de 
acesso aos meios de comunicação.

Ademais, ressalte-se que os interesses defendidos na presente ação referem-se 
ao princípio da igualdade, da inclusão social, da proteção às pessoas com deficiência e aos 
princípios  que  regem a  comunicação  social  no  Brasil,  que  são  direitos  assegurados  pela 
Constituição Federal e encontram-se intrinsecamente ligados à cidadania e à dignidade da 
pessoa humana.

Desse conjunto normativo extrai-se nitidamente a legitimidade do Ministério 
Público Federal para a propositura da presente Ação Civil Pública.

4. DA LEGITIMIDADE PASSIVA

A  Constituição  Federal  atribui  à  União  a  exploração  dos  serviços  de 
telecomunicações, bem como os serviços de radiofusão sonora e de sons e imagens, sendo as 
emissoras autorizadas, concessionárias ou permissionárias:

Art. 21. Compete à União:
XI  -  explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão,  os 
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 
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dos  serviços,  a  criação  de  um  órgão  regulador  e  outros  aspectos  institucionais; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)
[...]

No  plano  regulamentar,  a  Norma  Complementar  nº  1/2006,  aprovada  pela 
Portaria  nº  310/2006  do  Ministério  das  Comunicações  (fls.  478/485),  sujeita  as 
concessionárias e permissionárias ao cumprimento das suas disposições, entre elas o emprego 
dos mecanismos de acessibilidade:

ABRANGÊNCIA

4.1. Ficam sujeitas ao cumprimento do disposto nesta Norma as pessoas jurídicas 
que detenham concessão ou permissão ou para explorar o serviço de radiodifusão de 
sons e imagens e as pessoas jurídicas que detenham permissão ou autorização para 
explorar o serviço de retransmissão de televisão, ancilar ao serviço de radiodifusão de 
sons e imagens.

RECURSOS DE ACESSIBILIDADE

5.1 A programação veiculada pelas estações transmissoras ou retransmissoras dos 
serviços de radiodifusão de sons e imagens deverá conter:
a) Legenda Oculta, em língua Portuguesa, devendo ser transmitida através da linha 
21 do Intervalo de Apagamento Vertical (VBI);
b) Audiodescrição, em língua Portuguesa, devendo ser transmitida através do 
Programa Secundário de Áudio (SAP), sempre que o programa for exclusivamente 
falado em Português; e
c) Dublagem, em língua Portuguesa, dos programas veiculados em língua 
estrangeira, no todo ou em parte, devendo ser transmitida através do Programa 
Secundário de Áudio(SAP) juntamente com a audiodescrição definida na alínea b, de 
modo a permitir a compreensão dos diálogos e conteúdos audiovisuais por pessoas 
com deficiência visual e pessoas que não consigam ou não tenham fluência para 
leitura das legendas de tradução.

Em  outra  toada,  as  fiscalizações  efetuadas  pela  Agência  Nacional  de 
Telecomunicações imputam às emissoras rés as irregularidades em questão (fls. 341/344 e 
379/382).

Dessa  forma,  diante  de  tais  fundamentos  constitucionais,  regulamentares  e 
fáticos, resta manifesta legitimidade passiva das emissoras Fundação Evangélica Trindade e 
Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas.

5. DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Cumpre esclarecer que ao disciplinar a competência dos Juízes Federais, o art. 
109 da Constituição dispôs que: 
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Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal 
forem interessadas  na  condição  de  autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes, 
exceto  as  de  falência,  as  de  acidentes  de  trabalho  e  as  sujeitas  à  Justiça 
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;
[…]

V-A – as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo; 

Trata-se de encargo estatal que decorre do princípio da indeclinabilidade da 
jurisdição,  dimensão do mandamento constitucional,  segundo o qual a lei  não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (artigo 5º, XXXV, C.F.) e de que, na 
seara criminal, a ninguém é dado fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, 
embora legítima, salvo quando a lei o permite (artigo 345, Código Penal).

Outrossim, o art. 2º da Lei 7.347/1985 prevê que  compete ao Juízo do local 
onde ocorrer o dano o julgamento de Ação Civil Pública.

No presente caso, ressalta-se que a Agência Nacional de Telecomunicações se 
trata de Autarquia Federal, criada pela Lei 9.472/1997, sendo o Órgão Regulador responsável 
por exercer a organização e exploração dos serviços de telecomunicações, em nome da União 
(art. 1º, caput, da referida lei).

Outrossim, a própria Carta Constitucional outorga à União a exploração dos 
serviços de telecomunicações, radiofusão sonora e de sons e imagens:

Art. 21. Compete à União:
XI  -  explorar,  diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão,  os 
serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 
dos  serviços,  a  criação  de  um  órgão  regulador  e  outros  aspectos  institucionais; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 8, de 15/08/95:)

Dessa forma, o presente Juízo é competente para processar e julgar esta Ação 
Civil Pública.

7. DOS PEDIDOS

Pelas razões de fato e de direito acima  apresentadas,  o Ministério Público 
Federal requer:

I) O recebimento e a autuação da presente petição inicial, juntamente com o 
procedimento que a instrui e acompanha – Inquérito Civil (IC) nº 1.34.001.006031/2010-19, 
bem assim sua distribuição;
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II) a concessão de tutela antecipada de urgência ou liminar, determinando 
às corrés FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA e FUNDAÇÃO EVANGÉLICA TRINDADE 
o cumprimento, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da Norma Complementar nº 1/2006, 
aprovada pela Portaria nº 310/2006, vez que presentes a verossimilhança da alegação e prova 
inequívoca do direito  perseguido,  bem como o fundado receio de dano irreparável  ou de 
difícil  reparação, diante da privação imposta pelas rés aos usuários do serviço público de 
radiodifusão de sons e imagens, privados de acessibilidade, por injustificada omissão (art. 
273, I, do Código de Processo Civil e art. 12, da Lei nº 7.347/85);

III) alternativamente, se não acolhido o pedido do item anterior, a concessão 
de  tutela antecipada de evidência    (que dispensa a urgência)  , com mesma obrigação de 
fazer e a mesma astreinte, acaso, notificadas, as corrés FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA e 
FUNDAÇÃO  EVANGÉLICA TRINDADE  não  comprovem,  de  forma  cabal,  motivos 
justificáveis para a impossibilidade de cumprirem o que determina a Constituição Federal e as 
Leis que regulam o dever de disponibilizar as tecnologias assistivas necessárias para propiciar 
acessibilidade as pessoas com deficiência auditiva e visual; já que não havendo contraprova 
dos fatos alegados e da absoluta impossibilidade de cumprimento de tal dever, configurado 
estará  abuso  de  direito  de  defesa  ou  o  manifesto  propósito  protelatório,  ante  o  pedido 
incontroverso do autor (art. 273, II e § 6º, do Código de Processo Civil);

IV) a  concessão de  tutela antecipada de    urgência ou de    evidência    (que   
dispensa  a  urgência), em  face  das  demais  requeridas,  concessionárias  de  serviços  de 
radiodifusão  de  sons  e  imagens,  nas  mesmas  obrigações  de  fazer  requeridas  nos  itens 
precedentes (medida necessária mesmo considerando que atualmente estão elas cumprindo as 
normas de acessibilidade, pois a postura antecedente de descumprimento denota que nada 
impede que no futuro voltem a descumprir tal obrigação legal e constitucional), com a fixação 
da multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o caso de descumprimento, sem 
prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias e até mesmo crime de desobediência;

V) a concessão de tutela de urgência/liminar ou tutela de evidência (que 
dispensa urgência) em face da União, determinando obrigação de não fazer, no sentido de 
não mais editar qualquer norma que venha a restringir  qualquer das obrigações e deveres 
atualmente previstos quanto à implementação de tecnologias assistivas pelas concessionárias 
de radiodifusão de sons e imagens, para os deficientes visuais, auditivos e/ou sensoriais, ou, 
ainda, que venha a ampliar o cronograma e prazos atualmente previstos para a implementação 
de  tais  tecnologias  assistivas  (acessibilidade:  janela  de  libras,  dublagem,  audiodescrição, 
close caption etc.);

VI) a concessão de tutela de urgência/liminar ou tutela de evidência (que 
dispensa  urgência)  em  face  da  União,  determinando  a  suspensão  da  aplicação  e/ou  a 
nulidade das exceções previstas no item 8.1 da Norma Complementar 1/2006, veiculada pela 
Portaria  nº  310,  de  27/06/2006,  do  Ministério  das  Comunicações,  ante  a  absoluta 
ilegitimidade,  antijuricidade  e  inconstitucionalidade,  considerado  o  abuso  no  poder 
regulamentar, a restringir direitos e garantias constitucionais fundamentais de acessibilidade e 
integração das pessoas com deficiência;
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VII) a concessão de tutela de urgência/liminar ou tutela de evidência (que 
dispensa urgência) em face da União, determinando obrigação de fazer no sentido de que os 
futuros  editais  e  contratos  de  publicidade imponham  que  as  agências  de  publicidade 
somente  poderão  contratar  empresas  de  radiodifusão  de  sons  e  imagens  que 
disponibilizem  as  tecnologias  assistivas  necessárias  para  propiciar  acessibilidade    à  s   
pessoas  com  deficiência  auditiva  e  visual,  na  forma como determinada  pela    Norma   
Complementar 1/2006, veiculada pela Portaria nº 310, de 27/06/2006, do Ministério das 
Comunicações,  observado ainda a não aplicabilidade da exceção prevista no seu  item 8.1 
(vide pedido do tópico anterior),  condições  a serem observada durante todo o período de 
execução do contrato, sob pena de rescisão de pleno direito;

VIII) a fixação de multa  diária, não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais),  ou de qualquer outra medida necessária  (até mesmo crime de desobediência) para o 
caso de descumprimento das obrigações de fazer requeridas nos incisos anteriores (art. 273, § 
3º c/c art. 461, caput e §§ 1º a 6º, do Código de Processo Civil);

IX)  a  citação  d  e  todas    a  s   requerida  s   para,  querendo,  responderem aos 
termos da presente ação, sob pena de revelia;

X) a  condenação  d  e  todas    a  s   requerida  s  ,  em  sentença  definitiva,  nas 
obrigações de fazer requeridas nos itens precedentes (medida necessária mesmo em face das 
que estão cumprindo atualmente, pois a postura antecedente de descumprimento denota que 
nada impede que no futuro voltem a descumprir tal obrigação legal e constitucional), com a 
fixação  da  multa  diária  de  R$  50.000,00  (cinquenta  mil  reais),  para  o  caso  de 
descumprimento, sem prejuízo de outras medidas coercitivas necessárias e até mesmo crime 
de desobediência;

XI) a  condenação  d  e  todas    a  s   requerida  s  ,  em  sentença  definitiva,  ao 
pagamento/indenização  por danos  extrapatrimoniais  ou  morais  coletivos,  pela  postura 
desrespeitosa  e  afrontosa  à  Constituição  Federal  e  ao  ordenamento  jurídico 
infraconstitucional, deixando de cumprir, em menor ou maior extensão (por vezes com atraso 
e  desrespeito  aos  prazos,  conforme demonstrado) seus  deveres  no  sentido  de propiciar  a 
básica  e  necessária  acessibilidade  para  os usuários,  deficientes  auditivos  e  visuais,  dos 
serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens, por elas explorados, mediante concessão 
pública;

Protesta-se, por fim, pela condenação das requeridas nos ônus da sucumbência 
e pela ampla produção probatória, por todos os meios admitidos em Direito.

Dá-se à presente causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil de reais).
Termos em que, pede deferimento.

São Paulo, 15 de janeiro de 2016.

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO
Procurador da República


