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Resumo 
 
Este artigo aborda o processo de definição das diretrizes da política de digitalização da 
TV aberta brasileira, a partir do pressuposto de que escolhas governamentais refletem e 
institucionalizam relações de poder. Com base no institucionalismo histórico e na 
narrativa analítica, foram observados os dois decretos reguladores da TV digital no País 
(nº 4.901/2003 e nº 5.820/2006), seus antecedentes históricos e momentos subseqüentes. 
A análise conclui que as regras referentes à TV digital adotadas pelo ator Governo 
Federal atendem, fundamentalmente, as preferências do ator radiodifusores, ao mesmo 
tempo em que vão de encontro aos anseios do ator movimentos sociais. 
 
 
Palavras-chave 
 
TV digital; política de comunicação; narrativa analítica. 
 
 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação, X Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). E-mail: 
juliano_domingues@hotmail.com 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010 

 

 2

Introdução 

Escolhas governamentais refletem e institucionalizam relações de poder. Elas 

seriam resultado de interações entre indivíduos e instituições, seus interesses, regras e 

comportamentos historicamente verificáveis. Nesse sentido, o presente artigo procura 

analisar o decreto nº 5.820/2006 – o qual estabelece as regras para exploração da TV 

digital no Brasil –, bem como as consequências das normas por ele determinadas, a 

exemplo do parecer da Procuradoria Geral da República (PGR), assinado em 2009, 

favorável à inconstitucionalidade do referido decreto. Vale ressaltar que este material é 

parte integrante de uma pesquisa de dois anos, a qual culminou em dissertação de 

mestrado aprovada com distinção pelo Departamento de Ciência Política da 

Univeridade Federal de Pernambuco (UFPE) em março de 2010. 

A partir de uma análise baseada nos pilares teóricos do Institucionalismo Histórico 

no conceito de narrativa analítica (analytic narrative), verificou-se que o processo de 

digitalização da televisão brasileira contou com a participação preponderante de três 

atores. São eles: radiodifusores (para fins analíticos, representados pela Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Abert, e pela Sociedade Brasileira de 

Engenharia de Televisão, SET), Governo Federal (presidência da República e 

Ministério das Comunicações) e movimentos sociais (Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação, FNDC; e Coletivo Intervozes). 

Quando do início do debate sobre digitalização da TV, nos anos 1990, o ator 

radiodifusores se mostrou condutor informal do processo e atuou estrategicamente no 

sentido de ver seus interesses atendidos por meio de decisões governamentais. 

Defendia-se, explicitamente e com apoio da Anatel a adoção da tecnologia japonesa 

(ISDB) por parte do ator Governo Federal. O feasible set também incluía a tecnologia 

americana (ATSC) e européia (DVB). A decisão, porém, não foi tomada na gestão 

Fernando Henrique Cardoso – ficou para o governo seguinte. Enquanto isso, o ator 

movimentos sociais – defensor da tecnologia DVB – também passou a atuar 

estrategicamente guiado, porém, por interesses antagônicos àqueles das emissoras. No 

início do governo Lula, havia indícios de que o ator movimentos sociais seria atendido. 

Entretanto, não foi o que ocorreu. 

Quando se trata de formulação de regras para exploração do serviço de radiodifusão 

no Brasil, o setor empresarial tem, historicamente, colecionado vitórias – os institutos 

parecem formulados para atender, prioritariamente, às preferências do setor empresarial 

(cf. HERZ, 1987; BOLAÑO; VIEIRA, 2004; PIERANTI, 2007; LIMA, 2006; 
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GOULART, 2006; MIGUEL, 2002; BORGES, 2009; MORAES, 2009; BOLAÑO; 

BRITTOS, 2007; BARBOSA FILHO; CASTRO, 2006; RAMOS, 2007). O mesmo 

parece ter ocorrido no caso da TV digital. 

 

Fundamentação teórica 

Pressupõe-se que o comportamento do indivíduo é melhor compreendido quando 

contextualizado e relacionado às regras – formais e/ou informais – que acabam por 

incentivar ou restringir suas ações (cf. (MARCH; OLSEN, 2008; LOWNDES, 2002; 

IMMERGUT, 1998; THELEN, 1999; PETERS, 1999; HALL; TAYLOR, 2003; 

STEINMO, 2008; KEATING, 2008; THELEN; STEINMO, 1998; LEVITSKY; 

HELMKE, 2006). Como consequência, elas facilitam ou dificultam a mobilização de 

grupos de interesse, isto é, privilegiam os interesses de uns em vez de outros (MOE, 

2006; BRINKS, 2006). É com base nesses elementos institucionais que os indivíduos 

constroem interpretações da realidade e, por conseguinte, definem estratégias de 

comportamento (IMMERGUT, 1998). Faz-se uso, ainda, de elementos relativos à 

Teoria da Escolha Racional, uma vez que se recorre, também, à narrativa analítica (cf. 

THELEN, 1999; LEVI, 2004; PIERSON; SKOCPOL, 2002; RYAN, 2004; 

MAHONEY; SNYDER, 1999; PIERSON, 2000; KATZNELSON; WEINGAST, 2005). 

O Institucionalismo Histórico estaria situado entre essas duas visões: inserido num 

contexto de normas e regras, cuja construção se pode verificar historicamente, o 

indivíduo obedece às suas preferências auto-interessadas, racionais. 

 

Decreto 5.820/2006: quem ganhou e quem perdeu 

No dia 29 de junho de 2006, o presidente Luís Inácio Lula da Silva assinou o 

Decreto nº 5.820/2006, o qual dispõe sobre a implantação do SBTVD. O instituto 

estabelece as diretrizes para a transição digital do serviço de radiodifusão a serem 

adotadas pelas empresas concessionárias e autorizadas. A análise de alguns pontos-

chave do Decreto expõe quais atores tiveram seus interesses atendidos e, em 

contrapartida, aqueles que foram preteridos. 

O Artigo 5º, por exemplo, apresenta a decisão do governo quanto à base 

tecnológica a ser adotada. Nele, lê-se: “O SBTVD-T adotará, como base, o padrão de 

sinais do ISDB-T, incorporando as inovações tecnológicas aprovadas pelo Comitê de 

Desenvolvimento de que trata o Decreto 4.901, de 26 de novembro de 2003” (BRASIL, 

2006a). Determinadas características desenvolvidas pelas pesquisas nacionais foram 
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integradas, de modo dar origem ao modelo nipo-brasileiro. A escolha já havia sido 

adiantada em reportagens publicadas pelo jornal Folha de S. Paulo (CASTRO, 2006; 

MEDINA, 2006; ALENCAR; MEDINA, 2006). Na ocasião, até o presidente da 

República negou. Mas, com a assinatura do Decreto, o governo confirmava oficialmente 

a decisão pelo ISDB como base para a implantação do SBTVD. 

A decisão do Governo Federal atendeu aos interesses do ator radiodifusores e 

frustrou as expectativas do ator movimentos sociais. Vale ressaltar que estes se viram 

duplamente frustrados: primeiro, pela decisão a favor de um sistema ao qual eram 

contrários; segundo, pelo simples fato do governo ter oficializado a escolha – afinal de 

contas, a reivindicação do adiamento da decisão precedia o debate sobre qual tecnologia 

adotar. Não à toa, o Coletivo Intervozes classificou o Decreto nº 5.820/2006 como um 

“erro histórico” (SOARES, 2006). O Artigo 5º determina, ainda, em seu § 2º: “O 

Comitê de Desenvolvimento promoverá a criação de um Fórum do SBTVD-T para 

assessorá-lo acerca de políticas e assuntos técnicos referentes à aprovação de inovações 

tecnológicas, especificações, desenvolvimento e implantação do SBTVD-T”. O desenho 

institucional desse Fórum, porém, também foi alvo de críticas do ator movimentos 

sociais, “tendo em vista seu controle pelo empresariado” (2007, p. 171-72). O motivo 

principal: ao contrário do que ocorreu no caso do Comitê Consultivo do SBTVD, 

representantes de entidades sociais não tiveram espaço, seja formal ou informalmente. 

Entidades sociais se viram à margem do processo decisório de regras para o setor de 

radiodifusão de sons e imagens. Seguiu-se a lógica semelhante àquela observada dos 

momentos em que projetos para a elaboração de um novo Código Brasileiro de 

Telecomunicações foram debatidos (cf. HERZ, 1997). Na ocasião, o tema se restringiu a 

um diálogo entre empresários e governo. O mesmo se verificou quando da instituição e 

implementação do CCS, institucional e estrategicamente enfraquecido, a ponto de ser 

praticamente desativado (cf. PIERANTI, 2007). Some-se a isso as restrições impostas 

formal e informalmente à atuação do Comitê Consultivo do SBTVD, previsto no 

Decreto nº 4.901/2003. 

O Decreto nº 5.820/2006 não apenas seguia essa mesma linha como a tornou mais 

radical, uma vez que não prevê qualquer possibilidade de participação da sociedade 

civil organizada no processo de implementação da digitalização da televisão no País. 

Fazem parte do Fórum 34 representantes do setor de radiodifusão, entre eles as cinco 

praças da TV Globo, TV Record, Bandeirantes e SBT; 10 representantes do setor da 

indústria de recepção, como LG, Panasonic, Phillips, Samsung, Sony e Semp Toshiba; 
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18 representantes do meio acadêmico, dentre os quais Instituto Nokia de Tecnologia, 

Fundação CPqD e Universidade Federal da Paraíba; 4 representantes da indústria de 

transmissão; 12 representantes da indústria de software, dentre os quais a IBM; e 14 

sócios efetivos, como a Intel Semicondutores. 

O Art. 6º também merece destaque. Ele estabelece que o SBTVD-T possibilitará 

transmissão digital em alta definição (HDTV) e em definição padrão (SDTV); 

transmissão digital simultânea para recepção fixa, móvel e portátil; e interatividade. 

Perceba-se que o Decreto não lista a possibilidade de multiprogramação. Estava 

oficializada, portanto, a escolha governamental, com características básicas relativas 

àquilo que estudo do CPqD havia prospectado como cenário incremental. Isso significa 

que a regra formalizou o atendimento aos interesses do ator radiodisusores em 

detrimento das reivindicações do ator movimentos sociais. Tal cenário apresenta 

incentivos à existência de barreiras à entrada de novos atores. Além disso, o cenário 

incremental foi posicionado como a escolha menos adequada na ordem de preferências 

sugerida pela Fundação CPqD ao ator Governo Federal quando do relatório “Modelo de 

Referência” (MARTINS et al, 2006). 

Destaque-se, ainda, o fato do Decreto listar “interatividade” como um serviço de 

radiodifusão, característica, porém, não contemplada pelo Código Brasileiro de 

Telecomunicações. O CBT prevê radiodifusão como um serviço a ser recebido – ou 

seja, não se previa comunicação entre emissor e receptor. Quando da separação legal 

dos serviços de radiodifusão e telecomunicações, a partir da Emenda Constitucional nº 

08/1995 e, sem seguida, pela Lei Federal nº 9.472/1997, a interação entre emissor e 

receptor de sinais foi enquadrada como atividade concernente ao serviço de 

telecomunicações. No entanto, o Decreto 5.820/2006 não faz qualquer referência a este 

segmento, de modo subentender a garantia institucional da exploração de tal serviço, via 

softwares instalados nas Unidades Receptora-Decodificadora (URDs), ao ator 

radiodifusores. 

O atendimento aos interesses do ator radiodifusores pode ser verificado, ainda, no 

Art. 7º. Ele determina a consignação de canal de radiofrequência com largura de banda 

de 6 MHz às concessionárias e autorizadas de serviço de radiodifusão de sons e 

imagens, para cada canal outorgado, a fim de permitir a transição para a tecnologia 

digital sem interrupção da transmissão de sinais analógicos. Esta norma preserva a 

largura de banda de 6 MHz de cada emissora já detentora de outorga, de modo a 

permitir o que, tecnicamente, chama-se de simulcasting, ou seja, a possibilidade de 
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transmissão simultânea dos sinais analógicos e digitais. Ao mesmo tempo, em seu 

Artigo 10º, o Decreto estipula um prazo de 10 anos, contados a partir da publicação do 

instituto, para transição do sistema analógico para o digital. 

Vale relembrar que quando se trata de tecnologia analógica, um canal corresponde 

a um espaço espectral de 6 MHz, necessários à operacionalização da transmissão de 

áudio e vídeo. No entanto, quando da tecnologia digital, essa relação direta se mostra 

enfraquecida. A mesma banda, quando utilizada para transmissão digital, proporcionaria 

a possibilidade de transmissão de até oito canais simultaneamente. Isso é possível em 

função da capacidade de compressão de sons e imagens em formato de dados. No 

contexto da TV digital, a reserva, para cada emissora, do mesmo espaço de 6 MHz 

utilizados em transmissões analógicas representaria uma subutilização do espaço 

espectral. Preservá-lo sob risco de obsolescência significaria, para o Coletivo 

Intervozes, preservar interesses de emissoras já estabelecidas, como se o espaço 

espectral se tratasse de um bem privado, um direito adquirido: “Se no mundo digital é 

suficiente somente uma fração dos 6 MHz para que seja distribuído o mesmo sinal, o 

espaço espectral restante deve ser utilizado de acordo com o interesse público, e não 

para manter a concentração dos meios de comunicação” (COLETIVO INTERVOZES, 

2006b, p. 7). A entidade se manifestou contra tal regra: “Apesar de necessário, ele 

[simulcasting] é vedado pela atual legislação, pois uma nova outorga deve ocorrer 

mediante processo licitatório e não pode ser simplesmente ‘dada’ para as atuais 

emissoras” (ibidem, p. 6). No entendimento do Intervozes, as emissoras estariam 

autorizadas, por meio de outorga, a transmitir apenas uma única programação (ibidem, 

p. 7). 

A questão suscita debates legais. Relatório do próprio CPqD alerta que a 

substituição das outorgas analógicas pelas digitais pode ferir o CBT e a LGT. Juristas 

consultados pelo Intervozes garantiram que a outorga recebida pelas emissoras diz 

respeito à prestação de serviço e não a um espaço no espectro. Além disso, o Decreto 

não fala de “outorga”, mas de “consignação” – um termo juridicamente escorregadio, 

alvo de críticas por parte do Ministério Público Federal, conforme observado adiante. 

Para Hobaika e Borges, “A consignação é um ato previsto na norma de radiodifusão que 

caracteriza a atribuição de um determinado canal para exploração do serviço, entretanto, 

não corresponde a uma outorga” (2007, p. 84-5). E quando se chegar ao fim da 

transição? Cada emissora terá adquirido direito sob o espaço espectral de 6 MHz, já que 

“consignação” e “outorga” têm naturezas distintas entre si? Em relação a esse ponto, 
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porém, o Decreto é omisso. Aqui, vale um parêntese: Hobaika e Marcelo Bechara – o 

assessor jurídico do Ministério das Comunicações desde a posse de Hélio Costa – são a 

mesma pessoa. O nome completo de Bechara é “Marcelo Bechara de Souza Hobaika”. 

Em fevereiro de 2010, ele foi nomeado procurador-geral da Anatel. Em sua atuação no 

meio jurídico, assina “Marcelo Bechara”; quando de produções acadêmicas, notabiliza-

se como “Hobaika”. Isto é, parece sensato levantar suspeição diante de qualquer 

informação que não seja estritamente informativa advinda dessa fonte – incluí-se, aí, 

interpretação da legislação. Fecha parêntese. 

Saraiva não entra no mérito do debate jurídico-legal a respeito dos termos, mas se 

detém às consequências práticas da regra. De acordo com ele, a medida proporcionaria 

um processo de consignação de novos canais por 10 anos a empresas concessionárias, 

sem participação do Congresso Nacional e sem que fosse definida qualquer 

contrapartida das redes pelo uso desses canais: “cabe única e exclusivamente às redes 

decidir como explorarão esse novo latifúndio eletromagnético” (SARAIVA, 2006 apud 

BOLAÑO; BRITTOS, 2007, p. 171). 

Representantes de associações integradas por emissoras concessionárias de serviços 

de radiodifusão aproveitaram o Congresso de Tecnologia de Rádio, Televisão e 

Telecomunicações, promovido pela SET em São Paulo, no dia 23 de agosto de 2006, 

para celebrar o caminho tomado pelo Ministério das Comunicações: “Abert, Abra, 

Abratel e Abepec rasgaram elogios ao ministro Hélio Costa” (FESTA com os..., 2006, 

n.p.). O ministro não estava sozinho. Ele foi ao encontro acompanhado da ministra da 

Casa Civil, Dilma Rousseff. O evento, que contou com a participação de 1.300 

profissionais da área, 150 palestrantes e 33 painéis, foi a prova pública de que a decisão 

governamental parecia ter atendido aos anseios dos radiodifusores3. Os comentários 

elogiosos à opção do governo vieram à tona logo na cerimônia de abertura. Carlos de 

Oliveira, então presidente da Abratel – que tem a Rede Record como uma das principais 

associadas –, defendeu a posição do ministro e a união dos radiodifusores; Jorge Cunha 

Lima, presidente da Abepec, seguiu a mesma linha e também elogiou a posição do 

governo; Amilcar Dalevo, presidente da Rede TV! e da Abra, destacou o esforço do 

segmento na tentativa de se defender do que chamou de “ataques espúrios”; Roberto 

Franco, diretor de tecnologia do SBT e presidente da SET também teceu elogios ao 

governo pela escolha do ISDB. 

                                                 
3 Disponível em: <http://www.set.com.br/eventos/set2006/realizado.htm>. Acesso em: 13 dez. 2009. 

http://www.set.com.br/eventos/set2006/realizado.htm
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Dentre as manifestações de apoio à decisão governamental, merece destaque a 

declaração do então presidente da Abert, José Pizani: “Nossa vida começou a mudar 

com a chegada de Hélio Costa ao ministério. Ganhamos uma expressiva representação 

que não tínhamos” (ibidem). Ressalte-se, ainda, o trecho do pronunciamento de Roberto 

Franco, em que o presidente da SET, em nome da associação, agradece ao ministro pelo 

processo de definição do SBTVD, especialmente por ter “resgatado o direito dos 

engenheiros de televisão brasileiros de participar do processo” (ibidem). As palavras de 

Pizani e Franco – então presidentes da Abert e SET, respectivamente – reforçam a 

possibilidade de se inferir que a nomeação de Costa para a pasta das Comunicações 

exerceu influência significativa nos rumos do processo de tomada de decisão referente à 

digitalização da TV no País. E essa influência teria se refletido na escolha feita por parte 

do governo brasileiro no que diz respeito ao atendimento de interesses do ator 

radiodifusores, comportamento formalizado por meio do Decreto 5.820/2006. Não por 

acaso, portanto, no Congresso da SET 2006, “todas as associações manifestaram 

gratidão ao ministro e ao governo pela definição do Sistema Brasileiro de TV Digital” 

(ibidem). 

 

O debate chega ao judiciário 

Não demorou muito para a reação à escolha governamental adotar as vias judiciais. 

Procuradores da República integrantes do Grupo de Trabalho de Comunicação Social da 

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão em Minas Gerais se manifestaram contra 

o Decreto nº 5.820/2006 no dia 17 de agosto de 2006, por meio da Ação Civil Pública nº 

2006.38.00.026780-0. Em petição de 55 páginas, o MPF/MG pede a anulação do 

referido ou, pelo menos, a impugnação dos artigos 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10º, e a produção 

de novo ato para “disciplinar a implantação do SBTVD-T, devidamente fundamentado” 

(MPG/MG, 2006, n.p.). O pedido se baseia no seguinte argumento central: o Poder 

Executivo não teria apresentado claramente os motivos que o levaram à escolha pela 

tecnologia ISDB como padrão-base para o SBTVD. As queixas apresentadas na petição 

inicial dialogam intimamente com as críticas manifestadas pelo ator movimentos 

sociais. A petição do MPF/MG garante que o ato do Poder Executivo está “eivado de 

ilegalidades”. A petição faz referência, por exemplo, à Lei do Processo Administrativo 

(Lei Federal nº 9.784/99), segundo a qual decisões públicas administrativas devem ser 

motivadas de forma explícita, clara e congruente.  
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No dia 29 de agosto de 2006, a Justiça Federal se pronunciou sobre o conflito entre 

União Federal e MPF/MG. O juiz federal Lincoln Pinheiro Costa, da 20ª Vara Federal 

da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, considerou-se impossibilitado de julgar 

o caso. Por se tratar de um pedido de anulação de Decreto presidencial, a competência – 

argumentou o magistrado – seria exclusiva do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Um ano depois do pronunciamento da Justiça Federal de primeira instância, o 

Partido Socialismo e Liberdade (P-SOL) recorreu ao instituto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (Adin). Ao contrário do observado no caso da Ação Civil Pública 

do MPF/MG, a Adin nº 3.944 seguiu direto para o Supremo Tribunal Federal (STF). Por 

meio desse instrumento jurídico, o Psol pede a anulação dos artigos 7º, 8º, 9º e 10º do 

Decreto nº 5.820/2006, utilizando-se de argumentos que em muito se assemelham 

àqueles expostos por parte do MPF/MG quando da Ação Civil Pública nº 

2006.38.00.026780-0. A Adin compartilha, por exemplo, da crítica à idéia de 

“renovação branca” e, contra a prática, reivindica participação do Congresso Nacional 

na avaliação das consignações. A não observância desse aspecto, ou seja, a não 

participação do parlamento, representaria uma ofensa ao art. 223 que, em seu parágrafo 

3º, prevê a obrigatoriedade da deliberação do Congresso em caso de outorga ou 

renovação da concessão – mesmo que o Decreto utilize o termo “consignação” para tal 

prática. Ainda de acordo com a Adin, o Decreto entende a digitalização apenas como 

uma transição tecnológica. Um reflexo disso seria a regra que reserva a cada 

concessionário no modelo digital o mesmo espaço ocupado no modelo analógico, isto é, 

6 MHz. Ocorre que a nova tecnologia possui a capacidade em si de multiplicar a 

possibilidade de programação por canal, de modo que cada emissora pode oferecer até 

oito programações. Dessa forma, a digitalização implicaria consequências que, na 

prática, superam a abrangência das atuais outorgas. 

Diferença significativa em relação ao trâmite da Ação Civil Pública diz respeito à 

estratégia de defesa do Decreto. Juntou-se à Advocacia Geral da União (AGU) a Abert, 

que requereu ingresso na ação na qualidade de amicus curiae, o que formalizou, mais 

uma vez, o posicionamento do ator radiodifusores. Entretanto, não convencido por 

nenhuma das partes, o ministro Carlos Ayres Brito, relator do processo, solicitou 

parecer à Procuradoria Geral da República (PGR) sobre o caso. O P-SOL, porém, não 

solicitou, na Adin, o adiamento do início das transmissões. Então, conforme planejado 

pelo ator Governo Federal, no dia 02 de dezembro de 2007, o presidente Lula, o 

ministro Hélio Costa e a ministra Dilma Rousseff inauguraram a TV digital no País. O 
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evento foi promovido pela Abra e pela Abert (duas únicas entidades de classe 

presentes), na sala São Paulo, Estação Júlio Prestes, na capital paulista, com transmissão 

ao vivo pela Rede Globo, SBT, Rede Record, Rede TV!, Bandeirantes e TV Cultura. 

Destaque-se um aspecto político-eleitoral aparentemente relevante: não foi o presidente 

Lula quem abriu a cerimônia, mas a ministra da Casa Civil Dilma Rousseff. Já naquele 

momento, ela era apontada pela imprensa como candidata natural do governo à sucessão 

presidencial em 2010.  

Para a capital paulista, a cerimônia foi transmitida em sinal digital. Porém, com o 

conversor (URD) com valor que variava entre R$ 500,00 e R$ 1 mil, pouca gente 

assistiu à transmissão em alta definição – valor bem mais alto do que os R$ 200,00 

anunciados por Hélio Costa (GARATTONI, 2007; LOBATO, 2007). Em dois anos, 

desde a inauguração da TV digital em São Paulo, emissoras de 16 cidades brasileiras 

aderiram à nova tecnologia – dentre elas Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília – 

sempre com ampla divulgação governamental das cerimônias de consignação de canais 

digitais. Enquanto isso, a Adin aguardava parecer da PGR, o qual só foi assinado pelo 

Procurador-Geral da República, Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, no dia 19 

de junho de 2009. O parecer foi favorável ao pedido do P-SOL. Ou seja, para a PGR, o 

Decreto nº 5.820/2006 é inconstitucional, pois ofende os artigos 223 e 220 da 

Constituição da República. Some-se a isso o fato da regra desrespeitar os princípios da 

publicidade e da motivação. A não participação do Legislativo e a crítica ao que o 

MPF/MG chamou de “renovação branca” também estão presentes no documento – 

embora não utilize o mesmo termo. O parecer da PGR dialoga diretamente com o 

entendimento do MPF/MG exposto na Ação Civil Pública nº 2006.38.00.026780-0. Por 

conseguinte, apresenta argumentos comuns a documentos e cartilhas divulgadas pelo 

ator movimentos sociais com críticas à escolha governamental. 

Para a defesa do Decreto no STF, o Palácio do Planalto teria escalado José Antônio 

Dias Toffoli, então Advogado Geral da União (LOBO, 2009, n.p.). Toffoli seria homem 

de confiança do presidente da República: foi advogado das campanhas do presidente 

Lula em 1998, 2002 e 2006; além de subchefe para Assuntos Jurídicos da Casa Civil de 

2003 a 2005, durante gestão do então ministro José Dirceu. Especulava-se que o 

processo contra o Decreto 5.820/2006 seguiria para o pleno do STF ainda em agosto de 

2009 (ibidem). No entanto, até junho de 2010, a Adin ainda não havia sido julgada. 

Nesse ínterim, em setembro de 2009, Toffoli foi indicado pelo presidente Lula ao cargo 

de ministro do STF para preenchimento da vaga aberta com a morte do ministro Carlos 
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Alberto Menezes Direito. No dia 23 de outubro daquele mesmo ano, Toffoli tomou 

posse no STF. Caso não se declare impedido ou suspeito, deve se pronunciar sobre a 

Adin contra o Decreto 5.820/2006. É o que devem esperar os atores Governo Federal e 

radiodifusores. 

 

Considerações finais 

Esta breve análise conclui que a instituição de normas e práticas referentes à 

digitalização da TV, por parte do ator Governo Federal, reflete, fundamentalmente, 

preferências do ator radiodifusores. Por meio do Decreto nº 5.820/2006, o Governo 

Federal anunciou o que o ator radiodifusores esperava: a adoção da tecnologia japonesa 

(ISDB) como base para o desenvolvimento da televisão digital no Brasil (modelo nipo-

brasileiro). Embora qualquer um dos três sistemas estivesse apto a atender ao que havia 

sido previsto no Decreto nº 4.901/2003, a alternativa escolhida foi justamente aquela 

defendida pelos radiodifusores. Verificou-se, ainda, que, a essa arena em que se 

desenrolaram negociações e conflitos de interesse, o ator parlamento chegou atrasado. 

Os dois institutos que ditam as normas da digitalização da TV no Brasil (Decreto nº 

4.901/2003 e Decreto nº 5.820/2006) entraram em vigor via decreto presidencial, sem 

passar pelo Congresso Nacional.  

Ao mesmo tempo, o Decreto nº 5.820/2006 representa barreiras, formais e 

informais, ao atendimento de preferências do ator movimentos sociais, o que levou os 

atores Ministério Público Federal e Poder Judiciário a entrar em cena. Juridicamente, o 

ator movimentos sociais ganhou um reforço: o parecer da PGR reforçou as críticas e 

conferiu credibilidade aos questionamentos sobre a forma como os rumos da 

digitalização foram definidos no Brasil, bem como as consequências do modelo 

adotado. A contextualização histórica de dispositivos legais relativos à radiodifusão de 

sons e imagens aponta regularidade no que diz respeito à interação estratégica desses 

atores, o que permite estabelecer relações entre formação de preferências negociadas 

informalmente e decisão governamental. A digitalização da TV seria mais um exemplo 

disso. 

Agora, resta ao pleno do STF decidir ou não pela inconstitucionalidade do Decreto 

nº 5.820/2006. O julgamento, previsto inicialmente para agosto de 2009, ainda não foi 

realizado. Enquanto isso, segundo o próprio Ministério das Comunicações, a TV digital 
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já está presente 38 cidades do País, dais quais 21 são capitais4. Gradativamente, 

portanto, a TV nos moldes instituídos pelo governo adquire o status de fato consumado. 
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