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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0012093-34.2017.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0027003-40.2016.4.01.3900
RELATOR
AGRAVANTE
PROCURADOR
AGRAVADO
PROCURADOR
AGRAVADO
AGRAVADO
AGRAVADO
ADVOGADO

DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
UNIAO FEDERAL
MA00003699 - NIOMAR DE SOUSA NOGUEIRA
RADIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA - EPP
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO
JADER FONTENELLE BARBALHO
PA00014871 - LEONARDO MAIA NASCIMENTO E OUTROS(AS)

DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida
pelo douto Juízo da 2a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Pará, nos
autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União
Federal, RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC-S LTOA., ELCIONE THEREZINHA
ZAHLUTH BARBALHO e JADER FONTENELLE BARBALHO, em que se busca a
concessão de provimento judicial, no sentido de que seja determinado:
1)0 cancelamento da concessão do serviço de radiodifusão sonora
outorgado à ré RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC-S LTOA., em
razão de ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO, titular
de mandato eletivo de Deputada Federal, e JADER
FONTENELLE BARBA LHO, titular de mandato eletivo de
Senador,
figurarem
em
seu
quadro
societário,
em
desconformidade com a Constituição Federal;
II)A condenação da União na obrigação de fazer consistente em licitar
novamente o serviço de radiodifusão outorgado à ré RÁDIO
CLUBE DO PARÁ PRC-S LTOA e
III)A condenação da União (Ministério das Comunicações) a se abster
de conceder à ré RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC-S LTOA,
renovação ou futura outorga para exploração do serviço de
radiodifusão, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas das
quais sejam sócias.
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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

AGRAVO DE II\JSTRUI'v1EI\JTO N. 0012093-34.2017.4.01.0000/PA (d)
Processo Orig.: 0027003-40.2016.4.01.3900

Em sede de tutela de urgência, postulou-se a imediata suspensão da
execução do serviço de radiodifusão sonora da requerida Rádio Clube do Pará
PRC-5 Uda., ordenando-se à União Federal que se abstenha de conceder-lhe
novas outorgas de serviço de radiodifusão.
A pretensão em referência tem por suporte a alegação de que os
sócios da pessoa juri'dica Rádio Clube do Pará PRC-5 Uda., Elcione Terezinha
Zahluth Barbalho e Jader Fontenelle Barbalho, são ocupantes de mandatos
eletivos de Deputada Federal e Senador, respectivamente, afrontando, assim, a
norma do art. 54, da Constituição Federal.
Na decisão agravada, o juízo monocrático indeferiu o pedido em
referência, nestes termos:

"(. ..)
Na hipótese, verifica-se, de pronto, a ausência de periculum in
mora, haja vista que a diplomação da Deputada Federal Elcione
Terezinha Zahluth Barbalho ocorreu em dezembro 2014 (fi. 100
verso), enquanto a diplomação do Senador Jader Fontenelle Barbalho
ocorreu em dezembro de 2011 (fi. 107-verso), demonstrando que, no
caso da primeira, a situação de suposta irregularidade perdura há
quase dois anos e, no caso do segundo, há cerca de cinco anos.
Não bastasse isso, há o risco de periculum in mora reverso, na
medida em que a suspensão da execução do serviço pela
concessionária de radiodifusão privaria parte sensível da população
paraense da fruição daquele serviço, já tradicional nesta comunidade.
Nesse caso, o juízo de proporcionalidade que se faz sobre o
alcance da medida restritiva exige do magistrado que, nesta fase
processual, em que ainda não se instaurou adequadamente o
contraditório, prepondere o prejuízo social que advém da suspensão
do serviço.
Sob o prisma da tutela de evidência, cumpre ressaltar que esteve
prevista no art. 273, §6~ da Lei 5869/73, norma pro cessual já
revogada e, portanto, inaplicável à espécie.
O CPC ora vigente trata da tutela de evidência no seu art. 311, in
verbis:
Art.
311.
A
tutela
da
evidência
será
concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de
risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto
propósito protelatório da parte;
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Consulta Processual Web

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Seção Judiciária do Pará
Processo:
Classe:
Vara:
Juíza:
Data de Autuação:
Distribuição:
Nº de volumes:
Assunto da Petição:
Observação:
Localização:

0027003-40.2 O16.4.01.3900
65 - Ação Civil Pública
2ª BELÉM
HIND GHASSAN KAYATH
22/09/2016
2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 23/09/2016
10078 - Radiodifusão
REQUER LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SERViÇO DE RADIO DIFUSÃO SONORA DE
RADIO CLUBE DO PARA PRC5 PP 123000001298201691
CAR - CARGA

Movimentação
Data

Cod

Descrição

30/06/2017 10:45: 16 126 CARGA RETIRADOS AGU
27/06/2017 14:37:17 222 REMESSA ORDENADA OUTROS ESPECIFICAR
19/06/201714:26:37 228 RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA
01/06/2017 18:34:32 247 EMAIL RECEBIDO OUTROS ESPECIFICAR
24/05/2017 16:09:28 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO
08/05/2017 10:54:32 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL
08/05/2017 10:54:07 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO
08/05/2017 10:53:43 159 DILlGENCIA CUMPRIDA

Complemento
REMESSA AGU CITAÇÃO 03 VOLS
INTERESSADOREMESSA AGU
REMESSA UNIÃO PARA CITAÇÃO
EG TRF1ª REGIÃO
4024152017
MANDADO Nº 4024152017
DESENTRANHAMENTO DE
MANDADO

08/05/2017 10:00:12 159 DILlGENCIA ORDENADA DEFERIDA
RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO
05/05/2017 17:27:26 218
ORDINATORIO
05/05/2017 16:03:51 128 CARTA PRECATÓRIA JUNTADA
05/05/2017 16:00: 11 128 CARTA PRECATORIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO
CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO NAO
20/04/2017 17:42:44 135
CUMPRIDO
28/03/2017 14:45:49 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL
28/03/2017 14:26:46 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO
CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO
28/03/2017 14:26:30 135
MANDADO
28/03/2017 13:35:09 128 CARTA PRECATORIA EXPEDIDA
CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO
28/03/2017 13:21:27 128
AGUARDANDO ATO
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADO
24/03/2017 19:17:07 220
COMPROVANTE DE INTERPOSICAO
17/03/2017 17:44:00 218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

10/03/201709:35:47
08/03/201715:47:04
21/02/2017 15:04:12
20/02/201717:13:00

154
137
210
218

CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO
AGUARDANDO ATO
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DESPACHO
PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
REMESSA MPF 02 VOLS
INTERESSADOREMESSA MPF
TELEFONE32990115

30/01/2017 11:33:49 126 CARGA RETIRADOS MPF
24/01/2017 12:31:45 222 REMESSA ORDENADA MPF
RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO
24/01/2017 12:15:17 218
ORDINATORIO

104/08/2017

1534 DATA DEVOLUÇÃ027042017

REMESSA MPF 02 VOLS
INTERESSADOREMESSA MPF
TELEFONE32990115

15/03/2017 16:32 :07 126 CARGA RETIRADOS MPF
13/03/201709:35:55 128

4007852016
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Data

Cod

24/01/2017 12 :08:27 179

Descrição
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO
DECISAO

13/01/201709:29:49 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO
CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO NAO
19/12/2016 11:23:08 135
CUMPRIDO
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLlCACAO
15/12/2016 15:34:00 178
REMETIDA IMPRENSA DECISAO
INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA ORDENADA
05/12/201610:47:24 176
PUBLlCACAO DECISAO
30/11/201610:32:24 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO
CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO
11/11/201609:14:37 135
MANDADO
09/11/2016 19:13:08 153 DEVOLVIDOS C DECISAO LIMINAR INDEFERIDA
08/11/201616:45:18 137 CONCLUSOS PARA DECISAO
08/11/2016 16:44:59 210 PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO
13/10/2016 17:02:00 218 RECEBIDOS EM SECRETARIA

222
154
137
218
223
170
2

MAND ClT INT 396180
BOL 183

REMESSA AGU
INTERESSADOREMESSA AGU

06/10/2016 16:58:27 126 CARGA RETIRADOS AGU
05/10/201609:55:52
05/10/201609:54:38
23/09/201615:27:57
23/09/2016 15:25:36
23/09/201612:30:46
23/09/2016 12:30:41
23/09/2016 10:37:10

Complemento
DIVULGADOA EDJF1 N 11 EM
23012017VALlDADE DE
PUBLICAÇÃO 24012017
ELCIONE BARBALHO

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

Partes
Tipo

Nome

Autor MINISTERIO PUBLICO FEDERALPA
Réu
Réu
Réu
Réu

Advogado
MELlNA TOSTES HABER
PATRICK MENEZES COLARES
MELlZA ALVES BARBOSA PESSOA
NAYANA FADUL DA SILVA

UNIAO FEDERAL
RADIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA EPP
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO
JADER FONTENELLE BARBALHO

Publicação
Texto
Ante o exposto indefiro o pedido liminar Ciência ao MPF Citemse Publiquese Registresc Intimemse

104/08/2017
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l·úln:R .ll1 mCIÁJUO
JlJ8TIÇA Ii'Ef)ERAL
8EÇ.40,JUOICIÁRIA no PARÁ-211 VARA
Processo n. 27003-40.2016.4.01 J900
Classe: 7100 - AçãO Civil Pública
Requerente: Minislério Público Federal
Rí;xluerido:Uniào e outros

DECISÃO

o

Ministério Público l,;'ederaJ

~íUizou

a presente ação civil pública

contra a União. Rádio C)ub do Pará PRC-S lAda. Elcionc '.rcrezinha Zal1lulh
Barhalho e Jader Fontenel1e Barba)ho. objetivando provimento liminar para: a)
suspender a execução do serviço de mdiodifusão sonora da requerida Rúdio Clube do
Pará PRC-S Ltda.; b) determinar à União que se abstenha de conceder-lhe novas
outorgas de serviço de radiodi fusão.
Diz que os sócios da pessoa juridicaRádio Clube do Pará PRC-S Ltda ..
Elcíoncrerczlnha Zahluth Barbalho e Jadcr FontcneUe Barbalho. são ocupantes de
mandatos eletivos de Deputada

l~cderal

c Senador, respectivamente. condi'ião que

afronta () art. 54, da Constituição Federal.
A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 33/216.

A União

manifcstou~sc

às 115. 219/243. na forma do art, 2'1 datei rL

8.437/92,
Brevemente relatados. decído.
Consoante art. 300 do Código de Processo Civil. a conccss(IO de tutela
de urgência depende da presença conjugada de dois rcquistos:a probabilidade do

direito c o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

\

\

I·ODEI{ .rUUICIÁRIO
JlJ8'rlçA F')j:I)EHAL
SEçAo JUDICIAIUA DOPARA ti VARA

Na hipótese.

vcrinca~sc,

de pronto, a ausêncitl de periculmn in mora.

hajn vista que a diplomação da I>CpuiadaFederal Elcíonc Tcrczinha Zahluth
Barbalho ocorreu em dezembro 20] 4 (11. IOO-verso). enqHanto a Jiplol11ação do
Senador Jader FonteneIlc Barbalho ocorreu em dezembro de 2011 (11 ] 07-vcrso),
demonstrando que. no caso

da primeira. a situaçào de suposta irregularidade perdura

há quase dois anos c, no caso do segundo, há cerca de cinct) anos.
NtlO bastasse isso, há o risco de periculum in mora reverso na medida

em que a suspensão da execução do serviço pela concessionária ele radiodifusão
pnvana parte sensível da população paraense da fruição daquele
Iral1idonal

já

n(~sta comunidade.

Nesse caso. ojuizo de proporcionalidade que se

medida

~crviço,

rc~tritjva

I~IZ

sobre o ulcancc da

exige do magistrado quc. ncsta J11se processual, em que ainda nào

se instfturnu adequadamente o confradi1úrl(). prepondere o prcjuizo social que advém
da suspensão do serviço.
Sob () prisma da tutela de evidência. cumpre ressaltar que esteve
prevista no mio 273.

~6(J, (hl

L,ci 5869/73. norma processual já revogada e. pmtantn,

inaplicável à espécie.

o

CPC ora vigente trata da tute La de evidência no seu art. 3 I ]. in

verbis:
ArL 31 L A tutela da evidência será concedida. indc:pendentcmcnte da
demonstração de perigo de dano nu de risco ao resultado útil do prot;CSSt,l.

quando:
I - .ficar caracterizado {} abuso do direito de defesa ou o manitcslo
propósito protelatório da parte:
II

as

íl!cgaçôes

de

fato

puderem

ser

çOmpr(lvac!as

<lpenas

documentalmente c houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante:

J·ODEH. JUDJCIARJO

.JUSTIÇA fEOEH.AL

SIJ:çAo.JUDICL\RIA DO PAI~i\,-2aVARA
UI ~ se tratar de pedido rcipersecutório fundado em prova documental
adl~quada do contrato de dCJ.,'lÓsito, caso em que será decretada a ordem de
entrega do objeto custodiado. sob cominação de muha;
~ fi petift~i'io

inida.llbr instruída com prova documental suficiente dos
fatos constitutivos do direito do UUh)l\ a que o réu nâo oponha pn)va capaz
de getar duvida razoáveL
IV

No caso, o exame dos autos demonstra a inaplicabilidadc cios incisos I
a JIJ, acima transcritos, Por outro lado, lllmmifestaçãn da União demonstra que a tese
inicial é controvertida e que há dúvida razoável quanto aos fatos constitut.ivos do
direito. especiahnente lln que. cnncerne à composição societária da requerida Rádio
Clube do Parli. considerando os documentos juntados às 115. 230/243.
Antc o cxposto, imleJira o pedido liminar.

Ciência ao MPF.
Citem-se,·

Publique-se, Regislre-se. IntiIncm-se.
Belém, 09 de 110Vemb~

Rubens

I~ono

D'Olivcira

Juiz Federal da 3H Vara
no exercício da 2 a Vara da SJPA
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Consulta Processual Web

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Processo:
Nova Numeração:
Grupo:
Assunto:
Data de Autuação:
Órgão Julgador:
Juiz Relator:
Processo Originário:

0012093-34.201704.01.0000
0012093-34.2017 A.01.0000
AI - Agravo de Instrumento
10078 - Radiodifusão
16/03/2017
QUINTA TURMA
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE
0027003-40.2016.4.01.3900/1 FPA

Histórico de Distribuição
Juiz
DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE

Movimentação
Data

Cod

Descrição

19/07/201717:21:50 180500 DOCUMENTO JUNTADO
18/07/2017 11:05:00 180200 PETiÇÃO JUNTADA
07/07/2017 16:16:20 180420 OFICIO JUNTADO
28/06/2017 15:55:23 180410 MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO
28/06/2017 15:32:53 180410 MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO
27/06/201717:16:10 180410 MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO
22/06/201718:22:17 180420 OFICIO JUNTADO
19/06/201709:51:54
19/06/2017 09:50:54
19/06/2017 09:49:54
16/06/201720:33:13

140500
140500
140500
180410

MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO
MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO
MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO
DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO
16/06/2017 08:00:00 111200
e-DJFl
DESPACHO AGUARDANDO
13/06/2017 12 :00:00 110100
PUBLICAÇÃO
12/06/2017 14:05:00 160700 PARTE ANTECIPOU-SE A INTIMACAO
12/06/2017 11:22 :29 221100 PROCESSO RECEBIDO
12/06/2017 11:21:29 220350 PROCESSO REMETIDO
CONCLUSÃO PARA
09/06/2017 13:36:05 70909
DESPACHO/DECISÃO
09/06/2017 13:35:05 221100 PROCESSO RECEBIDO
09/06/2017 13:34:05 220350 PROCESSO REMETIDO
09/06/2017 13:29:54 180200 PETiÇÃO JUNTADA
09/06/2017 13:26:00 221100 PROCESSO RECEBIDO
09/06/2017 13:25:00 220350 PROCESSO REMETIDO
09/06/201713:23:00 240200 PROCESSO REQUISITADO
CONCLUSÃO PARA
08/06/2017 17 :32:24 70909
DESPACHO/DECISÃO
08/06/201717:31:24 221100 PROCESSO RECEBIDO
08/06/2017 17 :30:24 220350 PROCESSO REMETIDO
06/06/2017 13:56:51 180200 PETiÇÃO JUNTADA

Complemento
E-MAIL DA COCSE ENC. CÓPIA DE DECISÃO
EXARADA EM MS 10031813120174010000 (PJE)
nr. 4264302 AGRAVO (INOMINADO/LEGAL! INTERNO)
OFICIO N. 1121/GAB/2017 - PRESTA INFORMAÇÕES
AO RELATOR DO MS 110031501120174010000 - PjE
MI 109112017 MPF
MII093/2017 MPF
MII087/2017 UNIÃO FEDERAL
OFICIO/GAB N. 1104/2017 - PRESTA INFORMAÇÕES
PARA INSTRUÇÃO DO MS 10031813120174010000
N. 1087/2017 - UNIAO FEDERAL
N. 109112017 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
N. 1093/2017 - MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
MI 9962017 - UNIAO FEDERAL
. (INTERLOCUTÓRIO)
. (INTERLOCUTÓRIO)
AGRAVADO /// jADER FONTENELLE BARBALHO /
ADVOGADO: LEONARDO MAIA NASCIMENTO OAB/PA
Nº 14871
NO(A) QUINTA TURMA
PARA QUINTA TURMA

NO (A) GAB. DF SOUZA PRUDENTE - RECEBIMENTO
AUTOMÁTICO PROC. DIGITAL
PARA GAB. DF SOUZA PRUDENTE
nr. 4232192 PETiÇÃO
NO(A) QUINTA TURMA - RECEBIMENTO AUTOMÁTICO
PROC. DIGITAL
PARA QUINTA TURMA
- PARA JUNTAR PETiÇÃO

NO(A) GAB. DF SOUZA PRUDENTE - RECEBIMENTO
AUTOMÁTICO PROC. DIGITAL
PARA GAB. DF SOUZA PRUDENTE (A PEDIDO DO
GABINETE)
nr. 4228162 AGRAVO (INOMINADO/LEGAL! INTERNO)

Consulta Processual Web

Data

Cod

Descrição
DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO
05/06/2017 08:30:00 111200
e-DJF1
DESPACHO AGUARDANDO
01/06/2017 12:00:00 110100
PUBLICAÇÃO
31/05/2017 17:41:48 180420 OFICIO JUNTADO
31/05/201714:10:06 221100 PROCESSO RECEBIDO
31/05/2017 14:09:06 220350 PROCESSO REMETIDO
CONCLUSÃO PARA
30/05/2017 13:48:13 70909
DESPACHO/DECISÃO
30/05/201713:47:13 221100 PROCESSO RECEBIDO
30/05/2017 13:46: 13
24/05/201716:47:16
22/05/201717:04:15
22/05/2017 17:01:53
18/05/2017 15:40:32
17/05/201717:30:05

220350
180500
180200
180200
180500
180500

PROCESSO REMETIDO
DOCUMENTO JUNTADO
PETiÇÃO JUNTADA
PETiÇÃO JUNTADA
DOCUMENTO JUNTADO
DOCUMENTO JUNTADO

20/04/2017 18:20:40 140800 OFICIO EXPEDIDO
20/04/2017 18:20:39 140800 OFICIO EXPEDIDO
20/04/2017 18:20:38 140800 OFICIO EXPEDIDO
07/04/2017 08:50:43 180200 PETiÇÃO JUNTADA
03/04/2017 17:33:00 180410 MANDADO DE INTIMACAO JUNTADO
DECISÃO/DESPACHO PUBLICADO NO
30/03/2017 08:00:00 111200
e-DjF1
DESPACHO AGUARDANDO
28/03/2017 09:00:00 110100
PUBLICAÇÃO
27/03/2017 14:37:04 140500 MANDADO DE INTIMACAO EXPEDIDO
24/03/2017 15:20:35 221100 PROCESSO RECEBIDO
24/03/201715:19:35 220350 PROCESSO REMETIDO
CONCLUSÃO PARA
16/03/2017 18:32:57 70909
DESPACHO/DECISÃO
16/03/2017 18:31:57 221100 PROCESSO RECEBIDO
16/03/2017 18:30:57 220350 PROCESSO REMETIDO
16/03/2017 18:00:00 10100 DISTRIBUiÇÃO AUTOMÁTICA

Complemento
· (INTERLOCUTÓRIO)
· (INTERLOCUTÓRIO)
OFICIOS/GAB/2017 - AO juízo DE ORIGEM E
AUTORIDADES
NO(A) QUINTA TURMA
PARA QUINTA TURMA

NO(A) GAB. DF SOUZA PRUDENTE - RECEBIMENTO
AUTOMÁTICO PROC. DIGITAL
PARA GAB. DF SOUZA PRUDENTE
AR 181/2017
nr. 4213774 CONTRA-RAZOES
nr. 4213686 CONTRA-RAZOES
AR 182/2017
AR 183/2017
Remetido o ofício nº: 201700181 para
REPRESENTANTE LEGAL DA RADIO CLUBE DO PARA
PRC5 LIMITADA - EPP
Remetido o ofício nº: 201700182 para ELCIONE
THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO
Remetido o ofício nº: 201700183 para jADER
FONTENELLEBARBALHO
nr. 4175117 CONTRA-RAZOES
MI 494/2017 - UNIÃO FEDERAL
· (DE MERO EXPEDIENTE)
· (DE MERO EXPEDIENTE)
N. 494/2017 - UNIAO FEDERAL
NO(A) QUINTA TURMA
PARA QUINTA TURMA

NO(A) GAB. DF SOUZA PRUDENTE - RECEBIMENTO
AUTOMÁTICO PROC. DIGITAL
PARA GAB. DF SOUZA PRUDENTE
Ao DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE

Incidentes
Número julgamento Acórdão juiz Acórdão
Tipo
AGRAVO (INOMINADO/LEGAU INTERNO) 4228162
AGRAVO (INOMINADO/LEGAL/INTERNO) 4264302

Petições
Número Data de Entrada Data de juntada
Tipo
CONTRA-RAZOES
4175117 06/04/2017
07/04/2017
4213686 22/05/2017

22/05/2017

4213774 22/05/2017

22/05/2017

4228162 06/06/2017

06/06/2017

4232192 09/06/2017

09/06/2017

Complemento
UNIÃO
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH
CONTRA-RAZOES
BARBALHO E OUTROS
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH
CONTRA-RAZOES
BARBALHO E OUTROS (CONTINUACAO)
RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC5 LTDA. E
AGRAVO (lNOMINADO/LEGAL/
OUTROS (AGRAVO INTERNO C/C PEDIDO
INTERNO)
DE RECONSIDERAÇÃO)
RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC5 LTDA. E
PETiÇÃO
OUTROS (CUMPRIMENTO DA LIMINAR)

Consulta Processual Web

Número Data de Entrada Data de Juntada
4264302 18/07/2017

18/07/2017

Tipo
AGRAVO (INOMINADO/LEGAL/
UNIÃO
INTERNO)

Partes
Tipo
Carad.
OAB
Nome
Ent
Agravante
102
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA
PROC/S/OAB
Agravado
19
UNIAO FEDERAL
PROCURADOR
MAOOO03699 NIOMAR DE SOUSA NOGUEIRA
RADIO CLUBE DO PARA PRC5 LIMITADA - EPP
Agravado
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO
Agravado
Agravado
JADER FONTENELLE BARBALHO
ADVOGADO
PAOOO14871 LEONARDO MAIA NASCIMENTO
ADVOGADO
PAOOO15042 ALEX PINHEIRO CENTENO

Complemento
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li - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
111 - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob
cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente
dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha
prova capaz de gerar dúvida razoável.
No caso, o exame dos autos demonstra a inaplicabilidade dos
incisos I a 111, acima transcritos. Por outro lado, a manifestação da
União demonstra que a tese inicial é controvertida e que há dúvida
razoável quanto aos fatos constitutivos do direito, especialmente no
que concerne à composição societária da requerida Rádio Clube do
Pará, considerando os documentos juntados às fls. 230/243.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar".
Em suas razões recursais, insiste o agravante na concessão da
almejada antecipação da tutela postulada nos autos de origem.
Regularmente

intimados,

os

recorridos

apresentaram

suas

contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do agravo.
***

Registro, inicialmente, que não merece prosperar, na espécie, a
pretendida suspensão do curso da demanda instaurada nos autos de origem,
veiculada pelos recorridos Elcione Therezinha Zahluth Barbalho e Jader Fontenelle
Barbalho, até o julgamento, perante o colendo Supremo Tribunal Federal, da
Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nOs 379 e 246, à míngua
de suporte fático-jurídico para a sua concessão.
Ademais, segundo noticiado pelos referidos recorridos, tal pleito já
teria sido formulado no bojo de ação cautelar incidental à mencionada ADPF nO
246, não se tendo notícia acerca do seu acolhimento. Em consulta às informações
cadastrais do aludido feito, na página eletrônica do STF, nada consta sobre a
eventual prolação de decisão, nesse sentido.
Documento de 7 paginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código 20.586.704.0100.2-82. no endereço www.trt1.jus.br/autenticidade.
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De igual forma, numa análise superficial, também não se vislumbram,
no caso em exame, as hipóteses legalmente previstas ensejadoras da suposta
necessidade de citação dos demais sócios da empresa promovida, na condição de
litisconsortes passivos necessários, nem tampouco, da aventada inépcia da inicial
ou de inutilidade da ação civil pública em destaque.
De outra banda, no que pertine à alegada perda do objeto da
demanda, sustentam os recorridos Elcione Therezinha Zahluth Barbalho e Jader
Fontenelle Barbalho que a mesma decorreria da sua superveniente exclusão do
quadro de sócios da empresa RÁDIO CLUBE DO PARÁ PRC-S LTOA, ocorrida em
06 de março de 2017.
Segundo demonstra a alteração do contrato social da referida
empresa carreada para os presentes autos, registrada na Junta Comercial do
Estado do Pará no dia 24/03/2017, posterior, portanto, ao ajuizamento da presente
demanda, verifica-se que, efetivamente, os sócios Elcione Therezinha Zahluth
Barbalho e Jader Fontenelle Barbalho foram excluídos do seu quadro societário.
Tal circunstância, contudo, não tem o condão, por si só, de
caracterizar a perda superveniente do objeto da aludida demanda, na medida em
que ali se discute, justamente, a legalidade da concessão dos serviços de
telecomunicação anteriormente realizada.
Ademais, da simples leitura da alteração contratual em referência,
verifica-se que o quadro de sócios da mencionada empresa é constituído por
membros outros da fami'lia dos promovidos nominados, sendo de se destacar que
o próprio Jader Fontenelle Barbalho, embora excluído da sociedade empresarial,
conti nua a representar a sua substituta - Giovanna Centeno Barbalho -, conforme
assentado na Cláusula Segunda do referido documento, a demonstrar, em
princípio, a ocorrência de possível manobra para ocultar o nome dos reais
controladores da sobredita empresa de radiodifusão.
No mais, não obstante os fundamentos contidos na decisão agravada,
vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1019, I, do CPC, a autorizar a
concessão da almejada antecipação da tutela recursal, mormente em face do
Documento de 7 pãginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo côdigo 20.586.704.0100.2-82, no endereço www.ln1.jus.br/autenlicidade
W Lote: 2017066793 - 8_1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0012093-34.2017.4.01.0000/PA (d) - TR190803
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comando proibitivo da norma do artigo 54, incisos I, a, e 11, a, da Carta Política
Federal, com a possibilidade, em tese, de sofrer a sanção prevista no artigo 55, I,
do Texto Fundamental, nos termos do § 2° do referido artigo 55 constitucional,
enquanto no exercício do seu mandato, que assim dispõem:
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 alinea
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.

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo
anterior;
(. .. )

§ 2° Nos casos dos incisos I, " e VI, a perda do mandato será decidida
pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido
político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla
defesa.
Acerca da aplicação dos dispositivos constitucionais acima referidas,
confira-se precedente jurisprudencial do colendo Supremo Tribunal Federal, que, a
despeito de ter sido proferido no bojo de ação penal em que se apurou a
responsabilidade de parlamentar pelos crimes de falsidade ideológica e de uso de
documento falso, teve por suporte fático, justamente, a vedação constitucional em
referência, in verbis:
DIREITO PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E DE USO
DE DOCUMENTO FALSO.
Documento de 7 paginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código 20.586.704.0100.2-82. no endereço www.trf1.jus.br/aulenticidade.
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1. Admite-se a possibilidade de que a denúncia anônima sirva para
deflagrar uma investigação policial, desde que esta seja seguida da
devida apuração dos fatos nela noticiados. Precedente citado.
2. Não há nulidade automática na tomada de declarações sem a
advertência do direito ao silêncio, salvo quando demonstrada a
ausência do caráter voluntário do ato. Ademais, a presença de
defensor durante o interrogatório do investigado ou acusado corrobora
a higidez do ato. Precedente citado.
3. Condenação pelo crime de falso. Restou provada a falsidade do
contrato social da radiodifusão Dinâmica, sendo o primeiro acusado o
verdadeiro controlador. Com efeito, o denunciado omitiu esta condição
por ser parlamentar federal, diante da vedação prevista no art. 54 da
Constituição Federal e no art. 38, §1°, da Lei nO 4.117/62.
4. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça, o crime de uso, quando cometido pelo
próprio agente que falsificou o documento, configura ''post factum" não
punível, vale dizer, é mero exaurimento do crime de falso.
Impossibilidade de condenação pelo crime previsto no art. 304 do
Código Penal.
5. A alteração do contrato social não constitui novo crime, já que a
finalidade do agente já havia sido atingida quando da primeira
falsificação do contrato social. 6. O contrato social não pode ser
equiparado a documento público, que é criado por funcionário público,
no desempenho das suas atividades, em conformidade com as
formalidades previstas em lei.
7. Extinção da punibilidade dos acusados, em face da prescrição da
pretensão punitiva, baseada nas penas em concreto, restando
prejudicada a condenação.
(AP 530, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/09/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLlC 17
11-2014 REPUBLlCAÇÃO: DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLlC 19
12-2014)
***

Com estas considerações, defiro o 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-S Ltda., devendo a
União Federal se abster de conceder-lhe

novas outorgas de serviço de

radiodifusão, até o pronunciamento definitivo da Turma julgadora.

Documento de 7 páginas assinado digitalmente. Pode ser consultado pelo código 20.586.704.0100.2-82. no endereço www.tri1.jus.br/autenticidade.
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l\los termos do artigo 139, inciso IV, do CPC vigente, oficie-se, com
urgência,

via

email,

aos

Sr.

Presidente

da

Agência

Nacional

das

Telecomunicações - ANATEL e Srs. Diretor do Departamento de Radiodifusão
Comercial, Coordenador-Geral de Outorgas e Coordenador-Geral de Fiscalização
de Outorgas, da Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações e ao
Diretor da empresa Rádio Clube do Pará PRC-5 Ltda, para fins de ciência e
imediato cumprimento deste decisum, sob pena de sob pena de multa pecuniária,
no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por dia de atraso, nos termos do
art. 537, parágrafos, §1°, incisos I e 11, e 2°, do novo CPC vigente, sem prejuízo
das sanções previstas no parágrafo 3° do art. 536 do referido diploma processual
civil.
Oficie-se, ainda, ao juízo monocrático, comunicando-lhe o inteiro teor
desta decisão, na dimensão eficacial do art. 1008 do CPC.
Intimem-se os agravados, nos termos e para as finalidades do art.
1019, 11, do referido dispositivo legal, abrindo-se vistas, após, à douta Procuradoria
Regional da República.
Publique-se.
Brasília, 31 de maio de 2017.

!

(

Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE
Relator
Documento contendo 7 páginas assinado digitalmente pelo(a) DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE,
conforme MP nO 2.200-2, de 24/08/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP-Brasil e Res. n°
397, de 18/10/2004, do Conselho da Justiça Federal. A autenticidade do documento pode ser verificada no site
www.trf1 .. us.br/autenticidade. informando o códi o verificador 20.586.704.0100.2-82.
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MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL
Todas as Movimentações

Seq

Data

97

28/07/2017 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

Descrição

96

28/07/2017 REMESSA EXTERNA REU OU EQUIVALENTE (PARTE PASSIVA) VISTA

95

24/07/2017 DISPONIBILIZACAO D. ELETRONICO DE DESPACHO/DECISAO ,PAG. 00

94

07/07/2017 REMESSA PARA PUBLICACAO DE DESPACHO/DECISAO

93

07/07/2017 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO

92

07/07/2017 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

91

07/07/2017

90

28/06/2017 REMESSA EXTERNA MII'.JISTERIO PUBLICO VISTA

89

19/06/2017

JUNTADO(A) PETlCAO Descrição do Documento: Do Autor
Complemento Livre: 201761000131058

ATO ORDINATORIO Descrição do Ato: Juntada de decisão de AI
Complemento Livre: 0002888-58.2016.403.0000

88

15/05/2017 DISPONIBILIZACAO D. ELETRONICO DE SENTENCA ,PAG. 00

87

05/05/2017 REMESSA PARA PUBLICACAO DE SENTENCA

86

27/04/2017

85

24/04/2017 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA SENTENCA

84

24/04/2017

83

24/04/2017 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

SENTENCA EM EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS
Complemento Livre:

JUNTADO(A) PETlCAO Descrição do Documento: Dos autores
Complemento Livre: 201727000001944

82

21/03/2017 DISPONIBILIZACAO D. ELETRONICO DE SENTENCA ,PAG. 00

81

20/03/2017 REMESSA PARA PUBLICACAO DE SENTENCA

80

20/03/2017 REMESSA EXTERNA REU OU EQUIVALENTE (PARTE PASSIVA) VISTA

79

02/03/2017

78

17/10/2016 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA SENTENCA

77

11/10/2016 RECEBIM ENTO NA SECRETARIA

76

23/09/2016 REMESSA EXTERNA MINISTERIO PUBLICO VISTA

75

22/09/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

74

15/09/2016 REMESSA EXTERNA ADVOCACIA DA UNIAO VISTA

73

13/09/2016 201661000186392, 201661000186689 Complemento Livre:
201661000186709, 201661000186712

72

08/09/2016

71

22/08/2016 DISPONIBILIZACAO D. ELETRONICO DE DESPACHO/DECISAO ,PAG. 00

70

08/08/2016 REMESSA PARA PUBLICACAO DE DESPACHO/DECISAO

69

29/07/2016 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO

68

19/07/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

67

15/07/2016 REMESSA EXTERNA MINISTERIO PUBLICO VISTA

66

14/07/2016

JUNTADO(A) CARTA ORDEM/PRECATORIA/ROGATORIA CUMPRIDA
Complemento Livre: 80/2016 certidão positiva

65

14/07/2016

JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: 201661000141535
Complemento Livre: manifestação

64

14/07/2016 ATO ORDINATORIO Descrição do Ato: Encerramento do 4 volume e

SENTENCA SEM RESOLUCAO DE MERITO Complemento Livre:
Fundamentação: ART 485 VI CPC

JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: manifestacoes

JUNTADO(A) PETlCAO Descrição do Documento: MANIFESTACAO
CORREQUERIDA Complemento Livre: 201661040032239
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abertura do 5 volume. Complemento Livre:

23/06/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA
23/06/2016 REMESSA EXTERNA AUTOR OU EQUIVALENTE (PARTE ATIVA) VISTA
20/06/2016

JUNTADO(A) CARTA ORDEM/PRECATORIA/ROGATORIA CUMPRIDA
Complemento Livre:

20/06/2016 DISPONIBILIZACAO D. ELETRONICO DE DESPACHO/DECISAO ,PAG. 00
06/06/2016

JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: 201661000106203
Complemento Livre: CONTESTAÇÃO - SOCIEDADE RADIO CULTURA

06/06/2016

JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: 201661000106202
Complemento Livre: CONTESTAÇÃO - RADIO CULTURA FM

01/06/2016 REMESSA PARA PUBLICACAO DE DESPACHO/DECISAO
01/06/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA
01/06/2016 REMESSA EXTERNA AUTOR OU EQUIVALENTE (PARTE ATIVA) VISTA
25/05/2016

JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: CONTESTACAO
Complemento Livre: 201661000098306

25/05/2016

ATO ORDINATORIO Descrição do Ato: Encerramento do 3 volume e
abertura do 4 volume. Complemento Livre:

25/05/2016

ATO ORDINATORIO Descrição do Ato: Encerramento do 2 volume e
abertura do 3 volume. Complemento Livre:

19/05/2016 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO
19/05/2016

JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: contestacao
Complemento Livre: 201661000095318

19/05/2016

ATO ORDINATORIO Descrição do Ato: Encerramento do 1 volume e
abertura do 2 volume. Complemento Livre:

16/05/2016

JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: SUBSTABELECIMENTO
Complemento Livre: 201661000087063

16/05/2016 JUNTADO(A) CARTA ORDEM/PRECATORIA/ROGATORIA CUMPRIDA
Complemento Livre: 89/2016

46

12/05/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

45

05/05/2016 REMESSA EXTERNA ADVOCACIA DA UNIAO VISTA

44

29/04/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA

43

27/04/2016 REMESSA EXTERNA MINISTERIO PUBLICO VISTA

42

26/04/2016 ATO ORDINATORIO (Registro Terminal)

41

26/04/2016 ORDEM/PRECATORIA/ROGATORIA Tipo de Diligência: INTIMACAO Local

EXPEDIDO/EXTRAIDO/LAVRADO CARTA
de Cumprimento: SANTOS Complemento Livre: 104/2016

25/04/2016 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO
25/04/2016 ATO ORDINATORIO Descrição do Ato: JUNTADA COPIA DE DECISAO DE
AI Complemento Livre:

20/04/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA
20/04/2016 REMESSA EXTERNA REU OU EQUIVALENTE (PARTE PASSIVA) VISTA
14/04/2016 RECEBIMENTO NA SECRETARIA
12/04/2016 REMESSA EXTERNA MINISTERIO PUBLICO VISTA
EXPEDIDO/EXTRAIDO/LAVRADO CARTA
ORDEM/PRECATORIA/ROGATORIA Tipo de Diligência: INTIMACAO Local
11/04/2016
de Cumprimento: SANTOS/SP Complemento Livre: RADIO CULTURA,
SOCIEDADE RADIO CULTURA E COMUNICACAO PRM - N. 89/16

08/04/2016 ATO ORDINATORIO (Registro Terminal)
08/04/2016 AUTOS COM (CONCLUSAO) JUIZ PARA DESPACHO/DECISAO
08/04/2016

ATO ORDINATORIO Descrição do Ato: JUNTADA DE DECISAO
Complemento Livre: AGRAVO DE INSTRUMENTO

31/03/2016

JUNTADO(A) CARTA ORDEM/PRECATORIA/ROGATORIA CUMPRIDA
Complemento Livre: 445/2015 CERTIDAO POSITIVA E NEGATIVA

30/03/2016

JUNTADO(A) CARTA ORDEM/PRECATORIA/ROGATORIA CUMPRIDA
Complemento Livre: 445/2015 CERTIDAO NEGATIVA (CANCELADA)

16/03/2016 JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: 201661080004466
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Complemento Livre: REQUERIMENTO
JUNTADO(A) PETICAO Descrição do Documento: REPLICA
Complemento Livre: 201661080006673

27

09/03/2016

26
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Tipo: C - Sem mérito/Extingue o processo sem julgamento de mérito
Livro: 2 Reg.: 103/2017 Folha(s) : 30
CIVIL
PÚBLICA
nO
0023970-18.2015.403.6100AUTOR:
AÇÃO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERALRÉUS: RADIO CULTURA FM SANTOS
LTDA., SOCIEDADE RADIO CULTURA SÃO VICENTE LTDA., EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO PRM LTDA., PAULO ROBERTO GOMES MANSUR e UNIÃO
FEDERAL26 é1 VARA FEDERAL CÍVELVistos etc.O Ministério Público
Federal e o Intervozes-Coletivo Brasil de Comunicação Social ajuizaram
a presente ação civil pública contra a RADIO CULTURA FM SANTOS
LTDA., SOCIEDADE RADIO CULTURA SÃO VICENTE LTDA., EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO PRM LTDA., UNIÃO FEDERAL e PAULO ROBERTO GOMES
MANSUR, pelas razões a seguir expostas: Narra, a inicial, que foi
instaurado o procedimento preparatório n. 1.34.001.000957/2015-15,
com o objetivo de apurar violação a preceitos constitucionais pela
figuração de titulares de mandatos eletivos no quadro societário de
pessoas jurídicas que detêm outorga para exploração de serviço de
radiodifusão.Afirma que se apurou que as pessoas jurídicas RADIO
CULTURA FM SANTOS LTDA., SOCIEDADE RADIO CULTURA SÃO
LTDA.,
VICENTE LTDA. e EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM
concessionárias/permissionárias/autorizatárias
do
serviço
de
radiodifusão sonora e televisão, têm como sócia a pessoa jurídica Costa
do Sol Administração e Participações Ltda. Esta, por sua vez, tem como
sócia majoritária a BY1 Administração e Participações S/A, sendo
PAULO ROBERTO GOMES MANSUR, ocupante do mandato eletivo de
Deputado Federal, administrador e representante da última empresa
citada.Afirma, também, que o serviço de radiodifusão sonora está
atribuído às rés RADIO CULTURA FM SANTOS LTDA. e SOCIEDADE
RADIO CULTURA SÃO VICENTE LTDA. E que o serviço de televisão foi
concedido à EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA. A Costa do Sol
Administração e Participações Ltda. é sócia majoritária dessas pessoas
jurídicas. E, nos termos do contrato social desta última empresa, a
sócia majoritária é BY1 Administração e Participações S/A, da qual
Paulo Roberto Gomes Mansur é administrador e representante.
Sustenta que o fato de ocupante de cargo eletivo ser sócio de pessoa
jurídica que explora radiodifusão constitui afronta à Constituição
Federal.Alega que as pessoas jurídicas controladas por detentores de
mandato parlamentar podem limitar, na medida do interesse de seus
sócios e associados, a divulgação de opiniões e informações, impedindo
que os meios de comunicação cumpram seus deveres de divulgar todas
as informações e pontos de vista socialmente relevantes e de fiscalizar
o exercício do poder público e as atividades da iniciativa privada.Afirma
que o artigo 54, I, "a" da Constituição proíbe a participação de
congressistas como sócios ou associados de pessoas jurídicas
prestadoras do serviço de radiodifusão. Sustenta que esta proibição se
estende às pessoas jurídicas que tenham deputados e senadores como

I de 6

04/08/2017 I1 :50

Consulta Processo

http://csp.jfsp.jus.br/csp/consulta/consinternetpro I b.csp?nromovimen ...

sócios. Pede que a ação seja julgada procedente para se determinar o
cancelamento
(ou
não
renovação
caso
vencidas)
das
concessões/permissões/autorizações de serviços de radiodifusão sonora
e televisão outorgados às rés RÁDIO CULTURA FM SANTOS LTDA.,
SOCIEDADE RADlO CULTURA SÃO VICENTE LTDA. E EMPRESA DE
COMUNICAÇÃO PRM LTDA., em razão de PAULO ROBERTO GOMES
MANSUR, ainda que por intermédio de outra pessoa jurídica, na qual
participa como administrador e representante, figurar nos quadros
societários das referidas concessionárias/permissionárias/autorizatárias.
Pede, também, a condenação da União Federal, por intermédio do
Ministério das Comunicações, na obrigação de fazer consistente em
relicitar o serviço de radiodifusão outorgado às rés RÁDIO CULTURA FM
SANTOS LTDA., SOCIEDADE RADIO CULTURA SÃO VICENTE LTDA. E
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA. Pede, por fim, a condenação
da União Federal a se abster de conceder a estas rés e a PAULO
ROBERTO GOMES MANSUR, renovação ou futuras outorgas para
exploração do serviço de radiodifusão, ainda que por intermédio de
pessoas jurídicas das quais sejam sócios.A inicial foi aditada, no que diz
respeito ao pedido de liminar, às fls. 112.Intimada, a União Federal
manifestou-se às fls. 117/124. Alega a preliminar de falta de interesse
de agir porque Paulo Roberto Gomes Mansur não figura como sócio das
empresas rés. Caso não seja este o entendimento do juízo, pede o
indeferimento da liminar.A medida liminar foi negada às fls. 127/129.
Contra esta decisão, foi interposto agravo de instrumento pelo autor
(fls. 153/169). Foi concedida a antecipação da tutela recursal no
referido agravo (fls. 215/217). Posteriormente, em razão de
informações levadas em embargos declaratórios interpostos por
EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA., foram suspensos "si et in
quantum" os efeitos da antecipação de tutela recursal deferida (fls.
231).A União Federal contestou o feito às fls. 136/151. Em sua
contestação, alega, preliminarmente, a falta de interesse de agir
porque PAULO ROBERTO MAI\lSUR não figura mais como sócio das
empresas rés. No mérito, afirma que o autor realiza interpretação
extensiva do preceito constitucional e que a Constituição não proibiu
Deputados e Senadores de ser sócios de empresas, mesmo que estas
sejam concessionárias e permissionárias de serviço público. Sustenta
que a interpretação possível é que o parlamentar não pode ser diretor,
administrador ou sócio-gerente da entidade que possua relação com o
Poder Público. Afirma haver, nesse sentido, vedação expressa para o
servidor em seu estatuto. E que a Lei n. 4.117/62, com a redação dada
pela Lei n. 10.610/02 dispõe no mesmo sentido. Esclarece, ainda, que a
Ação Penal n. 530, que condenou o Deputado Federal por falsificação do
contrato social, não tratou de impedimento de participação de
deputados e senadores como sócios de concessionárias de empresas de
radiodifusão, mas de julgamento de ação penal. E que o julgamento
desta ação penal trata apenas de entendimento da primeira turma do
STF. Pede que, caso se adote o entendimento da impossibilidade de
participação societária de parlamentar em empresa detentora de
outorga de radiodifusão, a consequência não seja o cancelamento da
outorga, mas a determinação de que o parlamentar se retire da
sociedade. E que seja dado um prazo para tanto. Réplica a esta
contestação às fls. 180/189.PAULO ROBERTO GOMES MANSUR
apresentou sua contestação às fls. 243/281. Nesta, afirma que não tem
participação societária nas empresas concessionárias de serviço de
radiodifusão nem na sua respectiva empresa cotista. Afirma que, até o
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final de 2015, detinha participação apenas na empresa Costa do Sol
Administração e Participações Ltda., sem exercício de gerência ou
representação de qualquer das empresas indicadas. Mas em recente
alteração no estatuto social da empresa Costa do Sol, foi formalizada a
sua exclusão dos quadros desta sociedade. Assim, o réu não mantém
contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia ou empresa
pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público, não estando a incidir na vedação estabelecida no art.
54, I, "a" da Constituição Federal. E, também, que não é proprietário,
controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de
contratos com pessoa jurídica de direito público, fora, portanto, da
restrição prevista no art. 54, lI, "a" da Carta Magna. Afirma que, por tal
razão, há falta de interesse de agir para a presente ação. No mérito,
sustenta que, ainda que fosse cotista da empresa Costa do Sol, não
incidiria a vedação constitucional. Isso porque a disposição
constitucional não veda a participação acionária de parlamentar federal
em empresa de comunicação. Nem a participação do parlamentar em
empresa detentora de parte do capital de emissora de rádio e televisão.
Sustenta que o sentido da vedação estabelecida na norma
constitucional é impedir que o parlamentar, individualmente, firme
contratos com entidades da administração pública direta ou indireta,
assumindo relação pessoal que pudesse, de qualquer forma, tolher a
sua liberdade de atuação no Legislativo. As vedações estabelecidas no
artigo 54 têm por escopo proteger a autonomia e independência do
Poder Legislativo Federal e de seus membros. Afirma, ainda, haver, no
artigo, a ressalva de que o impedimento não é aplicável quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes. E que é este o caso.Alega,
ainda, que não é proprietário, controlador ou diretor de qualquer das
empresas arroladas no polo passivo desta ação, nem exerce função
remunerada. Aduz que o artigo 54 da Constituição não contém
comando capaz de justificar a aplicação da suspensão ou cassação de
funcionamento de emissoras de telecomunicação. Tal artigo não trata
da validade de concessões ou quaisquer outros atos ou negócios
firmados pelo Poder Público, mas das vedações e incompatibilidades
impostas aos parlamentares. A consequência para o descumprimento
destas vedações está prevista no artigo 55, I, e é a perda do
mandato.Afirma, ainda, que a única norma que trata da matéria
versada nesta ação é a do parágrafo único do artigo 38 do Código de
Telecomunicações Brasileiro, que veda, tão somente, que o parlamentar
federal venha a exercer função de diretor ou gerente de concessionária,
permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão. Pede que seja
indeferida a petição inicial ou que a ação seja julgada
improcedente. Empresa de Comunicação RPM Ltda. apresentou sua
contestação às fls. 402/464. Nesta, afirma que por ocasião da licitação
cujo objeto foi a exploração do serviço de radiodifusão sonora de sons e
imagens na localidade de Santos, o hoje Deputado Federal Beto Mansur
não integrava seus quadros societários. Este só ingressou no quadro
societário da corré em 21.8.2002. E nesta época ele não detinha
mandato parlamentar. Mesmo no tempo em que ele integrou o quadro
qualquer
função
societário
da
corré,
nunca
desempenhou
administrativa, gerencial ou negociaI. Em janeiro de 2010, Beto Mansur
retirou-se dos quadros da corré, transferindo suas cotas societárias à
pessoa jurídica Costa do Sol Administração e Participações Ltda.
Salienta que Beto Mansur não é mais sócio da empresa Costa do Sol
Administração e Participações Ltda., o que elimina qualquer participação
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societária indireta deste nos quadros da corré. Levanta a preliminar de
falta de interesse de agir. Alega, também, a impossibilidade jurídica do
pedido porque o autor pretende a condenação da ré em pena
inexistente no direito positivado infraconstitucional e constitucional
brasileiro. No mérito, afirma que ainda que o deputado fosse sócio da
corré através de interposta pessoa jurídica, a vedação contida no artigo
54 da Constituição Federal não se aplicaria ao caso. Isso porque o
impedimento previsto é imposto aos deputados e senadores. E a regra
que prevê o impedimento deve ser interpretada de forma literal,
restritiva, estrita. E, ainda, porque o contrato firmado pela corré com o
Poder Público obedece a cláusulas absolutamente uniformes e de
adesão. Afirma, também, que Beta Mansur jamais foi proprietário ou
controlador da corré. E que o contrato firmado pela mesma não
decorreu de qualquer favor da administração pública. Alega que a Lei
de Telecomunicações, em seu artigo 38, parágrafo único, impede
apenas que o parlamentar exerça a função de diretor ou gerente de
empresa concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de
radiodifusão. Menciona, também, parecer juntado aos autos. Pede que
o feito seja extinto ou que seja julgado improcedente. Rádio Cultura FM
Santos Ltda. contestou o feito às fls. 784/806. Em sua contestação,
afirma que a permissão em questão foi originalmente outorgada à
Sociedade Rádio Cultura São Vicente Ltda., em outubro de 1957, pela
Portaria n. 815 do então competente ministro de Estado da Viação e
Obras Públicas. Na ocasião, Beta Mansur não fazia parte da sociedade.
Posteriormente, mediante processo de transferência autorizado pelo
Ministério das Comunicações, a permissão para executar o serviço de
radiodifusão foi transferida para a Rádio Cultura FM Santos Ltda.
Atualmente, tramita perante o Ministério das Comunicações, em
conformidade com a legislação de regência, o pleito de renovação de
outorga referente ao período de 2014 a 2024. Quando da transferência
da permissão para a corré, Beta Mansur era sócio da mesma. A
transferência se deu em outubro de 2000 e Beta Mansur e, na ocasião,
não exercia mandato parlamentar. Em janeiro de 2010/ Beta Mansur se
retirou da sociedade, transferindo suas cotas para a pessoa jurídica
Costa do Sol Administração e Participações Ltda. E, atualmente, Beta
Ma nsur não mais integra o quadro societário da Costa do Sol. Pede que
a ação seja extinta. Afirma, também, não haver possibilidade jurídica
do pedido porque não há previsão legal para a aplicação da penalidade
pretendida. Aduz que os contratos de concessão ou permissão de
serviços de radiodifusão obedecem a cláusulas uniformes. Afirma,
também, que as normas restritivas de direitos não podem ser
interpretadas de forma elástica ou extensiva, sob pena de violação aos
direitos fundamentais
envolvidos.
Alega
que o
Código
de
Telecomunicações não proíbe que parlamentar seja sócio de entidade
detentora de outorga de serviço de radiodifusão, apenas veda o
exercício da função de diretor ou gerente, ou seja, que ele exerça
função de administração. E que a sanção cabível pelo descumprimento
do previsto no artigo 54 da Constituição Federal é a perda do mandato
eletivo e não a suspensão ou cassação das outorgas de radiodifusão.
Pede que a ação seja extinta ou julgada improcedente. Sociedade Rádio
Cultura São Vicente Ltda. apresentou sua contestação às fls. 859/881.
Nesta, afirma que a outorga para a execução do serviço de radiodifusão
remonta a janeiro de 1946, quando o então competente Ministro do
Estado da Viação e Obras Públicas concedeu a referida permissão. Na
ocasião, Beta Mansur não fazia parte da sociedade. A renovação da
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concessão foi aprovada por Decretos Legislativos em 1999 e 2000,
estando em curso, em conformidade com a legislação, pleito referente
ao período compreendido entre 2014 e 2024. Beto Mansur foi admitido
como sócio da entidade em 20 de janeiro de 1976, quando não exercia
mandato político. E desde 1992, ele não tem qualquer função
administrativa na sociedade. Em 2010, Beto Mansur se retirou da
sociedade, transferindo suas cotas societárias para a pessoa jurídica
Costa do Sol Administração e Participações Ltda. E, atualmente, Beto
Mansur também não integra o quadro societário da Costa do Sol. Pede
a extinção da ação. Afirma faltar interesse de agir ao autor e não haver
possibilidade jurídica do pedido, já que não há previsão legal para a
aplicação da penalidade pretendida. No mérito, traz as mesmas
alegações que a corré Rádio Cultura FM Santos Ltda. Pede que a ação
seja extinta ou julgada improcedente.Os autores se manifestaram sobre
as contestações às fls. 960/1011. Sustentam que a concessão da
Sociedade Rádio Cultura São Vicente Ltda. e a permissão da Rádio
Cultura FM Santos Ltda. são nulas desde a última renovação de cada
outorga porque, quando essas renovações ocorreram, respectivamente
em 18.10.94 e 27.9.94, Paulo Roberto Mansur era titular de mandato
de deputado federal e integrava o quadro societário dessas empresas, o
que é proibido pelo artigo 54 da Constituição. No caso da concessão da
Empresa de Comunicação PRM Ltda., a outorga foi concedida em
28.4.99 e Paulo Roberto Mansur ingressou na sociedade como sócio em
outubro de 2002, quando exercia mandato eletivo como prefeito de
Santos. Sustentam, ainda, que as operações societárias que
desembocaram na saída formal de Paulo Roberto Gomes Mansur do
quadro das empresas radiodifusoras constituem negócios jurídicos
simulados, que devem ser declarados nulos e desconsiderados para os
fins desta ação, pois foram realizados para evitar as penalidades
decorrentes da violação do artigo 54 da Constituição.As partes foram
intimadas a dizer se tinham mais provas a produzir (fls. 1120). O
Ministério Público Federal pediu a juntada de decisões e parecer (fls.
1122/1124). Os demais não requereram provas.É o relatório. Decido.A
preliminar de falta de interesse de agir arguida pelos réus deve ser
acolhida. Na verdade, trata-se de falta de interesse de agir
superveniente. Com efeito, o Ministério Público Federal ajuizou a
presente ação porque as pessoas jurídicas RADIO CULTURA EM SANTOS
LTDA., SOCIEDADE RADIO CULTURA SÃO VICENTE LTDA. e EMPRESA
DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA. tinham como sócia a pessoa jurídica
Costa do Sol Administração e Participações Ltda. E esta tinha como
sócia majoritária a BY1 Administração e Participações Ltda., sendo
Paulo Roberto Mansur, ocupante do mandato eletivo de Deputado
Federal, administrador e representante da última empresa citada.
Segundo o autor, a situação seria proibida pelo artigo 54, I, "a" da
Constituição Federal.De acordo com o documento de fls. 293/299,
alteração de contrato social, os sócios da SOCIEDADE RÁDIO CULTURA
SÃO VICENTE LTDA. são MARIA GOMES MANSUR, COSTA DO SOL
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, representada por YLIDIA
BOLZAN MANSUR, GILBERTO GOMES MANSUR e NEUSA MANSUR ILSE.
A alteração do contrato social é de 16.1.2016.Conforme o documento
de fls. 309/314, alteração de contrato social, os sócios da RÁDIO
CULTURA FM SANTOS LTDA. são COSTA DO SOL ADMNISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕS LTDA., representada por YLIDIA BOLZAN MANSUR e
GILBERTO GOMES MANSUR. A alteração do contrato social é de
16.1.2016.De acordo com o documento de fls. 324/330, alteração de
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contrato social, os sócios da EMPRESA DE COMUNICAÇÃO PRM LTDA.
são GILBERTO GOMES MANSUR, COSTA DO SOL ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA., representada por YLIDIA BOLZAN MANSUR e
MARCO AURÉLIO VIEIRA. A alteração do contrato social é de
17.12.2015.Por fim, o documento de fls. 331/348, alteração do
contrato social, mostra que os sócios da COSTA DO SOL
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. são PAULO THIAGO BOLZAN
MANSUR, MARCUS VINICIUS BOLZAN MANSUR e YLIDIA BOLZAN
MAI\lSUR. A alteração do contrato social é de 28.12.2015.Assim, depois
que a ação foi ajuizada, ocorreu fato novo: PAULO ROBERTO GOMES
MANSUR deixou de ter participação, ainda que de forma indireta, nas
empresas de radiodifusão. Não está mais presente, assim, o interesse
de agir a justificar o prosseguimento da presente ação.Em sua réplica,
o autor sustenta que a concessão da Sociedade Rádio Cultura São
Vicente Ltda. e a permissão da Rádio Cultura FM Santos Ltda. são nulas
desde a última renovação de cada outorga porque quando estas
ocorreram Paulo Roberto Mansur era titular de mandato de integrava o
quadro social das empresas. E no caso da Empresa de Comunicação
PRM Ltda., Paulo Roberto ingressou na sociedade quando exercia
mandato eletivo. Afirma que a pena de cancelamento deve ser aplicada
porque as outorgas são nulas desde o início. E no caso da PRM a
concessão deve ser cancelada por descumprir norma que deveria
permanecer atendida.Ora, estas alegações da réplica constituem nova
causa de pedir, não aventada na inicial. E a causa de pedir, após
completada a relação processual, não pode se modificada sem o
consentimento do réu.
Não há como analisar; assim, tais
alegações. Também a alegação de que as operações societárias que
desembocaram na saída forma de Paulo Roberto Mansur do quadro das
empresas radiodifusoras constituem negócios jurídicos simulados não
pode ser analisada na presente ação. Trata-se de matéria que não é
objeto do presente feito e só poderá ser questionada nas vias
próprias. Diante do exposto, julgo extinto o feito, por falta de interesse
de agir superveniente, nos termos do artigo 485, VI do Código de
Processo Civil.Sem condenação em honorários, nos termos do previsto
no artigo 18 da Lei n. 7.347/85.Sentença sujeita ao duplo grau
obrigatório, aplicando-se o artigo 19 da Lei n. 4.717/65. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se.São Paulo, 2 de março de 2017.SÍLVIA
FIGUEIREDO MARQUESJUÍZA FEDERAL
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Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Subseção Judiciária de Teófilo Otoni
Processo:
Classe:
Vara:
Juiz:
Data de Autuação:
Distribuição:
N!! de volumes:
Assunto da Petição:
Observação:
Localização:

0002137-89.2017.4.01.3816
65 - Ação Civil Pública
1ª TEÓFILO OTONI
MAURicIO JOSÉ DE MENDONÇA JlINIOR
30/05/2017
2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 31/05/2017
10078 - Radiodifusão
A26 - CARGA AGU

Movimentação
Data
25/07/2017 16:09:33
25/07/201712:15:32
20/07/2017 16:50:48
20/07/2017 16:50:04
20/07/2017 16:49:51
16/06/2017 12:09:49
02/06/201709:41:14
01/06/2017 16:22:45
01/06/2017 16:18:04
31/05/2017 12:14:44
31/05/2017 12:14:40
31/05/2017 12:02:05
31/05/2017 12:02:01
31/05/2017 11:02:21

Cod
185
153
137
210
210
218
126
185
154
137
218
223
170
2

Descrição
Complemento
INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU
DEVOLVIDOS C DECISAO LIMINAR DEFERIDA
CONCLUSOS PARA DECISAO
PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO
2ª 11085
10172
PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
CARGA RETIRADOS AGU
INTERESSADOAGU
INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DECISAO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO
INICIAL AUTUADA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Partes
Tipo
Autor
Réu
Réu
Réu

Nome
Advogado
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
UNIAO FEDERAL
MEDINA FM LTDA ME
RODRIGO BATISTA DE CASTRO

~4/08/2017
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI
Processo N° 0002137-89.2017.4.01.3816 - VARA ÚNICA DE TEÓFILO OTONI
N° de registro e-CVD 00007.2017.00013816.2.00760/00033

Classe : 7100
Autor
: MINISTÉRIO PlIBLlCO FEDERAL
Réu
: UNIÃO FEDERAL E OUTROS

DECISÃO

Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo IVIINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em
desfavor da UNIÃO FEDERAL, MEDINA FM LTDA - ME e RODRIGO BATISTA DE CASTRO,
pedindo a concessão da tutela de urgência para suspensão da execução do serviço de
radiodifusão sonora da rádio Medina FM, bem como para que a União Federal se abstenha de
conceder novas outorgas de serviço de radiodifusão para a referida rádio, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia.
Aduziu o MPF, em sua peça inaugural, a violação de preceitos constitucionais pela
figuração de titular de mandato eletivo federal (Rodrigo Batista de Castro) no quadro societário de
pessoa jurídica exploradora e detentora de outorga de serviço de radiodifusão (Medina FM Ltda 
ME).
Ressaltou o parquet que o caso dos autos vai além da tutela de urgência, consignando
ser caso até mesmo tutela da evidência (art. 311, do CPC), havendo a dispensa do periculum in
mora.

Às fls. 16, Despacho determinando à União apresentação de informações sobre a
renovação da outorga de permissão à Rádio Medina FM Ltda - ME, bem como quanto à atual
composição do quadro societário da mencionada rádio.
Mencionadas informações foram trazidas às fls. 19/54 , constando na lauda de n.50 o
atual quadro societário e a informação de que a renovação da outorga de permissão encontra-se
em trâmite, para o decênio 2014 a 2024.

Documento assinado digitalmcnte pclo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MAURicIO JOSI~ DE MENDONÇA JIJNIOR em 24107/2017. com basc
na Lci 11.419 dc 19/12/2006.
A autenticidade dcste poderá ser verificada em http://www.lrfl.jlls.br/alltenticidade. mediante código 2574303R 16267.

Pág. 1/7

1111111111111111111111111111111111111111111
o () o 2

I 3 7 X 9 2 () I 7 4 O I

~

X I (,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TEÓFILO OTONI
Processo N° 0002137-89.2017.4.01.3816 - VARA ÚNICA DE TEÓFlLO OTONI
N" de registro e-CVD 00007.2017.000138] 6.2.00760/00033

É

O

relatório. Decido.

Inicialmente, pondero que a apreciação do pedido liminar será feito sob a ótica da
tutela provisória de urgência antecipada, insculpida no art. 300, do CPC, considerando que o
provimento liminar da tutela da evidência, a teor do comando inserto no parágrafo único do art.
311, do CPC, só é cabível quando o caso se amoldar aos incisos 11 e 111, deste artigo.
Não havendo tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante e
não sendo caso de pedido reipersecutório (incisos II e III do art. 311, do CPC), analiso o pedido de
tutela provisória como de urgência antecipada.
Nos termos do art. 300, do NCPC, a tutela provisória de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Esses elementos devem defluir dos próprios autos, e são essenciais para gerar a
certeza de que o provimento invocado está juridicamente resguardado e não cause dano
irreparável àquele contra quem se pede.
Na situação em debate, em sede cognição sumária, verifico que a requerida Rádio
Medina FM Ltda. recebeu em 15/08/2003, pelo Decreto Legislativo n. 539/2003, outorga de
permissão para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada na cidade de Medina/MG, conforme se vê às fls. 96, do Inquérito
Civil (IC) n. 1.22.000.001928/2016-64, apenso a estes autos.
Às fls. 95, do citado Inquérito Civil, percebo que o requerido Rodrigo Bastos de Castro
compõe o quadro societário da rádio, com 33.00% de participação (fls. 107, do IC), mesmo sendo
deputado federal pelo PSDB-MG, conforme fls. 53 do IC apenso.
Às fls. 6/7 do IC destaco que as quotas de capital da citada rádio foram declaradas
perante a Justiça Eleitoral, sendo, outrossim, informada a mesma composição pela União (fls. 50).
Dessa forma, em vista dos elementos de prova acima destacados, entendo que há
Documento assinado digitalmente pclo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MAURiCIO JOS1~ DE MENDONÇA JÚNIOR em 2410712017, com base
Lci 11.419 dc 19/1212006.
A autenticidade deste podcr<í ser verificada em http://www.trfl.jus.brlautenticidadc. mediante código 2574303R 162(,7.
n3
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probabilidade do direito invocado na petição inicial, tendo em vista que a participação do requerido
Rodrigo Bastos de Castro no quadro societário da rádio afronta diretamente o disposto no art. 54,
I, "a', da Constituição Federal:
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;
Não cuidou o parlamentar de se desvincular da rádio citada, a despeito da previsão
constitucional.
Havendo probabilidade do direito invocado na petição inicial, sobrelevo que a urgência
do provimento liminar, como assentado pelo MPF, mostra-se consubstanciada no risco de que
seja dada continuidade à exploração irregular de serviços de radiodifusão, em violação a preceitos
constitucionais.
Por oportuno, destaco caso semelhante:
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
CONSTITUiÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. 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 periculum in mora necessário para a
concessão da medida liminar pretendida. 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 Juízo a quo no sentido de que a
concessão da tutela liminar acabaria por cercear uma fonte de informação
e produtos culturais de conteúdo diversificado à população. 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
Documento assinado digitalmente peln(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MAURICIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR em 24/07/2017, com b"se
na Lei 11.419 de 19/12/2006.
A nlltenticidade deste poder'; ser verificada em http://www.trfl.jlls.br/nlltentieidade. mediante código 2574303R16267.
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beneplácito judicial à continuidade de uma ofensa contra a ordem
constitucional, base da existência do Estado Brasileiro. 3. Existe ao menos
uma norma constitucional (art. 54, I, "a") 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 jurídica de direito público, tampouco podem
nelas exercer funções remuneradas. 4. Trata-se de incompatibilidade
profissional cujo desiderato é resguardar a honorabilidade da elevadíssima
função parlamentar, regra tradicional em nosso constitucionalismo posto
que já era ventilada na Constituição de 1891 (arts. 23 e 24). Na
Constituição de 1946 o tema era tratado no art. 48, 11, "a", e na
Constituição de 1967 constava do art. 36. 5. O próprio STF já conheceu 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 vedação prevista no art. 54 da Constituição Federal
e no art. 38, § 1°, 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
forma de sobrevivência civilizada dentro do Estado Brasileiro, a
interlocutória agravada não pode subsistir, pois ela também está a
confrontar a Magna Carta. 7. Não há o que discutir: contra a Constituição
Federal não há "direitos adquiridos", nem flexibilizações, 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 fumus boni 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
prejudicados.
(AI 00028894320164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM
DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-D~'F3 Judicial 1 DATA:04/10/2016
.. FONTE_REPUBLlCACAO:.)
Trago ainda trecho de voto da Ministra Rosa Weber na AP 530, em que o Supremo
Tribunal Federal debruçou-se sobre a questão aqui discutida, inclusive sobre não enquadrar-se o
contrato em tela na exceção permitida na parte final do art. 54, I, "a", da Constituição da
República, acima citado:

Documcnto assinado digitalmcnte pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MAURíCIO JOSI~ DE MENDONÇA JÚNIOR cm 24/07/2017,
na Lci 11.419 de 19/12/2006.
A autentIcidade deste podcrá ser verifíeada em http://www.trfl.jlls.br/alltenticidade. mediante código 2574303R 162()7.
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Entendo que a concessão - ou a permissão - para a exploração de
serviços de radiodifusão a parlamentar ou a empresa dirigida ou
pertencente a parlamentar viola as proibições constitucionais e legais
acima examinadas. Em primeiro lugar, os incisos I, "a", e 11, "a", do art. 54
da Constituição. Não importa o nomen iuris pelo qual o serviço foi
repassado ao parlamentar ou à empresa por ele controlada, se concessão,
permissão ou autorização. Viola a proibição constitucional qualquer outorga
ao parlamentar de benefício extravagante por parte da Administração
Pública direta ou indireta. No caso, o serviço foi outorgado por meio de
instrumento denominado "contrato de adesão de permissão celebrado
entre a União e a empresa de Radiodifusão" (fls. 400-405).
Por outro lado, evidente é que este contrato não se enquadra na exceção
permitida na parte final do art. 54, I, "a", da Constituição Federal. A exceção
em questão visa a contemplar contratos por adesão ou de cláusulas
uniformes, cuja celebração jamais teria o condão de implicar qualquer
espécie de cooptação. Assim, por exemplo, contratos de fornecimento de
água e luz entre consumidor e empresa concessionária de serviços da
espécie. No presente feito, a obtenção da outorga por meio de prévia
licitação, na modalidade de técnica e preço, é suficiente para afastar
qualquer hipótese de enquadramento do contrato na exceção prevista.
Com efeito, no certame, os concorrentes apresentaram propostas
diferenciadas de técnica e de preço, sendo vitoriosa a empresa controlada
pelos acusados e desbancados quatro concorrentes. Os riscos de
manipulação do resultado para favorecimento de empresa controlada por
parlamentar ou os riscos de utilização pelo parlamentar de influência
indevida no certame são mais do que óbvios. O objetivo das
incompatibilidades do art. 54 consiste exatamente em prevenir riscos e
males da espécie. Não há como qualificar um contrato como por adesão ou
de cláusulas uniformes quando precedido por licitação, influindo essa na
variação de aspectos relevantes do pacto, como o preço e o objeto da
prestação. Em segundo lugar, se a empresa de radiodifusão for controlada
pelo parlamentar incide a proibição prevista no parágrafo único do art. 38
da Lei n° 4.117/1962. O que a lei pretendeu prevenir, como visto, foi a
perigosa reunião de poder político e controle sobre veículos de
comunicação de massa, com os riscos inerentes de abuso e desvio. Não
há como interpretar a lei no sentido de que voltada a quem realiza as
pequenas tarefas de gestão do cotidiano da empresa de radiodifusão,
olvidando-se do controlador do empreendimento.

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MAURíCIO JOSÉ DE MENDONÇA JUNIOR em 24/07/2017, com base
na Lci 11.419 dc 191\ 2/2006.
A autenticidade des1e poderá ser verificada em http://www.1rfl.jus.br/autenticidade. mediante código 2574303Rló2ó7.
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Outrossim, trecho de Decisão Monocrática do Relator Des. Ricardo Teixeira
do Valle Pereira, no AG 5026452-17.2017.404.0000, datado de 02/06/2017, da Terceira Turma do
Tribunal Regional Federal da 4a Região:

Finalmente, vejo caracterizada a urgência, apesar de a Rádio Nonoai se
encontrar em atividade há algum tempo.

Na medida em que um

parlamentar é seu sócio, o objetivo primordial da norma restritiva, que é o
de proteger a livre formação da opinião pública, pode ser a todo tempo
violado. A concessão da medida liminar se impõe. Todavia, ante a
defnitividade da medida proposta quanto à realização de nova licitação
para outorga da concessão, existindo o perigo da irreversibilidade, dado ao
caráter precário desta decisão, nesta parte o pedido não vai deferido. Ante
o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da tutela para
determinar a suspensão da execução do serviço de radiodifusão sonora da
ré Rádio Nonoai Ltda, bem como para proibir a União de conceder novas
outorgas de serviço de radiodifusão à ré RÁDIO NONOAI LTDA, ainda que
por intermédio de pessoas jurídicas das quais seja sócia, enquanto seu
quadro societário permanecer integrado por parlamentar. Intimem-se as
partes, sendo que a União, com urgência, a fim de que adote as
providências pertinentes ao cumprimento da medida liminar.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, defiro a tutela de urgência vindicada, e
determino à União Federal, pelos seus órgãos competentes, que proceda a imediata suspensão
de execução do serviço de radiodifusão sonora outorgado à Radio Medina FM Ltda - 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 a ser fixada por este Juízo (art. 11, da Lei 7.347/85).
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MAURíCIO JOSI~ DE MENDONÇA JÚNIOR em 14/07/2017. com basc
na Lci 11.419 dc 19/12/2006.
A autenticidade deste poder~ ser verificada em http://www.trfl..ills.br/alltenticidade. mediante código 2574.103R 16267.
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Confiro à União Federal o prazo de 72 horas para cumprimento desta decisão.

Caberá ao MPF a fiscalização da medida, podendo provocar a qualquer momento o
Juízo, em caso de inobservância, para que seja fixada a multa e adotadas outras providências
cabíveis.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, deixo de designar audiência de
conciliação/ mediação.
Citem-se os requeridos para, querendo, contestar a presente demanda, no prazo legal.
P.R.I.C.
Teófilo Otoni/MG, 24 de julho de 2017.

(Assinado Digitalmente)
Maurício José de Mendonça Júnior
Juiz Federal Substituto

Documcnto assinado digitalmente pclo(a) JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO MAURICIO JOSÉ DE MENDONÇA JÚNIOR cm 24/07/2017. com hase
na Lei' 1.419 de 19/12/2006.
A autenticidade desle poderá ser verificada em http://www.trfl.jus.br/autcnticidade. mediante código 2574303R 162(,7.
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Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Seção Judiciária de Minas Gerais
Processo:
Classe:
Vara:
Juiz:
Data de Autuação:
Distribuição:
Nº de volumes:
Assunto da Petição:
Observação:
Localização:

0008786-21.2017.4.01.3800
65 - Ação Civil Pública
22ª BELO HORIZONTE
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
16/02/2017
2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 17/02/2017
10078 - Radiodifusão

Movimentação
Data

Cod

Descrição
CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO
11/07/2017 13:37:54 135
CUMPRIDO
03/07/2017 14:45:04 135 CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL
31/05/201710:32:19 136 CITACAO ORDENADA
31/05/2017 10:31:47 179
29/05/2017 17:04:00 178
25/05/2017 13:46:43 154
19/05/2017 13:08:22 137
19/05/2017 13:08:12 220
12/05/2017 15:49:25 218

INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLICADO
DECISAO

MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA
INDEFERIDO AS TUTELAS DE
URGENCIA E EVIDENCIA

INTIMACAO NOTIFICACAO PELA IMPRENSA PUBLlCACAO
REMETIDA IMPRENSA DESPACHO
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DESPACHO
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO APRESENTADO
COMPROVANTE DE INTERPOSICAO
RECEBIDOS EM SECRETARIA

MCMM

CONFORME GUIA DE CARGA
INTERESSADOMPF DATA
DEVOLUÇÃ016052017 QTDE
FOLHAS536

28/03/2017 09:43:45 126 CARGA RETIRADOS MPF
23/03/2017
23/03/2017
20/03/2017
14/03/2017

11 :06:41
11:06:37
16:51:45
13:38:13

222
210
153
137

14/03/2017 13:38:11 184
14/03/2017 13:38:08 143
14/03/2017 09:40:08 218
14/03/201709:40:05 210
13/03/201712:12:24 218

Complemento

REMESSA ORDENADA MPF
PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO
DEVOLVIDOS C DECISAO LIMINAR INDEFERIDA
CONCLUSOS PARA DESPACHO
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO
DEVOLVIDO CUMPRIDO
DEFENSOR ADVOGADO CONSTITUI DO SUBSTITUIDO
ANOTADO
RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO
ORDINATORIO
PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO
RECEBIDOS EM SECRETARIA

CAD

CONFORME GUIA DE CARGA
INTERESSADOPU DATA
DEVOLUÇÃ013032017 QTDE
FOLHAS354

06/03/201709:34:58 126 CARGA RETIRADOS AGU
02/03/2017 14:57:54 222 REMESSA ORDENADA OUTROS ESPECIFICAR
INTIMACAO NOTIFICACAO POR OFICIAL MANDADO
02/03/2017 14:57:52 184
REMETIDO CENTRAL
23/02/2017 15:32:56 154 DEVOLVIDOS C DESPACHO

DETERMINADA A OITIVA DOS RÉUS
NO PRAZO DE 72 HORAS ART 2º DA
LEI 843792

21/02/201713:57:47 137 CONCLUSOS PARA DECISAO
21/02/201713:57:27 218 RECEBIDOS EM SECRETARIA
20/02/2017 14:00:52 223 REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO

DA DISTRIBUiÇÃO

~4/08/2017

1 de2

Consulta Processual Web

Data
Cod
Descrição
20/02/201714:00:47 170 INICIAL AUTUADA
17/02/2017 17:04:07 2
DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Complemento

Partes
Tipo
Advogado
Nome
Réu
UNIAO FEDERAL
Autor MINISTERIO PUBLICO FEDERAL PROCURADOR DA REPUBLlCA
JOSE SAD JUNIOR
RADIO ARCO IRIS LTDA
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CLlNHA
Réu
MATHEUS FELIPE SILVA DE PAULA

Publicação
Texto
1 Fls 537540 mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos2 As alegações de
29/05/2017 Despacho fls528531 serão analisadas oportunamente3 Publiquese a decisão de fls524527 e citemseEM
TEMPO FLS 5245271NDEFIRO AS TUTELAS DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA requerida
Data

104/08/2017

Tipo

2 de2
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PROCESSO 8786-21.2017.4.01.3800
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉUS: RÁDIO ARCO íRIS LTDA

e

UNIÃO FEDERAL

DECISÃO

(Em Inspeção)

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra a
Rádio Arco íris ltda. e União Federal, objetivando tutela provisória de urgência para que: (i) a
União seja obrigada a - por intermédio do Ministério das Comunicações e demais órgãos
competentes - determinar a suspensão da outorga do serviço de radiodifusão sonora da ré Rádio
Arco íris ltda; (ii) seja determinada à Rádio Arco íris ltda., pelo mesmo motivo, a obrigação de
interromper imediatamente a prestação do serviço de radiodifusão sonora objeto da outorga de
que é titular; (iii) seja determinado à União que não promova a renovação da outorga do serviço
de radiodifusão já concedido à ré Rádio Arco íris ltda.
Pede o Autor, ainda, seja concedida tutela provisória de evidência, caso assim se
entenda, com o objetivo de determinar as medidas anteriormente requeridas a título de tutela de
urgência, notadamente em caso de não apresentação de prova (pelas Rés) capaz de gerar dúvida
razoável, acerca das alegações constantes na inicial.
Narra a inicial, em síntese, que a Rádio Arco íris ltda., que desde 1995 utiliza o
nome fantasia "Jovem Pan 2", por ter em seu quadro societário, no período de 28/12/2010 a
21/09/2016, o Senador Aécio Neves da Cunha, violou, pelo período de quase seis anos, vedações
estabelecidas pela Constituição da República e legislação ordinária (art. 54, I, "a", e 11, "a" da CF/88,
e art. 38, parágrafo único, da Lei nº 4.117/1962).
Tais violações dizem respeito à proibição para deputados e senadores de celebrar
contrato com pessoa jurídica de direito público, e de serem proprietários,
ou manter
controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa
jurídica de direito público.
Documcnto assinado digitalmente pelota) JUIZ FEDERAL CARLOS ROBERTO DE CARVALHO em 20103/2017. com base na Lei 11.419 de

19112/2006.
A autenticidade deste poder<i ser verificada em http://www.trfl.jlls.br/alllenrieidade. mediante código 73R42753R0023R.
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Além disso, segundo o Autor, a permlssao outorgada à referida Rádio pelo
Decreto Legislativo nº 966/2003 expirou em fevereiro de 2007, não havendo, no processo
administrativo de outorga nº 29104.000287/1986-62, qualquer outro ato solicitando ou
promovendo sua renovação, encontrando-se a outorga vencida, portanto, há mais de 11 anos,
período superior ao de uma outorga completa de rádio permitida pela Constituição, que é de 10
anos.
E, mesmo após a retirada do Senador da República Aécio Neves da empresa, diz
o postulante que a Rádio Arco íris permanece sob o poder de controle de sua família, tendo como
acionistas sua mãe, a Sra. Inês Maria Neves Faria, e sua Irmã, a Sra. Andréa Neves da Cunha,
titulares, respectivamente, de 0,5% e 95% do capital social.
Sustenta, na inicial, que o serviço de radiodifusão é público e essencial para a
concretização de diversos preceitos fundamentais, consagrados em nossa ordem constitucional,
notadamente as liberdades de expressão, o direito à informação, a proteção da normalidade e
legitimidade das eleições, do exercício do mandato eletivo e os demais preceitos fundamentais
decorrentes do princípio democrático, conferindo a quem controla suas empresas permissionárias
enorme poder de influência, que pode ser desvirtuado, da situação ideal de servir ao bem comum,
seja ao favorecimento pessoal, seja à intimidação de desafetos.
Entende o Autor que a inobservância às condições da outorga impõe o
reconhecimento de sua invalidação jurídica, e que o afastamento formal do Senador, da Rádio, em
2016, não tem o condão de desfazer a duradoura situação de inconstitucionalidade, que perdurou
de 28/12/2010 a 21/09/2016.
Assevera ainda autor que, na Ação Penal 530, o STF, ao condenar um Deputado
Federal por falsificação do contrato social de empresa detentora de permissão para exploração de
serviço de radiodifusão sonora, teria firmado o entendimento de que os artigos 54, I, "a" e 54, li,
"a", da Constituição contêm proibição clara que impede deputados e senadores de serem sócios de
pessoas jurídicas titulares de concessão, permissão ou autorização. E, nesse mesmo sentido,
haveria diversos precedentes do TJSP e do TJ RS.
Por fim, discorre o Autor sobre a existência de inaceitável conflito de interesses,
na participação direta ou indireta de deputados e senadores como sócios ou associados de pessoas
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL CARLOS ROBERTO DE CARVALHO em 20/03/2017. com base na Lei 11.419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl.jus.br/autenticid..de. mediante código 73842753800238.
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jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão, uma vez que
potencialmente enfraquece a isenção e independência dos parlamentares federais, a quem foi
conferida, pela Constituição, a competência para apreciação de atos de outorga e de renovação de
concessões e permissões de serviço de radiodifusão, bem como, no exercício do poder legislativo,
a função de editar leis sobre radiodifusão (arts. 22, IV, e 223, §§ 1º, 2º e 3º).
No mérito, pede a condenação da União a promover o cancelamento da outorga
do serviço de radiodifusão sonora da ré Rádio Arco íris Ltda, reconhecendo-se, em decorrência do
descumprimento de suas condições, a invalidade da outorga, e impedindo-se sua renovação; a
condenação da União a realizar nova licitação para o serviço de radiodifusão outorgado à Rádio
Arco íris Ltda; e a condenação dessa Rádio a não mais operar na frequência que utiliza e a não
mais pleitear a renovação da respectiva outorga, nem tampouco postular novas
concessões/permissões/autorizações do serviço de radiodifusão sonora.
Os Réus, intimados a se manifestarem previamente sobre o pedido de liminar, no
prazo de 72 horas, trouxeram aos autos suas manifestações e documentos; a União pugnando pelo
indeferimento da liminar, ante a inexistência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, como também pela falta de probabilidade do direito, informando que há dois
requerimentos de renovação da outorga da rádio, pendentes de apreciação pelo Ministério das
Comunicações (fls. 355/369). Já a ré Rádio Arco íris pugna pelo indeferimento liminar da inicial ou
indeferimento das providências liminares (fls. 383/397).
Decido.

Segundo a sistemática instituída pelo Código de Processo Civil/2015, a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput).
Neste exame preliminar da lide, não encontro, na inicial, nenhum dos referidos
requisitos para determinar, liminarmente, a suspensão da outorga do serviço de radiodifusão
sonora de que é titular a Rádio Arco íris Ltda, a interrupção imediata da prestação do serviço de
radiodifusão sonora por essa ré, e a não renovação da outorga do serviço de radiodifusão.
No que concerne às alegações deduzidas na inicial, no sentido de que teria
expirado a permissão outorgada à Rádio pelo Decreto Legislativo nº 966/2003, em fevereiro de
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL CARLOS ROBERTO DE CARVALHO em 20/03/2017. com base na Lei 11.419 de
19112/2006.
A autenticidade deste poderá Ser verificada em htlp://www.trfl.jus.br/autenlicidade. mediante código 73R42753R0023R.
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2007, devo dizer que a União, em sua manifestação de fls. 355/369, aponta o recebimento da Nota
Informativa nQ 708/2017/SEI-TCTIC, em que a Secretaria de Radiodifusão do Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações informa que houve requerimentos da Rádio para a
renovação da outorga, que ainda não foram concluídos pelo Ministério (ver a Nota juntada às fls.
378/382).
Tais requerimentos teriam gerado a instauração dos Processos Administrativos
ns. 53000.096006/2006-34 e 01250.000275/2016-30, o primeiro, para renovação da outorga para
executar o serviço pelo decênio de 2007/2017; e o segundo, para renovação no decênio de
2017/2027.
Além disso, na referida Nota Informativa, consta que a Rádio pode funcionar em
caráter precário, até que haja conclusão pelo poder público, nos termos do Decreto nQ 88.066/83 e
Medida Provisória n Q 747/2016.
De fato, o art. 4Q, caput, do Decreto nQ 88.066/83, que regulamenta a renovação
das concessões outorgadas para exploração de serviços de radiodifusão de sons e imagens,
estabelece que, caso expirada a concessão ou a permissão, sem decisão do pedido de renovação, o
serviço poderá ser mantido, em caráter precário, verbis:
Decreto nQ 88.066/83:
Art 9 Q - Caso expire a concessão ou permissão, sem decisão sobre o pedido de
renovação, o serviço poderá ser mantido em funcionamento, em caráter
precário, excluída a hipótese do artigo 4 Q deste Decreto.

E, em 30/09/2016, foi editada a Medida Provisória nQ 747/2016, que altera a Lei
5.785, de 23 de junho de 1972, para dispor sobre o processo de renovação do prazo das
concessões e permissões dos serviços de radiodifusão, estabelecendo, também, que, caso expire a
outorga da radiodifusão, sem decisão sobre o pedido de renovação, o serviço será mantido em
funcionamento em caráter precário, mantendo-se as mesmas condições do serviço. É conferir:
nQ

Medida Provisória nQ 747, de 30/09/2016:

Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL CARLOS ROBERTO DE CARVALHO cm 20103/2017. com base na Lei 11.419 de
19/ 12/2006.
A autenticidade deste poderá ser verificada em http://www.trfl-ills.br/autenticidade. mediante código 73R42753R0023R.
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Art. 1º A Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 4º As entidades que desejarem a renovação do prazo de concessão ou
permissão de serviços de radiodifusão deverão dirigir requerimento ao órgão
competente do Poder Executivo durante os doze meses anteriores ao término do
respectivo prazo da outorga.
§ la Caso expire a outorga de radiodifusão, sem decisão sobre o pedido de
renovação, o serviço será mantido em funcionamento em caráter precário.
§ 2a As entidades, com o serviço em funcionamento em caráter precário,
mantêm as mesmas condições dele decorrentes.
§ 3~ As entidades que não apresentarem pedido de renovação no prazo previsto
no caput serão notificadas pelo órgão competente do Poder Executivo para que
se manifestem no prazo de noventa dias, contado da data da notificação.
§ 4~ Na hipótese de não serem observadas as exigências legais e regulamentares
afetas à renovação, o órgão competente do Poder Executivo se manifestará pela
perempção e a submeterá ao Congresso Nacional, na forma estabelecida no § 2º
do art. 223 da Constituição." (NR)

Assim, em sumário exame, uma vez formulados os requerimentos de renovação
da outorga pela Rádio Arco íris Ltda., por meio dos Processos Administrativos ns.
53000.096006/2006-34 e 01250.000275/2016-30, para os decênios de 2007/2017 e 2017/2027,
respectivamente, requerimentos esses que se encontram pendentes de análise pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, conforme informado pela União, o funcionamento
da Rádio deve ser mantido em caráter precário, nas mesmas condições em que lhe foi
outorgado, nos termos das normas precitadas.
Já no que diz respeito à alegada violação art. 54, I, "a", e 11, "a" da CF/88, quanto
à proibição, para Deputados e Senadores, de celebrar ou manter contrato com pessoa jurídica de
direito público, e de serem proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, o próprio Autor informa - e os
demais elementos dos autos o corroboram - que o Senador Aécio Neves da Cunha não integra
mais o quadro societário da Rádio Arco íris Ltda., cujo nome fantasia é a conhecida "Jovem Pan 2".
Documento assinado digitalmentc pclo(a) JUIZ FEDERAL CARLOS ROBERTO DE CARVALHO em 20/03/2017. com base na Lei 11.419 de
19/ J 2/2006.
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Tendo o Senador figurado como sócio da Rádio no período de 28/12/2010 a
21/09/2016, com a sua saída, a alegada irregularidade cessou.
Embora este Juízo reconheça o elevado mister desempenhado pelos prestadores
dos serviços públicos de radiodifusão sonora, na concretização de diversos preceitos fundamentais
para existência e aperfeiçoamento da democracia, não há na inicial a indicação de sequer um fato
que desabone os serviços prestados pela Rádio Arco íris Ltda. ao longo de seus 30 anos de
existência.
Além disso, a imposição das pretendidas suspensão da outorga do serviço de
radiodifusão sonora e interrupção imediata da prestação desse serviço pela Rádio Arco íris Ltda.,
por certo, acarretaria para essa ré sérias dificuldades, com a possibilidade inclusive de falência do
empreendimento, além de privar seus ouvintes, de maneira abrupta, do serviço público oferecido,
o qual, em si, ou seja, o serviço propriamente oferecido, convém repisar, não foi questionado pelo
autor, que não alega a ocorrência em concreto de qualquer má utilização ou desvirtuação do
serviço público de comunicação ou da liberdade de imprensa.
Nessa senda, releva acrescentar, por pertinente, que a Rádio informa, em sua
manifestação de fls. 383/397, que não possui noticiário local próprio, sendo o noticiário nacional
retransmitido da Rádio Panamericana S/A (Jovem Pan SP), que o produz e gera desde 1995,
conforme contrato de afiliação firmado entre ambas as rádios.
Em que pese a existência de jurisprudência (em especial a AP/STF nº 530)
afirmando que os artigos 54, I, "a" e 54, 11, "a", da Constituição contêm proibição clara que impede
Deputados e Senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão, permissão ou
autorização, na hipótese em exame, o Senador Aécio Neves da Cunha já se retirou da sociedade,
cessando assim, a alegada irregularidade.
Diante desse quadro, não vislumbro, após a cessação da alegada irregularidade 
isso sem entrar, no momento, por desnecessário, no seu mérito -, situação de especial risco ou
gravidade, que justifique o deferimento da liminar pleiteada.
Pelo contrário, segundo as razões já expendidas, o grave risco existe é para a
Rádio, seus funcionários, anunciantes e ouvintes, em caso de deferimento da liminar, com a
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL CARLOS ROBERTO DE CARVALHO em 20/03/2017, com base na Lci 11.419 de
19/12/2006.
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interrupção abrupta de seus serviços e proibição de renovação da outorga.
Nesses argumentos, INDEFIRO AS TUTELAS DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA
requeridas.

Publique-se, intimem-se e citem-se.
Belo Horizonte, 20 de março de 2017.
Carlos Roberto de Carvalho
Juiz Federal da 22ª Vara
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Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Seção Judiciária do Pará
Processo:
Classe:
Vara:
Juiz:
Data de Autuação:
Distribuição:
N!! de volumes:
Assunto da Petição:
Observação:
Localização:

0027000-85.2 O16.4. O1. 3900
65 - Ação Civil Pública
1ª BELÉM
CLÁUDIO HENRIQUE FONSECA DE PINA
22/09/2016
2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 23/09/2016
10078 - Radiodifusão
REQUER LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SERViÇO DE RADIO DIFUSÃO SONORA DE
BEIJA FLOR RADIO DIFUSÃO LTDA PP 123000001298201691
SEPOD 61 - SEPOD 61 MINUTAR DESPACHOATO

Movimentação
Data
06/07/201715:52:14
06/07/201715:51:39
06/07/201715:51:11
08/06/2017 12:47:33

Cod
228
128
128
218

Descrição
RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA
CARTA PRECATÓRIA JUNTADA
CARTA PRECATaRIA DEVOLVIDA PELO DEPRECADO
RECEBIDOS EM SECRETARIA

28/04/2017 11:32:20 126 CARGA RETIRADOS AGU
20/04/2017 18:08:43 218
20/04/201717:16:46 128
18/04/2017 16:09:07 128
18/04/2017 16:03:26
21/02/201718:57:43
20/02/2017 13:40:33
15/02/2017 18:54:27

154
137
210
218

RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO
ORDINATORIO
CARTA PRECATORIA EXPEDIDA
CARTA PRECATORIA ORDENADA EXPEDICAO
AGUARDANDO ATO
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DECISAO
PETICAO OFICIO DOCUMENTO jUNTADOO
RECEBIDOS EM SECRETARIA

10/02/201708:54:54 126 CARGA RETIRADOS AGU
01/02/2017 15:00:00
01/02/2017 14:59:00
28/10/2016 17:41:16
28/10/2016 17:41:07
23/09/2016 12:30:46
23/09/2016 12 :30:41
23/09/201609:54:07

222
154
137
218
223
170
2

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

Partes
Tipo

Nome

Autor MINISTERIO PUBLICO FEDERALPA
Réu
Réu
Réu

UNIAO FEDERAL
BEIJA FLOR RADIODIFUSAO LTDA EPP
LUIZ GIONILSON PINHEIRO BORGES

Advogado
MELlNA TOSTES HABER
PATRICK MENEZES COLARES
MELlZA ALVES BARBOSA PESSOA
NAYANA FADUL DA SILVA

Complemento

I

INTERESSADOAGU DATA
DEVOLUÇÃ012062017

1876 DATA DEVOLUÇÃ020052017
CITAR COM URGÊNCIA OS RÉUS
CITAR COM URGÊNCIA OS RÉUS

INTERESSADOAGU DATA
DEVOLUÇÃ015022017
AGU

I

I

Consulta Processual Web

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Seção Judiciária do Pará
0026999-03,2 O16.4. O1,3900
65 - Ação Civil Pública
5ª BELÉM

Processo:
Classe:
Vara:
Juíza:
Data de Autuação:
Distribuição:
N!! de volumes:
Assunto da Petição:

MARIANA GARCIA CUNHA

22/09/2016
2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 23/09/2016
10078 - Radiodifusão
REQUER LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SERViÇO DE RADIO DIFUSÃO SONORA DE
RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISÃO LTDA E SITEMA CLUBE DO PARÁ DE COMUNICAÇÃO
LTDA PP 123000001298201691

Observação:
Localização:

Movimentação
Data

Cod

28/04/2017 11:49:48
06/04/2017 11:23:45
24/03/201710:57:42
14/03/2017 16:01:03
14/03/2017 15:04:23
18/01/2017 17:56:26
18/01/2017 17:56:21
12/01/2017 12:17:51
28/11/2016 10:50:34
27/10/2016 09: 18:35
24/10/2016 13:04:15
24/10/2016 11:41:08
24/10/2016 11:41:06
21/10/2016 13:07:44
14/10/2016 13:07:34
29/09/2016 10:46:22
23/09/2016 13:32:15
23/09/2016 12:30:46
23/09/2016 12:30:41
23/09/201610:10:50

210
218
126
185
218
135
135
228
218
126
185
135
135
135
154
137
218
223
170
2

Descrição

Complemento

PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO
RECEBIDOS EM SECRETARIA

DOIS VOLUMES E 269 FLS

CARGA RETIRADOS MPF

INTERESSADOMPF

INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA MPF
RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO
CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO
CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO NAO CUMPRIDO
RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA
RECEBIDOS EM SECRETARIA
CARGA RETIRADOS AGU

DOIS VOLUMES E 205 FLS
INTERESSADOAGU

INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU
CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL
CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO
CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DESPACHO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO
INICIAL AUTUADA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Partes
Tipo

Nome

Autor MINISTERIO PUBLICO FEDERALPA
Réu
Réu
Réu
Réu
Réu

UNIAO FEDERAL
SISTEMA CLUBE DO PARA DE COMUNICACAO LTDA ME
RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA
ELCIONE THEREZINHA ZAHLUTH BARBALHO
JADER FONTENELLE BARBALHO

Advogado
MELlNA TOSTES HABER
PATRICK MENEZES COLARES
MELlZA ALVES BARBOSA PESSOA
NAYANA FADUL DA SILVA

Consulta Processual Web

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Seção Judiciária do Pará
Processo:
Classe:
Vara:
Juiz:
Data de Autuação:
Distribuição:
N!! de volumes:
Assunto da Petição:

0027002 -5 5.2 O16.4. O1. 3900
65 - Ação Civil Pública
5ª BELÉM
JORGE FERRAZ DE OLIVEIRA JUNIOR

22/09/2016
2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 23/09/2016
10078 - Radiodifusão
REQUER LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SERViÇO DE RADIO DIFUSÃO SONORA DE
BELEM RADIO DIFUSÃO LTDA PP 123000001298201691

Observação:
Localização:

Movimentação
Data

Cod

28/04/2017 11:49:48
06/04/2017 11:23:45
24/03/2017 10:57:42
14/03/2017 16:01:03
14/03/2017 15:05:56
18/01/2017 11:42:12
18/01/2017 11:42:07
10/01/2017 19:30:10
01/12/2016 16:48:54
27/10/201609:18:35
24/10/201613:04:15
24/10/2016 11:41:08
24/10/2016 11:41:06
21/10/201613:12:56
14/10/2016 13: 12:46
29/09/2016 18:06:13
23/09/201613:32:15
23/09/2016 12:30:46
23/09/2016 12:30:41
23/09/2016 10:26:42

210
218
126
185
218
135
135
228
218
126
185
135
135
135
154
137
218
223
170
2

Descrição
RECEBIDOS EM SECRETARIA

DOIS VOLUMES E 251 FLS

CARGA RETIRADOS MPF

INTERESSADOMPF

INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA MPF
RECEBIDOS PELO DIRETOR SECRETARIA PARA ATO ORDINATORIO
CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO
CITACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO NAO CUMPRIDO
RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA
RECEBIDOS EM SECRETARIA

DOIS VOLUMES E 219 FLS

CARGA RETIRADOS AGU

INTERESSADOAGU

INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU
CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL
CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO
CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DESPACHO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO
INICIAL AUTUADA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Partes
Tipo

Nome

Complemento

PETICAO OFICIO DOCUMENTO JUNTADOO

Advogado

MELlNA TOSTES HABER
PATRICK MENEZES COLARES
Autor MINISTERIO PUBLICO FEDERALPA
MELlNA ALVES BARBOSA PESSOA
NAYANA FADUL DA SILVA
Réu
UNIAO FEDERAL
Réu
BELEM RADIO DIFUSAO LTDA
Réu JADER FONTENELLE BARBALHO

Consulta Processual Web

Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Seção Judiciária do Pará
Processo:
Classe:
Vara:
Juíza:
Data de Autuação:
Distribuição:
N!! de volumes:
Assunto da Petição:
Observação:
Localização:

0027001-70.2016.4.01.3900

65 - Ação Civil Pública
5ª BELÉM
MARIANA GARCIA CUNHA
22/09/2016

2 - DISTRIBUICAO AUTOMATICA - 23/09/2016
10078 - Radiodifusão
REQUER LIMINAR PARA SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE SERViÇO DE RADIO DIFUSÃO SONORA DE
CARAJÁS FM LTDA PP 123000001298201691
038-5 - 385

Movimentação
Data
Cod
Descrição
23/05/201709:43:50 225 REPLICA APRESENTADA
15/05/2017 14:32:01 218 RECEBIDOS EM SECRETARIA
24/03/2017 10:57:42
13/03/201717:43:12
13/03/201717:42:32
16/02/2017 14:40:41
18/01/2017 11:27:57
10101/201719:28:00
01/12/2016 16:48:54
27/10/201609:18:35
24/10/2016 13:04:15
24/10/201611:41:08

24/10/2016 11:41:06
21/10/2016 13:09:22
14/10/201613:09:10
30109/2016 14:52:16
23/09/2016 13:32:15

23/09/2016 12:30:46
23/09/201612:30:41

23/09/201610:19:50

126
185
225
228
135
228
218
126
185
135
135
135
154
137
218
223
170
2

CARGA RETIRADOS MPF
INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA MPF
REPLICA ORDENADA INTIMACAO PARA APRESENTACAO
RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA
ClTACAO POR OFICIAL MANDADO DEVOLVIDO CUMPRIDO

INTIMACAO NOTIFICACAO VISTA ORDENADA AGU
CITACAO POR OFICIAL MANDADO REMETIDO CENTRAL
CITACAO POR OFICIAL MANDADO EXPEDIDO
CITACAO POR OFICIAL AGUARDANDO EXPEDICAO MANDADO
DEVOLVIDOS C DESPACHO
CONCLUSOS PARA DESPACHO
RECEBIDOS EM SECRETARIA
REMETIDOS VARA PELA DISTRIBUICAO
INICIAL AUTUADA
DISTRIBUICAO AUTOMATICA

Nome

Autor MINISTERIO PUBLICO FEDERALPA
Réu
Réu
Réu

DOIS VOLUMES E 312 FLS
INTERESSADOMPF

RESPOSTA CONTESTACAO IMPUGNACAO APRESENTADA
RECEBIDOS EM SECRETARIA
CARGA RETIRADOS AGU

Partes
Tipo

Complemento

UNIAO FEDERAL
CARAJAS FM LIMITADA
ELC/ONE THEREZII'JHA ZAHLUTH BARBALHO

Advogado
NAYANA FADUL DA SILVA
MELlNA TOSTES HABER
PATRICK MENEZES COLARES
MELlZA ALVES BARBOSA PESSOA

DOIS VOLUMES E 219 FLS
INTERESSADOAGU

04/08/2017

:: Portal da Justiça Federal da 4" Região ::

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 5074876-67.2016.4.04.7100 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - RS)
Data de autuação: 04/11/2016 13:42:50
Tutela: Deferida
Juiz: ANA MARIA WICKERT THEISEN
Órgão Julgador: Juízo Substituto da 10 a VF de Porto Alegre
Situação: MOVIMENTO-AGUARDA SENTENÇA
Justiça gratuita: Não requerida
Valor da causa: 10000.00
Intervenção MP: Não
Competência: Cível
Assuntos:
1. Comunicação Social

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: RADIO NONOAI LTOA.
RÉU: JOAO RODRIGUES

Nome:
Nome:
Nome:
Nome:
Nome:
Nome:
Nome:
Nome:

FABIANO DE MORAES (Procurador do AUTOR)
DIEGO TATSCH (Procurador do RÉU)
Anderson Rodrigo Gusberti (Advogado do RÉU)
Alexandre Schubert Curvelo (Advogado do RÉU)
ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI (Advogado do RÉU)
Anderson Rodrigo Gusberti (Advogado do RÉU)
Alexandre Schubert Curvelo (Advogado do RÉU)
ALEXANDRE CORREA DA CAMARA PASQUALINI (Advogado do RÉU)

N° 5011145-23.2017.4.04.0000 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - l'RF)
N° 5026452-17.2017.4.04.0000 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - TRF)
Clique aqui para ver os processos relacionados no TRF4

26/07/201711:43 - 76. Autos com Juiz para Sentença
26/07/201701:06 - 75. Decurso de Prazo Refer. aos Eventos: 67 e 68
18/07/2017 13:41 - 74. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 69 - CIÊNCIA, COM RENÚNCIA
AO PRAZO
02/07/2017 23:59 - 73. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. aos Eventos: 67, 68 e 69
26/06/2017 18:06 - 72. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 70 - CIÊNCIA, COM RENÚNCIA
AO PRAZO
26/06/2017 18:06 - 71. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 70
22/06/2017 15:49 - 70. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (RÉU - UNIÃO 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO) Prazo: 10 dias Data final: 11/07/201723:59:59
22/06/2017 15:49 - 69. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (AUTOR 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) Prazo: 10 dias Data final: 18/07/201723:59:59
22/06/2017 15:49 - 68. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (RÉU - RADIO
NONOAI LTDA.) Prazo: 15 dias Data final: 25/07/201723:59:59
22/06/2017 15:49 - 67. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (RÉU - JOAO
RODRIGUES) Prazo: 15 dias Data final: 25/07/201723:59:59
22/06/2017 15:49 - 66. Despacho/Decisão - Determina Intimação - DESPADEC1@
22/06/2017 15:02 - 65. Comunicação Eletrônica Recebida Decisão proferida em Agravo de Instrumento
Número: 50264521720174040000/TRF
21/06/2017 10:54 - 64. Autos com Juiz para Despacho/Decisão
19/06/2017 19:47 - 63. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. aos Eventos: 55 e 54 - PETIÇÃO - PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO
07/06/2017 10:43 - 62. Comunicação Eletrônica Recebida Decisão proferida em Agravo de Instrumento
Número: 50264521720174040000/TRF
01/06/201709:17 - 61. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 54
01/06/201709:17 - 60. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 55
29/05/2017 18:35 - 59. Distribuído Agravo de Instrumento Número: 50264521720174040000/TRF
https://www2.trf4.jus.br/trf4/infra/lnfralmpressao.php?div=divConteudo
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25/05/2017 19:58 - 58. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 56 - CIÊNCIA, COM RENÚNCIA
AO PRAZO

25/05/2017 19:58 - 57. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 56
22/05/2017 19:26 - 56. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (RÉU - UNIÃO 
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO) Prazo: 15 dias Data final: 19/06/201723:59:59
22/05/2017 19:26 - 55. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (RÉU - RADIO
NONOAI LTDA.) Prazo: 15 dias Data final: 26/06/201723:59:59
22/05/2017 19:26 - 54. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (RÉU - JOAO
RODRIGUES) Prazo: 15 dias Data final: 26/06/2017 23: 59: 59

22/05/2017
22/05/2017
15/05/2017
27/04/2017

19:26
19:25
10:37
12:20

il

-

53. Despacho/Decisão - Determina Intimação - DESPADECl
52. Autos com Juiz para Despacho/Decisão
51. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 46 - PETIÇÃO
50. Comunicação Eletrônica Recebida Baixado Agravo de Instrumento Número:
50111452320174040000/TRF
25/04/201701:08 - 49. Decurso de Prazo Refer. aos Eventos: 37 e 38
20/04/2017 23:59 - 48. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 46
19/04/2017 16:08 - 47. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 33 - PETIÇÃO
10/04/2017 18:05 - 46. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (AUTOR 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) Prazo: 15 dias Data final: 23/05/2017 23:59:59
45. Despacho/Decisão - Determina Intimação - DESPADEC1~J
44. Autos com Juiz para Despacho/Decisão
43. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - PETIÇÃO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
42. Comunicação Eletrônica Recebida Decisão proferida em Agravo de Instrumento
Número: 50111452320 174040000/TRF
04/04/201708:18 - 41. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - PETIÇÃO
26/03/201723:59 - 40. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. aos Eventos: 37 e 38
21/03/2017 17:24 - 39. Distribuído Agravo de Instrumento Número: 50111452320174040000/TRF
16/03/2017 10:45 - 38. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada (RÉU - RADIO NONOAI LTDA.) Prazo: 15
dias Data final: 24/04/201723:59:59
16/03/2017 10:45 - 37. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada (RÉU - JOAO RODRIGUES) Prazo: 15 dias
Data final: 24/04/201723:59:59

10/04/2017 18:05
07/04/201716:04
06/04/2017 11:58
05/04/2017 13:38

-

16/03/2017
15/03/2017
14/03/2017
14/03/2017

-

10:43
16:14
15:17
11:22

36.
35.
34.
33.
UNIÃO - ADVOCACIA GERAL

iJ

Lavrada Certidão - CERTl
PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - PETIÇÃO
Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 33
Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão URGENTE (RÉU 
DA UNIÃO) Prazo: 35 dias Data final: 19/04/201723:59:59

14/03/2017 11:22 - 32. Ato Ordinatório - ATOORDl21
13/03/2017 15:36 - 31. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 25 - CIÊNCIA, COM RENÚNCIA
AO PRAZO

11/03/2017 23:59
11/03/201701:15
10/03/2017 17:28
02/03/2017 14:09
01/03/2017 13:19

-

30. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 25
29. Decurso de Prazo Refer. ao Evento: 26
28. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - PETIÇÃO
27. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 26
26. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão URGENTE (RÉU 
UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO) Prazo: 5 dias Data final: 10/03/2017 23:59:59
01/03/2017 13:19 - 25. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada - Despacho/Decisão (AUTOR 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL) Prazo: 5 dias Data final: 21/03/201723:59:59
24. Despacho/Decisão - Liminar/Antecipação de Tutela Deferida - DESPADEC1~
23. Autos com Juiz para Despacho/Decisão
22. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - PROCURAÇÃO
21. Juntada - Carta Ordem/Precatória/Rogatória Cumprida
20. Juntada - Carta Ordem/Precatória/Rogatória Cumprida
19. Juntada - Carta Ordem/Precatória/Rogatória Cumprida
18. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 4 - CONTESTAÇÃO
17. Juntado(a)
16. Juntado(a)
15. Expedido Carta Ordem/Precatória/Rogatória
14. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 11 - PETIÇÃO
13. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 11
12. Citação Eletrônica - Confirmada Refer. ao Evento: 4
11. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada (AUTOR - MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL) Prazo: 15 dias Data final: 24/01/201723:59:59

01/03/2017 12:57
24/02/2017 11 :03
21/02/2017 10:05
20/02/2017 16:11
27/01/2017 19:29
26/01/2017 13:29
20/01/2017 16:19
19/01/2017 13:48
19/12/2016 20:40
19/12/2016 15:26
19/12/2016 13:41
26/11/201623:59
17/11/2016 23:59
16/11/2016 11:48

-

16/11/2016 11:48 - 10. Ato Ordinatório - ATOORD1~
11/11/2016 17:01 - 9. Juntado - Mandado Não Cumprido RSPOA10-2016/1664993
(JOAO RODRIGUES)
OBS: Negativa de Endereço
11/11/2016 14:12 - 8. Mandado/Ofício Distribuído para Oficial de Justiça RSPOA10-2016/01664993
10/11/201616:54 - 7. Juntado(a)
https:i/www2.trf4.jus.br/trf4Iinfra/lnfralmpressao.php?div=divConteudo
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08/11/2016 16:59 - 6. Expedido Carta Ordem/Precatória/Rogatória
08/11/2016 16:47 - 5. Expedido Mandado RSPOA10-2016/01664993
(JOAO RODRIGUES)
Central de Mandados de Destino: SCFLPCEMAN
07/11/2016 14:40 - 4. Citação Eletrônica - Expedida/Certificada (RÉU - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA
UNIÃO) Prazo: 30 dias Data final: 06/02/2017 23:59:59

04/11/2016 18:39 - 3. Despacho/Decisão - Determina Intimação - DESPADEC11iJ
04/11/2016 15:13 - 2. Autos com Juiz para Despacho/Decisão
04/11/2016 13:42 - 1. Distribuição/Atribuição Ordinária por sorteio eletrônico

https:llwww2.trf4.jus.brltrf4Iinfrallnfralmpressao .php?div=divConteudo
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
10a Vara Federal de Porto Alegre
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° S074876-67.2016.4.04.7100/RS
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: RADJO NONOAl LTDA.
RÉU: JOAO RODRIGUES

DESPACHO/DECISÃO

o

Ministério Público Federal aJUlza a presente ação civil pública
contra a União Federal, a Rádio Nonoai Ltda e João Rodrigues, objetivando o
cancelamento (ou a não renovação) da concessão/permissão/autorização do serviço
de radiofusão sonora outorgado à ré Rádio Nonoai Ltda, em razão de JOÃO
RODRIGUES, titular de mandato eletivo de Deputado Federal, figurar em seu
quadro societário, em desconformidade com a Constituição Federal.
Alega que o art. 54, inciso I, "a", da Constituição Federal proíbe a
participação de congressistas como sócios ou associados de pessoas jurídicas
prestadoras de serviço público de radiofusão, seja porque veda aos deputados e
senadores a celebração (ou manutenção) de contrato com empresa concessionária
de serviço público, seja porque veda a celebração (ou manutenção) de contrato
com pessoa jurídica de direito público.
Em sede de antecipação de tutela, pretende a suspensão da execução
do serviço de radiodifusão sonora da corré Rádio Nonoai Ltda e que a União se
abstenha de conceder novas outorgas do serviço de radiodifusão à corré.
Os réus foram citados. Vindas as contestações, VIeram os autos
conclusos para exame do pedido de antecipação da tutela.
Decido.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação penal AP 530,
debmçou-se sobre a questão aqui discutida. Extraio do voto da relatora Ministra
Rosa Weber o seguinte trecho:
"0 art. 54, J, "a" e JI, "a ", da Constituição Federal dispõe:
"Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
/- desde a expedição do dljJ!oma:
https:lleproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711488378564262651308359064793&evento=7114883..
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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;
(..)
Jl - desde a posse:

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de
favor decorrente de contrato com pessoa jurídíca de direito público. ou
nela exercerfunção remunerada;
(.·r

As proibições do art. 54, ditas incompatibilidades parlamentares, têm longa
tradição no nosso Direito.
Já estavam presentes nos arts. 32 e 33 da Constituição Imperial e nos arts. 23 e
24 da Constituição Republicana de 1891. A partir da Constituição de 1934, as
incompatibilidades assumiram redação semelhante à atual, como se verifica no
art. 33 daquela Carta, no art. 44 da de 1937, no art. 48 da de 1946,110 art. 36 da
de 1967 e art. 34 da de 1969.
As incompatibilidades servem a bons propósitos. Primeiro, garantem o exercício
independente do mandato parfamentm; d[ficultando a cooptaçào de deputados e
senadores pelo Poder Executivo, dele não podendo obter benesses ou favores.
Segundo, têm efeito moralizador pois obstam que o parlamentm; utilizando seu
prestígio, busque tais benesses efavores.
Acerca desses propósitos, transcrevo comentário do eminente Carlos Maximiliano
sobre as incompatibilidades da primeira Carta Republicana:
"A incompatibilidade, adotada nos países de governo parlamentw; ainda
mais se impõe sob o regime presidencial. É um daqueles freios e
contrapesos que caracterizam o sistema vigente. Corolário da doutrina de
Montesquieu, não permite que se acumulem funções de dois dentre os três
poderes constitucionais. Tira ao Executivo um instrumento de predomínio,
impedindo de acenar a legisladores altivos com as honras e investiduras
rendosas, e excluindo das deliberações do Congresso a influência oficial
daqueles que dependem diretamente do Chefe de Estado. Arranca aos
poderosos uma arma de corrupção, outorga ao parlamento mais um
penhor de independência, assegura ao aparelho governamental uma
garantia da divisão do trabalho. Em defesa do princípio na Convenção de
Philadelphia e apoiando Mason em caloroso debate. Pinckeny afirmou
advogar a causa da própria honra do Congresso e seguir a política dos
romanos que faziam do templo da virtude caminho para o templo da
fama. " (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de
1891. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005, Coleção
história constitucional brasileira, edição original de 1918, p. 309-310)
Como mencionado pelo ilustre Ministro. não se trata de criação brasileira.
Diversos outros países adotam, em seus textos legais, incompatibilidades
parlamentares específicas, com perfis variados.
Sobre a incompatibilidade em questão, a de contratar com o Poder Público,
leciona Pinto Ferreira sobre algumas regras vigentes em outros países:
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"Na Inglaterra, por exemplo, a pessoa beneficiária desse contrato, direta
ou indiretamente, através de contratos passados com os comissários da
tesouraria, da marinha, do reabastecimento etc., torna-se inelegível. De
envolta com essa proibição, vigora ainda um outro método: de acordo com
uma lei de Jorge III, de 1782, toda pessoa que tenha contratado com o
Estado não pode ser membro da Câmara dos Comuns, sob pena de multa
de 500 libras para cada voto emitido. A multa revém para o denunciadOt:
Há exemplos históricos disto: em 1913 um membro da Câmara dos
Comuns contratou com o secretário de Estado, para a Índia, certo
fornecimento, mas foi denunciado por haver pronunciado noventa e três
votos, dele se reclamando uma multa de 1.750.000 francos. Um comitê
especial declarou que a multa seria aplicada, reduzindo-a a 325. ()OO
Fancos, correspondentes a vinte e seis votos, em favor do denunciante.
Posteriormente, o Parlamento votou um Bill de Indenidade beneficiando o
deputado.
Na França, a Lei eleitoral de 1849 (art. 81) proibia que o representante ou
parlamentar mantivesse contrato de fornecimento com o Estado, sob pena
de ser considerado demissionário. Conquanto a Lei de 1875 não regulasse
o assunto, alguns diplomas legais particulares fizeram aplicação desse
pensamento.
Na Constituição da Colômbia de 1936 (art. 30), são inelegíveis todos os
cidadãos que na época da eleição ou seis meses antes tenham tratado de
negócios com o Estado, em seu próprio interesse ou no de outras pessoas,
exceto as instituições oficiais.
Alguns States norte-americanos também se orientam assim. No Nebraska,
qualquer pessoa interessada em contrato com o Estado, ainda não
terminado, não pode ser deputado ou senador. No Delaware, o mesmo
ocorre a qualquer pessoa obrigada por contrato para com o exército ou a
marinha.
(...)

No Canadá, uma lei de 1927 tornou inelegíveis aqueles que empreendem
ou executam, direta ou indiretamente, contratos de fornecimento com o
governo. Tais pessoas são inelegíveis. Se, inelegíveis, vierem entretanto a
ocupar uma cadeira no Parlamento, e, eleitas, contratarem com o governo,
recebem uma multa de 200 dólares por sessão que tenham votado. Sof;-em
também a pena da perda do mandato.
Verifica-se, destarte, no direito comparado a eficácia do princípio da
incompatibilidade. Geralmente deputados e senadores não podem
contratar com as autoridades públicas. e o exercício do seu mandato torna
se incompatível com determinadas ocupações privadas, onde exista a
subvenção do Estado ou da autoridade pública sob qualquer forma. A
extensão da incompatibilidade varia de país a país, mas a tendência é para
garantir a independência do parlamentar em face de um possível suborno
do Executivo. " (FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição brasileira.
São Paulo: Saraiva, 1992,1'01.3, p. 19-20)
A proibição de contratar não inclui os denominados contratos por adesão ou de
cláusulas uniformes, por exelnplo, a contratação pelo parlamentar de serviços
públicos de água e luz, pois, na hipótese, ausente o risco de favorecimento
indevido.
[. . .}
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Democracia não consiste apenas na submissão dos governantes a aprovação em
sufi-ágios periódicos. Sem que haja liberdade de expressão e de crítica às
políticas públicas, direito à informação e ampla possibilidade de debate de todos
os temas relevantes para a formação da opinião pública. não há l'erdadeira
democracia.
Há certo consenso de que em um regime democrático deve ser ampla a liberdade
de expressão. a de comunicação e os direitos de Í/?formação e de participação.
Assiste razão àqueles que entendem merecer proteção jurídica especial essas
liberdades, essenciais à livreformação da opinião pública e aofuncionamento da
democracia.
A Constituição brasileira foi pródiga em garanti-las. protegendo-as em diversos
dispositivos (art. 5. ~ IV, IX XXXIII. LXXIJ. arts. 14. 15. 215 e 220).
A proteção da liberdade de expressão e dos direitos à informaçào e de
participação não se limita necessariamente a coibir intervenções estatais.
Por exemplo, no campo das comunicações de massa, as cortes não podem ignorar
a necessidade de alguma regulação e controle estatal. Afinal, citando Alexandre
Ditzel Faraco:
"o espaço público de diálogo e interação numa democracia complexa está
significativamente baseado nos meios de comunicação social de massa, os
quais viabilizam o acesso a il?formações de uma forma coerente e
organizada, permitem a disseminação de idéias e visões de mundo com
uma abrangência que, em geral, não tem como ser replicada através de
outros processos de comunicação. além de possibilitar o desenvolvimento
de um referencial comum que agrega pessoas sem qualquer espécie de
vínculo ou relação. " (FARACO, Alexandre Dit::el. Democracia e regulação
das redes eletrônicas de comunicaçào: Rádio, televisão e internet. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2009. p. 39)
Para garantir esse espaço livre para o debate público, não é suficiente coibir a
censura, mas é necessário igualmente evitar distorções provenientes de indevido
uso do poder econômico ou político.
Será válida a regulação e controle desde que persiga não a censura, mas sim a
livre formação da opinião pública. ou seja. o objetivo deve ser aformação de um
espaço público e aberto para o livre debate e intercâmbio do pensamento. da
criação, da expressão e da informação.
Nessa perspectiva é que deve ser entendida a proibição especíjica de que
parlamentares detenham o controle sobre empresas de comunicação. como de
radiodifúsào.
Há um risco óbvio na concentração de poder político com controle sobre meios
de comunicação de massa.
Sem a proibição, haveria um risco de que o veículo de comunicação, ao invés de
servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em beneficio do
parlamentar, detUlpando a esfera do discurso público.
Dependendo ainda a concessão. a permissão ou a autorização para a exploração
do serviço de comunicação de massa, de aprovação do Congresso. como prevê o
art. 223. §l': da Constituição Federal, haveria igualmente um risco de desvio nas
outOlgas, concentrando-as nas mãos de poucos e prevenindo que adversários
politicos dos parlamentares lograssem o mesmo acesso.
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A regulação e o controle pelo poder público dos serviços de radiodifusào são
legítimos devido à necessidade de se organizar a utilização do espectro de
radiofi-equência. Entretanto, o objetivo de tal regulação e controle deve ser
apenas democratizar o acesso e a utilização igual desse recurso limitado.
promovendo o pluralismo político e cultural, o que é compatível com a liberdade
de expressão e de il?formação.
l1!felizmente, o exercício da competência atribuída ao COllgresso e ao Executivo
de outorga dos serviços de radiodifusão sonora tem sqfrido percalços no Brasil.
com resultados ensejadores de crítica generalizada. A esse respeito. por
oportuno, o comentário de Paulo Sérgio Pinheiro:
"Estes limites [da transparência dos meios de comunicação de massa]
estão ligados aofato de cerca de 115 parlamentares, muitos deles membros
da comissão de comunicaçào do Congresso Nacional. poder que aliás
decide sobre a concessão de empresas de comunicação (em imensa maioria
- há apenas algumas redes públicas - são empresas privadas, mas
concessões públicas por tempo determinado), terem redes de televisão e
rádio. Os que não têm empresas de comunicação eletrônica oujornais, sem
acesso à antena. como observou o jurista Leônidas Xauza. temem os que
têm. Além do conflito de interesses entre esses parlamentares deterem
poder concedente, .fiscalizador e dele serem autobeneficiários, há U111
desequilíbrio de poder entre representantes legislativos (em muitos estados
já beneficiados por super representação). Graças ao fato de serem
proprietários de empresas da mídia eletrônica, cerceiam. censuram e
manipulam as informações nos noticiários em proveito próprio: durante o
período eleitoral. parlamentares, governadores e ministros burlam as
restrições da propaganda eleitoral em beneficio próprio ou das
candidaturas que apóiam ao arrepio da lei." (Apud DIMENSTEIN.
Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos no Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, p. 14-15)
E ainda de Alexandre Ditzel Faraco:
"Nesse ponto, o Brasil convive com o pior cenário institucional possível.
Pessoas que já detêm poder político se valem do controle dos meios de
comunicação para perpertuarem ou ampliarem sua posição de poda Ao
mesmo tempo, os processos de outorga ou renovação de concessões e
permissões é controlado diretamente pelo Congresso Nacional. Embora o
ato de outorga ou renovação seja de competência do Poder Executivo. só
produzirá efeitos após deliberação do Legislativo (c( artigo 223, da
Constituição Federal). Assim, os principais interessados em manter uma
prática que distorce a democracia brasileira têm condições de influenciar
como será distribuído o controle dos meios de comunicação (e preservar
sua posição de poder). " (FARACO, op. cit., , 2009, p. 200)

[. ..]
Entendo que a concessão - ou a permissão - para a exploração de serviços de
radiodifitsão a parlamentar ou a empresa dirigida ou pertencente a parlamentar
viola as proibições constitucionais e legais acima examinadas.
Em primeiro lugm; os incisos 1, "a

lO,

e 11, "a

lO,

do art. 54 da Constituição.

Não importa o nomen iuris pelo qual o serviço foi repassado ao parlamentar ou à
empresa por ele controlada, se concessão. permissão ou autorização. Viola a
proibição constitucional qualquer outorga ao parlamentar de benefício
extravagante por parte da Administração Pública direta ou indireta.
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No caso, o serviço foi outorgado por meio de instrumento denominado "contrato
de adesão de permissão celebrado entre a União e a empresa de Radiodifusão"
(fls. 400-405).
Por outro lado, evidente é que este contrato não se enquadra na exceção
permitida na parte final do art. 54.1, "a", da Constituição Federal. A exceção em
questão visa a contemplar contratos por adesão ou de cláusulas 1l11ljormes, cuja
celebração jamais teria o condão de implicar qualquer espécie de cooptação.
Assim, por exemplo, contratos de fornecimento de água e luz entre consumidor e
empresa concessionária de serviços da espécie.
No presente feito, a obtenção da outorga por meio de prévia licitaçclo, na
modalidade de técnica e preço, é suficiente para afastar qualquer hipótese de
enquadramento do contrato na exceção prevista. Com efeito, no certame, os
concorrentes apresentaram propostas diferenciadas de técnica e de preço, sendo
vitoriosa a empresa controlada pelos acusados e desbancados quatro
concorrentes. Os riscos de manipulação do resultado para favorecimento de
empresa controlada por parlamentar ou os riscos de utilização pelo parlamentar
de influência indevida no certame são mais do que óbvios. O objetivo das
incompatibilidades do art. 54 consiste exatamente em prevenir riscos e males da
espécie. Não há como qualificar um contrato como por adesão ou de cláusulas
uniformes quando precedido por licitação, influindo essa na variação de aspectos
relevantes do pacto, como o preço e o objeto da prestação.
Em segundo lugQ/~ se a empresa de radiodifusão for controlada pelo parlamentar
incide a proibição prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei n° 4.117/1962.

O que a lei pretendeu prevenir. como visto, foi a perigosa reunião de poder
político e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
inerentes de abuso e desvio. Não há como interpretar a lei no sentido de que
voltada a quem realiza as pequenas tarefas de gestão do cotidiano da empresa de
radiod(fusão, olvidando-se do controlador do empreendimento. "

Ante a pertinência dos argumentos acima transcritos à hipótese
concreta dos autos, ainda que tratem de circunstância diversa, adoto-os como
razões de decidir. O réu João Rodrigues não nega sua participação societária na
Rádio Nonoai e esta, por si só, basta a configurar a proibição posta no art. 54, I, a,
da CF. Ainda que seu mandato esteja vinculado ao Estado de Santa Catarina, o
parlamentar atua pelo PSD e o Partido tem ampla possibilidade de atuação no
território nacional. A concessão, obtida por meio de processo licitatório, não
constitui um modelo de negócio atrelado a um contrato com cláusulas uniformes,
pois nela há variação de aspectos, como o preço e o objeto da prestação. Ainda,
evidente, que a restrição não se dirige somente ao parlamentar pessoa física, mas
também àquele que tem participação em sociedade que contrata com o poder
público, porque interpretação diversa desfiguraria o evidente propósito da vedação
constitucional: impedir que parlamentares controlem meios de comunicação.]
Finalmente, vejo caracterizada a urgência, apesar de a Rádio Nonoai
se encontrar em atividade há algum tempo. Na medida em que um parlamentar é
seu sócio, o objetivo primordial da norma restritiva, que é o de proteger a livre
fonnação da opinião pública, pode ser a todo tempo violado.
A concessão da medida liminar se impõe. Todavia, ante a
defnitividade da medida proposta quanto à realização de nova licitação para
outorga da concessão, existindo o perigo da ilTeversibilidade, dado ao caráter
precário desta decisão, nesta parte o pedido não vai deferido.
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Ante o exposto, defiro, em parte, o pedido de antecipação da
tutela para determinar a suspensão da execução do serviço de radiodifusão
sonora da ré Rádio Nonoai Ltda, bem como para proibir a União de conceder
novas outorgas de serviço de radiodifusão à ré RÁDIO NONOAI LTDA,
ainda que por intermédio de pessoas jurídicas das quais seja sócia, enquanto
seu quadro societário permanecer integrado por parlamentar.

Intimem-se as partes, sendo que a União. com urgência, a fim de
que adote as providências pertinentes ao cumprimento da medida liminar.

Documento eletrônico assinado por ANA MARIA WICKERT THEISEN, Juíza Federal Substituta, na
forma do artigo 1°, inciso m, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4" Região n° 17,
de 26 de março de 20 IO. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php. mediante o preenchimento do código
verificador 710003754380v20 e do código CRC 51738ffd.
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Signatário (a): ANA MARIA WICKERT THEISEN
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA N0 5012302-71.2017.4.04.7100 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - RS)
Data de autuação: 06/03/2017 14:21:53
Tutela: Requerida
Juiz: ANA PAULA DE BORTOLI
Órgão Julgador: Juízo Federal da lQa VF de Porto Alegre
Situação: MOVIMENTO
Justiça gratuita: Não requerida
Valor da causa: 10000.00
Intervenção MP: Não
Competência: Cível
Assuntos:
1. Comunicação Social

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: RADIO CULTURA DE GRAVATAI LTDA
RÉU: ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES

Nome: FABIANO DE MORAES (Procurador do AUTOR)
Nome: DI EGO TATSCH (Procurador do RÉU)

Clique aqui para ver os processos relacionados no TRF4
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03/07/2017 16:34 - 25. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - PETIÇÃO
03/07/201715:29 - 24. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA - PETIÇÃO
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(RADIO CULTURA DE GRAVATAI LTDA)
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(RADIO CULTURA DE GRAVATAI LTDA)
Central de Mandados de Destino: RSPOACEMPA
07/03/201716:31 - 4. Citação Eletrônica - Expedida/Certificada (RÉU - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA
UNIÃO) Prazo: 30 dias Data final: 08/05/201723:59:59
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https:llwww2.trf4.jus.br/trf4/infra/lnfralmpressao.php?div=divConteudo

DESPADEC1~

2/2

04/08/2017

:: Portal da Justiça Federal da 4" Região ::

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° 5001361-62.2017.4.04.7003 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - PR)
Data de autuação: 14/02/2017 16:09:58
Tutela: Deferida
Juiz: PEDRO PIMENTA BOSSI
Órgão Julgador: Juízo Substituto da la VF de Maringá
Situação: MOVIMENTO-AGUARDA DESPACHO
Justiça gratuita: Não requerida
Valor da causa: 100000.00
Intervenção MP: Não
Competência: Cível
Assuntos:
1. Radiodifusão

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
RÉU: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
RÉU: FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP

Nome: DAI'JIELLE DIAS CURVELO (Procurador do AUTOR)
Nome: RODRIGO DACCACHE (Procurador do RÉU)
Nome: José Buzato (Advogado do RÉU)
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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Paraná
1a Vara Federal de Maringá
Av. XV de Novembro, 734, Ed. Nagib Name - Bairro: centro - CEP: 87013-230 - Fone: (44)3220-2839
wwwjfpr.jus.br - Email: prmarOI@jfprjus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA N° S001361-62.2017.4.04.7003/PR
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RÉU: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
RÉU: FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP

DESPACHO/DECISÃO
1. Relatório

Na decisão associada ao Evento 3, o processo foi relatado nos
seguintes termos:
"Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a
União - Advocacia Geral da União, Ricardo José Magalhães Barros e
Frequencial Empreendimentos de Comunicação Ltda - EPP, pretendendo a
concessão de liminar para que:
'(i) seja suspensa a execução do serviço de radiodifusào sonora da ré
FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇA-O LTDA 
EPP, em razão de RICARDO JOSÉ MAGALHA-ES BARROS ser titular de
mandato eletivo de Deputado Federal;
(ii) a União abstenha-se de conceder novas outorgas de serviço de
radiodifusão ao réu RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS ainda que
por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio'.

Aofinal. pede a procedência dos pedidos para:
'b) o cancelamento (ou não renovação casojá esteja vencida) do serviço de
radiojitsão sonora outorgado à ré FREQUENClAL EMPREENDIMENTOS
DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPp, em raulo de RICARDO JOSÉ
MAGALHÃES BARROS. titular de mandato eletivo de Deputado Federal.
figurar em seu quadro societário, em desconformidade com a Constituiçào
Federal,·
c) a condenação da União, por intermédio do Ministério das
Comunicações, na obrigação de.tà:::er consistente em relicitar o serviço de
radiodifúsão outO/gado à ré FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE
COMUNICAÇA-O LTDA EPP,·
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d) a condenação da União (Ministério das Comunicações) a se abster de
EMPREENDIMENTOS
DE
conceder
à
ré
FREQUENCIAL
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP e ao réu RICARDO JOSÉ MAGALHA-ES
BARROS, renovação ou futuras outorgas para exploração do serviço de
radiodifusão, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja
sócia; '.
Alega a parte autora, em resumo, que: (i) a ré Frequencial Empreendimentos
de Comunicação Ltda - EPP, concessionária do serviço de radiodifúsão sonora
na cidade de Maringá/PR, tem como sócio Ricardo José Magalhães Barros,
ocupante do mandato eletivo de Deputado Federal; (ii) o fato de ocupante de
cargo eletivo ser sócio de pessoa jurídica que explora radiodifusão constitui
aji'onta à Constituição Federal, em especial ao artigo 54, inciso I, "0" e inciso If.
"a"; (lii) por impedir que a radiodifúsão cumpra suas fúnções de imprensa
(dentre as quais, a de fiscalizar o poder público e a iniciativa privada). por
permitir que as prestadoras de radiodifusão filtrem, restrinjam ou manipulem as
informações e a opinião pública na medida dos interesses de seus sócios ou
associados, bem como por prejudicar o justo processo eleitoral, o controle de
outorgas de radiodifusão por pessoas jurídicas que tel/ham, em seu quadro social,
associados ou sócios detentores de mandato eletivo deve afastar situações que
contrariem a democracia, a cidadania, o pluralismo político e a soberania
popular; (iv) estão presentes os requisitos para a concessão da IiminGl:
pois o periculum in mora está no risco de que seja dada continuidade à
exploração irregular do serviço de radiodifúsão pela ré e o fumus boni
iuris consiste na situação fática incontroversa, em ra~ão da vedação prevista no
art. 54, I, "a", e 11, "a", da Constituição Federal e no parágrafo único do art. 38
da Lei 4.117/1962, permitindo-se inclusive a concessão de tutela da evidência."
(DESPADECl)

Na referida decisão, foi determinada a OItlva da palie ré para
manifestação, nos termos do art. 2° da Lei 8.437/92, no prazo de 3 dias.
Devidamente intimada, a UNIÃO apresentou sua manifestação,
alegando inexistência dos requisitos para concessão da liminar. Sustentou que o
Deputado Federal Ricardo José Magalhães Barros exerceu mandato entre 2003 e
2011 e sua última diplomação é de 2015, sendo que a situação narrada na inicial
ocorre há alguns anos. Alegou ainda que não há periculum in mora na
continuidade da prestação do serviço de radiodifusão, mas, ao revés, a suspensão
do serviço poderá prejudicar a população, devendo-se privilegiar a continuidade
do serviço. Outrossim, sustentou que o artigo 54 da Constituição não proibiu que
titulares de mandato eletivo fossem sócios de empresas, ainda que permissionárias
ou concessionárias de serviço público. Além disso, o referido artigo excepciona a
possibilidade de contratação no caso de contrato finnado com cláusulas uniformes,
que seriam aplicáveis ao serviço de radiodifusão. Finalmente, expôs que os
titulares de mandato eletivo podem participar do quadro societário de pessoas
jurídicas concessionárias, pemlissionárias ou autorizatárias dos serviços públicos
de radiodifusão, desde que não sejam diretores, gerentes ou administradores da
entidade (PETl - Evento 14).
A
ré
FREQUENCIAL
EMPREENDIMENTOS
DE
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP apresentou sua manifestação, na qual alegou, em
resumo, que: (i) a concessão para exploração do serviço de radiodifusão foi
outorgada inicialmente à Rádio Jornal de Maringá Ltda, em 1956; Oi) em 1986,
Ricardo José Magalhães Barros ingressou como sócio da Rádio Jornal de Maringá
Ltda; Oii) em 22/01/1997, foi transferida a referida concessão para a Frequencial
Empreendimentos de Comunicação Ltda; (iv) é empresa familiar, com quadro de
https:l/eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.ph p?acao=acessar_documento_pu blico&doc=7014940030802500001 08009468905&evento=70149. ..
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funcionários composto de 20 pessoas; (v) realiza contribuições parafiscais e
mantém contratos de publicidade em execução; (vi) possui audiência mais
expressiva perante as camadas sociais menos favorecidas; (vii) tem como
integrante de seu quadro societário o Sr. Ricardo José Magalhães Barros,
Deputado Federal, atualmente licenciado para o exercício do cargo de Ministro da
Saúde; (viii) existe ADPF tramitando no STF, pertinente ao assunto tratado
nesta ação; (ix) a concessão em questão é uma outorga, cujo contrato é regido por
cláusulas unifOlmes; (x) não estão preenchidos os requisitos para a concessão de
liminar (PETl - Evento 16).
Regularmente intimado, o réu RICARDO JOSÉ MAGALHÃES
BARROS não apresentou manifestação (Evento 19).
Em síntese, é o relatório.

Decido.

2. Fundamentação
De início, ressalto que, não obstante a existência de ADPF ajuizada
perante o STF (n° 429), conforme noticiado pela ré FREQUENCIAL, verifico que
naquela ação não foi deferida a liminar pleiteada pela UNIÃO, para suspensão da
tramitação das demais ações que versam sobre a matéria ora sob exame, não
havendo, portanto, razões a impedir o prosseguimento e análise do presente feito.
Dito isso, registro que a controvérsia, neste caso, está relacionada à
violação do aliigo 54 da Constituição Federal pelos réus, uma vez que a ré
FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP,
concessionária de serviço público de radiodifusão sonora, mantém em seu quadro
societário detentor de mandato eletivo, no caso, o réu RICARDO JOSÉ
MAGALHÃES BARROS, atualmente licenciado para ocupar cargo no Ministério
da Saúde.
Em vista disso e da violação aos princlplOs da moralidade
administrativa e legalidade; da ofensa à liberdade de expressão e ao direito à
informação; do evidente conflito de interesses decorrente da função legislativa
exercida pelo detentor de mandado eletivo que é sócio de empresa concessionária
de serviço de radiodifusão, ao permanecer a situação como atualmente se encontra,
pugna o Autor pelo deferimento da tutela de evidência, a fim de que sejam
suspensos os serviços de radiodifusão sonora da ré FREQUENCIAL
EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP e que a ré UNIÃO se
abstenha de novas outorgas de serviço de radiodifusão ao réu RICARDO JOSÉ
MAGALHÃES BARROS, para não se perpetuar a agressão ao sistema
democrático resguardado na Carta da República.
Nesta análise preliminar, considero preenchidos os requisitos para
concessão da tutela de evidência pleiteada. Vejamos.
O novo CPC, em seu artigo 311, IV dispõe:
"Art. 3lJ. A tutela da evidência será concedida. independentemente da
demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
quando:
https:lleproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=7014940030802S0000 10800946890S&evento=70 149.. .
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(..)
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos
constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar
dúvida razoável".

Portanto, a tutela de evidência independe de perigo de dano ou de
risco ao resultado do processo, bastando que o feito seja instruído com prova
documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, sem oposição
razoável do réu.
No presente caso, a matéria de fato é restrita e diz apenas com a
situação de o réu RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS ostentar a condição
de
deputado
federal
e
ser proprietário
da
ré
FREQUENClAL
EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, o que restou
suficientemente comprovado com os documentos trazidos na inicial (PROCADM2
- Evento 1), tratando-se, inclusive de fato incontroverso, eis que reconhecido
pela própria FREQUENCIAL (Evento 16). No mais, a matéria é eminentemente
de direito, referente à violação do já mencionado artigo 54 da Constituição
Federal.
Assim, cabível a tutela de evidência, que prescinde do requisito
urgência, bastando o requisito da plausibilidade do direito, que se acha
configurado in casu.
O artigo 54 da Constituição Federal expressamente dispõe:
"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;
(. ..)

JJ - desde a posse:
a) ser proprietários. controladores ou diretores de empresa que goze de (avor
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer
ÚlIlcão remunerada;

(..)" (grifei)

A violação
transparente e inegável.

aos

mandamentos

constitucionais

transcritos

é

A exploração do serviço de radiodifusão sonora é de competência da
União, que pode fazê-lo diretamente ou transferir a terceiros mediante autorização,
concessão ou permissão (art. 21, XII, "a", CF/1988). Trata-se portanto de serviço
público.
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Assim, a ré FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, ao explorar referido serviço mediante concessão
da União, enquadra-se perfeitamente no conceito de "empresa concessionária de
serviço público". Nesses tennos, sobressai a primeira afronta ao texto
constitucional (art. 54, I, "a"), já que, desde a expedição do diploma, o réu
RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS, enquanto pessoa física, não
poderia mais manter contrato com a ré FREQUENCIAL, concessionária de
serviço público.
Nesse ponto, cumpre ressaltar a natureza contratual da
relação mantida entre os sócios e as sociedades (no caso, a limitada), as quais se
regem pelas disposições do Código Civil (art. 1.052 e ss) e são constituídas
mediante um contrato social (art. 981 e 997):
"Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente
se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de
atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados.
(..)

Art. 997. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou
público, que, além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará: (.. .)"
(grifei)

Dada a exceção prevista na palie final da citada alínea "a" do inciso
I (salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes), faz-se também
necessário esclarecer que o contrato de sociedade não se enquadra na referida
condição, porquanto de natureza privada, sendo de livre pactuação entre os
contratantes, firmando-se no limite de seus interesses, sem a rigidez que
caracteriza os contratos de cláusulas uniformes.
Com efeito, em que pese haver algum dissenso doutrinário a respeito
dos chamados contratos de "cláusulas unifonnes", é de aceitação pacífica que
estão relacionados a restrições nas estipulações contratuais, prevendo de antemão
as cláusulas, que são praticamente as mesmas para todos os contratantes,
sem possibilidades de discussões ou alterações, como OCOITe, por exemplo, nos
chamados "contratos de adesão".
No julgamento do Agravo de Instrumento n° 2007.04.00.000922
8/PR, expôs em seu voto o eminente relator Des. Fed. LUIZ CARLOS DE
CASTRO LUGON: "0 art. 54, I, "a", da Constituição Federal veda que
Deputados e Senadores .firmem ou mantenham contrato com empresa púhlica, a
não ser que as cláusulas sejam un[(ormes. A decisão ora atacada permitiu a
contratação com a ressalva de que envolva apenas contratos de adesão, com
cláusulas uniformes. Mercê de tal limitação, tenho que ficou assegurada a
intentio legis do constituinte, consistente em impedir que parlamentares fiquem
numa situação privilegiada na obtenção de recursos públicos. Os contratos de
adesão têm por nota distintiva a aceitação incondicional, por uma das partes, de
cláusulas previamente estabelecidas pela outra, supondo uniformidade. Não há
possibilidade de pessoalização, com a adequação ou ajuste às peculiaridades do
contratante aderente. Todos os interessados estão, indistintamente, em pé de
igualdade para contratar. " (grifei)
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Dessa fonna, configurada a afronta ao artigo 54, I, "a" da Carta da
República, ao manter-se o réu RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS 
Deputado Federal, como sócio da ré FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, concessionária de serviço público.
De ressaltar, ainda, que a disposição contida no referido artigo veda,
outrossim, que o Deputado ou Senador, enquanto sócio/proprietário de pessoa
jurídica, firme contrato com pessoa jurídica de direito público. Assim, o réu
RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS, como Deputado Federal e
proprietário
da
ré
FREQUENCIAL
EMPREENDIMENTOS
DE
COMUNICAÇÃO LTDA - EPP, está proibido de manter contrato (concessão
de exploração de radiodifusão sonora) com pessoa jurídica de direito público,
no caso, a ré União.
Também nesse caso não incide a exceção prevista na parte final da
referida alínea, já que o contrato para exploração de serviço de radiodifusão
também não se enquadra na definição de contrato de cláusulas uniformes. Nesse
sentido a jurisprudência:
"IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
PRINCÍPIOS
DA
ADMINiSTRAÇA-O PÚBLICA Celebração de contrato de prestação de
serviços de radiod(fitsão com empresa que possuía como sócia vereadora
municipal? EXISTÊNCiA DE iNCOMPATIBiLIDADE NEGOCiAL ARTS.
29, INC IX, E 54, INC I, a. DAaCONSTITUIÇÃO FEDERAL ART 15,
INC I, a, DAaCONSTlTUiÇA-O BANDEiRANTE ART 44, DA LEI
ORGÂNICA DO MUNICÍPiO DE PALMITAL Afastamento da sociedade
mediante contrato particular Ré que permaneceu praticando atos de
gerência Existência de prova documental neste sentido Contratos de
CLA USULAS UNIFORMES caracterizados como contratos de adesão
Contratos de prestacão de serviços de radiodifusão que não podem ser
caracterizados como contratos uniformes Configurada a prática de ato de
improbidade administrativa Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Reforma da r. sentença de improcedência da ação Recurso voluntário e
reexame necessário providos. "APELAÇÕES CÍVEiS AÇÃO CiViL
(Processo
APL
00040849020058260415
SP
0004084
PÚBLICA.
90.2005.8.26.0415. Olgão Julgador: TJ-SP 13 u Câmara de Direito Público.
Publicação: 22/05/2014. Julgamento: 21 de Maio de 2014. Relator: Peirefti de

Godoy) (grifei)

À vista do acima exposto, não há como se invocar a exceção
prevista no parágrafo único do artigo 38 da Lei 4.117/62, que menciona:
'~4rt. 38. Nas concessões. permissões ou autorizações para explorar
serviços de radiodifusão, serão observados. além de outros requisitos. os
seguinte preceitos e cláusulas:

(...)

Parágrafo único. Não poderá exercer a função de diretor ou gerente de
concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de radiod~fusão
quem esteja 110 gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial."
(grifei)
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Referida disposição legal encontra-se em expressa afronta ao texto
constitucional, que não faz qualquer ressalva nesse sentido. De fato, a Constituição
Federal proíbe que o detentor de imunidade parlamentar ou foro especial (no caso,
o detentor do mandado eletivo de Deputado Federal) seja sócio/proprietário de
concessionária, permissionária ou autorizada de serviço de radiodifusão e não
apenas diretor ou gerente. Assim, nesse caso, o intérprete legislativo extrapolou
de suas funções, reduzindo a extensão da proibição, limitando-a apenas para os
casos em que o Deputado Federal ou Senador seja gerente ou diretor da
concessionária, abarcando, pois, situação não desejada ou prevista pelo
constituinte, o que retira a constitucionalidade de referido artigo.
Sob outro enfoque, sendo concessionária de serviço público, a ré
FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP
goza de favores decorrentes de contrato com pessoa jurídica de direito público (no
caso, a ré UNIÃO), de modo que também resta configurada a violação ao inciso n,
"a", do referido artigo 54, desde a posse do réu RICARDO JOSÉ MAGALHÃES
BARROS como Deputado Federal, já que se mantém como proprietário da
mesma.
Como bem asseverado pelo Ministério Público Federal na inicial:
''A Constituição brasileira veda a concessão de favor pela Administração, assim
entendido como concessão de vantagens, privilégios ou beneficios em razão de
preferência pessoal ou do exercício de poder econômico ou de função. Isso é,
favor como parcialidade, arbítrio, favoritismo, discriminação. (..)

Face à impossibilidade da concessão de fav01; na acepção acima mencionada.
pela Administração em seus contratos, a proibição referida pelo artigo 54, lI. "a"
estende-se a todos os contratos celebrados pela Administração, pois conota o
benefício aL{ferido pelo particular em razão da celebração de todo e qualquer
contrato com a Administração. Nesse sentido as lições de Celso Ribeiro Bastos e
ll'es Gandra Martins:
(..)

"Destarte, excluindo tal inteligência, o que tornaria o preceito inútil, só
resta a de que o presente inciso quis colher todo aquele que contrata com a
Administracão; valendo a palavra fàv01; aí. não no sentido de 'graça'. ou
'mercê', mas, sim. de puro benefício. (. ..) Por isso. o melbor entendimento
para a expressão em pauta é de englobar todos aqueles que mantenham um
vínculo contratual com a Administração. " (INIC I - Evento 1)

Cumpre ressaltar, outrossim, o evidente conflito de interesses que a
presente situação desencadeia, já que o réu, enquanto proprietário de empresa
concessionária de serviço público de radiodifusão e compondo o Congresso
Nacional, é responsável, nesta última condição, por julgar casos de outorga ou
renovação da concessão ou pelmissão, além de, em nome da União, legislar
sobre matéria que também é de seu interesse privado:
"Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(..)

IV - águas. energia, informática. telecomunicações e radiodifusão:
(..)
htlps:lleproc.jfpr.jus. br/eprocV2/controlador. ph p?acao=acessar_documento_pu blico&doc=70 14940030S02500001OS00946S905&eve nto=70149. ..
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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.

§ ]O O Congresso Nacional apreciará o ato 110 prazo do art. 64, § 2" e §
a contar do recebimento da mensagem.

4'~

§ 2" A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação
de, no mínimo, dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3" O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional, na forma dm. parágrafos anteriores. "
(grifei)

A situação, tal como está, ainda fere de morte o principIO da
moralidade, já que o detentor de mandado eletivo obtido mediante sufrágio
universal, integrante de função do Estado encarregada de exercer o controle
legislativo das concessões, permissões ou autorizações para o serviço de
radiodifusão sonora, e preservar, portanto, o interesse público, atua também
na esfera privada na mesma área.

o

Poder Judiciário não pode coadunar com a manutenção de
ume estado de coisas que ofende a ordem constitucional, base do Estado
Brasileiro.
Recentemente, ao julgar a ação penal AP 530, o Supremo Tribunal
Federal debruçou-se sobre a questão aqui discutida. Conquanto o julgamento se
relacionasse à falsidade ideológica e uso de documento falso, na qual parlamentar
federal, ante a expressa vedação constitucional, alterou o contrato social de
empresa de radiodifusão, a Corte Suprema analisou as razões pelas quais a
incompatibilidade ocorre. Extraio do voto da relatora Ministra Rosa Weber o
seguinte trecho:
"As proibições do art. 54, ditas incompatibilidades parlamentares, têm longa
tradição no nosso Direito.
Já estavam presentes nos arts. 32 e 33 da Constituição Imperial e nos arts. 23 e
24 da Constituição Republicana de 1891. A partir da Constituição de 1934, as
incompatibilidades assumiram redação semelhante à atual. como se verifica 1/0
art. 33 daquela Carta, no art. 44 da de 1937. no art. 48 da de 1946. no art. 36 da
de 1967 e art. 34 da de 1969.
As incompatibilidades servem a bons propósitos. Primeiro, garantem o exercício
independente do mandato parlamentm: dificultando a cooptação de deputados e
senadores pelo Poder Executivo, dele não podendo obter benesses ou favores.
Segundo, têm efeito moralizador pois obstam que o parlamentm; utilizando seu
prestígio, busque tais benesses efavores.
Acerca desses propósitos, transcrevo comentário do eminente Carlos Maximiliano
sobre as incompatibilidades da primeira Carta Republicana:
"A incompatibilidade, adotada nos países de governo parlamentQ1; ainda
mais se impõe sob o regime presidencial. É um daqueles .Feios e
contrapesos que caracterizam o sistema vigente. Corolário da doutrina de
Montesquieu, não permite que se acumulem funções de dois dentre os três
poderes constitucionais. Tira ao Executivo um instrumento de predomínio,
https:l/eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.ph p?acao=acessar_documento_p ublico&doc=7014940030802500001 08009468905&evento=7O149. .
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impedindo de acenar a legisladores altivos com as honras e investiduras
rendosas, e excluindo das deliberações do Congresso a influência oficial
daqueles que dependem diretamente do Chefe de Estado. Arranca aos
poderosos uma arma de corrupção, outorga ao parlamento mais UI11
penhor de independência, assegura ao aparelho governamental uma
garantia da divisão do trabalho. Em defesa do princípio na Convenção de
Philadelphia e apoiando Mason em caloroso debate, PinckenJ' afirmou
advogar a causa da própria honra do Congresso e seguir a política dos
romanos que faziam do templo da virtude caminho para o templo da
fàma. " (MAXIMILIANO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira de
1891. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 2005, Coleção
história constitucional brasileira, edição original de 1918, p. 309-310)
Como mencionado pelo ilustre Ministro. não se trata de criação brasileira.
Diversos outros países adotam, em seus textos legais, incompatibilidades
parlamentares específicas, com perfis variados.

[ ..}
A proibição de contratar não inclui os denominados contratos por adesão ou de
cláusulas uniformes, por exemplo, a contratação pelo parlamentar de serviços
públicos de água e luz, pois, na hipótese, ausente o risco de fàvorecimento
indevido.

[ ..]
Democracia não consiste apenas na submissão dos governantes a aprovação em
sufrágios periódicos. Sem que haJa liberdade de expressão e de crítica às
políticas públicas, direito à i1~formação e ampla possibilidade de debate de todos
os temas relevantes para a formação da opinião pública, não há verdadeira
democracia.
Há certo consenso de que em um regime democrático deve ser ampla a
liberdade de expressão, a de comunicação e os direitos de informação e de
participação.
Assiste razão àqueles que entendem merecer proteção jurídica especial e..~sas
liberdades, essenciais à livre formação da opinião pública e ao funcionamento
da democracia.
A Constituição brasileira foi pródiga em garanti-las, protegendo-as em diversos
dispositivos (art. 5. n, IV, IX, XXXIII, LXXII, arts. 14, 15, 215 e 220).
A proteção da liberdade de expressão e dos direitos à i/~formação e de
participação não se limita necessariamente a coibir intervenções estatais.
Por exemplo, no campo das comunicações de massa, as cortes não podem
ignorar a necessidade de alguma regulação e controle estatal. Afinal, citando
Alexandre Ditzel Faraco:
"o espaço público de diálogo e interação numa democracia complexa está
significativamente baseado nos meios de comunicação social de massa. os
quais viabili:::am o acesso a informações de uma forma coerente e
organizada, permitem a disseminação de idéias e visões de mundo com
uma abrangência que, em geral. não tem como ser replicada através de
outros processos de comunicação, além de possibilitar o desenvolvimento
de um referencial comum que agrega pessoas sem qualquer espécie de
vínculo ou relação. " (FARACo. Alexandre Ditze/. Democracia e regulação
das redes eletrônicas de comunicação: Rádio, televisclo e internet. Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2009. p. 39)
https:lleproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=70 1494003080250000 108009468905&evento=70 149.. .
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Para garantir esse espaço livre para o debate público, não é suficiente coibir a
censura, mas é necessário igualmente evitar distorçijes provenientes de indevido
uso do poder econômico ou político.
Será válida a regulação e controle desde que persiga não a censura, mas sim a
livre formação da opinião pública, ou seia, o obietivo deve ser a formação de
um espaço público e aberto para o livre debate e intercâmbio do pensamento, da
criação, da expressão e da informação.
Nessa perspectiva é que deve ser entendida a proibição específica de que
parlamentares detenham o controle sobre empresas de comunicação. como de
radiodifusão.
Há um risco âbvio na concentração de poder político com controle sobre meios
de comunicação de massa.
Sem a proibição. haveria um risco de que o veículo de comunicação. ao invés de
servir para o livre debate e informação. fosse utilizado apenllS em beneficio do
parlamentar. deturpando a esfera do discurso público.
Dependendo ainda a concessão, a permissão ou a autorização para a e.\ploração
do serviço de comunicação de massa, de aprovação do Congresso, C0/l10 prevê o
art. 223, § 1 ~ da Constituição Federal. haveria igualmente um risco de desFio nas
outOlgas, concentrando-as nas mãos de poucos e prevenindo que adversários
políticos dos parlamentares lograssem o mesmo acesso.
A regulação e o controle pelo poder público dos serviços de radiodlfitsão são
legítimos devido à necessidade de se organizar a utilização do espectro de
radiofi'equência. Entretanto. o ohjetivo de tal regulação e controle deve ser
apenas democratizar o acesso e a utilização igual desse recurso limitado,
promovendo o pluralismo político e cultural, o que é compatível com a liberdade
de expressão e de informação.
Infelizmente, o exercício da competência atrihuída ao Congresso e ao Executivo
de outorga dos serviços de radiodifusão sonora tem sojhdo percalços no Brasil,
com resultados ensejadores de crítica generalizada. A esse respeito, por
oportuno, o comentário de Paulo Sélgio Pinheiro:
"Estes limites [da transparência dos meios de comunicação de massa}
estão ligados aofàto de cerca de 115 parlamentares, muitos deles membros
da comissão de comunicação do Congresso Nacional, poder que aliás
decide sobre a concessão de empresas de comunicação (em imensa maioria
- há apenas algumas redes púhlicas - são empresas privadas. mas
concessões públicas por tempo determinado), terem redes de televisão e
rádio. Os que não têm empresas de comunicação eletrônica oujomais, sem
acesso à antena, como observou o jurista Leônidas Xauza, temem os que
têm. Além do conflito de interesses entre esses parlamentares deterem
poder concedente, fiscalizador e dele serem autoheneficiários, há fl111
desequilíbrio de poder entre representantes legislativos (em muitos estados
já beneficiados por super representação). Graças ao fato de serem
proprietários de empresas da mídia eletrônica, cerceiam, censuram e
manipulam as informações nos noticiários em proveito próprio; durante o
período eleitoral, parlamentares. governadores e ministros hurlam as
restrições da propaganda eleitoral em beneficio próprio ou das
candidaturas que apóiam ao arrepio da lei." (Apud D1MENSTE1N,
Gilberto. Democracia em pedaços: direitos humanos /lO Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996, p. 14-15)
E ainda de Alexandre Ditzel Faraco:
https:lleproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php7acao=acessar_documento_publico&doc=70 14940030802500001 08009468905&evento=70 14...
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"Nesse ponto, o Brasil convive com o pior cenário institucional possível.
Pessoas que já detêm poder político se valem do controle dos meios de
comunicação para perpertuarem ou ampliarem sua posição de podei: Ao
mesmo tempo, os processos de outorga ou renovação de concessões e
permissões é controlado diretamente pelo Congresso Nacional. Embora o
ato de outorga ou renovação seja de competência do Poder Executivo, só
produzirá efeitos após deliberação do Legislativo (cl artigo 223, da
Constituição Federal). Assim, os principais interessados em manter uma
prática que distorce a democracia brasileira têm condições de i/~flllenciar
como será distribuído o controle dos meios de comunicação (e preservar
sua posição de poder). " (FARACo. op. cit., , 2009, p. 200)

[. ..J
Entendo que a concessão - ou a permissão - para a exploração de serviços de
radiodifusão a parlamentar ou a empresa dirigida ou pertencente a parlamentar
viola as proibições constitucionais e legais acima examinadas.

Em primeiro

lugG1~

os incisos I, "0", e 11, "a", do art. 54 da Constituição.

Não importa o nomen iuris pelo qual o serviço foi repassado ao parlamentar ou à
empresa por ele controlada, se concessão, permissão ou autorização. Viola a
proibição constitucional qualquer outorga ao parlamentar de beneficio
extravagante por parte da Administração Pública direta ou indireta.
No caso, o serviço foi outorgado por meio de instrumento denominado "contrato
de adesão de permissão celebrado entre a União e a empresa de Radiodifilsão"
(fls. 400-405).
Por outro lado, evidente é que este contrato não se enquadra na exceção
permitida na parte.final do art. 54, J, "0", da Constituição Federal. A exceção em
questão visa a contemplar contratos por adesão ou de cláusulas uniformes, cuja
celebração jamais teria o condào de implicar qualquer espécie de cooptaçào.
Assim, por exemplo, contratos defomecimento de água e luz entre consumidor e
empresa concessionária de serviços da espécie.
No presente feito, a obtenção da outorga por meio de previa licitaçào, na
modalidade de técnica e preço, é suficiente para afastar qualquer hipótese de
enquadramento do contrato na exceção prevista. Com efCito, no certame, os
concorrentes apresentaram propostas diferenciadas de técnica e de preço, sendo
vitoriosa a empresa controlada pelos acusados e desbancados quatro
concorrentes. Os riscos de manipulação do resultado para favorecimento de
empresa controlada por parlamentar ou os riscos de utili::açào pelo parlamentar
de influência indevida no certame são mais do que óbvios. O objetivo das
incompatibilidades do art. 54 consiste exatamente em prevenir riscos e males da
espécie. Não há como qualificar um contrato como por adesão ou de cláusulas
uniformes quando precedido por licitação, influindo essa na variaçào de aspectos
relevantes do pacto, como o preço e o objeto da prestação.
Em segundo IUgOl; se a empresa de radiodifusão for controlada pelo parlamentar
incide a proibição prevista no parágrafo único do art. 38 da Lei n () 4.117/1962.
O que a lei pretendeu preveni/; como visto, foi a perigosa reunião de poder
político e controle sobre veículos de comunicação de massa, com os riscos
inerentes de abuso e desvio. Não há como interpretar a lei no sentido de que
voltada a quem realiza as pequenas tarefas de gestão do cotidiano da empresa de
radiodifitsào, olvidando-se do controlador do empreendimento. " (grtfei)
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A preocupação com a salvaguarda do direito de expressão e da
imprensa livre não é desarrazoada, já que diz com o próprio funcionamento da
democracia, principalmente em nosso país.
Com efeito, conforme registrado pelo respeitado observatório
internacional Reporters Without Borders, no ranking de 2017 sobre a Liberdade
de Imprensa :Mundial, o Brasil ocupa a desonrosa 10Y posição, atrás de países
que estiveram recentemente envolvidos em guerras civis ou tragédias
humanitárias, ou tratam-se de ditaduras, como Kosovo, Níger, Quirguistão, Timor
Leste, Haiti, Sen'a Leoa, dentre outros (https://rsf.org/en/ranking).
No caso, conquanto a ré FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS
DE COMUNICAÇÃO LTDA - EPP encontre-se em atividade há algum tempo,
isso não traduz motivo para justificar a manutenção da violação à ordem
constitucional, na medida em que sendo um parlamentar seu sócio, o objetivo
primordial da norma restritiva, que é o de proteger a livre formação da opinião
pública, pode ser a todo tempo violado.
A jurisprudência tem admitido a suspensão da execução do serviço
de radiodifusão sonora, em casos como o presente, tal qual requerida pelo MPF.
Confira-se:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Açio CIVIL PÚBLICA. PARLAMENTAR
(DEPUTADO FEDERAL) QUE FIGURA COMO SÓCIO DE EMPRESA DE
RADIODIFUSÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 54, INCISO 1, ALÍNEA "A", DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. 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 fúndamento
de que inexistiria o periculum in mora necessário para a concessão da medida
liminar pretendida. 2. O fato de as duas rádios já estarem no ar com lima
programação destinada ao público da região não é impedimento a que seja
cumprida uma regra constitucional. Não tem o menor propósito a afirmação do
Juízo a quo no sentido de que a cOllcessão da tutela liminar acaharia por cercear
uma fonte de informação e produtos culturais de conteúdo diversificado à
população. 1sso 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
beneplácito judicial à continuidade de uma ofensa contra a ordem constitucional.
base da existência do Estado Brasileiro. 3. Existe ao menos uma norma
constitucional (art. 54. I, "a'') 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 jurídica
de direito público. tampouco podem nelas exercer funções remuneradas. 4. Trata
se de incompatibilidade profissional cujo desiderato é resguardar a
honorabilidade da elevadíssima função parlamentaJ; regra tradicional em nosso
constitucionalismo posto quejá era ventilada na Constituição de 1891 (arts. 23 e
24). Na Constituição de ] 946 o tema era tratado no art. 48, 11. "a". e /la
Constituição de 1967 constava do art. 36. 5. O próprio STFjá conheceu do tema,
ainda que sob outro prisma (o dafalsidade ideológica cometida por parlamentar
que - para ocultar a propriedade de emissora de rádio - omitiu sua condição
diante da vedação prevista no art. 54 da Constituição Federal e no art. 38. ,~,'1 ",
da Lei n° 4. J] 7/62) 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 forma de sobrevivência civili2ada
dentro do Estado Brasileiro. a interlocutória agravada não pode subsistil: pois
ela também está a confrontar a Magna Carta. 7. Não há o que discutir: contra a
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=7014940030802500001 08009468905&evento=70 14..
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Constituiçào Federal nào há "direitos adquiridos". nem .flexibilizações, nem o
decantado ''ieitinho brasileiro". Aliás. na espécie, o l'ieitinho" (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 .rumus bo"i iuris e perigo lia demora
qualldo a Constituição Federal é aviltada, pois é urgellte que se reponha a
majestade da Carta Magna ultraJada. 9. Recurso provido. Agravos internos
prejudicados." (AI 00028894320164030000, DESEMBARGADOR FEDERAL
JOHONSOM DI SALVO, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1
DATA:04/10/2016 .. FONTE_REPUBLICACAO:.) (grifei)

Sob a fundamentação ora exposta, o deferimento da tutela de
evidência é medida que se impõe.

3. Dispositivo
Ante o exposto, DEFIRO a 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 BARROS, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio.
Intimem-se as partes, sendo que a União, com urgência, a fim de
que adote as providências pertinentes ao cumprimento da tutela de evidência,
no prazo de 30 dias.
Citem-se os réus para, querendo, apresentarem resposta no prazo
legal, oportunidade em que deverão também especificar as provas que pretendem
produzir, justificando sua necessidade. Expeça-se o que for necessário.
Após, havendo alegação de preliminares e/ou juntada de documentos
novos, intime-se a parte autora para se manifestar, especificando, na oportunidade,
as provas que pretende produzir, declinando objetivamente sua finalidade.
Em seguida, remetam-se os autos conclusos.

Documento eletrônico assinado por PEDRO PIMENTA BOSSI, Juiz Federal Substituto na Titularidade
Plena, na fonna do artigo I", inciso m, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4"
Região n° 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço eletrônico http://www.trf4.jus.brltrf4/processos/verifica.php. mediante o preenchimento do código
verificador 700003298247v53 e do código CRC ae317e88.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PEDRO PIMENTA BOSSI
Data e Hora: 05/05/2017 15:00:00

----.----5001361-62.2017.4.04.7003

- - - - - - - - - . _ - - - _... _-----_._.
700003298247 .V53 MPS© PPB
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Agravo de Instrumento N° 5032881-97.2017.4.04.0000 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - TRF)
Originário: N° 5001361-62.2017.4.04.7003 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - PR)
Data de autuação: 26/06/2017 17:54:32
Tutela: Parcialmente Deferida
Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER - 3 a Turma
Órgão Julgador: GAB. 32 (Des. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER)
Situação: MOVIMENTO
Justiça gratuita: Não requerida
Valor da causa: 0.00
Intervenção MP: Não
Competência: Administrativo (Turma)
Assuntos:
1. Radiodifusão
2. Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito

AGRAVANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
INTERESSADO: FREQUENCIAL EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP
INTERESSADO: RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Nome: Diego Tatsch (Advogado do AGRAVANTE)
Nome: José Buzato (Advogado do INTERESSADO)
Nome: JORGE LUIZ GASPARINI DA SILVA (Procurador do AGRAVADO)

N° 5001361-62.2017.4.04.7003 (Processo Eletrônico - E-Proc V2 - PR)

02/08/201701:05 - 8. Decurso de Prazo Refer. ao Evento: 5
24/07/2017 13:40 - 7. PETIÇÃO PROTOCOLADA JUNTADA Refer. ao Evento: 4 - CIÊNCIA, COM RENLINCIA AO
PRAZO
10/07/2017 23:59 - 6. Intimação Eletrônica - Confirmada Refer. aos Eventos: 5, 3 e 4
30/06/2017 18:44 - 5. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada (INTERESSADO - FREQUENCIAL
EMPREENDIMENTOS DE COMUNICACAO LTDA - EPP) Prazo: 15 dias Data final: 01/08/2017 23:59:59
30/06/2017 16:34 - 4. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada (AGRAVANTE - UNIÃO - ADVOCACIA GERAL
DA UNIÃO) Prazo: 30 dias Data final: 23/08/201723:59:59
30/06/2017 16:34 - 3. Intimação Eletrônica - Expedida/Certificada (AGRAVADO - MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL) Prazo: 30 dias Data final: 23/08/201723:59:59
30/06/201716:34 - 2. Despacho/Decisão - Liminar/Antecipação de Tutela Deferida em Parte - DESPADEC12J
26/06/201717:54 - 1. Distribuído por sorteio Ref. ao Despacho/Decisão does) evento(s) 44, 21 do processo
originário.

hltps://www2.trt4.jus.br/trt4/infra/lnfralmpressao.php?div=divConteudo
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Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 a REGIÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° S032881-97.2017.4.04.0000/PR
AGRAVANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

DESPACHO/DECISÃO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisões
proferidas nos Eventos 21 e 44.
A decisão do Evento 21 possui o seguinte dispositivo:
Ante o exposto, DEFTRO a tutela de evidência para determinar a a suspensão
da execução do serviço de radiodifitsão sonora da ré FREQUENCIAL
EMPREENDIMENTOS DE COMUNICAÇA-O LTDA - EPp, bem como para
proibir a União de conceder novas outorgas de serviço de radiodifúsão ao réu
RiCARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS, ainda que por intermédio de pessoa
jurídica da qual seja sócio.

Já, a decisão do Evento 44 está assim redigida:
1. Ciência quanto às petições associadas aos eventos 38 e 42.

No entanto, a hipótese de perda do objeto dofeito será analisada no momento da
sentença, após sua devida instrução, uma vez que envolve questões atinentes à
natureza da suposta invalidade do contrato firmado entre as corrés. se absoluta
ou relativa.
Assim, ofato de o corréu Ricardo José Magalhães Barros não maisfàzerparte do
corpo societário da corré Frequencial Empreendimentos de Comunicação Ltda 
EPp, de acordo com o que restou afirmado na petição associada ao evento 38,
mas ter sido sócio nos momentos da expedição de seu dl]Jloma como Deputado
Federal ou de sua posse, pode ou não ser relevante para o objeto da presente
demanda.
No entanto, a melhor definição quanto á essa situaçâo deve ser dada na sentença.
em cognição exauriente. após a devida instrução do feito e ampla manifestação
das partes, homenageando-se o princípio do contraditório.
2. Prossiga-se o feito, dando cumprimento às determinações contidas na decisão
associada ao evento 21, sem prejuízo dos prazos então definidos.

Alega, a União, em suas razões, a perda do objeto da Ação Civil
Pública, em razão de que o réu, Sr. Ricardo José Magalhães Barros, titular de
mandato eletivo de Deputado Federal, retirou-se do quadro societário da ré
Frequencial Empreendimentos de Comunicação Ltda.

https://eproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/contro\ador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=41498851 070332821 025945887923&evento=414988...
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Alega, ainda, a ausência de periculum in mora, visto que a situação
de suposta irregularidade alegada pelo MPF já se perpetua por alguns
anos. Assevera que a suspensão do serviço poderá prejudicar a população que
deixará de utilizar o serviço de radiofusão concedido à empresa outorgada.
Afinna 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. Sustenta
que a interpretação conferida pelo Ministério Público Federal ao disposto no artigo
54, I, "a", da Carta Política não merece acolhimento. Tal ocorre em razão de que o
texto constitucional não teria proibido que titulares de mandato eletivo fossem
sócios de empresas, ainda que concessionárias e permissionárias de serviço
público. Assevera, ainda, que o artigo 54 da Constituição de 1988 excepciona a
possibilidade de contratação nos casos em que o contrato firmado com o Poder
Público obedeça a cláusulas uniformes.
Aduz que as outorgas de radiofusão comercial são precedidas de
licitação, a qual possui como traço fundamental a igualdade entres os
participantes. Afirma não haver margem para negociação. Nesse caminhar, na
outorga para prestação dos serviços de radiofusão, o contrato é padrão, com todas
as cláusulas unformes. Assim, não há vedação para que os parlamentares sejam
sócios de empresas de radiofusão, desde que não sejam diretores, administradores
ou sócios-gerentes das entidades, nos termos da Lei 8.112/90 e Lei n° 4.117/62.
Requer a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela
recursal, para que seja suspensa a decisão do Evento 21.
É o relatório. Decido.
No caso dos autos, consoante Evento 38, resta comprovado que o Sr.
Ricardo José Magalhães Barros retirou-se do quadro socitário da ré Frequencial
Empreendimentos de Comunicação Ltda. na data de 26 de maio de 2017, estando
afastada, assim, a irregularidade que ensejou a ordem de suspensão da execução do
serviço de radiofusão sonora pela ré.
Intimado, o Ministério Público Federal, para manifestação acerca da
petição e documentos do Evento 38, manifestou ciência, com renúncia ao prazo.
Nesse contexto, afastada a causa insejadora da ordem de suspensão
da execução do serviço de radiofusão sonora pela ré, e considerando a relevância
de tal meio de comunicação para grande parcela da população, tenho que a decisão
agravada deve ser revista quanto ao ponto.
No que tange à revogação da proibição de concessão de novas
outorgas de serviço de radiodifusão ao réu Ricardo José Magalhães Barros,
embora ponderáveis as alegações da parte agravante, não vislumbro a presença do
dano irreparável ou de dificil reparação, indispensável à concessão do efeito
suspensivo e a ponto de sacrificar o devido contraditório.
Ante o exposto, defiro, parcialmente, o pedido de atribuição de
efeito suspensivo, para que seja restabelecida a execução do serviço de
radiodifusão sonora da ré Frequencial Empreendimentos de Comunicação LTDA 
https:lleproc.trf4.jus.br/eproc2trf4/controlador.php7acao=acessar_documento_publico&doc=41498851 070332821 025945887923&evento=414988 ..
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EPP.

Intimem-se, sendo que a parte agravada para contrarrazões.

Documento eletrônico assinado por MARGA INGE BARTH TESSLER, Desembargadora Federal, na
fonna do al1igo 1°, inciso 111, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4" Região n° 17,
de 26 de março de 20 10. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php. mediante o preench imento do código
verificador 40000182349v12 e do código CRC ad84110e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARGA INGE BARTH TESSLER
Data e Hora: 30/06/2017 16:34:19

5032881-97.2017.4.04.0000

40000182349 .V12 RFT© RFT
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Tribunal Regional Federal da sa Região
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Consulta Processual
23/12/2016

Número: 0812074-38.2016.4.05.8400
Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Partes
Nome

Tipo

RÉU
RÉU
RÉU
RÉU
RÉU
RÉU
RÉU
RÉU
RÉU
AUTOR

FELIPE CATALAO MAIA
RADlO A VOZ DO SERIDO LTOA - ME
RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA - ME
ALAGAMAR RADIO SOCIEDADE LTOA· ME
RADlO OURO BRANCO LTDA - ME
RADlO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTOA - ME
JOSE AGRIPINO MAIA
UNIÃO FEDERAL
TROPICAL COMUNICACAO LTDA
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Documentos
Id.

Data/Hora

4058400.1931622 22/12/2016
07:12
4058400.1916305 15/12/2016
10:52
4058400.1915084 15/12/2016
10:51
4058400.1915085 15/12/2016
10:51
4058400.1915372 14/12/2016
18:33
4058400.1912659 14/12/2016
11:32
4058400.1911384 13/12/2016
15:38
4058400.1907205 13/12/2016
15:37
4058400.1907206 13/12/2016
15:37

Documento

Tipo

Certidão de Intimação

Certidão de Intimação

Certidão de Intimação

Certidão de Intimação

Anexa Certidão ALJAVA
Certidão ALJAVA

Petição
Documento de Comprovação

Intimação

Expediente

Despacho

Despacho

Certidão de Distribuição
Petiçã Inicial
Parte 01-lnicial ACP Sen José AGripino I roplcal Comunlcaçao - Revisada

Certidão
Petição Inicial
Documento de Comprovação

Processo Judicial Eletrônico
Justiça Federal no Rio Grande do Norte
Detalhe do Processo
NÃomero do Processo: 0812074-38.2016.4.05.8400
Çlas_se Judicial: AÇÃO CIVIL PÜBLlCA
a
~rg~Eo Julgador: 4 VARA FEDERAL
ArgAEo Julgador_C<?legiado:
Data de DistribuiA§AEo: 13 de Dezembro de 2016
Assunto: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÜBLlCOIA ~s
AdministrativoslRevisãolDesconstituição de Ato Administrativol

InformaÃ§ÃlJes do Processo
Pala Ativo
Tipo Parte

Nome Parte
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (MPF)

AUTOR

Pala Passivo
Tipo Parte

Nome Parte
Raffael Gomes Campelo

ADVOGADO

ERICK WILSON PEREIRA

ADVOGADO

FELIPE CATALAO MAIA

RÉU

RADIO A VOZ DO SERIDO LTDA - ME

RÉU

RADIO CURIMATAU DE NOVA CRUZ LTDA
ME

RÉU

ALAGAMAR RADIO SOCIEDADE LTDA - ME

RÉU

RADIO OURO BRANCO LTDA - ME

RÉU

RADIO LIBERTADORA MOSSOROENSE
LTDA- ME

RÉU

JOSE AGRIPINO MAIA

RÉU

UNIÃO FEDERAL

RÉU

TROPICAL COMUNICACAO LTDA

RÉU

MovimentaÃ&ÃEo do Processo
Movimento
Data AtualizaÃ&ÃEo
Baixa Definitiva
29/05/2017 13:48:08
29/05/201713:47:15

Juntada de Certidão de Trânsito em
Julqado

22/03/201709:18:59

Juntada de Certidão de Intimação

1

Data AtualizaÃ&Ãfo
16/03/2017 15:08:57

Movimento
Juntada de Certidão de Intimação

16/03/201708:27:21

Juntada de Certidão de Intimação

16/03/2017 08:27:21

Juntada de Certidão de Intimação

15/03/201712:53:18

Expedição de expediente

15/03/2017 12:53: 16

Extinto o processo por ausência das
condições da ação

07/03/2017 14:11 :35

Conclusos para julgamento

06/03/2017 16:45:32

Juntada de Petição

03/03/201714:41:53

Juntada de Certidão de Intimação

24/02/201709: 13:42

Expedição de expediente

23/02/2017 19: 1O: 12

Juntada de Petição

10/02/201700:00:32

Juntada de Certidão de Intimação

10/02/201700:00:32

Juntada de Certidão de Intimação

31/01/2017 15:31 :50

Expedição de expediente

30/01/2017 18:33:01

Proferido despacho de mero
expediente

27/01/201714:53:15

Conclusos para despacho

26/01/2017 12:13:55

Juntada de Cota

25/01/201714:58:55

Juntada de Certidão de Intimação

23/01/2017 17:45:56

Expedição de expediente

23/01/2017 16:44:30

Proferido despacho de mero
expediente

23/01/2017 13:48:24

Juntada de Substabelecimento

28/12/201616:59:11

Conclusos para decisão

27/12/201623:51:23

Juntada de Petição

22/12/2016 07: 12:34

Juntada de Certidão de Intimação

15/12/2016 10:52:51

Juntada de Certidão de Intimação

15/12/201610:51:56

Juntada de Petição

14/12/2016 18:33:44

Expedição de expediente

14/12/201611:32:17

Proferido despacho de mero
expediente

13/12/201615:38:08

Conclusos para despacho

13/12/2016 15:38:08

Distribuído por Sorteio para 4 a VARA
FEDERAL - Substituto

Visualizado/lmpresso em:04/08/2017 13:40:45
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PROCESSO N°: 08 J 2074-38.2016.4.05.8400 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RÉU: TROPICAL COMUNICACAO LTDA e outros
ADVOGADO: Raffael Gomes Campelo e outro
4 3 VARA FEDERAL - RN (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)
SENTENÇA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO.
SÓCIO OCUPANTE DE MANDATO ELETIVO. TRANSFERÊNCIA DE
COTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Hipótese em que o autor requer a regularização do quadro societário de
pessoas jurídicas concessionários de serviço público de radiodifusão, por estar
preenchido por ocupantes de mandato eletivo.
2. O juiz não resolverá o mérito quando se verificar a ausência de interesse
processual (art. 485, VI, CPC).
3. O conceito de interesse processual constituiu-se do trinômio necessidade
utilidade-adequação, de tal forma a refletir a imprescindibilidade do ingresso
em juízo para se obter o objeto da pretensão; a utilidade, na melhoria da
situação do autor; e a adequação, na relação de pertinência entre a situação
visada e o meio processual escolhido para a consecução de tal fim.
4. No caso dos autos, os demandados, ocupantes de mandato eletivo,
comprovaram que não fazem mais parte das sociedades empresárias
concessionários de serviço público de radiodifusão, acarretando a perda
superveniente do objeto da ação, carecendo-se, por corolário, de interesse
processual, haja vista a desnecessidade do provimento jurisdicional de mérito.
5. Extinção do feito sem resolução do mérito.

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desíàvor da UNIÃO,
TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., RÁDIO OURO
BRANCO LTDA., ALAGAMAR RÁDIO SOCIEDADE LTDA., RÁDIO CURIMATAÚ DE NOVA CRUZ
LTDA., RÁDTO A VOZ DO SERIDÓ LTDA., JOSÉ AGRTPfNO MAIA E FELTPE CATALÃO MATA,
buscando:
i) o cancelamento da concessão/pelmissão/autorização (ou não renovação, caso esteja vencido) do serviço de
radiodifusão sonora ou de sons e imagens outorgado às rés TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO
LTBERTADORA MOSSOROENSE LTDA. e RÁDTO OURO BRANCO LTDA., em razão de JOSÉ
AGRIPINO MAIA, titular de mandato eletivo de Senador, figurar em seu quadro societário, em
desconformidade com a Constituição Federal;
ii) o cancelamento da concessão/permissão/autorização (ou não renovação, caso esteja vencido) do serviço de
radiodifusão sonora outorgado às rés ALAGAMAR RÁDIO SOCIEDADE LTDA. RÁDIO ClIRIMATAÚ DE
NOVA CRUZ LTDA. e RÁDIO A VOZ DO SERIDÓ LTDA., em razão de FELIPE CATALÃO MAIA, titular
de mandato eletivo de Deputado Federal, figurar em seu quadro societário, em desconformidade com a
Constituição Federal;
hllps:1Ipje.jfrn .ju s. br/pje/Consu ItaPu blicalDetal heProcessoCon sultaPubl ica/docu mentoSemLogin HTML .seam?id ProcessoDocumento= 131446b40f. . .
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iii) a condenação da UNIÃO na obrigação de relicitar o serviço de radiodifusão outorgado às rés TROPICAL
COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., RÁDIO OURO BRANCO
LTDA., ALAGAMAR RÁDIO SOCIEDADE LTDA. RÁDIO CURIMATAÚ DE NOVA CRUZ LTDA. e
RÁDIO A VOZ DO SERIDÓ LTDA.; e
iv) a condenação da UNIÃO (Ministério das Comunicações) a se abster de conceder às rés TROPICAL
COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., RÁDIO OURO BRANCO
LTDA., ALAGAMAR RÁDIO SOCIEDADE LTDA. RÁDIO CURIMATAÚ DE NOVA CRUZ LTDA. e
RÁDIO A VOZ DO SERIDÓ LTDA., a renovação ou futuras outorgas para exploração do serviço de
radiodifusão, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas das quais sejam sócias;
v) a condenação da UJ\TIÃO (Ministério das Comunicações) a se abster de conceder renovação ou futuras
outorgas para exploração do serviço de radiodifusão a qualquer outra pessoa jurídica da qual os réus JOSÉ
AGRIPINO MAIA e FELIPE CATALÃO MAIA sejam ou venham a ser sócios enquanto titulares de mandato
eletivo.
Alegou o autor, em suma, terem sido instaurados, perante a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte,
os Inquéritos Civis n.o 1.28.000.000342/2013-16 e n.o 1.28.000.002039/2015-10, com o objetivo de apurar
possível violação de preceitos constitucionais decorrente da figuração de titulares de mandato eletivo no quadro
societário de pessoas jurídicas que detêm outorga para exploração do serviço de radiodifusão.
Durante o trâmite dos citados Inquéritos Civis, apurou-se que as pessoas jurídicas de direito privado rés,
TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., RÁDIO OURO
BRANCO LTDA., ALAGAMAR RÁDIO SOCIEDADE LTDA. RÁDIO CURIMATAÚ DE NOVA CRUZ
LTDA.
c RÁDIO
A
VOZ
DO
SERIDÓ LTDA.TROPICAL
COMUNICAÇÃO
LTDA.,
concessionárias/permissionárias/autorizatárias do serviço de radiodifusão sonora ou de sons e imagens, têm
entre seus sócios JOSÉ AGRIPINO MAIA, ocupante do mandato eletivo de Senador da República desde 1995,
ou scu filho FELIPE CATALÃO MAIA, ocupante do mandato de Deputado Federal desdc 2007.
Defendeu o MPF que, ao proibir que deputados e senadores firmem ou mantenham contrato eom empresas
concessionárias de serviço público, o artigo 54, inciso I, alínea "a" da CF, veda que parlamentares sejam sócios
ou associados de pessoas jurídicas concessionárias do serviço público de radiodifusão.
Requereu, liminarmente, a suspensão da execução do serviço de radiodifusão sonora e de som e imagcm das rés
TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., RÁDIO OURO
BRANCO LTDA., ALAGAMAR RÁDIO SOCIEDADE LTDA. RÁDIO CURIMATAÚ DE NOVA CRUZ
LTDA. e RÁDIO A VOZ DO SERIDÓ LTDA., bem como que a UNIÃO se abstenha de concedcr novas
outorgas de serviço de radiodifusão às mencionadas rés, ainda que por intermédio de pessoas jurídicas das quais
sejam sócias.
Em petição sob ido n.o 4058400.1968499, os réus JOSÉ AGRIPINO MAIA e FELIPE CATALÃO MAIA
inf0l111aram que não fazem mais parte das sociedades empresariais TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA.,
RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., RÁDIO OURO BRANCO LTDA., ALAGAMAR
RÁDIO SOCIEDADE LTDA. RÁDIO CURIMATAÚ DE NOVA CRUZ LTDA. e RÁDIO A VOZ DO
SERIDÓ LTDA., juntando aos autos os respectivos contratos sociais com as devidas alterações (id. n.o
4058400.2060733 a 4058400.2060741).
Intimado para se manifestar acerca das alegações dos réus, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requereu a
extinção do feito, ante a perda superveniente de interesse processual (id. n.o 4058400.2078295).
Vindo-me os autos conclusos, era o que importava relatar. Decido.

11 - Fl1NDAMENTAÇÃO
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A pretensão autoral é a regularização do quadro societário de pessoas jurídicas concessionários de serviço
público de radiodifusão, em obediência ao disposto no art. 54, inciso I, alínea "a", da Constituição.
Há, no entanto, óbice processual intransponível, que impede a análise meritória.
É que, no caso dos autos, os demandados JOSÉ AGRIPINO MAIA e FELIPE CATALÃO MAIA, ocupantes de
mandato eletivo, comprovaram que não fazem mais parte das sociedades empresárias TROPICAL
COMUNICAÇÃO LTDA., RÁDIO LIBERTADORA MOSSOROENSE LTDA., RÁDIO OURO BRANCO
LTDA., ALAGAMAR RÁDIO SOCIEDADE LTDA. RÁDIO CURJMATAÚ DE NOVA CRUZ LTDA. e
RÁDIO A VOZ DO SERlDÓ LTDA., o que afasta a irregularidade apontada na exordial e acarreta a perda
superveniente do objeto da ação, carecendo-se, por corolário, de interesse processual, haja vista a
desnecessidade do provimento jurisdicional de mérito.
Ora, nos termos do Código de Processo Civil, o juiz não resolverá o mérito quando se verificar a ausência de
interesse processual (art. 485, VI).
O conceito de interesse processual é fonnado pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação, de tal forma que
a necessidade reflete a imprescindibilidade do ingresso em juízo para se obter a pretensão almejada, já a
utilidade na melhoria da situação do autor, e a adequação se consubstancia na relação de pertinência entre a
situação material que se busca alcançar e o meio processual escolhido para a consecução de tal fim. Logo,
ausente qualquer desses elementos, o interesse de agir desaparece, igualmente esvaecendo a higidez do
processo.
Destarte, merece acolhida o requerimento do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, de extinção do processo
sem resolução do mérito.

111- DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, extingo o feito sem resolução de mérito, em virtude da perda superveniente do
objeto da ação e, por consequência, da falta de interesse processual, nos termos dos artigos 316 e 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios (Lei n.O 7.347/85, art. 18).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com a devida baixa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
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