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Tribunal

Regionar

Federal

da Primeira

7&trf 1_eapteha= s2v3&envi

ar= Pesq ..

Região

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
(61) 3314-5225
Processo:
2007.34.00.026698-1
Nova Numera
ão:
0026573-51,20074,01.3400
Grupo:
AP - Apelaçao
Assunto:
10078 - RadIOdIfusão
Dala de Autua ão:
r ão Jul ador:
Juiz Relator:
Processo

Dri

Movimenta
Data

ínário:

25f09f2010
SEXTA TURMA
DESEMBARGADOR
FEDERAL DANiEl
0026573 -51.2007.4.0 1.3400/J FO F

PAES RIBEIRO

ão

25/07/2016
21/0712016

17:07:00
17:27:00

19/071201613:53:00
18f07/2016
15:02:00

Cod
221100

Oescricão
PROCESSO

RECEBIDO

NO(A) GAB. DF DANIEL

220350
221100

PROCESSO

REME TIDO

PARA GAB. DF DANIEL PAES
NO(A) SEXTA TURMA COPIA
PARA SEXTA TURMA
COPIA

Complemento
PAES

220350
240200
221100

PROCESSO
PROCESSO

RECEBIDO
REMETIDO

PROCESSO
PROCESSO

REQUISITADO
RECEBIDO

220350

PROCESSO

REMETIDO

12:14:44

11100

FEDERAL

DANIEL

70909
221100

REDISTRIBUIÇAO
POR MUDANÇA DE PRESIDENTENICEPRESID ENTE/CORREGEDOR-GERAL
CONCLUSAO
PARA DESPACHO/DECISAO
PROCESSO RECEBIDO

A(O) DESEMBARGADOR
RIBEIRO

04/09/201315:35:00
04/09/2013
15:33:00

NO(A) GAB. DF CARLOS

MOREIRA

ALVES

220350
221100
220350

PROCESSO
PROCESSO
PROCESSO

REMETIDO
RECEBIDO
REMETIDO

PARA GAB. DF CARLOS MOREIRA ALVES
NO(AI SEXTA TURMA PARA (;?jPIA
PARA SEXTA TURMA
C

14/07/2016
14:32:00
15/05f201417:21:00
14/05/2014
14:10:00
28/04/2014

04f09f2013

09:31:00

22/08/2013
22/08/2013
21/08/2013

16:0B:00
15:4B:00
16:52:00

12/0B/201315:15:00

NO A) GAB, DF DANIEL

PAES

PARA GAB. DF DANiEl

PAES

240200

PROCESSO

REQUISITADO

221100

PROCESSO

RECEBIDO

P'A
NO(A) GAB. DESEM.
ALVES

FED. CARLOS

MOREIRA

FED. CARLOS

MOREIRA

MOREIRA

11/0B/201318:01:00

220350

PROCESSO

REMETIDO

PARA GAB. DESEM.
ALVES

10/OB/2013
10/06f2013
10/06/2013

17:30:00
15:35:00
13:50:00

221100

PROCESSO

RECEBIDO

220350
240200

PROCESSO
PROCESSO

REMETIDO
REQUISITADO

22/10/2010

15:20:00

221100

PROCESSO

RECEBIDO

21/10/2010

18:33:00

220350

PROCESSO

REMETIDO

NO/A) SEXTA TURMA COPIA
PARA SEXTA TURMA
PARA C P'A
NO(AJ GAB. DESEM. FED. CARLOS
ALVES
PARA GAB. DESEM. FED. CARLOS
ALVES APOS COPIA

21/10f2010

18:31:00

130220

PROCESSO

DEVOLVIDO

21f10f2010

14:24:00

250450

PROCESSO

RETIRADO

20/10/201016:37:00
20/10/2010
15:22:00
19f1 Of201 O 15:37:00

221100
220350
240200

PROCESSO
PROCESSO
PROCESSO

RECEBIDO
REMETIDO
REQUISITADO

P'A
NO(AI SEXTA TURMA
PARA SEXTA TURMA
CÓPIA

01/10/2010

221100

PROCESSO

RECEBIDO

NO(A) GAB. DESEM.
ALVES

FED. CARLOS

MOREIRA
MOREIRA

13:49:00

PElA

ADVOCACIA

GERAL

DA UNIAO

PELA AGU

MOREIRA

APOS COPIA
PARA AGU C

PARA CÓPIA

13:23:00

220350

PROCESSO

REMETIDO

PARA GAB. DESEM. FED. CARLOS
ALVES APOS COPIA

01/10/2010
13:22:00
01110/2010 10:13:30
30f09/2010
14:24:00
30109/201014:12:00

130270
250250
221100

PROCESSO
PROCESSO
PROCESSO
PROCESSO

DEVOLVIDO PELO ADVOGADO
RETIRADO PElO ADVOGADO
RECEBIDO
REMETIDO

NO/A! SEXTA lURMA APOS COPIA
BRUNO ANIBAll
PEIXOTO DE SOUZA
NOlA) SEXTA TURMA COPIA
PARA SEXTA TURMA
PARA CePIA

01/10/2010

- COPIA

29/09/201018:23:00

220350
240200

PROCESSO

REQUISITADO

28/09/2010

13:54:00

221100

PROCESSO

RECEBIDO

NO(A) GAB. DESEM.
ALVES

FED. CARLOS

MOREIRA

28/09/2010

12;19:0B

220350

PROCESSO

REMETIDO

PARA GAB. DESEM.
ALVES

FED. CARLOS

MOREIRA

10600

DISTRIBUIÇÃO

Ao DESEMBARGADOR
MOREIRA ALVES

FEDERAL

27/09/201018:30:00

PAES

POR DEPEND~NCIA

CARLOS

Partes
Tipo
Apelante
PROC/S/OAB
Apelado
PROCURADOR

Enl
102

OAB

19

AL00005348
A elado
Documentos
Dioitais
Anexos
Cliaue aaui Dara cansultar
o inteiro
Histórico
de Distribui
ão
Data
Descrição

Nome
MINIS TER 10 PUBLICO FEDERAL
RAQUEL BRANQUINHO
P MAMEDE
UNIAO FEDERAL

Caract.
NASCIMENTO

JOS
ROBERTO MACHADO FARIAS
ALAGOAS RADtO E TElEVISAO
LTDA
teor das decisões

deste

processo
Juiz

28f04/2014

REDISTRIBUIÇAO
POR MUDANÇA DE PRESIDENTENlCEPRESID ENTEICORR EGEDOR-GE RAl

DESEMBARGADOR
RIBEIRO

FEDERAL

DANIEL

27/09/2010

DISTRIBUIÇAO

DESEMBARGADOR
ALVES

FEDERAL

CARLOS

POR DEPEND~NCIA

PAES
MOREIRA

Incidentes
Petições
EmlMo pelo slte
Este serviço tem
Edifício Sede 1:
CEP: 70070-900

htlp:l/processual.

www.lrfl.jus.br
em 18/10f2016 as 16:50:06 Consulla respondida
carater meramente
informativo.
portanto. SEM cunho oficial.
SAUISUL Quadra 2. Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores
I Brasilia/DF
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php?trf1_ captcha _id= OC3ee91904e 7eOa8df7 4a62548ab4e 1b&trf 1_captcha= f3j6&envi ar = Pesqui ..
Regional

Federal da Primeira

Região

Tribunal Regional Federal da Primeira Regiào
(91\ 3299-6159 f 3299-6213
Processo:
0027003-40.2016.4.01.3900
Classe:
Vara:
Juiza:
Data de Autuacão:

65 - Ação Civil Pública
2- VARA FEDERAL
HINO GHASSAN KAYATH
22/09/2016

Distribuicão:
N° de volumes:

2 • DISTRIBUICAO

Assunto

da Petição:

10078 • Radiodifusão
REQUER LIMINAR PARA SUSPENSAO
pp 123000001298201691

Observação:
localiza

ao:

Movimenta

DE EXECUÇAO

DE SERVIÇO DE RADIO DIFUSAO SONORA DE RAOIO CLUBE DO PARA PRC5

238 - 23 8
ão

Data
13/10/201617:02:00
06f10/201616:58:27
05/10/201609:55:52
05/10f2016
09:54:38
23/0912016 15:27:57
23/091201615:25:36
23/09/201612:30:46
23/09/2016 12:30:41
23/09/2016

AUTOMATlCA - 2310912016

10:37:10

Cod

21.
'26
222
'54
'37
2'8
223
170
2

Descrição
RECEBIDOS EM SECRETARIA
CARGA RETIRADOS AGU

Comelemento
REMESSA AGU INTERESSADOREMESSA

AGU

REMESSA ORDENADA OUTROS ESPECIFICAR
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DESPACHO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
REME TIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO
INICIAL AUTUADA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Partes
TiDo

Nome

Réu
Réu
Réu

UNIAO FEDERAL
JADER FONTENELlE BARBALHO
ElCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBAlHQ

Aulor

MINISTERIO PUBLICO FEDERALPA

Réu

RADIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA EPP

Documentos
Publicação
Inteiro Teor

Advogado

Digitais

MElINA TOSTES HABER
PATRICK MENEZES COLARES
MElIZA ALVES BARBOSA PESSOA
NAYANA FADUl DA SILVA

Anexos
PROCESSUAL

Emitido pelo site www.trf1.juS.br em 18f10/2016 às 17:05:50 Consulta respondida
Este serviço tem cara ter meramenle Informativo, portanto, SEM cunho oficiaI.
Edificio Sede 1: SAU/SUL Quadra 2. Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores
CEP: 70070-900 I Brasilta/DF

em 0.380 segundos
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PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO JUDICIÁRIA

DO DISTRITO FEDERAL

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

SENTENÇA N°

PROCESSO N° 2007.34.00.026698-1

CLASSE

G33Á

/2009

7100

AUTOR

:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROCURADOR

:Dr. José Alfredo de Paula Silva

RÉU

:ALAGOAS RÁDIO E TELEVISÃO

LTOA E OUTRO

SENTENÇA

Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO
TELEVISÃO

PÚBLICO

FEDERAL

LTOA e a UNIÃO

contra

FEDERAL,

ALAGOAS
objetivando

RÁDIO

E

a anulação

de

concessão de serviço público de radiodifusão.
O autor alega a nulidade do ato legisiativo
de

outorga

da

concessão,

haja

Comissão de Ciência, Tecnologia,

vista

que

Comunicação

parlamentar

integrante

da

e Informação - CCTCI da

Câmara dos Deputados - Deputado João Mendes - é sócio de empresa de
radiodifusão, ou seja, da ré Alagoas Rádio e Televisão LIda.
Diante disso, aduz que o ato legislativo viola
dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
Instruem a inicial documentos (fls. 36/344).
Este Juízo se reservou o direito de apreciar
o pedido liminar após o cumprimento do art. 2" da Lei n. 8.437/92.
Em seu pronunciamento

prévio,

a União

Federal requer o indeferimento do pedido de liminar (fls. 350/354).
O pedido
360/361).

de

liminar

foi

indeferido

(fls.

~

_ ... -,
-_ ...:

. -----..

I

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO JUDICIÁRIA

DO DISTRITO FEDERAL

I I 'r"
_. \0''';'I.,.

ç;13

1~

l: F;". ..
-._-._

Processo 2007.26698.1

IR"b,:c,,:

~

__

L__ ~":-.J
Em sua contestação
Federal

assevera

que o Deputado

I
!2

7"

.i

(fls. 368/373), a União

João Mendes

não é sócio-gerente,

•cabendo os poderes administrativos e gerência singularmente ao sócio
PAULO C~SAR RIBEIRO DE ANDRADE' (fi. 372).
Por sua vez, a ré Alagoas Rádio e Televisão
Ltda

apresentou

parlamentares
que a outorga

sua

contestação

às

fls.

393/416,

alegando

que

podem ser sócios em empresa de radiodifusão. Aduz também
questionada

critérios objetivos.

obteve

Por fim, assevera

aprovação

unãnime

que não é aplicável

e obedeceu

a

o dano moral

coletivo no ordenamento jurídico pátrio.
Réplica às fls. 557/570.
A primeira ré requereu a produção de prova
testemunhal (fI. 605).
A

União

Federal

e o Ministério

Público

Federal requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 607 e 609).

É o relatório.
Passo a decidir.

A matéria

deduzida

nestes

autos

é tão-

somente de direito, motivo pelo qual indefiro o pedido de produção de prova
testemunhal (fI. 605) e passo ao julgamento antecipado da lide, na forma do
art. 330, inciso I, do Código de Processo Civil.
Não há nulidade sem texto legal.
Com efeito, não há no texto constitucional
dispositivo que preveja a nulidade de ato legislativo por eventual suspeição
ou impedimento de parlamentar que participou de sua votação.
Se assim não fosse, instalar-se-ia
insegurança
parlamentar

jurídica,

uma vez que os interesses

particulares

grande
de cada

!:Y'

poderiam ser usados como pretexto para promover a nulidade

d" .Im;""""'''_

)

POOER JUOICIARJO

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL
Processo 2007.26698-1

Desse

modo,

descrita pelo autor na inicial circunscreve-se
quebra de decoro parlamentar,

entendo

que

a

situação

apenas ao âmbito de suposta

tal como preconiza o li 6" do art. 180 do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados:
"Tratando-se de causa própria ou de
assunto
em
que
tenha
interesse
individual, deverá o Deputado dar-se por
impedido e fazer comunicação nesse
sentido
à Mesa, sendo seu voto
considerado em branco, para efeito de
quorum".

Não o fazendo, o parlamentar está sujeito a
sanções disciplinares,

mas o diploma legal aprovado não pode ter a sua

validade questionada por tal motivo.
De todo modo, é de se ponderar que, tendo
a outorga questionada sido aprovada por unanimidade, eventual nulidade do
voto do Deputado

João

Mendes

não alteraria

o desfecho

Deveras, os votos restantes seriam obviamente suficientes

da votação.

para lastrear a

deliberação parlamentar.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE

o

pedido, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios, que
fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a ré Alagoas Rádio e Televisâo
LIda.
Oficie-se

ao

relator

do

agravo

de

instrumento noticiado nestes autos (fI. 595), dando-lhe ciência desta decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

)

Bras lia,

11 de deze

bro

9.

~J)

HAMILTON DE SÁ DA
IZ FEDERAL TITUL

S

DA 21" VARA

1811012016
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Região

Tribunal Regional Federal da Primeira Regiao
91) 3299-6159 / 3299-6213
Processo:
0027003-40_2016.4.01.3900
Classe:
65 - Ação Civil Pública
Vara:
2a VARA FEDERAL
Juíza:
Data de Autuacão:

HINO GHASSAN KAYATH
22/09/2016

Distribuição:
2. DISTRIBUICAO AUTOMATlCA • 23/09/2016
N° de volumes:
Assunto da Petí ão: 10078 - Radiodifusao
REQUER liMINAR PARA SUSPENSAQ
PP 123000001298201691
23B • 23 B

Observação:
Localiza

ào:

M oVlmenta

DE EXECUÇAO DE SERViÇO DE RADIO DIFUSAQ SONORA DE RADIO CLUBE 00

PARA PRC5

ão

Data
13/10/201617:02:00
06/1012016 16:58:27
05/10/201609:55:52

Cod
218
126
222

Descri ão
RECEBIDOS EM SECRETARIA
CARGA RETIRADOS AGU
REMESSA ORDENADA OUTROS ESPECIFICAR

05/10/201609:54:38
2310912016 15:27:57
23109/2016 15:25:36

154
137
218

DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DESPACHO
RECEBIDOS EM SECRETARIA

23/091201612:30:46
23/09f201612:30:41
23109/201610:37:10

223
170

REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO
INICIAL AUTUADA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA

2

Com

lemento

REMESSA AGU INTERESSADOREMESSA

AGU

Publicação
Inteiro Teor
PROCESSUAL
Emitido pelo site www.lrf1.jus.brem
18/10f2016 às 19:38:37 Consulta respondida
Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto. SEM cunho oficial.
Edificio Sede 1: SAU/SUl Quadra 2, Bloco A. Praça dos Tribunais Superiores
CEPo 70070-900 I Brasilia/DF
Aguarde ...

/ FiSICO / N

em 0,672 segundos
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ELETRÔNICO DA JUSTIÇA FEDERAL DA 3" REGIÃO

Edição na 156/2016 - São Paulo, terça-feira, 23 de agosto de 2016

REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

TRIBUNAL

PUBLICAÇÕES JUDICIAIS
Subsecretaria

I - TRF

da 4a Turma

Expediente Processual 45602/2016
AGRAVO DE INSTRUMENTO

N° 0002912-86.2016.4.03.0000/SP

2016.03.00.002912

- 3/S P

RELATOR

Desembargador

Federal MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE

Ministerio Publico Federal

ADVOGADO

SP121553

AGRAVADO(A)

Uniao Federal

PROCURADOR

SP000019

AGRAVADO(A)

RADIO METROPOLITANA

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA

MACHADO

LUIZ CARLOS DE FREITAS e outro(a)
SANTISTA

LTDA e outro(a)

ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES
PARTE AUTORA

INTERVOZES

COLETIVO BRASIL DE COMUNICACAO

ADVOGADO

SP259665

ORIGEM

JUIZO FEDERAL DA 2 VARA DE SAO PAULO>!"

NO. ORIG.

00239710320154036100

SOCIAL

BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO e outro(a)
SSJ>SP

2 Vr SAO PAULO/SP

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra decisão que, em
ação civil pública, indeferiu o pedido liminar que objetivava o cancelamento da
concessão/permissão/autorização
do serviço de radiodifusão sonora outorgado à corré Rádio Metropolitana
Santista ltda (1.240 MHz), ou sua não renovação, caso já esteja vencida, em razão do corréu Antônio Carlos
Martins Bulhões, titular de mandato eletivo de Deputado Federal, figurar em seu quadro societário, em
desconformidade com a Constituição Federal.
Em suas razões recursais, o agravante declara que os documentos acostados aos autos demonstram que o
deputado Federal Antônio Carlos Martins Bulhões é SÓCiOda rádio mencionada e que tal fato afronta a
Constituição, visto que deputados e senadores não podem, desde a expedição do diploma, 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, nos
termos do artigo 54, I, a, da CF.
Acrescenta que permitir a continuidade da exploração do serviço público concedido de forma inconstitucional,
propiciando o abuso de poder político e econômico, causa um dano de proporções muito maiores do que a
restrição de acesso à informação das populações afetadas.
Menciona que, no sentido exposto, o e. STF, no julgamento da Ação Penal 530, declarou que a concessão ou
permissão para exploração de serviços de radiodifusão a parlamentar ou a empresa dirigida ou pertencente a
parlamentar viola as proibições constitucionais e legais.
Acrescenta que o mesmo entendimento foi adotado pelos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do
Sul, nos quais foi reconhecida a incompatibilidade negociai das empresas que possuem pOlíticos, titulares de
mandato eletivo como sócios, para participarem de licitação pública ou firmar e manter contratos com a
Administração.

http://web.trf3.jus.br/diariolConsultaNisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso=201603000029123&data=2016-08-23
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Alega, ainda, que a interpretação literal, adotada pela decisão aqui insurgida, está desvinculada dos princípios
estruturantes e dos valores fundamentais adotados pela Carta da República e constitui vezo do positivismo
jurídico dogmático que não encontra mais espaço no atual estágio civilizatório do direito.
Observa que, nesse sentido, o Colendo STF editou a Súmula Vinculante nO 13, na qual a nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento,
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração
pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, é reconhecida como violação da Constituição Federal.
Aduz, mais ainda, que a Lei Anticorrupção (Lei nO 12.846/2013) prevê a responsabilização
pela prática de atos contra a Administração Pública e, inclusive, admite a desconsideração
quando ela for utilizada para encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos.
Requer a antecipação

de pessoas jurídicas
da personalidade

da tutela recursal.

Postergada a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para após a vinda da
contraminuta.
A Rádio Metropolitana Santista Ltda apresentou contra minuta às fls. 91/122.
A União Federal apresentou contraminuta às fls. 126/131.
DECIDO.

O art. 54, da Constituição Federal, assim dispõe:
Art. 54. Os Deputados e Senadores não 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;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum", nas entidades constantes da alínea anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa juridica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso 1, "a";
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
A Constituição Federal determina ainda que até mesmo a alteração do controle societário de tais empresas seja
comunicada ao Congresso Nacional (art. 222,~ 50), o que atesta a gravidade da situação descrita nos autos; e
mais ainda, a Lei Maior afirma competir ao Poder Executivo a outorga e renovação da concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 223, "caput"), e que o Congresso
Nacional apreciará O ato no prazo do art. 64, ~~ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem ( ~1 0),
asseverando ainda no ~ 2° , do mesmo dispositivo legal que "A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
Como é bem de ver, a vedação constitucional é expressa, inafastável e inteiramente aplicavel à espécie. Tratase de incompatibilidade profissional, gerando verdadeiro envolvimento de interesses subalternos, entre o sócio
proprietário de empresa concessionária de rádio e televisão com membro integrante de função do Estado
encarregada de exercer o controle legislativo dessas concessões, autorizações e permissões.
O próprio c. STF, no julgamento da Ação Penal 530, declarou que a concessão ou permissão para a exploração
de serviços de radiodifusão a parlamentar ou a empresa dirigida ou pertencente a parlamentar viola as
proibições constitucionais e legais.
Nesse caso, a Suprema Corte assentou a prática de um crime de falso cometido por um Deputado Federal com
base na falsificação do contrato social de empresa detentora de permissão para a exploração de serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no qual a falsificação foi realizada para omitir a condição de sócio
do parlamentar federal, diante da vedação prevista no art. 54 da Constituição Federal, o qual não alcança
apenas contratos firmados pelos políticos como pessoas físicas, mas também os contratos firmados por pessoas
jurídicas das quais participem os políticos como sócios e a Administração como um todo.
No caso dos autos, a situação dos agravados encontra-se em desacordo com o art. 54, inciso I, alínea "a", da
Constituição Federal, além dos princípios constitucionais que regem a administração pública, da impessoalidade,
moralidade e isonomia.
Não é possível que o órgão incumbido da defesa dos interesses da sociedade seja coartado nessa busca pela
legalidade, moralidade e transparência, mesmo que a ilegal atuação se abrigue sob o manto de pessoa jurídica
criada em evidente fraude à lei.
Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal requerida, para que seja suspensa a execução do
serviço de radiodifusão sonora da Rádio Metropolitana Santista Ltda e que a União se abstenha de conceder
novas outorgas de serviço de radiodifusão à Rádio Metropolitana Santista Ltda.
Dê.se ciência desta decisão ao MM. Juízo "a quo", à União Federal e aos agravados.

lnt.
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São Paulo, 16 de agosto de 2016.
MARCELO SARAIVA
Desembargador Federal

-----------------------------------------------Expediente Processual 45607/2016

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0002912-86.2016.4.03.0000/SP
2016.03.00.002912

- 3/SP

RELATOR

Desembargador

Federal MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE

Ministerio Publico Federal

ADVOGADO

SP121S53 PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA MACHADO

AGRAVADO(A)

Uniao Federal

PROCURADOR

SP000019 LUIZ CARLOS DE FREITAS e outro(a)

AGRAVADO(A)

RADIO METROPOLITANA SANTISTA LTDA e outro(a)

ADVOGADO

SP156415 RENATO GUGLIANO HERANI

AGRAVADO(A)

ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES

PARTE AUTORA

INTERVOZES COLETIVO BRASIL DE COMUNICACAO SOCIAL

ADVOGADO

SP259665 BRAULIO SANTOS RABELO DE ARAUJO e outro(a)

ORIGEM

JUIZO FEDERAL DA 2 VARA DE SAO PAULO>!"

NO. ORIG.

00239710320154036100

SSJ>SP

2 Vr SAO PAULO/SP

DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO fEDERAL contra decisão que, em
ação civil pública, indeferiu o pedido liminar que objetivava o cancelamento da
concessão/permissão/autorização
do serviço de radiodifusão sonora outorgado à corré Rádio Metropolitana
Santista Ltda (1.240 MHz), ou sua não renovação, caso já esteja vencida, em razão do corréu Antônio Carlos
Martins Bulhões, titular de mandato eletivo de Deputado Federal, figurar em seu quadro societário, em
desconformidade com a Constituição Federal.
Em suas razões recursais, o agravante declara que os documentos acostados aos autos demonstram que o
deputado Federal Antônio Carlos Martins Bulhões é sócio da rádio mencionada e que tal fato afronta a
Constituição, visto que deputados e senadores não podem, desde a expedição do diploma, 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, nos
termos do artigo 54, I, a, da CF.
Acrescenta que permitir a continuidade da exploração do serviço público concedido de forma inconstitucional,
propiciando o abuso de poder político e econômico, causa um dano de proporções muito maiores do que a
restrição de acesso à informação das populações afetadas.
Menciona que, no sentido exposto, o e. STF, no julgamento da Ação Penal 530, declarou que a concessão ou
permissão para exploração de serviços de radiodifusão a parlamentar ou a empresa dirigida ou pertencente a
parlamentar viola as proibições constitucionais e legais.
Acrescenta que o mesmo entendimento foi adotado pelos Tribunais de Justiça de São Paulo e do Rio Grande do
Sul, nos quais foi reconhecida a incompatibilidade negociai das empresas que possuem políticos, titulares de
mandato eletivo como sócios, para participarem de licitação pública ou firmar e manter contratos com a
Administração.
Alega, ainda, que a interpretação literal, adotada pela decisão aqui insurgida, está desvinculada dos princípios
estruturantes e dos valores fundamentais adotados pela Carta da República e constitui vezo do positivismo
jurídico dogmático que não encontra mais espaço no atual estágio civilizatório do direito.
Observa que, nesse sentido, o Colendo STF editou a Súmula Vinculante nO 13, na qual a nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento,
para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração
pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, é reconhecida como violação da Constituição Federal.
Aduz, mais ainda, que a Lei Anticorrupção (Lei nO 12.846/2013) prevê a responsabilização
pela prática de atos contra a Administração Pública e, inclusive, admite a desconsideração
quando ela for utilizada para encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos.
Requer a antecipação
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Postergada a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para após a vinda da
contra minuta.
A Rádio Metropolitana Santista Ltda apresentou (ontraminuta
A União Federal apresentou contraminuta às fls. 126/131.

às fls. 91/122.

DECIDO.

o art. 54, da Constituição Federal, assim dispõe:
Art. 54. Os Deputados e Senadores não 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;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis "ad
nutum ", nas entidades constantes da alínea anterior;
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com
pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, "a";
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, "a ";
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo.
A Constituição Federal determina ainda que até mesmo a alteração do controle societário de tais empresas seja
comunicada ao Congresso Nacional (art. 222,9 5°), o que atesta a gravidade da situação descrita nos autos; e
mais ainda, a Lei Maior afirma competir ao Poder Executivo a outorga e renovação da concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 223, "caput"), e que o Congresso
Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, ~~ 2° e 4°, a contar do recebimento da mensagem ( ~1 0),
asseverando ainda no 9 2° , do mesmo dispositivo legal que "A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
Como é bem de ver, a vedação constitucional é expressa, inafastável e inteiramente aplicável à espécie. Tratase de incompatibilidade profissional, gerando verdadeiro envolvimento de interesses subalternos, entre o sócio
proprietário de empresa concessionária de rádio e televisão com membro integrante de função do Estado
encarregada de exercer o controle legislativo dessas concessões, autorizações e permissões.
o próprio c. STF, no julgamento da Ação Penal 530, declarou que a concessão ou permissão para a exploração
de serviços de radiodifusão a parlamentar ou a empresa dirigida ou pertencente a parlamentar viola as
proibições constitucionais e legais.
Nesse caso, a Suprema Corte assentou a prática de um crime de falso cometido por um Deputado Federal com
base na falsificação do contrato social de empresa detentora de permissão para a exploração de serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, no qual a falsificação foi realizada para omitir a condição de sócio
do parlamentar federal, diante da vedação prevista no art. 54 da Constituição Federal, o qual não alcança
apenas contratos firmados pelos políticos como pessoas físicas, mas também os contratos firmados por pessoas
jurídicas das quais participem os políticos como sócios e a Administração como um todo.
No caso dos autos, a situação dos agravados encontra-se em desacordo com o art. 54, inciso I, alínea "a", da
Constituição Federal, além dos princípios constitucionais que regem a administração pública, da impessoalidade,
moralidade e isonomia.
Não é possível que o órgão incumbido da defesa dos interesses da sociedade seja coartado nessa busca pela
legalidade, moralidade e transparência, mesmo que a ilegal atuação se abrigue sob o manto de pessoa jurídica
criada em evidente fraude à lei.
Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal requerida, para que seja suspensa a execução do
serviço de radiodifusão sonora da Rádio Metropolitana Santista Ltda e que a União se abstenha de conceder
novas outorgas de serviço de radiodifusão à Rádio Metropolitana Santista Ltda.
Dê-se ciência desta decisão ao MM. Juízo "a quo", à União Federal e aos agravados.

lnt.
São Paulo, 16 de a90sto de 2016.
MARCELO SARAIVA
Desembargador Federal

-----"._-

---, .._--

Tribunal Regional Federal da 3" Região
Av. Paulista, 1842 - Cep: 01310-936.
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EMENTA

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
PARLAMENTAR
(DEPUTADO
FEDERAL)
QUE FIGURA COMO SÓCIO DE EMPRESA
DE RADIODIFUSÃO.
VIOLAÇÃO
DO ARTIGO
54, INCISO
I, ALíNEA
"A", DA COI'\STlTUIÇÃO
FEDERAL.
RECURSO
PROVIDO.
I. A decisão agravada indeferiu pedido de liminar requerida em ação civil pública com o escopo de
suspender a execução e a outorga de serviço de radiodifusão,
sob o fundamento de que inexistiria o
periculul1l ill l1lora necessário para a concessão da medida liminar pretcndida.
2. O fato de as duas rádios já estarem no ar com uma programação destinada ao público da região não
é impedimento a que seja cumprida uma regra constitucional.
Não tem o menor propósito a afirmação
do Juizo a quo no sentido de que a concessão da tutela liminar acabaria por cercear ul1lajOllte de
il!forll/açào e produtos culturais de cOl1/erído dil'ersificado à populaçào. Isso não tem sentido no
mundo moderno. em que há grande número de fontes de informação. inclusive por meio de telefones
celulares e da internet, cuja acesso é amplo até para as pessoas carentes. O que não pode haver é o
bencplácito judicial à continuidadc dc uma ofcnsa contra a ordcm constitucional,
base da cxistência do
Estado Brasileiro.
3. Existe ao menos uma norma constitucional
(art. 54, I. nan) aplicável na espécie. declarando que
desde a posse os membros do Congresso Nacional não podem ser proprietários, controladores
ou
diretores de empresas beneficiárias
de contrato firmado com pessoa juridica de direito público,
tampouco podem nclas exercer funções rcmuncradas.
4. Trata-se de illcol1lpatibilidade profissiollal eujo desiderato
é resguardar
a honorabilidade
da
elevadíssima
função parlamentar.
rcgra tradieional em nosso constitueionalismo
posto que já era
ventilada na Constituição de 1891 (arts. 23 e 24). Na Constituição de 1946 o tema era tratado no art.
48. li, nan, e na Constituição de 1967 constava do art. 36.
http://web.trf3.jus.br/acordaos/

AcordaciBuscar

o ocum entoGedprG'5218304

1/6

Inteiro Teor (5218304)

14/10/2016

5. O próprio STF já conhcccu do tema. ainda que sob outro prisma (o da falsidade ideológica cometida
por parlamentar que - para ocultar a propriedade de emissora de rádio - omitiu sua condição diante da
vcdação prcvista no art. 54 da Constituição Fedcral c no art. 38, 91°. da Lei n° 4.117/62) quando do
julgamento da AP 530, Relatora: Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão Min. ROBERTO
BARROSO. Primeira Turma. julgado em 09/09/2014.
6. Por tantas e tais razões e sobretudo porque a Constituição deve ser respeitada como única/arma de
sobrevivência civilizada dentro do Estado Brasileiro, a interlocutória agravada não pode subsistir, pois
ela também está a eonfrontar a Magna Carta.
7. Não há o que discutir: eontra a Constituição Federal não há "direitos adquiridos", nem
j/exibili::ações. nem o decantado "jeitinho brasileiro". Aliás. na espécie. o "jeitinho" (como se valer de
laranjas. por exemplo) conduz aos rigores do Direito Penal, como já averbou a Suprema Corte. A
regra constitucional vale e deve ser cumprida à risca. Sem tergiversações.
8. Existem evidentes jillll/ls bani iuris e perigo na demora quando a Constituição Federal é aviltada.
pois é urgente que se reponha a majestade da Carta Magna ultrajada.
9. Recurso provido. Agravos internos prcjudicados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Sexta Turma do
Tribunal Regional Federal da 3' Região. por unanimidade, dar provimento
ao agravo de
instrumento, restando prejudicados os agravos internos, nos termos do relatório e voto que ficam
tàzendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 22 de setembro de 2016.
Johonsom di Salvo
Desembargador Federal
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RELATÓRIO
O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em tàce de
decisão que indeferiu pedido de liminar requerida em ação civil pública com o escopo de suspender
a execuçclo e a outorga de selTiço de radiodifilsclo.
A decisão agravada foi lançada nestes termos (fls. 15/16):

"Trata-se de açeio civil pública, com pedido liminar, por meio da qual os autores
pretendem obter provimentojurisdicional
que determine:
i) o cancelamento da concesseio/permisseio/autori::açeio do selTiço de radiod!/ilseio
sonora outorgado ás corrés Rádio ShO\\' de Igarapam LIda. (I.560Mllz) e Rádio Alvl
SIIUI\' 1.((10. (I.050J'vlll::). ou sua neio renomçeio, caso já esteja \'el/cida, em ra::eio do
corréu Lui:: Felipe Baleia Tenuto Rossi. titular de mandato eletit.o de Deputado Federal.
jigurar em seu quadro societário, em desconfórmidade com a Constituiçcio Federal;
ii) a condenaçcio da corré Unicio Federal. por intermédio do Ministério das
Comunicações. na obrigaçcio de fazer consistellle em realizar nO\'a licitaçcio para os
serviços de radiod!{ilscio outorgados ás corrés Rádio Show de Igarapava LIda. e Rádio
A/vI SIIOH'LIda.;
iii) a condenaçcio da corré Unicio Federal (Ministério das Comunicações) a se abster de
conceder ás corrés Rádio Sho\\' de Igarapava LIda. 11.560MII::) e Rádio AM Shol\' LIda.
II.050A411::) e ao corréu Lui:: Felipe Baleia Tenuto Rossi, renomçcio ou./iiluras outorgas
para exploraçeio do sel'l'iço de radiodi/ilS{/o, ainda que por intermédio de pessoas
juridicas das quais sejam sócios.
Sustentam os autores, em suma, que a concesscio ou nl(//1//tençcio da exploraçcio do
serviço de radiodifiJscio pelas pessoas jurídicas-rés ncio está pautada pela isençcio e a
independência, considerada a existência de parlamelllar 110.1'
seus quadros societário ou
associativo. restando violado .flagrantemente o quanto disposto nos artigos 54, incisos I,
"a" e ll, "a ". da Constituiçcio Federal. além de contrariadas as finalidades huscadas
pelos preceitos contidos 110.1'
artigos 22, inciso IV e 223. também da Carta Magna.
Pugnam os autores pela concesscio de medida limin(//; a fim de que seja suspensa a
execuçcio do serviço de radiod!filscio sonora das cO/Tés Rádio Sho\\' de Igarapava LIda.
(I.560/vlll::) e Rádio AM Sho\\' LIda. (I.050MII::), bem como que a Unicio Federal se
abstenha de conceder-lhes nO\'as outorgas de serviço de radiod!filscio. ainda que por
intermédio de pessoas jurídicas das quais sejam sócias.
Intimada nos termos do art. 2 da Lei n 8.437/92. a Unicio Federal apresentou
mtllli!"estaçcio (fls. 97/110). pugnando, com amparo integral 11(/ ln/ormaçeio n
111/2015/CONJUR-MC/CGUlAGU e seus anexos. do Ministério das Comunicações, pelo
indeferimento do pedido limin(//: ante a ausência dos requisitos necessários para tanto.
Os autos \'ieram conclusos para apreciaçcio do pedido liminm:
É o relatório. Decido.
As medidas liminares. para serem concedidas. dependem
pressupostos. o./im1//s boni iuris e o periculum in mora.

da coexistência

de dois

No caso. em que pese o incolljórmismo da parte autora e a necessidade de uma análise
mais detida ao longo do feito quanto a questões espec!ficas ao caso. tais como as
rela/ims á nal1lre::a das cláusulas dos contratos de concesscio e de permisscio de
radiodifiJseio. elllendo que os elementos apresentados atê o momento IIUS autos ncio
demonstram. por si só, o e(etil'O perigo na demora do pro\'imelllo jurisdicional almejado,
caso a medida seja concedida somente ao final da açcio, mormente se considerado que a
suspenscio do serviço de radiod!/ilscio sonora das corrés Rádio Sho\\' de Igarapava Ltda.
(I.560MfI::) e Rádio AM Sholl' LIda. (I. 050MII::) , bem como da concesscio de novas
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olltOlgas. tal como reqllerido limillarmeJlle. trará como cOllseqllêllcia imediata o
cerceamellto de mais 1II1/{/fOllte de il!formaçcio e prodlltos cllltllrais de collteúdo
dit'ersificado á poplllaçcio por elas atillgida. o qlle l'Gi de ellcolltro ao prillcípio da
colltillllidade do sel'l'iço público.
Allsellte. portamo. o periculum ill mora Ilecessário para a cOllcessào da medida limillar
pretelldida.
Desta/onlla.

INDEFIRO o pedido limill{//:

Dê-se ciêllcia aos alllOres qllallto ao teor da presellte deciscio.
Após. citem-se os réus. IlOStermos do art. 285 do CPC.
Inl. "

Nas razões do agravo o recorrente reitera que as empresas de radiodifusão Rádio Show de Igarapava
LIda. e Rádio AM Show LIda. possuem em seu quadro um sócio que ocupa cargo eletivo de Deputado
Federal (Baleia Rossi). situação que evidencia inequivoca violação do artigo 54. inciso I, alinea "a", da
Consti tuição Federal.
Aduz que a continuidade de tais serviços de radiodifusão propicia abuso de poder politico e econõmico
e causa danos muito maiores do que a restrição do acesso à informação das populações afetadas.
Efeito suspensivo deferido às fls. 7617'(/,.
A parte agravada UNIÃO FEDERAL apresentou contraminuta cumulada com pedido de
reconsideração (fls. 80/88). Alega. em resumo. a ausência dos pressupostos legais para a concessão da
tutela antecipada, especialmente a ausência de risco de lesão grave ou de dificil reparação, afirmando
que a manutenção das atividades das rádios enquanto tramita a ação em nada prejudicará os autores.
ocorrendo, todavia, o "periculum in mora" reverso.
Sustenta ainda a interpretação mais apropriada para esta questão (Lei Federal n° 4.117/62 e art. 54, I,
"a". da Constituição Federal) é que ao parlamentar é vedada apenas a ocupação de cargo de diretor,
administrador ou sócio-gerente da entidade que possua relação com o Poder Público, mas não a mera
participação em seu quadro societário.
Alternativamente. requer seja reformada a decisão para. em vez de determinar a suspensão das
transmissões, conceder ao parlamentar um prazo razoável para sua retirada do quadro social das rádios.
Por fim. caso não reconsiderada a decisão. requer seja recebida a insurgência como agravo interno na
fornla do art.I.021 do Código de Processo Civil de 2015.
Embora desnecessária a oitiva do Ministério Público Federal em processos nos quais o mesmo atua
como parte. consta dos autos parecer pelo provimento do recurso (fls. 105/107).
A parte agravada LUIZ FELIPE BALEIA TENUTO ROSSI interpõs agravo interno com pedido de
reconsideração da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela (fls. 159/167); no prazo legal
apresentou contraminuta (fls. 172/190).
É o relatório.

VOTO
O fato de as duas rádios já estarem no ar com uma programação destinada ao público da região não ê
impedimento a que seja cumprida uma regra constitucional.
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Tribunal Regional Federal da Primeira Região
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Processo:
0027003-40.2016.4.01.3900
Classe:
65 - Ação Civil Pública
Vara:
2° VARA FEDERAL
Juíza:
HINO GHASSAN KAYATH
Data de Autuação:
22/09/2016
Distribuicào:
N° de volumes:
Assunto da Petíção:
Observação:
localizacão:
Movimenlacão
Data
13/10/201617:02:00
06/10/2016 16:58:27
05/10/201609:55:52
05/10/201609:54:38
23109/201615:27:57
23/09/2016 15:25:36
23/09'2016

12:30:46

23/09'2016

12:30'41

23/09/201610:37:10

2 - DISTRIBUICAO

AUTOMATlCA

- 23/09/2016

10078 • RadIodifusão
REQUER LIMINAR PARA SUSPENSAO
PP 123000001298201691
23B - 23 B

Cod
218
126
222
154

137
218
223

DE EXECUÇAO

DE SERViÇO

Descricão
RECEBIDOS EM SECRETARIA
CARGA RETIRADOS AGU
REMESSA ORDENADA OUTROS ESPECIFICAR
DEVOLVIDOS C DESPACHO

170

CONCLUSOS PARA DESPACHO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
REMETIDOS VARA PElA DISTRIBUICAO
INICIAL AUTUADA

2

DISTRIBUICAO

DE RADIO DIFUSAO SONORA DE RADIO CLUBE DO PARA PRC5

Complemento
REMESSA AGU INTERESSADOREMESSA

AGU

AUTOMATICA

Partes
Tipo
Reu
Réu
Réu

Nome
UNIAO FEDERAL
JADER FONTENElLE
ELCIONE THEREZINHA

Advo

ado

BARBALHO
ZAHLUTH

BARBALHO
MElINA TOSTES HABER
PATRICK MENEZES COLARES
MELlZA ALVES BARBOSA PESSOA
NAYANA FADUl DA SILVA

Autor

MINISTERIO

PUBLICO FEOERALPA

Réu

RAOIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA EPP

Publicação
Inleiro

Teor
PROCESSUAL
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