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Brasília, 17 de fevereiro de 2020.  
 
 
 
Exmo. Sr. 
Leonardo Euler de Morais 
Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações 
 
Cc 
Exm. Sr. 
 
Paulo Firmeza Soares 
Procurador – Geral da Agência Nacional de Telecomunicações 
 
Ref: Processo: 53500.056473/2018-24 
 
 
 

A Associação Brasileira de Rádio e Televisão 
(ABRATEL), devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
03.107.168/0001-99, em vista dos Projetos de Lei que visam 
a alteração das regras estabelecidas na Lei 12.485, de 12 de 
setembro de 2011 (“SeAC”), bem como da Denúncia 
impetrada pela Claro contra a disponibilização de conteúdo 
audiovisual linear ofertado pela Fox Latin American Channels 
por meio de conexão à internet, vem, perante V. Exa., por seu 
representante legal ao final subscrito, manifestar-se nos 
seguintes termos: 

 

 

A Fox Latin American Channels iniciou em meados de 2019 a 

disponibilização de conteúdo audiovisual ao público em geral pelo portal 

http://www.assistafox.com.br, denominado de FOX +. Essa oferta consistia 

na disponibilização de onze canais ao vivo ao consumidor com a 

contratação direta pelo portal, sem a necessidade de intermediação por 

meio de uma operadora convencional do Serviço de Acesso Condicionado. 

Diante disso, a Claro S/A impetrou uma Denúncia com pedido Cautelar 

nessa Agência alegando que o serviço prestado contrariava a legislação 

em vigor e requereu a imediata interrupção da oferta do serviço, o que foi 

atendido pela decisão da Superintendência de Competição e de outras 

superintendências desta agência em 13/06/2019. 

No entanto, essa decisão foi alvo de um Mandado de Segurança 

impetrado pela Fox Latin American Channel, que se encontra em 

processamento no Tribunal Regional Federal da 1º Região em sede de 

apelação ao Tribunal. 
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Além disso, a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, que dispõe 

sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado, foi alvo de 

apresentação de nove Projetos de Lei que tratam da mesma matéria: a 

alteração do art. 1º, com o objetivo de definir a oferta de conteúdo 

audiovisual pela internet como Serviço de Valor Adicionado e a revogação 

dos art. 5º e 6º.  

Cientes da necessidade de revisão e atualização deste normativo, a 

ABRATEL defende que qualquer alteração na lei em comento deve ser 

precedida de análise de impacto regulatório acerca dos efeitos que 

poderão causar no setor audiovisual – extremamente regulado – bem como 

que qualquer alteração dos modelos de negócio vigentes sejam debatidos 

no Congresso Nacional, com a participação de todos os players que atuam 

nas atividades econômicas da cadeia do serviço de acesso condicionado e 

das Agências Reguladoras – Anatel e Ancine – como fonte de subsídios 

para a tomada de decisão do parlamento brasileiro. 

Nesse sentido, passamos a expor a nossa visão e, principalmente, a 

nossa preocupação em relação a um ponto específico tratado nos projetos 

de lei mencionados acima: a oferta de conteúdo audiovisual por meio de 

conexão à internet. 

A Constituição Federal de 1988 assegurou aos cidadãos brasileiros o 

direito de informação, liberdade de expressão e liberdade de comunicação, 

todos estes previstos no art. 5º, incisos IV, IX e XIV. A Comunicação Social 

é um dos meios para a concretização destes direitos, e foi amplamente 

disciplinada no Capítulo V do texto constitucional. 

Mais do que isso, a Comunicação Social abrange diversas formas de 

proteção desses direitos, vedando-se qualquer forma de restrição à 

manifestação de pensamento por meio da divulgação, acesso e fruição de 

informação, entretenimento e cultura. Daí a importância dos serviços de 

radiodifusão como política de Estado, voltada a todos os cidadãos 

brasileiros, das mais diversas classes sociais e etnias. Transcrevo os 

dispositivos: 

Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e 

televisão atenderão aos seguintes princípios: 

I - preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e 

informativas; 

II - promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção 

independente que objetive sua divulgação; 

III - regionalização da produção cultural, artística e jornalística, 

conforme percentuais estabelecidos em lei; 

IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família.  
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Como meio de garantir a efetivação desses serviços e, via de 

consequência, os direitos e liberdades individuais, a Constituição manteve 

à cargo da própria União a prestação dos serviços de radiodifusão sonora 

e de sons e imagens (Art. 21, inciso XII, a), a fim de promover a cultura 

nacional e regional (art. 221, incisos II e III), e sem qualquer ônus aos 

cidadãos que desejam acessá-los. 

A gratuidade de acesso aos serviços de radiodifusão de forma linear, 

portanto, decorre de um preceito constitucional que visa a concretização de 

direitos fundamentais do cidadão, o qual não pode ser suprimida em 

razão de superveniências legais, políticas, tecnológicas ou 

econômicas. É dizer: a essencialidade dos serviços pressupõe a base de 

atendimento nacional, visto que ainda hoje se apresenta como canal 

fundamental de informação e entretenimento de toda a população, 

sobretudo aquela mais carente. 

Nesse sentido, o art. 32 da Lei nº 12.485, de 2011, que dispõe sobre a 

comunicação audiovisual de acesso condicionado, trouxe o certeiro 

encargo de assegurar a distribuição obrigatória desses canais – sem 

distinção de tecnologia empregada – pelas Distribuidoras do Serviço de 

Acesso Condicionado. 

Esse encargo é conhecido como Must Carry e tem a finalidade de 

assegurar aos assinantes do serviço de acesso condicionado a 

concretização das garantias previstas na Constituição Federal de 1988 não 

apenas na prestação do serviço de radiodifusão de sons e imagens 

(Televisão Aberta) mas em outras plataformas de distribuição, conforme 

preconiza o § 3º do art. 222 da Constituição Federal. 

Art. 222 (...) 

§ 3º Os meios de comunicação social eletrônica, independentemente 

da tecnologia utilizada para a prestação do serviço, deverão 

observar os princípios enunciados no art. 221, na forma de lei 

específica, que também garantirá a prioridade de profissionais 

brasileiros na execução de produções nacionais. 

Nesse ínterim, essa garantia trata não apenas do fortalecimento das 

empresas nacionais frente aos conglomerados transnacionais, que não se 

dedicam à produção de conteúdo nacional, têm suas sedes e destinação 

de lucros para exterior, mas sim da necessária proteção da soberania 

nacional por meio da própria preservação da cultura brasileira e dos nossos 

costumes, através das produções nacionais de alta qualidade feitas por 

brasileiros que é exportada para todo mundo. 
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Diante do dispositivo colacionado acima, incluído na Carta Magna por 

meio da Emenda Constitucional nº 36/2002, os princípios produzidos no art. 

221 incidem sobre os meios de comunicação eletrônica, independente da 

tecnologia utilizada para a prestação do serviço, servindo tanto para os 

serviços pretéritos, já consolidados antes da entrada em vigor do comando 

constitucional, assim como para aqueles serviços vindouros, que surgem à 

medida da evolução tecnológica.   

Nesse sentido, com a consolidação da disponibilização de 

conteúdo audiovisual linear por meio de conexão à internet, sob a luz 

do já comentado § 3º do art. 222, é de se afirmar que as empresas que 

venham a ofertar esse serviço, bem como aquelas que porventura migrarão 

para essa plataforma, nada mais são que meios de comunicação social, 

por vontade do poder constituinte. 

Com isso, essas empresas, antes de qualquer discussão sobre quais 

regras legais deveriam ser aplicadas na oferta de conteúdo audiovisual por 

meio de conexão à internet, assim como qual a sua definição legal – se é 

SVA ou SeAC - pela característica da prestação do serviço, essas 

devem obrigatoriamente cumprir com o disposto no art. 221. 

Esse encargo é precedente sob qualquer discussão, seja ela feita no 

âmbito dessa Agência Reguladora ou do Congresso Nacional. Por isso, 

entendemos que a análise sobre o caso em tela feita por essa Agência deve 

se ater não só ao rasteiro enquadramento se essa disponibilização de 

conteúdo é um ou outro serviço, mas quais obrigações constitucionais e, 

porventura, legais aplicam-se à essa oferta.  

Nessa linha, na forma como resguardado quando do advento da Lei nº 

12.485/2011, antes de se permitir a oferta de um serviço já consolidado e 

conhecido por todos os brasileiros, disponibilizado por um novo meio 

que a tecnologia vem permitindo ser ofertada ao consumidor, é 

necessário estabelecer normas capazes de assegurar maior simetria 

regulatória ante o atual contexto tecnológico, preservando o conteúdo 

propagado pelas emissoras do serviço de radiodifusão de sons e imagens, 

adaptando-a à realidade tecnológica atual e, principalmente, cumprindo 

com o mandamento constitucional esculpido no art. 221. 

Contemplar tal garantia nas novas plataformas que sugiram após a 

promulgação da Lei 12.485/2011 é concretizar os direitos e princípios já 

abordados nesta petição, independente da plataforma que for distribuída, 

beneficiando toda a população brasileira, através da disseminação da 

informação por meio de fonte segura e promovendo os valores nacionais, 

regionais e locais na nossa sociedade.  
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Por outro lado, não assegurar esse direito à população brasileira é 

descumprir o próprio mandamento constitucional que define o setor de 

radiodifusão como um serviço de recepção livre e gratuito e, portanto, 

estar-se-ia criando uma barreira para o acesso gratuito de toda a população 

a esse serviço apenas pela superveniência de uma nova tecnologia. 

Além do já exposto, outro fator a ser analisado é a conveniência que 

vem sendo utilizada nos debates no Congresso Nacional sobre eventual 

reconhecimento da oferta de conteúdo audiovisual por meio de conexão à 

internet como sendo Serviço de Valor Adicionado. 

 Nessa linha, urge a corrente desse serviço ser executado sem nenhum 

regramento legal com o beneplácito da Lei nº 13.874, de 20 de setembro 

de 2019, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, sob 

o argumento de que não caberia ao Poder Público interferir nas atividades 

desenvolvidas pelas pessoas físicas ou jurídicas, quando estas se 

enquadrarem como sendo de baixo risco: 

Art. 3º  São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para 

o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o 

disposto no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal: 

I - desenvolver atividade econômica de baixo risco, para a qual se valha 

exclusivamente de propriedade privada própria ou de terceiros 

consensuais, sem a necessidade de quaisquer atos públicos de 

liberação da atividade econômica;  

De início, vale sopesar que tanto o serviço de radiodifusão de sons e 

imagens, popularmente conhecido como Televisão Aberta, como o Serviço 

de Acesso Condicionado são setores que empregam mais de meio milhão 

de brasileiros contabilizados apenas os empregos diretos - e investem, 

cada um, bilhões de reais ao ano em produções entre outros arranjos 

comerciais para o desenvolvimento de seus setores.   

Ora, como falar que uma atividade é considerada de baixo risco, diante 

do investimento vultoso necessário para toda a operação de ambos 

setores, além do número de funcionários empregados para produzir e levar 

o entretenimento e a informação para a casa dos brasileiros? 

 Ainda nessa linha, os principais players interessados nessa corrente 

são grandes estúdios internacionais, que possuem seus escritórios em 

países estrangeiros, empregam fora do nosso país e, em alguns casos, 

possuem valor de mercado o mesmo valor do Produto Interno Bruto (PIB) 

do Brasil. 
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É razoável falarmos que estamos diante de uma atividade de baixo 

risco? 

É razoável equiparar tais operações, com todos os arranjos comerciais 

necessários para a sua operação, com a contratação de especialistas em 

várias áreas, em razão da tecnicidade e especificidade desse setor, com o 

desenvolvimento da atividade de um comércio familiar como de reparação 

de mobiliário ou de corretagem de aluguel de imóveis?   

Entendemos que a Lei da Liberdade Econômica surgiu para retirar as 

amarras do Estado e impulsionar a economia naquelas atividades 

exercidas por brasileiros em suas casas ou em pequenos escritórios que 

não possuem nenhuma similitude com as atividades regulamentadas pelo 

mercado audiovisual.   

Ainda sobre a Lei da Liberdade Econômica, o art. 5º dispõe que as 

propostas de edição e alteração de atos normativos editadas por órgão ou 

entidade da administração pública federal, incluídas as autarquias e as 

fundações públicas, serão precedidas da realização de análise de impacto 

regulatório, que conterá informações e dados sobre os possíveis efeitos 

do ato normativo para verificar a razoabilidade do seu impacto econômico. 

Temos no presente caso que a disponibilização de canais lineares por 

streaming se iguala em tudo ao que é oferecido pelas prestadoras do 

Serviço de Acesso Condicionado, contudo, enquanto as segundas têm que 

cumprir obrigações previstas na Lei nº 12.485/2011, as empresas de 

internet não teriam nenhuma das obrigações previstas na citada lei.    

Além disso, temos que o mercado audiovisual brasileiro cresceu graças 

às políticas de incentivo, entre elas a Condecine que tem como fato gerador 

a prestação de serviços que se utilizem de meios que possam, efetiva ou 

potencialmente, distribuir conteúdos audiovisuais nos termos da lei que 

dispõe sobre a comunicação audiovisual de acesso condicionado (art. 32, 

II da Medida Provisória 2.228-1/2001), ambas previstas na Lei nº 

12.485/2011. 

Essa política de fomento contribuiu de forma indiscutível no aumento 

das produções nacionais e na oferta de mais canais ao consumidor 

brasileiro – que é o principal player a ser considerado no âmbito desse 

debate -, resultando diretamente na geração de milhares de empregos 

diretos e indiretos.  

Decorre daí o entendimento de que o acatamento das razões da Fox, 

pura e simplesmente como se coloca, além de um grande desarranjo 

regulatório entre as empresas de telecomunicações e as empresas de 

internet, traria condições totalmente não isonômicas para o mesmo serviço.  
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Ainda no campo da produção de conteúdo, que acarreta diretamente 

em outras duas atividades da comunicação audiovisual de acesso 

condicionado, quais sejam, a programação e o empacotamento, a celeuma 

tratada nesta petição – oferta de conteúdo audiovisual por meio de conexão 

à internet – não pode ser exaurida apenas com a manifestação da d. 

Agência Nacional de Telecomunicações. Essa é a inteligência da própria 

Lei nº 12.485/2011, que traz o seguinte comando no parágrafo único do art. 

9º: 

Art. 9º As atividades de produção, programação e empacotamento são 

livres para empresas constituídas sob as leis brasileiras e com sede e 

administração no País. 

Parágrafo único. As atividades de programação e de empacotamento 

serão objeto de regulação e fiscalização pela Agência Nacional do 

Cinema - Ancine no âmbito das competências atribuídas a ela pela 

Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001.  

Ou seja, uma vez que as atividades da comunicação audiovisual de 

acesso condicionado dividem-se na competência de duas Agências 

Reguladoras, tendo o resultado na análise em questão impacto tanto na 

atividade de distribuição, de competência legal da Agência Nacional de 

Telecomunicações, como nas atividades de programação e 

empacotamento, de competência legal da Agência Nacional de Cinema, 

não há que se falar em tomada de decisão e, em consequência, a liberação 

de comercialização ao consumidor de uma eventual oferta de um 

serviço, sem o exaurimento da matéria nas duas agências. 

Nesse sentido, caso essa Agência reconheça que o caso em comento 

configura-se como Serviço de Valor Adicionado, torna-se necessária a 

deliberação da Agência Nacional de Cinema, sob o olhar da análise dos 

mercados de programação e empacotamento, para que aponte, quais os 

impactos regulatórios essa decisão poderá acarretar nos serviços já 

regulados pelas duas agências, bem como quais as regras deverão ser 

aplicadas à esse mercado, para assegurar a isonomia no mercado de 

audiovisual.   

Sem embargo, não podemos perder de vista que, qualquer alteração, 

inovação ou desregulamentação de serviços regulados pela Constituição 

Federal ou pelas legislações infraconstitucionais devem ser discutidas pelo 

Congresso Nacional.  

Dessa forma, tendo em vista a consolidação da oferta de conteúdo 

audiovisual de forma linear por meio de conexão à internet, antes de se 

definir se essa oferta é conceituada como um Serviço de Valor Adicionado 

ou um Serviço de Acesso Condicionado, como vêm sendo feito pelo 

Congresso Nacional e por essa própria Agência, entendemos que, é 

necessário discutir: 
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(i) quais os encargos previstos na Constituição Federal devem ser 

cumpridos de forma imediata por essas empresas que venham 

a prestar esse serviço utilizando aplicações de internet para 

disponibilizar a sua programação para o consumidor;  

 

(ii) qual o impacto essa disponibilização de conteúdo audiovisual 

linear por uma nova tecnologia causará nos serviços já 

consolidados e com marco legal estabelecidos, Serviço de 

Radiodifusão e Serviço de Acesso Condicionado, para que se 

tenha segurança jurídica, de que a oferta desse serviço não 

venha causar impactos deletérios as empresas brasileiras, bem 

como pela produção e valorização do nosso conteúdo nacional; 

e  

 

(iii) o encaminhamento da matéria para análise da Agência 

Nacional de Cinema, para que aponte, no âmbito de suas 

competências, quais medidas devem ser tomadas com base 

nos apontamentos dos itens (i) e (ii).  

Ante o exposto, servimo-nos da presente petição para encaminhar a 

essa d. Agência o nosso posicionamento acerca da necessidade de se 

assegurar que a análise conclusiva da Denúncia em comento não se 

resuma à simples definição se essa é considerada um outro serviço, mas 

que analise os encargos imediatos a serem obedecidos por essas 

empresas, que seja realizado estudo de impacto regulatório sobre os 

efeitos dessa nova disponibilização poderá ocasionar nos serviços já 

consolidados e ofertados ao consumidor brasileiro, bem como que a 

matéria em debate seja encaminhada à Agência Nacional de Cinema para 

análise do tema no âmbito de suas competências. 

 

 


