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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N° 379

Arguente:

Partido Socialismo e Liberdade - PSOL

Arguidos:

Presidente da República, Presidente do Senado Federal e Presidente
da Câmara dos Deputados

Relator:

Ministro Gilmar Mendes

Eleitoral. Concessão, permissão e autorização de
serviço de radiodifusão a empresas cuja
composição societária é integrada por políticos
titulares de mandato eletivo. Preliminares.
Litispendência. Impossibilidade juridica dos
pedidos e ofensa ao requisito da subsidiariedade.
Mérito. Inexistência de violação aos preceitos
fundamentais da isonomia. liberdade de
da
imprensa,
da
expressão,
autonomia
informação, da realização de eleições livres, da
democracia, da soberania popular, do pluralismo
político. da cidadania. Hipótese que não se
enquadra nas incompatibilidades inerentes ao
exercício de mandato eletivo, estabelecidas pelo
artigo 54, inciso I, alínea "a ", e inciso lI, alínea
"a ", da Carta da República. Ausência de fllmus
boni iuris e pericuJum in mora. Manifestação pelo
não conhecimento da presente arguição, bem
como pelo indeferimento do pleito de medida
cautelar.

Egrégio Supremo Tribunal Federal,

o Advogado-Geral da União, tendo em vista o despacho proferido
pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, vem, respeitosamente, manifestar-se
quanto à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental.

I - DA ARGUIÇÃO

Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
com pedido de liminar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL,
tendo. por objeto "(i) a outorga e a renovação, pela União (Presidência da

República e Ministério das Comunicações), de concessões, permissões e
autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que possuem políticos titulares
de mandato eletivo como sócios ou associados, diretos e indiretos; (iz) a
aprovação, pelo Congresso Nacional, da outorga ou da renovação de concessões,
permissões e autorizações de radiod(fusão a pessoas jurídicas que possuem
políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados; (iii) a
diplomação, pelo Poder Judiciário, de políticos eleitos que são, direta ou
indiretamente, sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias,
permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão,' (iv) o empossamento, pelo
Poder Legislativo, de políticos eleitos que são, direta ou indiretamente, sócios ou
associados

de

pessoas jurídicas

concessionárias,

permissionárias

ou

autorizatárias de radiod(fusão,' e (v) a omissão da União (Ministério das
Comunicações) em ,fiscalizar as concessões, permissões e autorizações de
radiod(fusão de forma a evitar a continuidade da prestação do serviço de
radiod~fusão

por pessoas jurídicas que possuem políticos titulares de mandato

eletivo como sócios ou associados, diretos ou indiretos." (fi. 05 da petição inicial).

o

arguente afirma que os atos impugnados, ao permitirem a

participação de autoridades que exercem o poder estatal como sócios ou
associados de veículos de imprensa, violariam os preceitos constitucionais da
isonomia, da liberdade de expressão e da autonomia da imprensa, uma vez que,

"se a função da imprensa é fiscalizar os que exercem os poderes estatais, então
estes não podem ser controladores dos veículos da imprensa - não pode a
imprensa ser controlada por quem ela deve controlar." (fi. 55 da petição inicial).
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Nesse sentido, entende que haveria afronta ao disposto nos artigos 5°, caput e
inciso IX, e 220, ambos da Constituição Federa}!.

Ademais, o arguente aduz que "a divisão entre os sistemas estatal,

público e privado de radiodifusão, estabelecida pelo artigo 223 da Constituição 2,
cujo objetivo é assegurar o direito da sociedade civil e da imprensa de conduzir
a atividade de radiodifusão nos sistemas público e privado de radiodifusão com
autonomia perante o Estado" (fi. 40 da petição inicial), estaria ameaçada diante
dos atos questionados.

Assevera, outrossim, que os atos hostilizados afrontariam o direito à
informação, previsto no artigo 5°, inciso XIV, da Carta da República3 , pois "as

pessoas jurídicas prestadoras do serviço de radiod(fitsão controladas por
políticos que exercem mandato eletivo podem limitar, na medida do interesse de
seus sócios e associados, a divulgação de opiniões e de informações (...).
Impedem assim que os meios de comunicação cumpram seu dever de divulgar
todas as informações e pontos de vista socialmente relevantes." (fi. 62 da petição
inicial).

I "Art. 5° 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:

( ... )

IX - é livre a expressão da atividade intelectual. artística, cient(fica e de comunicação, independentemente de
censura ou licença; "
"Art. 220. A manifestação do pensamento. a criação, a expressão e a informação, sob qualquer/orma, processo
ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. "
2 "Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão. permissão e autorização para o serviço
de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado.
público e estatal. "
3 '·Art. 5°. (... )
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da/onte. quando necessário ao exercício
pro,fissional; "
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o

autor sustenta, ainda, que haveria lesão aos postulados da

democracia, da soberania popular, da cidadania, do pluralismo político e da
realização de eleições livres, previstos nos artigos 1°, caput, incisos I, 11 e V, e
parágrafo único; 14; e 60, § 4°, inciso 11, todos da Constituição 4 . Isso porque o
poder

de

influência

exercido

pelas

concessionárias,

. .

,.

pennlSSlOnanas

e

autorizatárias de radiodifusão poderia, em razão dos atos sob invectiva, ser
utilizado para o favorecimento pessoal dos parlamentares que sejam seus sócios
ou associados, implicando indevida influência sobre a opinião pública.

o arguente aduz, igualmente, que os atos impugnados vulnerariam
os impedimentos e incompatibilidades inerentes ao exercício de mandato eletivo
estabelecidos pelo artigo 54, inciso I, alínea "a", e inciso 11, alínea "a", da Carta
da Repúblicas e, consequentemente, a isenção e a independência dos membros do
Poder Legislativo, bem como a probidade administrativa.

"Art. la 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:
I - a soberania;
Jl - a cidadania;
( ... )
fi - o pluralismo político.
Parágrafo lÍnico. Todo o poder emana do povo. que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente,
nos termos desta Constituição."
4

"Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sl{{rágio universal e pelo voto direto e secreto. com valor igual
para todos, e, nos termos da lei, mediante."
"Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
( ... )

§ 4 0 - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
( ... )

II - o voto direto, secreto. universal e periódico. "
5 "Art. 54. Os Deputados e Senadores nào poderão:
I - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público. autarquia. empresa pública. sociedade de
economia mista ou empresa concessionária de serviço público. salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes;
( ... )
JJ - desde a posse:
a) ser proprietários. controladores ou diretores de empresa que goze defavor decorrente de contrato com pessoa
jurídica de direito público. ou nela exercerfítnção remunerada. ..
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Nessa linha, afirma que a hipótese de incompatibilidade prevista no
artigo 54; inciso I, alínea "a", da Constituição afastaria a possibilidade de titulares
de mandato eletivo serem sócios ou associados de pessoas jurídicas
concessionárias de radiodifusão, uma vez que "(i) a radiodifusão é serviço

público, (ü) a relação entre deputados e senadores e as pessoas jurídicas
prestadoras de radiodifusão tem caráter contratual e (üi) o contrato em questão
não se enquadra na exceção prevista pela norma, isto é, não obedece a cláusulas
un(formes." (fl. 65 da petição inicial).

De modo semelhante, sustenta que, em razão da hipótese de
incompatibilidade estabelecida no artigo 54, inciso lI, alínea "a", da Carta da
República, os "deputados e senadores não podem ser proprietários e

controladores de pessoas jurídicas prestadoras de radiod(fusão pois estas gozam
de favor decorrente de contrato - imunidade de ICMS e isenção de Condecine
decorrente do contrato de concessão ou de permissão de radiodifusão 
celebrado com pessoa jurídica de direito público - a União" (fl. 101 da petição
inicial).

Ao final, o arguente requer que esse Supremo Tribunal Federal
conceda liminar "(i) proibindo a União (Presidência da República e Ministério

das Comunicações) de outorgar ou renovar, a partir da data da concessão da
medida liminar, concessão, permissão ou autorização de radiodifusão a pessoa
jurídica que possua político titular de mandato eletivo como sócio ou associado,
direto ou indireto; (ü) proibindo o Congresso Nacional de aprovar, a partir da
data da concessão da medida liminar, concessão, permissão ou autorização de
radiodifusão a pessoa jurídica que possua político titular de mandato eletivo
como sócio ou associado, direto ou indireto; (Ui) proibindo o Poder Judiciário
de diplomar, a partir da data da concessão da medida liminar, político eleito que
seja, direta ou indiretamente, sócio ou associado de pessoa jurídica
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concessionária, permissionária ou autorizatária de radiod([usão; e (iv) proibindo
o Poder Legislativo de dar posse, a partir da data da concessão da medida
liminar, a político eleito que seja, direta ou indiretamente, sócio ou associado de
pessoa jurídica concessionária, permissionária e autorizatára de radiodifusão."
(n. 127 da petição inicial).

Quanto ao mérito, pede, em síntese, que essa Suprema Corte declare
inconstitucionais as seguintes situações:

"(i) o controle de concessão, permissão ou autorização de radiodijúsão
por pessoa jurídica que possua político titular de mandato eletivo como
sócio ou associado, direto ou indireto;
(ii) a participação, direta ou indireta, de político titular de mandato
eletivo como sócio ou associado de pessoa jurídica concessionária,
permissionária ou autorizatária de radiodifusão;

(iii) a outorga e a renovação, pela União (Presidência da República e
Ministério das Comunicações), de concessão, permissão ou
autorização de radiodijusão a pessoa jurídica que possua político
titular de mandato eletivo como sócio ou associado. direto ou indireto;
(iv) a aprovação, pelo Congresso Nacional, da outorga e da renovação
de concessão, permissão ou autorização de radiodifusão a pessoa
jurídica que possua político titular de mandato eletivo como sócio 011
associado, direto ou indireto;
(v) a diplomação, pelo Poder Judiciário. de político eleito que seja,
direta ou indiretamente, sócio ou associado de pessoa jurídica
concessionária, permissionária ou autorizatária de radiodifusão;
(vi) o empossamento, pelo Poder Legislativo, de político eleito que seja,
direta ou indiretamente, sócio ou associado de pessoa jurídica
concessionária, permissionária ou autorizatária de radiod~fllsão; e
(vii) a omissão da União (Ministério das Comunicações) em fiscalizar
concessões, permissões e autorizações de radiodifitsão de forma a
evitar a continuidade da prestação do serviço de radiodifusão por
pessoas jurídicas que possuam políticos titulares de mandato eletivo
como sócios ou associados. diretos ou indiretos;" (fls. 129/130 da
petição inicial).
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Ademais, o autor pleiteia que, caso referidos pedidos nao sejam
acolhidos, essa Suprema Corte declare inconstitucionais:

"(i) o controle de concessão, permissão ou autorização de radiod(fusão
por pessoa jurídica que possua deputado ou senador como sócio ou
associado, direto ou indireto;
(it) a participação, direta ou indireta, de deputado ou senador como
sócio ou associado de pessoa jurídica concessionária, permissionária
ou autorizatária de radiodifusão;

(iU) a outorga e a renovação, pela União (Presidência da República e
Ministério das Comunicações), de concessão, permissão ou
autorização de radiodifi-lsão a pessoa jurídica que possua deputado ou
senador como sócio ou associado, direto ou indireto;

(iv) a aprovação, pelo Congresso Nacional, da outorga e da renovação
de concessão, permissão ou autorização de radiodifusão a pessoa
jurídica que possua deputado ou senador como sócio ou associado,
direto ou indireto;
(v) a diplomação, pelo Poder Judiciário, de político eleito para o cargo
de deputado ou de senador que seja, direta ou indiretamente, sócio ou
associado de pessoa jurídica concessionária, permissionária ou
autorizatária de radiodifusão;
(vi) o empossamento, pelo Poder Legislativo, de político eleito para o
cargo de deputado ou de senador que seja, direta ou indiretamente,
sócio ou associado de pessoa jurídica concessionária, permissionária
ou autorizatária de radiodifusão; e
(vil) a omissão da União (Ministério das Comunicações) em fiscalizar
concessões, permissões e autori:::ações de radiodifilsão de forma a
evitar a continuidade da prestação do serviço de radiodifusão por
pessoas jurídicas que possuam deputados e/ou senadores como sócios
ou associados, diretos ou indiretos;" (fls. 130/131 da petição inicial).

Ainda na eventualidade de rejeitar os pedidos transcritos, o arguente
postula o reconhecimento da invalidade de atos específicos que exemplificam as
práticas supostamente inconstitucionais e que compõem o objeto da presente
arguição.
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o processo

foi despachado pelo Ministro Relator Gilmar Mendes,

que, nos termos do § 2° do artigo 5° da Lei n° 9.882/99, solicitou informações às
autoridades requeridas, bem como determinou a oitiva do Advogado-Geral da
União e do Procurador-Geral da República, no prazo comum de 5 (cinco) dias.

Na sequência, V1eram os autos para manifestação do Advogado
Geral da União.

11 - PRELIMINARES

11.1 - Da litispendência

Cumpre ressaltar, inicialmente, a inviabilidade do conhecimento da
presente arguição, cujo ajuizamento induziu à situação de litispendência.

Nos termos do Código de Processo Civil em vigor (Lei n° 13.105/15),
verifica-se litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo
necessária para sua caracterização a identidade de partes, causa de pedir e pedido.
Em tal situação, o mérito da ação não pode ser resolvido pelo juízo competente.
Veja-se:

"Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
( ... )
VI - litispendência;
( ... )

§ 1º Ver~fica-se a litispendência ou a coisajulgada quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
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( ... )

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
( ... )
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa
julgada;"

As disposições transcritas também constavam do Código de Processo
Civil pretérito, confonne se observa do texto legal transcrito a seguir:
Lei nO 5.869, de 1973.
"Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
( ... )

V - quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou
de coisa julgada;
(... )

Art. 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar:
( ... )
V - litispendência;
( ... )

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisajulgada, quando se reproduz
ação anteriormente ajuizada.
§ 2º Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a
mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
§ 3º Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há
coisa julgada, quando se repete ação quejáfoi decidida por sentença,
de que não caiba recurso."

Na espécie, o Partido Socialismo e Liberdade - PSOL pretende, em
síntese, que essa Suprema Corte proíba o político titular de mandato eletivo de
participar, como sócio ou associado, de pessoa jurídica que detenha concessão,
pennissão ou autorização de serviço de radiodifusão.
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Em decorrência disso, o arguente postula, tanlbém, que não se
permita a outorga ou a renovação de concessão, permissão ou autorização desse
serviço àquelas pessoas jurídicas; a diplomação e o empossamento de político
eleito que seja sócio ou associado a tais pessoas jurídicas; e a continuidade da
prestação do serviço de radiodifusão pelas pessoas jurídicas mencionadas. A esse
respeito, confira-se, novamente, o pedido veiculado na petição inicial da presente
arguição:

"(i) o controle de concessão, permissão ou autorização de radiodifusão

por pessoa jurídica que possua político titular de mandato eletivo como
sócio ou associado, direto ou indireto;
(ii) a participação, direta

indireta, de político titular de mandato
eletivo como sócio ou associado de pessoa jurídica concessionária,
permissionária ou autorizatária de radiodifusão;
Oli

(iii) a outorga e a renovação, pela União (Presidência da República e
Ministério das Comunicações), de concessão, permissão ou
autorização de radiodifusão a pessoa jurídica qlle possua político
titular de mandato eletivo como sócio ou associado, direto ou indireto;

(iv) a aprovação, pelo Congresso Nacional, da outorga e da renovação
de concessão, permissão ou autorização de radiodifusão a pessoa
jurídica que possua político titular de mandato eletivo como sócio 011
associado, direto ou indireto;
(v) a diplomação, pelo Poder Judiciário, de político eleito que seja.
direta ou indiretamente, sócio ou associado de pessoa jurídica
concessionária, permissionária ou autorizatária de radiodifusào;
(vi) o empossamento, pelo Poder Legislativo, de político eleito que seja.
direta ou indiretamente, sócio ou associado de pessoa jurídica
concessionária, permissionária ou autorizatária de radiodifusào; e
(vii) a omissão da União (Ministério das Comunicações) emfiscalizar
concessões, permissões e autorizações de radiodifilsão de forma a
evitar a continuidade da prestaçào do serviço de radiodffusão por
pessoas jurídicas que possuam políticos titlllares de mandato eletivo
como sócios ou associados, diretos ou indiretos;" (fls. 129/130 da
petição inicial).
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Em caráter subsidiário, o arguente pede a declaração da
inconstitucionalidade de atos específicos que constituem meros exemplos dessas
práticas estatais cuja invalidade pretende ver reconhecida.

Nota-se, destarte, que a presente arguição se identifica, quanto aos
três elementos mencionados - quais sejam, as partes, o pedido e a causa de pedir
-, com a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 246, a qual
fora igualmente ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL em face do
Presidente da República, do Presidente do Senado Federal e do Presidente da
Câmara dos Deputados, e contém causas de pedir e pedidos idênticos aos da
presente ação.

De fato, os pedidos veiculados na Arguição de Descumprimento de
Preceito Fundamental n° 246 são essencialmente os mesmos que constam da
inicial da presente arguição, sendo possível verificar, tão somente, pequenas
diferenças redacionais entre eles, as quais são irrelevantes para a definição de seu
conteúdo. A esse respeito, confiram-se os pedidos formulados pelo Partido
Socialismo e Liberdade - PSOL na mencionada Arguição de Descumprimento n°
246:

"100. Pelo exposto, o ARGUENTE requer que esta Egrégia Corte
Constitucional:
( ... )

v) ao .final, julgue a ação procedente e declare, com e.ficácia erga
omnes e e.feito vinculante, que:

1) o controle de concessões, permissões e autorizações de radiod[[/lsão
por pessoas jurídicas das quais politico(s) titular(es) de mandato
eletivo seja(m) sócio(s) ou associado(s) é inconstitucional pois viola os
preceitos fimdamentais invocados nesta ação; e
2) a participação, direta ou indireta, de politico(s) titular(es) de
mandato eletivo como sócio(s) ou associado(s) de pessoas jurídicas
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concessionarras, permissionarzas e autorizatanas de radiodifusão é
inconstitucional pois viola os preceitos fundamentais invocados nesta
ação.
(v.i) comunique ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao
Poder Judiciário as declarações acima, nos termos do artigo 10 da
Lei 9.882/1999;
(v.ir) de modo a fixar as condições e o modo de aplicação dos
preceitos fundamentais invocados nesta ação (cf artigo 10 da Lei
9.882/1999):
(v.ii.i) ordene que o Poder Executivo, em cumprimento de seu
dever de fiscalização, exija que políticos titulares de mandato
eletivo se retirem das pessoas jurídicas concessionárias,
permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão de que sejam.
direta ou indiretamente, sócios ou associados no prazo máximo
de 30 dias.
(v.ii.ii) ordene que o Poder Executivo cancele as autorizações de
radiodifitsão e solicite judicialmente o cancelamento das
concessões ou permissões de radiodifusão das pessoas jurídicas
que mantiverem, após o pra=o de 3Odias referido acima. políticos
titulares de mandato eletivo em seu quadro de sócios ou
associados.
(v.ii.iii) ordene que o Poder Executivo não mais outorgue nem
renove, e que o Poder Legislativo não mais aprove, concessões.
permissões e autorizações de radiod~fitsão a pessoas jurídicas
que possuam em seu quadro de sócios ou associados políticos
titulares de mandato eletivo.
(v.ii.iv) ordene que o Poder Judiciário não mais diplome políticos
eleitos que sejam, direta ou indiretamente, sócios ou associados
de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias ou
autorizatárias de radiodifusão.
(v.ii. v) ordene que o Poder Legislativo não mais dê posse a
políticos eleitos que sejam. direta ou indiretamente. sócios ou
associados
de
pessoas
jurídicas
concessionárias,
permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão.
vi) Caso esta Egrégia Corte, por eventualidade, entenda pela não
procedência do pedido 'v' acima, o ARGUENTE requer que este
Egrégio Tribunal, ao .final. julgue a ação procedente com relação à
vedação imposta pelos artigos 54, f 'a' e 54, fI, 'a' da Constituição e
declare, com e.ficácia erga omnes e e.feito vinculante. que:
1) o controle de concessões, permissões e autorizações de
radiodifusão por pessoas jurídicas das quais deputado(.<;) e/ou
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senador(es) seja(m) sócio(s) ou associado(s) é inconstitucional, pois
viola os 54, I 'a' e 54, 11, 'a' da Constituição Brasileira e os
preceitos fundamentais invocados nesta ação;
2) a participação, direta ou indireta, de deputado(s) e/ou
senador(es) como sócio(s) ou associado(s) de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias e autorizatárias de radiod(fusão é
inconstitucional, pois viola os 54, I 'a' e 54, 11, 'a' da Constituição
Brasileira e os preceitos fundamentais invocados nesta ação;
(vi.i) comunique ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo e ao
Poder Judiciário as declarações acima, nos termos do artigo 10 da
Lei 9.882/1999;
(vi. ii) de modo a fixar as condições e o modo de aplicação dos
preceitos fundamentais invocados nesta ação (cf artigo 10 da Lei
9.882/1999):
(vi.ii.i) ordene que o Poder Executivo, em cumprimento de seu
dever de fiscalização, exija que deputados e senadores se retirem
das pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias ou
autorizatárias de radiodifusão de que sejam, direta ou
indiretamente. sócios ou associados no prazo máximo de 30 dias.
(vi.ii.ii) ordene que o Poder Executivo cancele as autorizações de
radiodifusão e solicite judicialmente o cancelamento das
concessões ou permissões de radiodifilsão das pessoas jurídicas
que mantiverem. após o prazo de 30 dias referido acima,
deputados e/ou senadores em seu quadro de sócios ou
associados.
(vi.ii.iii) ordene que o Poder Executivo não mais outorgue nem
renove. e que o Poder Legislativo não mais aprove, concessões.
permissões e autorizações de radiodijilsão a pessoas jurídicas
que possuam deputados e/ou senadores em seu quadro de sócios
ou associados.
(vi.ii.iv) ordene que o Poder Judiciário
deputados e/ou senadores eleitos que
indiretamente. sócios ou associados de
concessionárias, permissionárias ou
radiodifusão.

não mais diplome
sejam, direta ou
pessoas jurídicas
autorizatárias de

(vi.ii. v) ordene que o Poder Legislativo não mais dê posse a
deputados e/ou senadores eleitos que sejam, direta ou
indiretamente, sócios ou associados de pessoas jurídicas
concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de
radiodijilsão. "6

6

Fls. 88/91 da petição inicial da ADPF n° 246.
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Ressalte-se, ainda, que mesmo os atos específicos descritos no
pedido subsidiário veiculado na presente arguição - consistentes em renovação e
aprovação de permissão, além de suposta omissão da União em fiscalizar os atos
de outorga do serviço de radiodifusão - já estavam contemplados nos pedidos
constantes da Arguição de Descumprimento nO 246. Com efeito, nas duas
arguições mencionadas, o requerente pretende fulminar todos os atos de outorga
que considera inconstitucionais, sejam os praticados anteriormente ao
<ljuizamento das arguições, sejam os atos supervenientes.

Constatada, desse modo, a identidade entre as Arguições de
Descumprimento n° 246 e n° 379, impõe-se a extinção desta última, cuja
propositura ocorreu posteriormente. A esse respeito, observe-se que essa Suprema
Corte assentou a incidência do instituto da litispendência sobre as ações de
controle concentrado de constitucionalidade:

"Vistos etc. A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná
propõe ação direta de inconstitucionalidade, emjàce do caput do artigo
5° da Resolução 007/2004 daquele órgão legiferante. tanto na redação
dada pela Resolução 009/2005, quanto na sua versão original. Defende
que a resolução em apreço afronta o art. 37, 11 e X, da Lei Maior,
porquanto institui provimento derivado de cargo público, em
desatenção à exigência constitucional do concurso público. Registra
que a Súmula 685 desta Suprema Corte obsta enquadramento de
servidores em cargo de nível superior sem a devida aprovação em
concurso público. Distribuído por prevenção o feito, em ra=ão da ADI
4564. É o relatório. Decido. Verifico que a presente ação direta de
inconstitucionalidade ostenta, com relação à ADI 4564, a mim
distribuída por substituição da relatoria e já submetida ao rito
abreviado do art. 12 da Lei 9.868/1999, a tríplice identidade
definidora da litispendência (art. 301, §§ r, 2° e 3° do Código de
Processo Civil). Nesse sentir, observado que as ações têm 'as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido', a repetir, a ação
ora proposta, a ADI 4564 já em curso, incide à espécie o art. 26 7, ~
do CPC, que informa a extinção do processo, sem resolução de
mérito, na hipótese da litispendência. Ante o exposto, julgo extinta a
presente ADI, sem resolução de mérito (arts. 267, V, do CPC, 38 da Lei
8038/1990 e 21, § 1~ do RlSTF)."
(ADI n° 4567, Relatora: Ministra Rosa Weber, Decisão Monocrática,
Julgamento em 14103/20l3, Publicação em 19/03/2013; grifou-se);
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14

"1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida pelo
Governador do Distrito Federal, tendo por objeto a Lei Distrital n°
3.426, de 04.08.2004, sob o jimdamento de que sua edição teria
usurpado competência privativa da União para legislar em matéria de
telecomunicações (art. 22, inc. IV, da Constituição Federal). 2. Inviável
a demanda. Conforme reconheceu o próprio autor em petição
protocolada às fls. 18, os três elementos identijicativos da ação
(partes, causa de pedir e pedido) são idênticos aos da ADI n° 3.322,
de minha relatoria. Presente in casu, portanto, o óbice representado
pela litispendência, que impede o prosseguimento do processo (art.
301, §§ l~ ]O e 3°. do CPC), inclusive o objetivo de ação direta de
incOl'Istitucionalidade (cf ADI n° 2.853, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ
de 07.03.2003, e ADI n° 3.064, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
DJ de 11.12.2003). 3. Ante o exposto, extingo o processo, sem
julgamento do mérito, nos termos do art. 21. § 1°. do R/STF. 38 da Lei
n° 8.038, de 28.05.1990, e 267, inc. V, do CPC"
(ADI n° 3457, Relator: Ministro Cezar Peluso, Decisão Monocrática,
Julgamento em 25/04/2005, Publicação em 02/05/2005; grifou-se);
"O objeto da presente ação direta coincide com o da ADIn 2843, de
que sou relator, também proposta pelo Procurador-Geral da
República. Assentou o Tribunal que a coincidência da identidade da
norma questionada em duas ADlns diversas - prevento o relator da
anteriormente distribuída - induz à reunião de ambas no mesmo
processo, no qual os respectivos autores se considerarão litisconsortes
(v.g., ADln 1460-QO, 17.3.99, Sanches, DJ 25.6.99). Não é o caso,
obviamente, se, como sucede agora, além do objeto, também o autor
de ambas as ações diretas seja o mesmo: esse o quadro, dada a
litispendência, indefiro a petição inicial."
(ADI n° 3064, Relator: Ministro Sepúlveda Pertence, Decisão
Monocrática, Julgamento em 03112/2003, Publicação em 11112/2003;
grifou-se);
1 - A petição inicial da presente ação direta de inconstitucionalidade
e os documentos que a acompanham, protocolizados na data de
25.02.2003, representam, em sua integralidade. mera reprodução das
peças que compõem a ADI n° 2.852, ajuizada pelo mesmo autor em
20.02.2003. 2 - Em assim sendo, restando configurada evidente
situação de litispendência entre as ações ajuizadas (eadem personae,
eadem res, eadem causa petendi), julgo extinto o presente processo,
sem julgamento de mérito (CPC, art. 267, Ve § 3 J."
(ADI n° 2853, Relatora: Ministra Ellen Gracie, Decisão Monocrática,
Julgamento em 26/02/2003, Publicação em 07/03/2003; grifou-se).

Nesses termos, a presente arguição não deve ser conhecida.
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Il.ll - Da impossibilidade jurídica dos pedidos do arguente e da inobservância
ao princípio da subsidiariedade

Nos termos do artigo 1° da Lei n° 9.882/99 7 , a arguição de
descumprimento de preceito fundamental tem por objeto evitar ou reparar lesão a
preceito fundamental, resultante de "ato do Poder Público".

Em consonância com referida norma legal, essa Suprema Corte, por
ocasião do julgamento da Questão de Ordem suscitada na ADPF nO 18, firmou o
entendimento de que "o objeto da arguição de descumprimento de preceito
fundamental há de ser ato do Poder Público federal, estadual, distrital ou
municipal, normativo ou não".
Por sua vez, o artigo 3°, inciso 11, da Lei nO 9.882/99 9 dispõe que a
petição inicial de arguição de descumprimento de preceito fundamental deve
conter "a indicação do ato questionado".

Na espécie, todavia, o arguente não se desincumbiu adequadamente
do ônus de indicar os atos do poder público que, em seu entender, haveriam
violado preceitos fundamentais.

Com efeito, o autor afirma, na petição inicial que sua insurgência é
dirigida contra detenninados atos do Poder Público. Veja-se:
"Art. iº- A argüição prevista no § iº- do art. i02 da Constilllição Federal será proposta perante o Supremo
Tribunal Federal, e terá por objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder
Público."
7

8 AOPF n° J QO/RJ, Relator: Ministro Néri da Silveira, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em
03/02/2000, Publicação em 0711 1/2003.

9

"Art. 3º- A petição inicial deverá conter:

( ... )

II - a indicaçào do ato questionado;"
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"5. A arguição aqui proposta é de caráter autônomo, comfimdamento
no caput do artigo 1° da Lei n° 9.882/1999, e questiona os seguintes
atos do Poder Público:
(i) a outorga e a renovação, pela União (Presidência da República
e Ministério das Comunicações), de concessões, permissões e
autorizações de radiod(fusão a pessoas jurídicas que possuem
políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados.
diretos ou indiretos;
(ii) a aprovação, pelo Congresso Nacional, da outorga ou da

renovação de concessões, permlssoes e autorizações de
radiod(fúsão a pessoas jurídicas que possuem políticos titulares de
mandato eletivo como sócios ou associados, diretos ou indiretos,'
(iii) a diplomação, pelo Poder Judiciário, de políticos eleitos que
são, direta ou indiretamente, sócios ou associados de pessoas
jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de
radiodifúsão;

(iv) o empossamento, pelo Poder Legislativo, de políticos eleitos que
são, direta ou indiretamente, sócios ou associados de pessoas
jurídicas concessionárias. permissionárias ou autorizatárias de
radiodifúsão,' e
(v) a omissão da União (Ministério das Comunicações) emfiscalizar
as concessões, permissões e autorizações de radiodifusão de forma
a evitar a continuidade da prestação do serviço de radiodifusão por
pessoas jurídicas que possuem políticos titulares de mandato eLetivo
como sócios ou associados, diretos ou indiretos." (fi. 05 da petição
inicial).

o autor buscou demonstrar a ocorrência de tais condutas por meio da
indicação exemplificativa de atos específicos que corresponderiam às práticas
descritas.

Entretanto, o próprio arguente deixa claro, de maneira contraditória,
que o pleito principal da presente arguição não tem por 'objeto concessões,
permissões ou autorizações de radiodifusão específicas, mas, sim, práticas do
Poder Público que, a seu ver, seriam inconstitucionais. Nessa linha, confira-se
excerto da petição inicial da presente arguição:
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"22. Os atos questionados por esta ADPF poderiam ser impugnados,
individualmente, por meio processual ordinário que questionasse
cada concessão, permissão e autorização. Não obstante, tal meio não
seria capaz de sanar a lesividade com a mesma efetividade,
generalidade e imediaticidade que a ADF!F. Não resolveria a
controvérsia relativa ao ordenamento constitucional objetivo, isto é. a
alegada inconstitucionalidade (i) da prática do Poder Executivo e do
Poder Legislativo de outorgar, renovar e aprovar concessões,
permissões e autorizações de radiodifusão a pessoas jurídicas que
possuam políticos que exerçam mandato eletivo como sócios ou
associados, diretos ou indiretos, (li) da prática do Poder Judiciário de
diplomar políticos eleitos que sejam. direta ou indiretamente. sócios 011
associados de concessionárias, permissionárias ou alltorizatárias de
radiodifitsão, (iii) da prática do Poder Legislativo de empossar
políticos eleitos que sejam, direta ou indiretamente, sócios ou
associados de concessionárias, permissionárias ou alltorizatárias de
radiodifusão e (iv) da omissão do Poder Executivo em fiscalizar as
concessões, permissões e autorizações de radiodifusào de forma a
evitar a continuidade da prestação do serviço de radiodijitsão por
pessoas jurídicas que possuem políticos titulares de mandato eletivo
como sócios ou associados, diretos 0/1 indiretos. "(fls. 22/23 da petição
inicial; grifou-se).

Destarte, embora o autor aponte atos concretos e específicos como
sendo os atos do poder público por ele impugnados na presente arguição - tais
como a outorga e a renovação de concessões, diplomação e empossamento de
políticos eleitos -, percebe-se que a sua pretensão consiste, na verdade, em obter
declarações desse Supremo Tribunal Federal revestidas de caráter normativo.

De fato, o arguente pretende que essa Corte edite regras de conduta
direcionadas aos Poderes estatais (Legislativo, Executivo e Judiciário) por meio
de declarações de inconstitucionalidade dissociadas da apreciação de qualquer ato
normativo que discipline a matéria.

Semelhante constatação é confirmada pelo teor dos pedidos
formulados pelo arguente, o qual postula, às fls. 1291131 da petição inicial, que
esse Supremo Tribunal Federal estabeleça normas abstratas, não previstas em lei,
a serem observadas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, no sentido
ADPF nO 379, Rei. Min. Gilmar Mendes
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de proibir o político titular de mandato eletivo de participar, como sócio ou
associado, de pessoa jurídica que detenha concessão, permissão ou autorização de
serviço de radiodifusão.

Assim sendo, nota-se que o acolhimento dos seus pedidos dependeria
de atuação desse Supremo Tribunal Federal como legislador positivo, o que é
inviável em sede tanto de arguição de descumprimento de preceito fundamental,
como de ação direta de inconstitucionalidade (por ação ou por omissão). A
propósito, confira-se a jurisprudência dessa Suprema Corte:
"Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Parcelamento
incentivado. Isonomia. Ofensa reflexa. Improcedência. Vedação ao
Judiciário de atuar como legislador positivo. Precedentes. 1. A análise
da possibilidade de adesão, pelo contribuinte, ao programa de
parcelamento especial de débito tributário em substituição ao acordo
de parcelamento fiscal anteriormente firmado demandaria
necessariamente, o reexame do Convênio ICMS 5I/07 e do Decreto-Lei
nO 51.960/07, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário.
Incidência da Súmula nO 280/STF. 2. A alegada violação do principio
da isonomia, no caso concreto, também se daria de jorma rejlexa. se
existente. 3. É vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador
positivo, estendendo, no caso, o rol de contribuintes que poderão aderir
ao programa de parcelamento de débito fiscal. 4. Agravo regimental
não provido. "
(AI n° 836442 AgR, Relator: Ministro Dias Toffoli, Órgão Julgador:
Primeira Turma, Julgamento em 07/0212012, Publicação em
08103120 12; grifou-se);
"AGRA VO
REGIMENTAL
EM
AÇA-O
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. PREJUDICIALiDADE DA A ÇA-o.
MATÉRIA Ji APRECIADA PELO TRiBUNAL. SUPERVENIÊNCIA
DA LEI 10.034/00. QUESTA-O DE LEGE FERENDA. FUNÇÃO DE
LEGISLADOR POSITIVO DE QUE NÃO SE REVESTE O PODER
JUDIel/iRIO. 1. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
faculta ao Relator julgar prejudicado o pedido por perda do objeto
(RISTF, artigo 21, IX). 2. Perde o objeto o pedido liminar que impugna
dispositivo de vigência suspensa em cautelar já apreciada. 3. A
superveniência de diploma legal excetuando a restrição de que trata a
norma impugnada não altera o entendimento anteriormente firmado
pelo Tribunal. 4. Alegação de que a norma não estende os beneficios
jiscais a todas as categorias profissionais constitui-se em questão de
legeferenda. 5. O controle da constitucionalidade das leis não atribui
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ao Poder Judiciário funções de legislador positivo. Agravo não
provido. "
(ADI n° 2554 AgR, Relator: Ministro Maurício Corrêa, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 16/05/2002, Publicação em
13/09/2002; grifou-se).

Diante disso, constata-se a impossibilidade jurídica dos pedidos
formulados pelo arguente nos itens 115.6 e 115.7 de sua petição inicial, sendo
descabido, inclusive, seu conhecimento como ação direta de inconstitucionalidade
(por ação ou por omissão).

Por outro lado, revelam-se igualmente inviáveis os pedidos
subsidiários do arguente de que sejam declarados inconstitucionais determinados
atos concretos, constantes do item 115.8 da

n.

131 da petição inicial da presente

arguição. É que, conforme reconhece o próprio arguente, "os atos questionados

por esta ADPFpoderiam ser impugnados, individualmente, por meio processual
ordinário que questionasse cada concessão, permissão e autorização". Por essa
razão, referidos pedidos não observam o requisito da subsidiariedade previsto pelo
artigo 4°, § 1°, da Lei nO 9.882/99, in verbis:

"Art. 4º A petição inicial será indeferida liminarmente, pelo relator,
quando não for o caso de argiiição de descumprimento de preceito
fimdamental, faltar algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for
inepta.

§ 1º Não será admitida argüição de descumprimento de preceito
fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a
lesividade. ,. (grifou-se).

Ao interpretar referido dispositivo de lei, esse Supremo Tribunal
Federal concluiu que a ADPF somente poderá ser utilizada no caso de não existir
qualquer outro meio juridicamente apto a sanar o estado de lesividade do ato

impugnado, ainda que se trate de processos de índole subjetiva. Veja-se:
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"Agravo regimental em arglllçao de descumprimento de preceito
fundamental. Ato omissivo do Governador do Estado da Paraíba
consistente na ausência de envio, ao Poder Legislativo estadual. do
projeto de lei que fixa. na forma de subsídio, a remuneração do
Defensor Público do Estado. Mandado de segurança em trâmite no
Tribunal de Justiça do Estado com idêntico objeto. Ausência de
subsidiariedade. Agravo a que se nega provimento. 1. Encontra-se em
trâmite no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba mandado de
segurança impetrado pela Defensoria Pública do Estado em que se
impugna o mesmo ato omissivo objeto da presente arguição. sendo os
respectivos pedidos idênticos. Portanto, existe meio processual capaz
de sanar a lesividade alegada pela associação autora com a mesma
amplitude e imediaticidade que teria a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, razão pela qual se tem por não atendido o requisito
da subsidiariedade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. "
(ADPF n° 319 AgR, Relator: Ministro Dias Toffoli, Órgão Julgador:
Tribunal Pleno, Julgamento em 06/] 112014, Publicação em
19/12/20 14; grifou-se);
"CONSTITUCIONAL. AGRA VO REGIMENTAL. ARGUIÇA-O DE
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
DESCUMPRIMENTO
INOBSERVÂNCIA DO ART 212 DO TEXTO CONSTITUCIONAL.
PREFEITO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
A USÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA
LESA-O. AGRA VO IMPROVIDO. I - Aplicação do princípio da
subsidiariedade. A argüição de descumprimento de preceito
fundamental somente pode ser utilizada quando houver o prévio
exaurimento de outros meios processuais, capazes de fazer cessar a
lesividade ou a potencialidade danosa dos atos omissivos
questionados. 11 - A Lei 8.429/1992 e o Decreto-lei 201/1967, dentre
outros, abrigam medidas aptas a sanar a ação omissiva apontada. !lI 
Não está evidenciado, ademais, documentalmente, o descumprimento
de preceito fundamental. seja na inicial da ADPF, seja no presente
recurso. IV - Agravo improvido. "
(ADPF n° 141 AgR, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, Órgão
Julgador: Tribunal Pleno, Julgamento em 12/0512010, Publicação em
18/06/2010; grifou-se);
"Agravo regimental em argluçao de descumprimento de preceito
fundamental. 2. Ação proposta por particular. 3. Ausência de
legitimidade. Somente podem propor ADPF os legitimados para a ação
direta de inconstitucionalidade (art. 2~ I, da Lei n° 9.882/99). 4.
Pedidos de suspensão de bloqueio de bens e de sentença. 5.
Subsidiariedade da ação. Os pedidos que podem ser pleiteadas com
eficácia pelas vias próprias. 6. Entendimento do relator do acórdão de
que o critério há de se fazer quanto a uma relação de subsidiariedade
entre processos de índole objetiva. 7. Agravo desprovido."
(ADPF n° 11 AgR, Relator: Ministro Sydney Sanches, Relator para o
Acórdão: Ministro Gilmar Mendes, Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
Julgamento em 18/11/2004, Publicação em 05/08/2005; grifou-se).
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Evidencia-se, portanto, a inviabilidade da presente arguição de
descumprimento de preceito fundamental.

IH - DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
DA MEDIDA CAUTELAR

lI!.! - Da inexistência de fumus boni iuris

Como visto, a presente arguição de descumprimento de preceito
fundamental questiona a constitucionalidade da outorga de concessões,
permissões e autorizações de serviço de radiodifusão a pessoas jurídicas que
possuam, em seu quadro associativo, político titular de mandato eletivo, bem
como a validade da diplomação e do empossamento de políticos eleitos que sejam,
direta

ou

indiretamente,

sócios

ou

associados

de

pessoas

jurídicas

concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão.

Para tanto, o autor afirma que haveria vulneração aos preceitos
fundamentais da isonomia, da liberdade de expressão, da autonomia da imprensa,
da informação, da realização de eleições livres, da democracia, da soberania
popular, do pluralismo político e da cidadania, além de invocar os impedimentos
e as incompatibilidades inerentes ao exercício de mandato eletivo, estabelecidos
pelo artigo 54, inciso I, alínea "a", e inciso 11, alínea "a", da Carta da República.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a liberdade de expressão pode ser
compreendida sob duas vertentes, isto é, a liberdade de opinião e a liberdade de
comunicação. Um dos aspectos que destacam a relevância da liberdade de
expressão decorre do fato de o seu exercício constituir instrumento de controle da
atividade governamental e do exercício do poder.
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Nesse contexto, ao prever e garantir, expressamente, alguns direitos
fundamentais, a Constituição Federal pressupõe forma de exercício de controle
dos órgãos estatais, a permitir a afirmativa de que esses direitos representam
condição para a existência do Estado Democrático de Direito.

Segundo os ensinamentos de Pinto Ferreira, a liberdade de opinião
constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, na medida em
que:

"(...) o Estado democrático defende o conteúdo essencial da
manifestação da liberdade, que é assegurado tanto sob o aspecto
positivo, ou seja, proteção da exteriorização da opinião, como sob
aspecto negativo, referente à proibição da censura. "10

Nesse sentido, José Afonso da Silva sintetiza a amplitude da
liberdade de opinião englobando o pensamento íntimo, bem como a liberdade de
convicção, a liberdade de crença religiosa, filosófica, científica ou política, nos
seguintes termos:

"De certo modo esta resume a própria liberdade de pensamento em
suas várias formas de expressão. Por isso é que a doutrina a chama de
liberdade primária e ponto de partida das outras. Trata-se da liberdade
de o individuo adotar a atitude intelectual de sua escolha: quer um
pensamento intimo, quer seja a tomada de posição pública, liberdade
de pensar e dizer o que se crê verdadeiro. "lI

Por sua vez, a liberdade de comunicação, também espécie do gênero
liberdade de expressão, é a "liberdade de interlocução entre pessoas ausentes
indeterminadas". 12 Trata-se do conjunto de direitos, fonnas, processos e veículos

na Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 48.

10

FERREIRA apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional.

11

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23 ed. São Paulo: Malheiros. 2004, p. 179.

12

BULOS, Uadi Lammêgo, Constituição Federal Anotada. 8a Ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 131.
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que possibilitam a coordenação desembaraçada da criação, expressão e difusão do
pensamento e da informação.

A respeito do tema, José Afonso da Silva assevera que as formas de
comunicação se regem pelos seguintes princípios básicos:
"As formas de comunicação regem-se pelos seguintes princlpLOs
básicos: (a) observado o disposto na Constituição, não sofrerão
qualquer restrição qualquer que seja o processo ou veículo porque se
exprimam; (b) nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística; (c) é vedada
toda e qualquer forma de censura de natureza política, ideológica e
artística; (d) a publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade; (e) os serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens dependem de autorização, concessão ou
permissão do Poder Executivo federal, sob controle sucessivo do
Congresso Nacional, a quem cabe apreciar o ato, no prazo do art. 64,
§§ r e 4° (45 dias, que não correm durante o recesso parlamentar); (f)
os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente,
ser objeto de monopólio. "13

Deve-se, nesse aspecto, ter a liberdade de imprensa como necessária
não apenas para permitir a plena autonomia e responsabilidade dos indivíduos
perante o Estado, mas também para possibilitar aos cidadãos o direito de receber
informações relevantes ao processo íntimo de formação de convicções e
entendimentos, como, por exemplo, a escolha de candidatos políticos em período
eleitoral. A liberdade de imprensa reveste-se, portanto, de justificativa de natureza
social e mostra-se necessária ao regular funcionamento da democracia.
Diante do contexto delineado, vê-se que a participação, direta ou
indireta, de políticos titulares de mandato eletivo como sócios ou associados de
veículos de imprensa não acarreta a suposta ofensa aos direitos à isonomia, à
liberdade de expressão, à autonomia da imprensa, à informação, à realização de
eleições livres, à democracia, à soberania popular, à cidadania e ao pluralismo

13

SILVA, José Afonso da. Op. cit. p. 242-243.
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político. Isso porque não se pode aferir diretamente desse fato a manipulação da
opinião pública, conforme pretende fazer crer o autor.

Com efeito, verifica-se que os preceitos constitucionais invocados
estão

plenamente

assegurados

pelo

próprio

ordenamento

jurídico,

especificamente pelo Código Eleitoral (Lei n° 4.737/65), que regula a propaganda
eleitoral e impede a manipulação de informações e o controle da opinião pública
por meio de empresas de radiodifusão.

Nesse sentido, verifica-se a existência, na legislação pátria, de
dispositivos que visam a assegurar a realização de propaganda partidária de forma
lícita e responsável, havendo previsão expressa de normas que a coíbem quando
o seu teor se mostra dissidente dos princípios reguladores de sua prática. A
propósito, confira-se o teor dos artigos 241 e 242, caput e parágrafo único, do
código referido:
"Art. 241. Toda propaganda eleitoral será realizada sob a
responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-lhes
solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e adeptos.
Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos
candidatos e aos respectivos partidos, não alcançando outros partidos,
mesmo quando integrantes de uma mesma coligação.
Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a suaforma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em
língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados
a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais.
emocionais ou passionais."

Registre-se, ainda, que a Lei n° 9.504, de 30 de setembro de 1997,
por meio de seus artigos 45 a 57-I, regula a propaganda eleitoral e estabelece, de
forma minuciosa, as vedações a que estão submetidas as emissoras, com o
legítimo propósito de evitar a manipulação de dados, a montagem visando à
degradação da imagem de candidatos e partidos, entre outras finalidades. Cuidou
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o diploma, ainda, de diminuir a vantagem dos profissionais desses meIOS de
divulgação, impedindo-os de transmitir ou apresentar programas a partir de 30 de
junho do ano da eleição. Tais vedações foram estendidas aos sítios eletrônicos
mantidos pelas empresas de comunicação social na Internet e demais redes de
comunicação.

Diante desse contexto, vê-se que a concessão, permissão ou
autorização do serviço de radiodifusão a empresas que possuam em seus quadros
membros do Poder Legislativo ou outros detentores de mandato eletivo não
acarreta, necessariamente, a ausência de autonomia da imprensa. Como visto, tais
serviços devem estar submetidos ao cumprimento dos atos reguladores, bem como
dos preceitos constitucionais atinentes ao tema, não sendo possível extrair a
suposta violação ao regramento pertinente através da mera participação de
parlamentares na composição das empresas concessionárias, permissionárias ou
autorizatárias do serviço público referido.

Não se vislumbra, outrossim, violação ao artigo 54, inciso I, alínea

"a", e inciso 11, alínea "a", da Carta da República, uma vez que as
incompatibilidades constitucionais não se referem à composição societária de
empresas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias do serviço de
radiodifusão por parlamentares. Confira-se o teor dos dispositivos em comento:

"Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
1 - desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a
cláusulas uniformes;
( ... )

11 - desde a posse:
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a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que go::e
defavor decorrente de contrato com pessoajurídica de direito público,
ou nela exercer função remunerada."

De fato, a incompatibilidade prevista no artigo 54, inciso I, alínea

"a", da Constituição Federal, denominada de incompatibilidade negociaI, veda a
manutenção, pelo parlamentar, de contrato com pessoa jurídica de direito público,
autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa
concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas
uniformes.

Assim, considerando que todos os contratos de concessão ou
permissão são celebrados com pessoa jurídica, isto é, a empresa concessionária,
permissionária ou autorizatária do serviço de radiodifusão, e não com pessoa
física - deputado ou senador, bem como que esses contratos são regidos por
cláusulas uniformes, deve ser afastada a suposta ofensa ao referido dispositivo
constitucional. Nessa linha, confira-se o seguinte julgado do Tribunal Superior
Eleitoral:

"Registro. Inelegibilidade. Desincompatibilização.
1. A inelegibilidade é de interpretação estrita, não se podendo
estender a obrigação de desincompatibilizar-se a diretor de rádio,
embora controlada por fundação mantida pelo Poder Público.
2. As rádios em geral, sobretudo as educativas, como a do caso dos
autos, não mantêm contrato de execução de obras, de prestação de
serviços ou de fornecimento de bens com órgão do Poder Público ou
sob seu controle, sendo também impertinente saber se o contrato
obedece, ou não, a cláusulas uniformes, porque não há contrato
propriamente, inclusive objeto de licitação, mas sim outorga ou
permissão.
3. Recurso especial provido, para deferir o registro de candidatura,
com a homologação de desistência de outro recurso especial."
(Recurso Especial Eleitoral n° 166424, Relator: Ministro Arnaldo
Versiani Leite Soares, Julgamento em 14/08/2012, Publicação em
06/09/2012 ; grifou-se).
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Como

se

observa,

a

Corte

Eleitoral

entendeu

que

as

incompatibilidades em exame não atingem sequer os diretores das empresas de
radiodifusão sonora, as quais, "em princípio, não executam obras, não prestam

serviços, nem fornecem bens a órgãos do Poder Público ou sob o seu controle"14.

Note-se que a incompatibilidade estabelecida no artigo 54, inciso lI,
alínea "a", da Lei Maior, por sua vez, é denominada de incompatibilidade
profissional e impede que os membros do Poder Legislativo sejam proprietários,
controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público, ou nela exerçam função remunerada.
Dessa forma, a referida vedação não é absoluta, restringindo-se à propriedade, à
direção e ao controle de pessoas jurídicas de direito público.

Nesses tennos, constata-se a ausência de violação aos artigos 1°,

caput, incisos I, II e V, e parágrafo único; 5°, caput e incisos IX e XIV; 14; 54,
inciso I, alínea "a", e inciso lI, alínea "a"; 60, § 4°, inciso II; 220; e 223, todos da
Carta da República.

111.11 - Da ausência de periculum in mora

Com a finalidade de caracterizar o periculum in mora necessário ao
deferimento da medida cautelar pleiteada, o arguente aduz que as outorgas ou as
renovações de concessão, pennissão e autorização de serviço de radiodifusão a

"pessoas jurídicas ligadas a políticos que exercem mandatos eletivos (...)
impedem, dia após dia, a livre expressão, o livre exercício da atividade de
imprensa, o controle público do exercício do poder estatal, a realização de
eleições livres, a divulgação de informações acerca do exercício do poder estatal

14 Excerto do voto condutor proferido no julgamento do Recurso Especial Eleitoral n° 166424, Relator: Ministro
Arnaldo Versiani Leite Soares, Julgamento em 14/08/2012, Publicação em 06/0912012.
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e dos temas de interesse público, o pluralismo político, a isonomia, o exercício
da soberania popular e da cidadania e a isenção e independência dos membros
do Poder Legislativo. Causa assim relevante prejuízo à democracia" (fl. 125 da
petição inicial).

Conforme exposto na presente manifestação, restou afastada a
suposta inconstitucionalidade dos atos de outorga e renovação de concessão.
permissão e autorização a pessoas jurídicas que possuam, como sócios ou
associados, membros do Poder Legislativo ou outros titulares de mandato eletivo.
Do mesmo modo, não afronta o Texto Constitucional a diplomação e o
empossamento de políticos eleitos que sejam, direta ou indiretamente, sócios ou
associados de tais pessoas jurídicas.

Em verdade, os atos de outorga e renovação mencionados nos
presentes autos comprovam a existência de situação fática consolidada há tempo,
razão pela qual a sua desconstituição acarretaria ofensa à segurança jurídica e ao
ato jurídico perfeito.

Por outro lado, diante da demonstrada ausência de incompatibilidade
entre o exercício de mandato eletivo e a participação de políticos no quadro
societário de empresas exploradoras do serviço de radiodifusão, tem-se como
caracterizado o periculum in mora inverso, eis que o acolhimento da pretensão do
arguente acarretaria ofensa ao direito fundamental de associação assegurado pela
Carta da República e impediria a investidura em cargos políticos de pessoas
legitimamente eleitas.
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IV-DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, o Advogado-Geral da União manifesta-se pelo
não conhecimento da presente arguição de descumprimento de preceito
fundamental e pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada, em face da
ausência de seus pressupostos.

São essas, Excelentíssimo Senhor Relator, as considerações que se
tem a fazer em face do artigo 5°, § 2°, da Lei nO 9.882, de 03 de dezembro de 1999.

Brasília,lo de maio de 2016.
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