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ADVOCACIA-GERAL

Excelentíssimo

DA UNIÃO

Senhor Ministro GILMAR MENDES, Relator da Arguição de

Descumprimento

de Preceito Fundamental nO379

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA,

representado

pela Advogada-

Geral da União (artigo 22 da Lei n° 9.028, de 1995, na redação dada pela Medida
Provisória n° 2.216-37, de 200 I), com fundamento
inciso I, da Constituição

no disposto no aI1igo 103,

Federal, bem como na Lei n° 9.882, de 03 de dezembro

de 1999, vem, perante essa Suprema Corte, expor e requerer o seguinte.

Trata-se de arguição de descumprimento

de preceito fundamental,

com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade
- PSOL, tendo por objeto a outorga e a renovação de concessões,
autorizações

de radiodifusão

a pessoas jurídicas

que possuam

permissões e
titulares

de

mandato eletivo como sócios ou associados,

bem como outros atos do Poder

Público correlatos a esses.

Em 14 de outubro de 2016, peticionou-se
epigrafe para noticiar a existência
instâncias

ordinárias,

causa. Informou-se,

nos autos da arguição em

de diversas ações, em trãmite perante as

cujos objetos guardam estreita relação com a presente
também, o deferimento

tutela em duas das ações mencionadas,

de liminar e de antecipação

de

nas quais se determinou a suspensão da

execução

e da outorga do serviço de radiodifusão

jurídicas,

bem como o indeferimento

a determinadas

pessoas

de pedido de liminar com conteúdo

semelhante em outro dos processos citados.

Diante disso e com fundamento
9.882/991,

no al1igo 5°, ~ 3°, da Lei nO

foi requerida a suspensão do andamento de todos os processos e de

decisões judiciais que apresentem relação com a matéria objeto desta arguição
de descumprimento,
contraditórias

até seu julgamento

final, com o objetivo de evitar decisões

acerca de tema tão relevante,

em observância

ao princípio

da

segurança jurídica.
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Após

a apresentação

do

requerimento

referido,

relacionada à matéria versada na presente arguição foi identificada,
agravar a situação de insegurança jurídica anteriormente

nova

ação

de modo a

descrita. Esse tàto foi

informado a essa Suprema Corte no dia 18 de outubro de 2016, ocasião em que
o peticionante

reiterou o requerimento

de suspensão dos processos e decisões

judiciais relacionados ao tema.

Desde então, esse quadro fático de elevada gravidade intensificouse de modo substancial,

dada a superveniência

de novos processos e julgados

que reforçam o ambiente de incerteza e de violação a direitos subjetivos já
retratado.

Nessa
40.2016.4.01.3900,

linha, note-se

que, na Ação Civil

Pública

n" 27003-

já mencionada nas petições anteriores e que tramita perante

a 2" Vara Federal da Seção Judiciária

do Pará, o pedido de medida liminar

veiculado pelo Ministério Público Federal foi indeferido no dia 09 de novembro
de 2016. Nos termos da decisão de primeira instância, ."a man[festaçc7o da

Unic70demonstra que a tese inicial é controvertida e que há dlÍvida ra=oável
quanto aos fatos constitutivos do direito, especialmeme no que concerne à
composiçc7o societária da requerida Rádio Clube do Pará,,2. Posteriormente,
ao julgar

recurso de agravo interposto

contra referido julgado,

o Tribunal

Regional Federal da I a Região deferiu pedido de antecipação da tutela recursal
para determinar a imediata suspensão da execução do serviço de radiodifusão
sonora da requerida Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda.
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Por sua vez, a Ação Civil Pública n° 0023970-18.2015.403.6100,
cujo trâmite perante a 26" Vara Federal de São Paulo também já havia sido
noticiado a essa Suprema Corte, foi extinta sem resolução de mérito por decisão
sujeita ao duplo grau obrigatório).

Referida ação fora ajuizada pelo Ministério

Público Federal em face da Rádio Cultura FM Santos LIda., da Sociedade Rádio
Cultura São Vicente LIda., da Empresa de Comunicação

PRM LIda e de Paulo

Roberto Gomes Mansur.

Além das ações mencionadas,
objeto corresponde

há vários outros processos

cUJO

à matéria analisada na presente arguição, dentre os quais

merecem destaque os enumerados a seguir:
Ação Civil Pública n° 0002137-89.2017.4.01.3816
Vara Federal Única de Teófílo Otoni/MG
Autor: Ministério Público Federal
Réus: União Federal, Medina fM LIda ME e Rodrigo Batista de
Castro
Informação processual: tutela antecipada deferida em 24 de julho
de 2017 para determinar à União Federal que proceda a imediata
suspensão de execução do serviço de radiodifusão
sonora
outorgado à Radio Medina FM LIda - ME. bem como à não
concessão de novas outorgas do serviço, ainda que por intermédio
de pessoa jurídica da qual seja sócia, sob pena de multa .•

Ação Civil Pública n° 0008786-21.2017.4.01.3800
22° Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais

:<

Disponível em: <hllP://CspJ6pjus.hrlcsp/col1sullaIc0I1Si11lernelpro
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Autor: Ministério Público Federal
Rés: União Federal e Rádio Arco Íris Ltda
Informação processual: indeferidas as tutelas de urgência
evidência requeridas em decisão do dia 20 de março de 2017.5

e

Ação Civil Pública n° 27000-85.2016.4.01.3900
I a Vara Federal do Pará
Autor: Ministério Público Federal
Réus: União Federal, Beija Flor Radiodifusão
Gionilson Pinheiro Borges

LIda EPP e Luiz

Informação processual: pendente de julgamento.

Ação Civil Pública n° 26999-03.2016.4.01.3900
5" Vara Federal do Pará
Autor: Ministério Público Federal
Réus: União Federal, Sistema Clube do Pará de Comunicação LIda
ME, RBA Rede Brasil Amazônia de Televisão LIda, Elcione
Therezinha Zahluth Barbalho e Jader Fontenelle Barbalho
Informação processual: pendente de julgamento.

Ação Civil Pública n° 27002-55.2016.4.01.3900
SOl Vara Federal do Pará
Autor: Ministério Público Federal
Réus: União Federal, Belém Rádio Difusão Ltda e Jader Fontenelle
Barbalho
Informação processual: pendente de julgamento.

5
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Ação Civil Pública n° 27001-70.2016.4.01.3900
5" Vara Federal do Pará
Autor: Ministério Público Federal
Rés: União Federal, Carajás FM Limitada e Elcione Therezinha
Zahluth Barbalho
Informação processual: pendente de julgamento.

Ação Civil Pública n° 5074876-67.2016.404.7100
10" Vara Federal de Porto Alegre
Autor: Ministério Público Federal
Réus: União, Rádio Nonoai Ltda e João Rodrigues
Informação processual: em 10 de março de 2017, foi deferido, em
parte, o pedido de antecipação da tutela para detemlinar a
suspensão da execução do serviço de radiodifusão sonora da ré
Rádio Nonoai Ltda, bem como para proibir a União de concederlhe novas outorgas de serviço de radiodifusão, ainda que por
intermédio de pessoas jurídicas das quais seja sócia, enquanto seu
quadro societário pennanecer integrado por parlamentar.6

Ação Civil Pública n° 5012302-71.2017.4.04.7100
10" Vara Federal de Porto Alegre
Autor: Ministério Público Federal
Réus: União. Rádio Cultura de Gravataí Ltda e Antônio Carlos
Martins de Bulhões
Informação processual: pendente de julgamento.

Ação Civil Pública n° 5001361-62.2017.404.7003
I" Vara Federal de Maringá

I,

Oisponivcl

em:

<https:lleproc.jfi'sJus.hr/eprocV2/controlador.php?
acuo =£u.:es.wlr_docllmento ...JJ1Ihlico& doe= 7 I 1-/88378 5fJ-I
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217JcllhóIJha9aIJ491
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Autor: Ministério Público Federal
Réus: União, Ricardo José Magalhães Barros
Empreendimentos de Comunicação Ltda - EPP

e Frequencial

Informação processual: em 05 de maio de 2017, foi deferida tutela
de evidência para determinar a suspensão da execução do serviço
de radiodifusão sonora da ré Frequencial Empreendimentos
de
Comunicação Ltda - EPP, bem como para proibir a União de
conceder novas outorgas de serviço de radiodifusão ao réu Ricardo
José Magalhães Ban'os, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio.7 Referida decisão foi parcialmente
suspensa por decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da
4" Região nos autos do Agravo de Instrumento
n° 5032881-

97.2017.4.04.0000.8
Ação Civil Pública n° 0812074-38.2016.4.05.8400
4" Vara Federal Rio Grande do NOl1e
Autor: Ministério Público Federal
Rés: União, Tropical Comunicação
Ltda, Rádio Libertadora
Mossoroense Ltda, Rádio Ouro Branco Ltda, Rádio A Voz do
Serido Ltda, Rádio Curimatau de Nova Cruz Ltda, Alagamar Rádio
Sociedade Ltda, José Agripino Maia e Felipe Catalão Maia
Informação processual: processo extinto sem resolução de mérito
por perda superveniente de objeto, diante da comprovação de que
José Agripino Maia e Felipe Catalão Maia não mais tàzem parte
das sociedades empresárias.

Disponível em:
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Assim, diante do agravamento do quadro de insegurança jurídica
existente a seu respeito, reitera-se a necessidade de apreciação da matéria por
essa Suprema Corte.

£

Brasília, O de agosto de 2017.

GRACE MARIA FE
Advogada-

NDES MENDONÇA
eral da União

iA~~.

ISADORAMARIA B. R. CARTAXO DE ARRUDA
Advogada da União
Secretária-Geral de Contencioso

ISADORA MARIA
BELEM ROCHA
CARTAXO DE
ARRUDA:616486
39372
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