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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ FEDERAL DA ___ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA
PARAÍBA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  pelos  Procuradores  da República
infra-assinados,  com fundamento no artigo  129,  III,  da  Constituição Federal  de 1988,
artigo 6º, VII, a, b e d, da Lei Complementar nº 75/93, e artigo 1º, IV, da Lei nº 7.347/85

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
com pedido de liminar

em face de

RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado,
CNPJ nº 12664785000186, com sede na Rua Joanita de Araújo Morais, s/n, Conjunto
Inácio Bento, Distrito Nossa Sra. De Fátima, Santa Luzia/PB, CEP nº 58600-000, cujos
sócios são EFRAIM DE ARAUJO MORAIS FILHO e EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS;

UNIÃO  (Presidência  da  República  e  Ministério  das  Comunicações),

mailto:PRPB-PRDC-SECRETARIA@mpf.mp.br


pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Maximiano Figueiredo,
404, Centro, João Pessoa-PB, CEP 58013-470, na pessoa de seu representante legal; e

EFRAIM  DE  ARAÚJO  MORAIS, brasileiro,  empresário,  nº  do  CPF
108.730.234-04, documento de identidade 179.602-SSP/PB 2ª Via, domicílio e residência
à  Av:  Cabo  Branco,  3000  Apto  301  –  Bairro:  Cabo  Branco  –  João  Pessoa/PB,  CEP
58.045-010;

EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO,  brasileiro,  deputado federal,  com
endereço na Câmara dos Deputados, gabinete 744, anexo IV, Brasília-DF, pelas seguintes
razões fáticas e jurídicas:

I - OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

O objeto da presente ação consiste em obter provimento jurisdicional que
imponha:

a) o cancelamento (ou não renovação caso já esteja vencida) do serviço de
radiodifusão sonora outorgado à ré RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA - ME,
em  razão de EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO,  titular  de mandato
eletivo de Deputado Federal, figurar em seu quadro societário, e, em razão
de EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS ter figurado em seu quadro societário
enquanto detentor de mandato eletivo, estando em desconformidade com a
Constituição Federal;

b) a condenação da União na obrigação de fazer consistente em relicitar o
serviço de radiodifusão outorgado à ré RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA -
ME; 

c) a condenação da União (Ministério das Comunicações) a se abster de
conceder à ré RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA - ME renovação ou futuras
outorgas  para  exploração  do  serviço  de  radiodifusão,  ainda  que  por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia; e

                     d) a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os serviços
de radiodifusão da ré RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA – ME.

II- DOS FATOS 

Foi instaurado na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão da Paraíba

o Inquérito Civil nº 1.24.000.002192/2016-77, a partir de cópia da representação levada à

Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo por entidades da sociedade

civil, tratando da possível violação de preceitos constitucionais pela figuração de titulares

de mandatos eletivos no quadro societário de pessoas jurídicas que detêm outorga para

exploração do serviço de radiodifusão. 

A  representação  supracitada  deu  origem,  naquela  Procuradoria,  ao

Procedimento  Preparatório  n.  1.34.001.000957/2015-15.  Durante  o  trâmite  deste



Procedimento Preparatório  apurou-se que Damião Feliciano da Silva,  na  condição de

ocupante de mandato eletivo de Deputado Federal do Estado da Paraíba, teria sido ou é

sócio  de  empresas  que  exploram  serviço  de  radiodifusão.  Essa  constatação  é

demonstrada pelo relatório de pesquisa nº 3197/2016, fls. 268/269 do IC (Inquérito Civil)

nº 1.24.000.002192/2016-77, que segue anexo a esta inicial. Ocorre, ainda, que através

deste  mesmo  relatório  foi  identificado  que  outros  Deputados  Federais  do  Estado  da

Paraíba estavam incorrendo na mesma ilegalidade, dentre os quais encontra-se o ora réu

EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS  FILHO, sócio de pessoa jurídica ré,  RÁDIO VALE DO

SABUGY  LTDA  –  ME,  concessionária/permissionária/autorizatária  do  serviço  de

radiodifusão sonora. 

Urge registrar que através do levantamento documental realizado para fins

de  arcabouço  comprobatório  na  identificação  da  ocorrência  da  ilegalidade  supra,  foi

observado (o  que será evidenciado nas páginas a seguir)  que EFRAIM DE ARAÚJO

MORAIS  -  embora,  hodiernamente,  não  mais  ocupante  de  cargo  eletivo  -  também

incorreu na  mesma ilegalidade  em razão  de,  à  época,  ter  sido  sócio  e  deputado  ou

senador concomitantemente, tendo, inclusive, a outorga permissão renovada.

O serviço de radiodifusão é uma das principais modalidades de imprensa no

Brasil, em razão de sua penetração no país, atingindo a todas as camadas sociais da

população. A difusão de informações através da imprensa, principalmente em um veículo

de tão amplo alcance, confere poderes de influenciar a opinião pública a quem quer que

detenha o controle desse meio de comunicação. É essa a constatação que justifica a

regulação estatal dos serviços de radiodifusão, a fim de que estes cumpram sua função

na garantia de uma série de preceitos fundamentais, como as liberdades de expressão e

o direito à comunicação e à informação, os quais, por sua vez, servem de substrato para

muitos outros.

A liberdade de expressão e o direito à informação comportam uma dimensão

positiva,  que  consiste  no  dever  do  Estado  de  garantir  a  existência  de  condições

equilibradas  para  que  os  cidadãos  e  a  diversidade  de  grupos  sociais  possam  se

comunicar.

A manutenção  da  equidade  de  acesso  à  comunicação  é  particularmente

importante  durante  o  período  eleitoral,  quando  a  difusão  de  informações  influencia  a

escolha de candidatos pelos cidadãos. A utilização indevida dos meios de comunicação,

portanto,  prejudica  o  volume  e  a  quantidade  de  informação  disponível  sobre  os

candidatos,  prejudicando  a  capacidade  de  avaliação  crítica  dos  eleitores  e,  assim,

violando os princípios da soberania e do pluralismo político.



Corre-se,  portanto,  o  risco  de  distorcer  o  processo  democrático  quando

titulares  de  mandato  eletivo  ou  candidatos  participarem  do  quadro  de  empresas  de

radiodifusão  como sócios,  assim como quando  interessados  diretos  na  vitória  de  um

candidato façam parte do quadro societário. A titularidade de empresa de radiodifusão

permite a influência sobre a opinião pública em favor de sócios ou associados que sejam

candidatos ou titulares de cargo eletivo em detrimento de seus concorrentes ou rivais

políticos.  O  mesmo  tipo  de  manipulação  pode  ocorrer  quando  os  candidatos  forem

apoiados pelos sócios ou associados de empresa de radiodifusão.

Ademais,  a  participação  societária  de  titulares  de  mandato  eletivo  gera

inegável conflito de interesses, tendo em vista que, nos termos dos § 1º, 2º e 3º do artigo

223 da Constituição, cabe ao Congresso Nacional a apreciação dos atos de outorga e

permissões  de  radiodifusão.  Rompe-se,  assim,  a  isenção  e  a  independência  do

parlamentar sócio de empresas de radiodifusão, pois é colocado em posição de ter poder

de decidir em benefício próprio. Essa brecha legal torna-se ainda mais grave no Brasil,

país  no  qual  grande  contingente  dos  veículos  de  mídia  locais  são  controlados  ou

apoiadores de políticos.

Vê-se, portanto, que a participação societária de titulares de mandato eletivo

em  empresas  de  radiodifusão  viola  vários  preceitos  constitucionais  fundamentais,

notadamente os referentes ao exercício da democracia, assim como princípios gerais do

direito.  Além disso, constitui  violação direta ao art.  54, I,  a),  ao art. 54, II,  a) e b) da

Constituição,  que  proíbem que  deputados e  senadores  celebrem ou  mantenham

contrato com empresa concessionária de serviço público ou com pessoa jurídica

de direito público, e, ainda, que sejam proprietários, controladores ou diretores de

empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito

público, ou nela exercer função remunerada. 

O  titular  de  mandato  eletivo  sócio  de  empresa  de  radiodifusão  tem  um

contrato de sociedade com a pessoa jurídica concessionária de serviço público; através

dessa pessoa jurídica de direito privado, tem contrato com a pessoa jurídica de direito

público  concessionária;  por  fim,  é  que  são  proprietário  (ainda  que  coproprietário)  de

empresa que goza de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público.

Assim  sendo,  a  participação  societária  nesse  tipo  de  empresa  é  proibida  pelos

dispositivos supracitados da Constituição.

Concessões e permissões de serviços de radiodifusão são obtidas através

de licitações, processos administrativos que culminam no ato administrativo de outorga,

realizado pelo Ministério das Comunicações, posteriormente submetido à apreciação do



Congresso Nacional. Esses atos administrativos, como quaisquer outros, só são válidos

se  cumprirem  os  requisitos  de  legalidade  impostos  pelo  ordenamento  jurídico.  O

descumprimento  de  preceito  constitucional  por  uma  empresa  concessionária  ou

permissionária, a exemplo da participação societária de titular de mandato eletivo, torna

nulos os atos de outorga e de aprovação da outorga. Por outro lado, a eleição de um

sócio desse tipo de empresa para mandato eletivo tem o condão de fazê-la descumprir as

condições  da  concessão  ou  permissão,  ensejando,  assim,  o  cancelamento  do  ato

administrativo.

Desta sorte,  o réu e parlamentar  EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO

incorre em inconstitucionalidade em razão de sua participação societária em empresa de

radiodifusão. 

Conforme fl. 270 do IC, os serviços de radiodifusão sonoras da Rádio ré é

atribuído  à  pessoa  jurídica  ré  RADIO  VALE DO  SABUGY LTDA.  Essas  informações

obtidas por meio do sistema online SIACCO, da ANATEL, evidenciam o réu EFRAIM DE

ARAÚJO  MORAIS  FILHO  como  sócio  desta  empresa,  cujas  informações  são

confirmadas no contrato social e nas alterações da mencionada empresa, encaminhadas

ao MPF pela Junta Comercial do Estado da Paraíba, fls. 274/286v do IC.

Informações  eleitorais,  fls.  272/273,  certificam que  EFRAIM DE ARAÚJO

MORAIS FILHO exerce mandato legislativo de Deputado Federal atualmente, além de ter

sido eleito para outros mandatos no passado. Em 2006, foi eleito pela primeira vez, pelo

então PFL, sendo reeleito nos pleitos subsequentes de 2010 e de 2014, já sob a nova

denominação do PFL, o DEM.

Ainda, nos termos dos documentos encaminhados a esta procuradoria pela

Junta Comercial do Estado da Paraíba, especificamente fls. 282v/286v,  a RÁDIO VALE

DO SABUGY LTDA ME foi fundada em meados de setembro de 1987 e, entre os

sócios fundadores estava o então deputado EFRAIM ARAÚJO DE MORAIS, pai de

EFRAIM  ARAÚJO  DE  MORAIS  FILHO.  Àquele  foi  eleito  deputado  estadual  nas

eleições de 1982 e 1986, fl. 297; posteriormente, foi eleito deputado federal em 1990,

1994  e  1998  e  senador  em 2002  (fl.  287).  EFRAIM  ARAÚJO  DE MORAIS  FILHO

ingressou na sociedade em 2004, informação confirmada pelo próprio deputado em

sua defesa de fls. 243/266, permanecendo até os dias atuais.

Nessa senda, considerando que a VALE DO SABUGY LTDA ME dispõe de

outorga  para  operar  serviço  de  radiodifusão  desde  1987  (Portaria  nº  309  de  8  de

Dezembro de 1987 do Ministério das Comunicações – fls. 289/290v), essa outorga deixou

de cumprir os requisitos mínimos de legalidade desde 1988, quando a nova Constituição



instituiu a vedação da participação de titulares de mandato eletivo no quadro societário de

empresas de radiodifusão e EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS exercia mandato de deputado

estadual; ocasião na qual deveria ter sido cancelada - o que não ocorreu. Outrossim, essa

ilegalidade, pelo contrário, foi perpetuada, tendo em vista que a concessão da RÁDIO

VALE DO SABUGY LTDA ME. para explorar serviço de radiodifusão sonora foi renovada,

pela última vez, em 05.06.2002, para o período de 1997 a 2007 . A aprovação, pelo Poder

Legislativo, da renovação da outorga ocorreu em 15.06.2005 (fl. 292).

Nesse contexto, verifica-se que  não só a outorga passou a ser ilegal em

1988, como também a renovação foi ilegal. Afinal, o cumprimento de todos os requisitos

de  legalidade  também  é  condição  para  a  renovação,  e  em  todas  as  ocasiões  de

renovação EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS exercia mandato eletivo e figurava como sócio.

É importante observar, ainda, que o prazo das outorgas é de 10 anos, e que há lacunas

de tempo sem outorga no período de funcionamento da rádio, que é ininterrupto até os

dias de hoje.

Extrai-se,  portanto,  que  o  réu  EFRAIM  DE  ARAÚJO  MORAIS  também

incorre(u) em inconstitucionalidade em razão de sua participação societária em empresa

de radiodifusão enquanto detentor de mandato legislativo.

Cabe salientar, além disso, que essas outorgas são anteriores à Constituição

Federal,  que passou a exigir  licitação para a outorga de permissão ou concessão de

exploração  de  serviço  de  radiodifusão.  É  fato  que  apenas  em  1995  a  legislação

necessária  para  regulamentar  esse  tipo  de  licitação  foi  editada.  Todavia,  resta  a

constatação de que as outorgas preexistentes a essa legislação se tornaram nulas por

descumprimento de exigência constitucional, e deveriam ter sido canceladas para que

houvesse licitação.

Notificado  administrativamente  sobre  a  existência  de  Procedimento

Administrativo  destinado  a  apurar  os  fatos  supramencionados,  o  réu  EFRAIM  DE

ARAÚJO  MORAIS  FILHO  apresentou  manifestação,  às  fls.  243/266,  alegando,  em

síntese, que não há, na legislação específica sobre regime de concessão de serviços de

TV e Rádio por Radiodifusão, proibição expressa da participação societária de titulares de

mandato eletivo em empresas de radiodifusão, bem como que não cabe a vedação do art.

54 ao presente caso, mas, sim, a exceção prevista no inciso “I”, alínea “a” - do mesmo

dispositivo, em razão dos contratos de concessão ou permissão serem firmados com a

pessoa jurídica da rádio e não com a pessoa física do deputado, e, além disso, obedecem

a cláusulas uniformes e que  a interpretação sustentada no sentido da proibição tolheria a

liberdade de expressão e informação, considerando, além disso, que o Código Eleitoral já



regula o uso indevido de ferramentas de comunicação no processo eleitoral.

Por fim, o ora réu justificou, ainda, que devido ao número de ações que

tramitam em todo o país sobre a mesma matéria e à controvérsia judicial que ela enseja,

“aconselhou” que seja aguardado o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a

questão. 

Todavia, d. Magistrado, não merece prosperar as alegações aduzidas pelo

deputado em sua  manifestação administrativa, pelas razões adiante expostas.

Em primeiro lugar, urge esclarecer que  a aplicação da vedação do art. 54

não caracteriza retroação da lei, tampouco visa prejudicar direito adquirido, ato jurídico

perfeito e a coisa julgada, ensejando insegurança jurídica; e, muito menos, objetiva limitar

ou restringir  a manifestação de pensamento, a criação e a informação, conforme fora

invocado pela parte ré em sua defesa, ao fazer menção ao artigo 220 da CF/1988. Com

efeito,  há  de  se  observar  que,  em  sua  qualidade  de  serviço  público  de  exploração

concedida a particular, a exploração de radiodifusão deve obedecer a regras de ordem

pública que garantam a lisura da atividade, assim como a efetiva concretização de sua

função de interesse público. Por isso, a concessão é realizada mediante processo de

licitação,  durante o qual  a  empresa comprova o cumprimento de requisitos de ordem

pública, e culmina com um ato administrativo de outorga. Ora, no momento em que uma

empresa,  ou  qualquer  um de seus sócios,  deixa  de cumprir  algum desses requisitos

cogentes que garantem a finalidade de interesse público,   a concessão se torna ilegal. 

Em segundo lugar,  como se demonstrará,  os contratos de concessão de

serviço de radiodifusão   não   obedecem a cláusulas uniformes. A menção constitucional a

contratos de cláusulas uniformes é referente a contratos de índole consumerista,  tais

quais os contratos de adesão, nos quais inexiste negociação de cláusulas e uma das

partes limita-se a aquiescer aos termos do contrato como um todo, e foi ali inserida para

garantir aos parlamentares o acesso a serviços essenciais prestados por concessionárias

de serviço público na forma de relações consumeristas, a exemplo do fornecimento de

eletricidade ou água. O processo de licitação não elimina o caráter negocial do contrato

com o poder público, apenas o parametriza. Ademais, a interpretação dada pelo deputado

contraria a intenção do constituinte ao redigir o art. 54, que era de impedir o conflito de

interesses  e  o  favorecimento  próprio  de  parlamentares  no  rentável  negócio  que  é  a

contratação com o poder público.

Cumpre analisar que o argumento de estar amparado pela não proibição dos

parlamentares  de  serem  proprietários  de  empresa  de  TV  e  Rádio  ou  que  lhes  seja

outorgado o serviço de radiodifusão  por legislação  infraconstitucional,  isto é, o Código



Brasileiro de Telecomunicações (Lei n. 4.117/1962) e o Código Eleitoral (Lei n. 737/65),

afronta notoriamente o princípio da hierarquia normativa, quiçá o da legalidade, uma vez

que a Constituição Federal é a Lei Maior cuja supremacia é irrefutável. Logo, o fato das

normas jurídicas  infraconstitucionais  serem inferiores  à  Lei  Fundamental  (CF/1988),  a

alegação do deputado torna-se insustentável. Mais uma vez, a interpretação feita pelo ora

réu contraria não apenas a intenção do constituinte, mas, também, a própria efetividade

constitucional.  

Por fim, também não cabe acatar ao pedido de sobrestamento do feito para

que se aguarde, nos dizeres do deputado, um “pronunciamento definitivo do Supremo

tribunal Federal sobre o alcance do art. 54, I, II, da Constituição”. Ora, a existência de

ações versando sobre mesma tese jurídica não tem o condão de excluir  uma lide da

apreciação  do  judiciário,  nos  termos  do  art.  5º,  XXXV  da  Constituição  Federal,  que

determina que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Ainda que haja ações de controle  de constitucionalidade aguardando julgamento pelo

Supremo, esse fato não retira de outras instâncias do judiciário a prerrogativa de controle

difuso de constitucionalidade. Além disso, a proposição da presente Ação Civil  Pública

faz-se necessária para a concretização de medidas de caráter urgente como a liminar,

imprescindível  para que uma violação de dispositivo constitucional  que já perdura por

mais  de  15  anos  seja,  ao  menos,  suspensa,  enquanto  a  legalidade  da  questão  é

discutida.

Todos esses motivos de fato e de direito, a seguir pormenorizados, levam à

conclusão de que os réus – UNIÃO, RADIO VALE DO SABUGY LTDA ME, EFRAIM DE

ARAÚJO MORAIS  E  EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS  FILHO violaram dispositivos  da

Constituição Federal, ilicitude que deve ser sanada através da concessão dos pedidos

desta ação. Essas colocações estão em observância às considerações formuladas pelo

Supremo Tribunal Federal sobre a matéria no julgamento da Ação Penal 530, conforme se

observará adiante.

Diante da competência territorial para a propositura das medidas judiciais,

considerado o espectro regional da radiodifusão (art. 2º, Lei nº 7.347/85 c/c art. 93, II, Lei

nº  8.078/90),  os  documentos  referentes  ao  caso  foram  encaminhados  para  esta

Procuradoria  da  República  na  Paraíba.  Sobre  o  tema  da  competência  jurisdicional

territorial vide:

PROCESSUAL  CIVIL.  CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  ANULAÇÃO  DE  CONCURSO  PÚBLICO  FEDERAL  POR
VIOLAÇÃO  A  PRINCÍPIOS  ADMINISTRATIVOS.  LUGAR  DO  DANO.
INTERESSE  DIFUSO.  TITULARIDADE  INDETERMINADA.  JUÍZO  DA
CAPITAL  DO  ESTADO  OU  DO  DISTRITO  FEDERAL.  CONFLITO



IMPROCEDENTE. I. A Lei n° 7.347/1985, no artigo 2°, caput, estabelece
que a ação civil pública destinada à proteção de interesses coletivos deve
ser proposta no foro do lugar do dano. II. Na ausência de dispositivo legal
expresso, a definição do critério de fixação de competência segue o artigo
93 da Lei n° 8.078/1990, que prevê três níveis de nocividade aos direitos
coletivos: local, cuja reparação compete ao Juízo da comarca ou subseção
judiciária em que o dano sobreveio; regional, cujo ressarcimento deve ser
pleiteado no foro da Capital do Estado ou do Distrito Federal; e nacional,
cuja composição obedece à sistema anterior,  embora haja doutrina que
reserve a resolução de conflitos  coletivos  dessa magnitude aos órgãos
jurisdicionais do Distrito Federal. III. A delimitação do lugar do dano para
efeito  de  competência  não  deve  assumir  uma  abordagem  geográfica,
espacial,  mas uma que  reflita  a  titularidade do interesse violado.  Se o
direito  for  difuso  ou  disser  respeito  a  pessoas  espalhadas  por  toda  a
federação, o dano será nacional. Se os titulares estiverem localizados no
território de um ou mais Estados, ele será regional. Por fim, será local, se a
titularidade do interesse não transpuser os limites de comarca ou subseção
judiciária. IV. A sede ou domicílio da entidade que viola direitos coletivos
não representa um elemento seguro para firmar a competência do órgão
jurisdicional,  porque poderá  se distanciar  da titularidade do  interesse e
dificultar,  inclusive,  eventuais  liquidações  e  execuções  individuais.  V.  A
propositura  de  ação  civil  pública  para  tutela  de  direitos  nacionais  ou
regionais na Capital  dos Estados ou no Distrito Federal é estratégica e
garante  a  acessibilidade  da  Justiça  a  todos  titulares  espalhados  pela
federação ou concentrados em entes federativos específicos (artigo 93, II,
da Lei n° 8.078/1990). VI. A mesma racionalidade se adotou na atribuição
de  competência  aos  órgãos  jurisdicionais  da  comarca  ou  subseção
judiciária em que sobreveio o dano local. Como os titulares do interesse
estão  situados  num  foro  específico,  nada  mais  natural  do  que  o
ajuizamento de ação coletiva na localidade (artigo 93, I). VII. O Ministério
Público  Federal  ajuizou  ação  civil  pública,  com  o  objetivo  de  anular
concurso aberto pelo Comando do 6° Distrito Naval da Marinha do Brasil,
situado  no  município  de  Ladário/MS.  O  fundamento  da  demanda  é  a
violação de princípios administrativos, especialmente o da moralidade, em
virtude  da  previsão  de  critérios  subjetivos,  vagos  para  a  escolha  dos
candidatos. VIII.  O interesse supostamente violado é difuso,  já que não
tem  coesão  subjetiva  ou  objetiva  -  sujeitos  indeterminados,  com
indivisibilidade do objeto, de acordo com o artigo 81, parágrafo único, I, da
Lei  n°  8.078/1990.  Toda  a  coletividade  pode  exigir  a  realização  de
concurso  público  que  obedeça  aos  princípios  da  legalidade,
economicidade,  moralidade,  isonomia,  eficiência,  impessoalidade,  e  não
apenas as pessoas que estejam prestes a se inscrever nele. IX. O fato de
o concurso ser federal amplia ainda mais a abrangência do direito, pois
envolve  uma entidade  federativa  incumbida  de  prover  as  necessidades
comuns dos brasileiros, independentemente do Estado ou Município em
que residam.  X.  A sede,  a jurisdição do Comando do Distrito  Naval  da
Marinha  do  Brasil  não  determina  a  competência.  As  irregularidades  do
concurso afetam um interesse difuso, de âmbito nacional, a ser protegido
no foro da Capital dos Estados ou do Distrito Federal. XI. O processamento
e julgamento da ação civil pública competem ao Juízo Federal da 4° Vara
de Campo Grande/MS. XII. Improcedente o conflito de competência.

(CC 00088734720124030000, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO
CEDENHO,  TRF3  -  PRIMEIRA  SEÇÃO,  e-DJF3  Judicial  1
DATA:25/07/2012)

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.

data:25/07/2012


DANO DE ÂMBITO REGIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA CAPITAL
PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. ART. 93 DO CDC.
1. O art. 93 do CDC estabeleceu que, para as hipóteses em que as
lesões ocorram apenas em âmbito local, será competente o foro do lugar
onde se produziu o dano ou se devesse produzir (inciso I), mesmo critério
já fixado pelo art. 2º da LACP. Por outro lado, tomando a lesão dimensões
geograficamente  maiores,  produzindo  efeitos  em  âmbito  regional  ou
nacional, serão competentes os foros da capital do Estado ou do Distrito
Federal (inciso II).
2.  Na  espécie,  o  dano  que  atinge  um  vasto  grupo  de  consumidores,
espalhados na grande maioria dos municípios do estado do Mato Grosso,
atrai ao foro da capital do Estado a competência para julgar a presente
demanda.
3. Recurso especial não provido. (REsp 1101057/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011)

Em  voto  do  proferido  nos  autos  do  REsp  n°  10128214/PR,  DJe  de

15/06/2009, acentuou o Ministro Mauro Campbell Marques, litteris:

[…] Tem-se aqui hipótese de ação civil pública ajuizada contra o decreto
que criou o Parque Nacional de Ilha Grande - este abrangendo, como dito
no acórdão da origem, nove municípios, divididos estes entre os Estados
do Mato Grosso do Sul e Paraná. A partir dessa descrição fática, fica fácil
visualizar que a competência territorial para processar e julgar em primeira
instância a presente ação é de uma das capitais dos referidos Estados ou
do  Distrito  Federal,  pos  as  questões  resultantes  da  criação  de  parque
nacional (criado pela União, na forma do art. 11,§ 4°, da Lei n.9.985/00, a
contrario sensu) que abrange áreas de dois Estados-membros terá caráter
nacional, na esteira do que dispõem os arts. 2° da Lei n.7.347/85 e 93, inc.
II, do CDC. […]

III – DO DIREITO1

Antes de se adentrar no campo dos preceitos constitucionais colocados em 

xeque pela situação em voga, relevante uma breve explanação acerca do serviço de 

radiodifusão.

III.1 Radiodifusão e imprensa

Os meios de radiodifusão fazem parte da imprensa, tal como reconhecido

pela  doutrina  e  pela  jurisprudência  nacional  e  internacional.  Daí  que  os  meios  de

radiodifusão sujeitam-se às normas constitucionais que se referem à imprensa, tal qual os

demais órgãos que a compõem (v.g. jornais e revistas).

No Brasil, a radiodifusão é o principal veículo de manifestação da imprensa,

pois é o meio de comunicação com maior poder de influência no país.

1 Os argumentos desenvolvidos neste item foram construídos com base em ARAÚJO, Bráulio Santos Rabelo de. A 
inconstitucionalidade da participação de políticos como sócios ou associados de pessoas jurídicas prestadoras
de radiodifusão. Revista Trimestral de Direito Público, v. 59, p. 146-182, 2013 (fls. 246-182).



Trata-se  do  único  meio  de  comunicação  de  massa  efetivamente

universalizado do país. Para uma grande parcela da população que não tem recursos

para  acessar  fontes  de  informação  e  produtos  culturais  de  conteúdo  diversificado,

constitui a principal, senão a única, fonte de entretenimento e informação. Além de fonte

de  acesso,  os  veículos  de  radiodifusão  são  responsáveis  pela  produção  de  parcela

relevante das notícias e produtos audiovisuais.

Trata-se,  ademais,  de  uma  atividade  prestada  sobre  o  espectro  de

radiofrequências, um bem público escasso, que permite a veiculação de conteúdo por um

número limitado de canais.

É indiscutível que quem controla um canal de radiodifusão exerce forte e

nítido poder de influenciar a opinião pública. Não é por outra razão que a televisão é o

meio que recebe a maior parcela do investimento publicitário direcionado aos meios de

comunicação.

Em razão de seu poder de influenciar a opinião pública e de controlar o

poder público, a imprensa é caracterizada como “o quarto poder”:

Quarto  Poder.  Os  meios  de  informação  desempenham  uma  função
determinante  para  a  politização  da  opinião  pública  e,  nas  democracias
constitucionais,  têm capacidade de exercer  um controle crítico sobre os
órgãos  dos  três  poderes,  legislativo,  executivo  e  judiciário.  A imprensa
independente, portanto, enquanto se posiciona em competição cooperativa
com os órgãos do poder público, foi definida como o Quarto poder.2

Diante  desses  apontamentos,  conclui-se  que  o  serviço  de  radiodifusão

constitui importante veículo de comunicação e, de tal forma, sua adequada execução é

essencial  para  a  concretização  de  diversos  preceitos  fundamentais,  notadamente  as

liberdades de expressão o direito à informação, a proteção da normalidade e legitimidade

das  eleições  e  do  exercício  do  mandato  eletivo  e  os  demais  preceitos  fundamentais

decorrentes do princípio democrático.

Sendo assim, tais preceitos, em sua dimensão objetiva, são desrespeitados

quando o serviço de radiodifusão não é prestado de forma adequada, situação que ocorre

quando  titulares  de  mandato  eletivo  figuram como sócios  ou  associados  de  pessoas

jurídicas que exploram referido serviço. O potencial risco de que essas pessoas utilizem-

se do serviço  de radiodifusão para  a  defesa de seus interesses ou de terceiros,  em

prejuízo da escorreita transmissão de informações, constitui grave afronta à Constituição

brasileira, conforme será demonstrado.

2 ZANONE, Valério. Quarto Poder. In: BOBBIO, Norberto, MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de
política. 1 ed. Vol. 1. Brasília: Universidade de Brasília, 1998, p. 1040.



III.2 Da liberdade de expressão e do direito à informação: a violação do dever

de imparcialidade através do controle de programação

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 19, explicita

que a liberdade de expressão é um direito humano universal  e que toda pessoa tem

direito  à  liberdade  de  opinião  e  expressão;  este  direito  inclui  a  liberdade  de,  sem

interferência,  ter  opiniões e de procurar,  receber e transmitir  informações e ideias por

quaisquer  meios  e  independentemente  de  fronteiras.  Nesse  mesmo  sentido,  o  Pacto

Internacional  de  Direitos  Civis  e  Políticos  (PIDCP)  em seu  artigo  19  e  a  Convenção

Americana  em  seu  artigo  13  consagram  a  liberdade  de  expressão  como  um  direito

essencial para garantir o livre fluxo de ideias e informações. 

No  Brasil,  o  artigo  5º,  inciso  IX,  da  Constituição  brasileira,  consagra  a

liberdade de expressão como direito fundamental ao prever que “é livre a expressão da

atividade  intelectual,  artística,  científica  e  de  comunicação,  independentemente  de

censura ou licença”.

Ainda, prevê o artigo 220 da Constituição brasileira que “a manifestação do

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Referidos dispositivos, ao conferirem proteção aos veículos utilizados para a

concretização  da  liberdade  de  expressão  e  de  informação,  dentre  eles  o  serviço  de

radiodifusão, reconhecem a sua extrema importância no cenário constitucional brasileiro.

A dimensão positiva  e objetiva da liberdade de expressão e do direito  à

informação,  que  consiste  na  garantia  constitucional  da  existência  de  condições

equilibradas  para  que  os  cidadãos  e  a  diversidade  de  grupos  sociais  possam  se

comunicar, implica o dever-poder do Estado de atuar positivamente sobre o sistema de

comunicação, regulamentando-o e fiscalizando-o de modo a garantir a existência dessas

condições.

Infelizmente não é o que ocorre no presente caso, em que a ré União, ao

outorgar a exploração do serviço de radiodifusão à pessoa jurídica ré, a qual tem em seu

quadro  societário  titular  de  mandato  eletivo,  omitiu-se  no  dever-poder  de  garantir  a

prestação adequada do serviço de radiodifusão.

Isso  porque  pessoas jurídicas  como a  ré,  controladas  por  detentores  de

mandato  parlamentar,  podem  limitar,  na  medida  do  interesse  de  seus  sócios  e

associados,  a  divulgação de opiniões e  de 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.

Por essas razões, o controle de concessões, autorizações e permissões de

radiodifusão por pessoas jurídicas cujos sócios ou associados sejam titulares de mandato

parlamentar, viola a liberdade de expressão e o direito à informação.

III.3 Democracia, cidadania, pluralismo político e soberania popular

A  democracia  pressupõe  que  os  cidadãos  estejam  aptos  a  avaliar

criticamente e escolher os candidatos.  Não pode,  como destacou o Ministro Menezes

Direito, ser um mero processo de homologação dos detentores de poder:

A democracia,  para subsistir,  depende de informação e não apenas do
voto;  este,  muitas  vezes,  pode  servir  de  mera  chancela,  objeto  de
manipulação.  A democracia  é  valor  que  abre  as  portas  à  participação
política, de votar e de ser votado, como garantia de que o voto não é mera
homologação  do  detentor  do  poder.  Dito  de  outro  modo:  os  regimes
totalitários convivem com o voto, nunca com a liberdade de expressão.3

Pressupõe  também  que  os  cidadãos  tenham  condições  isonômicas  de

disputar as eleições. A dinâmica social produz normalmente desigualdades – há, de fato,

cidadãos com maior poder econômico ou que exercem função, cargo ou emprego que lhe

conferem maior poder de influência no processo eleitoral ou no processo político. Não

obstante,  não  pode  o  próprio  Estado  criar  desigualdades  ao  favorecer  determinados

partidos ou políticos através da outorga de concessões, permissões e autorizações de um

serviço público, em especial de um tão relevante como a radiodifusão. Tal prática viola os

princípios da isonomia e do pluralismo político.

A restrição à divulgação de informações pela imprensa limita o volume de

informações  dos  candidatos  disponíveis  ao  público.  Prejudica  assim  a  avaliação  de

candidatos, programas e governos e, consequentemente, a capacidade de escolha dos

eleitores no momento da eleição.

De outra banda, o poder de influência conferido pela radiodifusão pode ser

utilizado pelas prestadoras de radiodifusão para o favorecimento pessoal de seus sócios

ou  associados  ao  longo  do  mandato  eletivo  e  ao  longo  do  processo  eleitoral,  v.g.,

influenciando  a  opinião  pública  (i)  a  favor  de  seus  sócios  ou  associados,  se  forem

candidatos, (ii)  a favor de candidatos apoiados por seus sócios ou associados ou (iii)

contra candidatos que façam oposição a seus sócios ou associados.

Viola  também  o  artigo  13.3  da  Convenção  Americana  Sobre  Direitos
3 STF, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Dje-Public 06.11.2009, p. 91.



Humanos, ratificada e promulgada pelo Brasil, que veda expressamente a atribuição de

outorgas públicas de rádio e televisão a políticos, ao estabelecer que:

Artigo 13.3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias e meios
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de papel
de  imprensa,  de  frequências  radioelétricas  ou  de  equipamentos  e
aparelhos usados na difusão de informação,  nem por  quaisquer  outros
meios  destinados  a  obstar  a  comunicação  e  a  circulação  de  ideias  e
opiniões.

Assim, por impedir que a radiodifusão cumpra suas funções 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, e por prejudicar o justo

processo  eleitoral,  o  controle  de  outorgas  de  radiodifusão  por  pessoas  jurídicas  que

tenham, em seu quadro social,  associados ou sócios detentores de mandato eletivo é

contrária à democracia, à cidadania, ao pluralismo político e à soberania popular.

Não  se  trata,  aqui,  da  mera  proteção  da  lisura  do  uso  dos  meios  de

comunicação durante o processo eleitoral, que é garantida pela regulação da propaganda

eleitoral  contida  no  Código  Eleitoral  Brasileiro.  A propaganda  eleitoral  é  um  instituto

jurídico específico, de características, incluindo época de veiculação, tempo de exibição e

conteúdo são delimitados por lei.

Trata-se, pelo contrário, da manutenção do papel de imprensa como garante

da democracia e instrumento de fiscalização do poder da sociedade civil, em um âmbito

muito mais amplo que o da mera propaganda eleitoral. Esse papel só é possível a partir

da qualidade, da amplitude, da imparcialidade e da diversidade de informações que ela é

capaz de oferecer, além da independência dos veículos de comunicação. São essas as

características de uma mídia verdadeiramente capaz de informar os cidadãos para que

eles  possam,  efetivamente,  participar  democraticamente  das  decisões  políticas,

participação esta que não se resume ao voto periódico em pleitos eleitorais.

O uso indevido do poder de influência dos meios de radiodifusão, portanto,

atinge a democracia em seu sentido mais amplo, que diz respeito ao direito de informação

sobre o exercício do poder estatal e sobre questões de interesse público e à participação

popular nesses dois âmbitos. 

Essas são as dimensões da democracia e do acesso à informação atingidas

pelo costume brasileiro de concentrar concessões de serviços de radiodifusão na mão de

políticos. Essa concentração confere aos políticos a possibilidade de influenciar a opinião

pública  em  um  âmbito  que  ultrapassa  em  muito  os  limites  do  que  é  definido  como

propaganda eleitoral.



Ademais, a vedação do controle societário de empresas de radiodifusão por

titulares de mandato eletivo não é uma regulação estatal pensada a partir da hipótese

abstrata de que essa situação poderia ensejar a manipulação midiática. Pelo contrário –

conforme demonstra a pesquisa Coronelismo eletrônico4, a urbanização e a escolarização

da população brasileira, processos característicos da época da redemocratização, fizeram

com que o controle de veículos midiáticos se tornassem especialmente importantes para

a  manutenção  do  poder  político  local,  assim  como  o  apoio  de  políticos  se  tornou

importante  para  a  manutenção  dos  interesses  dos  grupos  midiáticos5.  Daí  a

transformação de concessões em moeda de troca na política federal6. 

Não  subsiste,  portanto,  a  afirmação  do  Deputado  Federal  EFRAIM  DE

ARAÚJO MORAIS FILHO em sua manifestação administrativa, segundo a qual proibir a

participação societária seria tolher a liberdade de expressão e informação em nome da

suposição de manipulação da opinião pública. Além do inegável conflito de interesses que

essa participação representa, detalhado no item III.10 desta inicial,  essa   vedação tem o

condão de corrigir uma situação histórica consolidada de imiscuidade do interesse privado

na máquina pública, assim como a distorção do ambiente democrático dela decorrente.

III.4 Vedação do artigo 54, inciso I, alínea “a”, da Constituição

O artigo 54, inciso I, “a” incide de duas formas proibindo a participação de

congressistas como sócios ou associados de pessoas jurídicas prestadoras do serviço

público de radiodifusão: (i) quando proíbe a celebração ou manutenção de “contrato com

(…)  empresa  concessionária  de  serviço  público”  e  (ii)  quando  veda  a  celebração  ou

manutenção de “contrato com pessoa jurídica de direito público”.

III.4.1 Proibição  à  celebração  ou  manutenção  de  contrato  com  empresa

concessionária de serviço público

Artigo 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com (…) empresa concessionária de serviço 
público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; (…)

Ao proibir que deputados e senadores firmem ou mantenham contrato com

4 Disponível em http://www.coronelismoeletronico.com.br
5 http://www.coronelismoeletronico.com.br/coronelismo-eletronico/o-que-e/#1985_1995
6 http://www.coronelismoeletronico.com.br/coronelismo-eletronico/o-que-e/#1985_1995



empresas concessionárias de serviço público, o artigo 54, inciso I, alínea “a” proíbe que

parlamentares  sejam  sócios  ou  associados  de  pessoas  jurídicas  concessionárias  do

serviço público de radiodifusão.

E, assim o é em razão do o seu potencial  (da radiodifusão) de funcionar

também e, no mais das vezes, preponderantemente, conforme já afirmado, como órgão

de imprensa, impondo-se assim que a vedação (art. 54, I, “a”, C.F.) incida inevitavelmente

em  face  das  empresas  concessionárias  (pessoas  jurídicas  de  direito  privado)  que

detenham em seus quadros sociais deputados e senadores, já que a esses é interditado

pela  Constituição  a  celebração  e  manutenção  de  contrato  de  concessão  de  serviço

público, como o é a radiodifusão (art. 21, XII, “a” e art. 223, C.F.).

Daí  porque  essa  incompatibilidade  parlamentar,  quanto  ao  exercício  da

radiodifusão, tem também conexão e representa uma proteção ou dimensão substancial

do  fundamento  do  pluralismo  político  e  do  princípio  da  liberdade  de  expressão,

insculpidos no art. 1º, V, bem como art. 5º, IV, da Constituição Federal (que não devem

conviver com a tutela de interesses eleitorais diretos ou indiretos do próprio detentor do

veículo de comunicação).

Nesse  contexto,   José  Afonso  da  Silva  anota  que  liberdade  de

comunicação “[…] consiste num conjunto de direitos, formas, processos e veículos, que

possibilitam  a  coordenação  desembaraçada  da  criação,  expressão,  difusão  do

pensamento e da informação […]”7 (grifo nosso).

O Ministro Celso de Mello (Supremo Tribunal Federal), em voto proferido no

Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 690.841/SP8 (caso que abordava a livre

manifestação e comunicação, pela imprensa), destaca que não se pode esquecer que a

projeção dessa liberdade agasalha conteúdo amplo, compreendendo outras prerrogativas

que dela decorrem, como a de informar, buscar informação, opinar e criticar, motivo pelo

qual a Constituição da República revela hostilidade em face de tendências de restringir ou

reprimir o exercício dessa garantia básica de livre expressão, de comunicação de ideias e

pensamentos, pois representa ela um dos fundamentos da ordem democrática.

Consideradas  tais  premissas  cumpre  assim  realçar  que  i)  o  serviço  de

radiodifusão  constitui  serviço  público  passível  de  exploração  direta  pela  União  ou

mediante  concessão  a  particulares,  ii)  a  relação  entre  as  pessoas  jurídicas  privadas

concessionárias e seus sócios e associados é de natureza contratual, e iii)  o contrato

corporificador dessa relação não obedece a cláusulas contratuais uniformes, no sentido

7 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros. 11 ed. p. 237
8  Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=625303> Acesso em 28 set. 
2015.



que assim deve ser entendido (contratos  standart  ou de adesão mecânica, sob a ótica

fornecedor/consumidor).

Logo, não pode prosperar a alegação oferecida pelo deputado no sentido de

afirmar que a Constituição veda apenas as relações contratuais entre a pessoa física do

deputado e o poder público e de que os contratos firmados pelas empresas com o poder

público obedecem a cláusulas uniformes. 

O reconhecimento da natureza de serviço público do serviço de radiodifusão

é patente segundo o que expressamente consta no texto da Constituição da República:

                                      Artigo 21. Compete à União:
(…)
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; (…)

Em conformidade com do disposto na Constituição,  a jurisprudência9 e a

doutrina10 reconhecem amplamente a radiodifusão como serviço público.

Quanto  à  natureza  contratual  da  relação  entre  sócios  e  a  sociedade

exploradora do serviço de radiodifusão, clara é a redação do artigo 981 do Código Civil:

Artigo  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.

Por fim,  a exceção do artigo 54,  inciso I,  alínea “a”,  consubstanciada na

expressão  “salvo  quando  o  contrato  obedecer  a  cláusulas  uniformes”,  não  abarca  o

contrato de sociedade, uma vez que destacada expressão refere-se apenas aos contratos

de  adesão  de  natureza  consumerista,  firmados  entre  congressistas  e  empresas

prestadoras de serviços públicos.

Nesse sentido o seguinte julgado:

Eleições 2012. Registro de candidatura. Decisão regional. Indeferimento.
Art.  1º  ,  II  ,  i  ,  da  LC nº  64 /90.  Cláusulas  uniformes.  Não incidência.
Desincompatibilização.  Ausência.  1.  O  Tribunal  Regional  Eleitoral,
soberano na análise do contexto fáticoprobatório, assentou que o contrato
de  permissão  para  a  prestação  de  serviço  público  entre  a  Aneel  e  a
Cooperativa  de  Distribuição  e  Geração  de  Energia  das  Missões
(Cermissões) submete-se a procedimento de licitação, nos termos do art.
2º , IV , da Lei nº 8.987 /95, razão pela qual não se enquadra na ressalva
relativa aos contratos de cláusulas uniformes. 2. Diante disso, a Corte de
origem concluiu que o candidato  a vereador,  o qual  exerce o cargo de
vicepresidente na citada entidade, estava inelegível, nos termos do art. 1º ,

9  STF ADI 3.944/DF, Relator Ministro Carlos Ayres Britto, DJe Public 01.10.2010; STF HC 104.530/RS, Relator Ministro
Ricardo Lewandowski, DJe Public 07.12.2010; STF, ADPF 130, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe-Public 06.11.2009,
p.26;  TSE,  Acórdão  n.  556,  Recurso  Ordinário  n.  556/AC,  Relator  Ministro  Sepúlveda  Pertence,  publicado  em
20.09.2002.
10  GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 136;
139; MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 680;
683.



inciso  II  ,  alínea i  ,  da LC nº  64 /90,  por  não ter  se afastado de suas
funções nos seis meses anteriores ao pleito. 3. O agravante sustenta que o
contrato  seria  de  cláusulas  uniformes.  Todavia,  a  Corte  de  origem não
explicitou  as  circunstâncias  alusivas  ao  referido  contrato,  nem  foram
opostos embargos de declaração para provocar o exame da alegação de
que tal instrumento contratual seria padronizado e de adesão, razão pela
qual, para afastar a conclusão da Corte de origem, quanto à incidência da
causa de inelegibilidade, seria necessário o reexame de fatos e provas,
vedado em sede de recurso de natureza extraordinária, nos termos das
Súmulas nº 7 do STJ e nº 279 do STF. Agravo regimental a que se nega
provimento.  (TSE,  Pleno,  maioria,  AgR-REspe  nº  170-
02.2012.6.21.0052/RS,  Relator  Ministro  HENRIQUE  NEVES  DA SILVA.
Data  da  Decisão:  25/04/2013.  Data  da  Publicação:  04/06/2013)  –  sem
destaque no original

Dessa feita, a exploração do serviço de radiodifusão pela(s) pessoa(s) 

jurídica(s) ré(s) viola o  preceito constitucional em questão.

III. 4.2. Proibição à celebração ou manutenção de contrato com pessoa 

jurídica de direito público 

                                     Artigo 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público (...), 
salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; (…)

Ao proibir que deputados e senadores firmem ou mantenham contrato com

pessoa  jurídica  de  direito  público,  o  artigo  54,  inciso  I,  “a”  proíbe  que  deputados  e

senadores sejam sócios de pessoas jurídicas prestadoras de (ou que explorem) serviço

público radiodifusão (art. 21, XII, “a”, C.F.).

Isto porque (i) o artigo 54, inciso I, “a” proíbe que deputados e senadores

celebrem ou mantenham contratos não apenas como pessoas físicas, mas também por

intermédio  de  pessoas  jurídicas  das  quais  sejam  sócios,  (ii)  as  concessionárias  e

permissionárias  de  radiodifusão  que  possuem  deputados  e  senadores  como  sócios

mantêm contrato com pessoa jurídica de direito público – o contrato de concessão e o

contrato de permissão de radiodifusão, celebrado com a União –, e (iii) os contratos de

prestação de serviços de radiodifusão não obedecem a cláusulas uniformes (contratos

standart ou de adesão mecânica, sob a ótica fornecedor/consumidor).

III.4.2.1 A proibição do artigo 54, inciso I, “a” estende-se às pessoas jurídicas

que tenham deputados e senadores como sócios

O entendimento de que o artigo 54, inciso I,  “a” proíbe que deputados e



senadores celebrem ou mantenham contratos não apenas como pessoas físicas, mas

também  por  intermédio  de  pessoas  jurídicas  das  quais  sejam  sócios  decorre  das

finalidades que essa norma pretende atender.

Os  objetivos  do  artigo  54,  inciso  I,  “a”  são:  (i)  proteger  a  probidade

administrativa e a normalidade e legitimidade das eleições e do exercício do mandato

eletivo contra influência do poder econômico ou abuso do exercício de função, cargo ou

emprego na administração direta ou indireta, (ii) garantir a isenção e a independência dos

membros do corpo legislativo, e (iii) impedir o favorecimento do parlamentar.

O serviço de radiodifusão, reitere-se, confere a quem o presta forte poder de

influência, que pode ser utilizado para o favorecimento pessoal ao longo do exercício do

mandato eletivo e ao longo do processo eleitoral. Esse é justamente o favorecimento que

o artigo 54 visa impedir.  Por isso, não é possível admitir  que deputados e senadores

possam elidir a proibição do artigo 54, I, “a” mediante o uso de pessoas jurídicas como

intermediários  para  a  celebração  dos  contratos  vedados  pelo  preceito  em  questão.

Interpretação  como  essa  revelaria  burla  ao  que  determinado  no  texto  constitucional,

tornando  inócuo  o  comando  moralizante,  sob  a  perspectiva  estatal,  de  tutela  da

democracia, do interesse público social. Ou seja, o desiderato constitucional ficaria sem

efeito, impedido de realizar seus objetivos.

De mais a mais, os contratos mais relevantes com a Administração somente

podem ser celebrados por meio de pessoas jurídicas. É o caso, justamente, do contrato

de  prestação  de  serviços  de  radiodifusão,  que  não  pode  ser  celebrado  por  pessoas

físicas11. Admitir que a proibição de contratar prevista pelo artigo 54, inciso I, “a” alcança

apenas  os  deputados  e  senadores  como  pessoas  físicas  e  não  as  sociedades  ou

associações das quais sejam sócios ou associados esvazia, portanto, o objeto da norma,

pois retira de seu alcance justamente os contratos que a mesma visa atingir.

Conclui-se,  destarte,  que  o  artigo  54,  I,  “a”  proíbe  que  deputados  e

senadores celebrem ou mantenham contratos com pessoa jurídica de direito público não

apenas como pessoas físicas, mas também por intermédio de pessoas jurídicas das quais

sejam sócios. Esse entendimento foi adotado pelo STF na Ação Penal 53012, em que a

Ministra Rosa Weber afirma:

Entendo  que  a  concessão  -  ou  a  permissão  -  para  a  exploração  de
serviços  de  radiodifusão  a  parlamentar  ou  a  empresa  dirigida  ou

11     Cf. artigo 7º do decreto 52.795/1963, artigo 7º da lei 9.612/1998, artigo 1º da lei 11.652/2008 e artigo 8º do decreto
5.371/2005.
12   STF, AP 530, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09.09.2014,
Dje Public 17-11-2014, Republicação DJe Public 19.12.2014. No mesmo sentido, veja-se os precedentes do TJSP e do
TJRS mencionados no item III.6. abaixo.



pertencente  a  parlamentar  viola  as  proibições  constitucionais  e  legais
acima examinadas” – sem destaque no original.

III.4.2.2. Contratos de concessão e de permissão de radiodifusão não   

obedecem a cláusulas uniformes

Os contratos de concessão e de permissão de radiodifusão não obedecem a

cláusulas uniformes. O fato de serem precedidos por licitação – que estipula, em seu

edital, a minuta do contrato a ser celebrado pelo concorrente vencedor – não faz com que

esses contratos obedeçam a cláusulas uniformes, pois:

(i)  a  minuta  oferecida  no  edital  de  licitação  é  sempre  incompleta;  o
particular que contrata com a Administração formula, em suas propostas
técnica e de preço, cláusulas contratuais essenciais à
execução do serviço;  o contrato final  incorpora as cláusulas formuladas
pelo  particular  vencedor  da  licitação;  trata-se,  portanto,  de  contrato
individual, singular e determinado em conjunto pela Administração e pelo
particular vencedor da licitação;

(ii) consequentemente, o processo de licitação não elimina o diálogo
negocial,  apenas  o  parametriza13;  a  parametrização  reduz,  mas  não
elimina o risco de abuso de poder ou de função; e

(iii) o processo de licitação não elimina o risco de abuso de poder ou de
função pelo parlamentar ao longo do exercício do mandato eletivo e ao
longo  do  processo  eleitoral,  uma  vez  que  o  parlamentar  pode  usar  a
emissora para se favorecer ou para prejudicar seus adversários.

Em conformidade com essa interpretação está a jurisprudência do STF –

Ação Penal 53014, conforme será melhor abordado mais à frente – e a jurisprudência do

Tribunal  Superior  Eleitoral  que,  desde  2002,  é  pacífica  em  afirmar  que  contratos

13    Se não houvesse processo negocial e a Administração impusesse todos os termos do contrato, preço e técnica
inclusive, a licitação desfigurar-se-ia. Não haveria como escolher o vencedor nem selecionar a proposta mais vantajosa
para a Administração pois não haveria distinção entre as propostas. Nesse sentido, diz o Ministro Sepúlveda Pertence:
“Ocorre que jamais poderão as cláusulas do edital esgotar o conteúdo total do contrato a celebrar, pois, do contrato, não
teria objeto a licitação” (TSE, Acórdão n. 12.679, Recurso n. 10.130/RO, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado
em 21.09.1992, p. 10).
14 Cf.  os  seguintes  acórdãos  do  TSE:  (i)  Acórdão  n.  12.679,  Recurso  n.  10.130/RO,  Relator  Ministro  Sepúlveda
Pertence,  publicado em 21.09.1992;  (ii)  Acórdão n.  556,  Recurso Ordinário  n.  556/AC,  Relator  Ministro  Sepúlveda
Pertence, publicado em 20.09.2002; (iii) Acórdão n. 22.229, REspe n. 22.229/PR, Relator Ministro Francisco Peçanha
Martins, publicado em 03.09.2004; (iv) Acórdão n. 22.239, REspe n. 22.239/PR, Relator Ministro Francisco Peçanha
Martins, publicado em 03.09.2004; (v) Acórdão n. 22.240, REspe n. 22.240/PR, Relator Ministro Francisco Peçanha
Martins, publicado em 03.09.2004; (vi) Acórdão n. 21.966, AgR no REspe n. 21.966/CE, Relator Ministro Luiz Carlos
Madeira, publicado em 08.09.2004; (vii) Acórdão n. 24.651, REspe n. 24.651/ES, Relator Ministro Luiz Carlos Madeira,
publicado  em 06.10.2004;  e  (viii)  AgR no  REspe  n.  34.097/PA,  Relator  Ministro  Joaquim  Barbosa,  publicado  em
17.12.2008. Na principal decisão (“leading case”) acerca da matéria (Recurso 10.130), o Ministro relator Sepúlveda
Pertence afirma: “Não obstante, a mim me parece que contrato por licitação e contrato de cláusulas uniformes – ao
menos, no sentido em que utilizado na Constituição (art. 54, I, a) ou na regra de inelegibilidade –, são conceitos que
lurlent de se trouver ensemble. Contrato de cláusulas uniformes é o chamado contrato de adesão (...) No contrato por
licitação, por conseguinte, não há jamais o que é o caráter específico do contrato de adesão: provir a totalidade do seu
conteúdo normativo da oferta unilateral de uma das partes a que simplesmente adere globalmente o aceitante: ao
contrário, o momento culminante do aperfeiçoamento do contrato administrativo formado mediante licitação não é o de
adesão do licitante às cláusulas préfixadas no edital, mas, sim o da aceitação pela Administração Pública de proposta
selecionada como a melhor sobre as cláusulas abertas ao concurso de ofertas.”



precedidos  de  licitação  não  obedecem  a  cláusulas  uniformes14.  Trata-se  do  que  o

Ministro Joaquim Barbosa chama de “moderno entendimento” do TSE acerca da noção de

contrato de cláusulas uniformes15. Dentre essas decisões do TSE, o RO 556 reconheceu,

especificamente,  que  o  contrato  de  prestação  de  serviços  de  radiodifusão,  embora

precedido de licitação, não obedece a cláusulas uniformes16.

Em suma, considerando que: (i) o artigo 54, I, “a” estabelece que “deputados

e senadores não poderão, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com

pessoa jurídica  de direito  público  (...),  salvo  quando o contrato  obedecer  a  cláusulas

uniformes”; (ii) esta regra alcança deputados e senadores atuando como pessoas físicas,

bem como as pessoas jurídicas das quais os parlamentares participem como sócios; (iii)

as  concessionárias  e  permissionárias  de  radiodifusão  mantêm  contrato  com  pessoa

jurídica de direito público (contrato de concessão e contrato de permissão de radiodifusão

celebrados com a União); e (iv) os contratos de concessão e os contratos de permissão

de  serviços  de  radiodifusão  não  obedecem  a  cláusulas  uniformes,  conclui-se  que

deputados  e  senadores  não  podem,  desde  a  expedição  do  diploma,  ser  sócios  ou

associados de sociedades e associações prestadoras do serviço de radiodifusão.

III.5 Vedação do artigo 54, inciso II, alínea “a”, da Constituição brasileira

                                      Artigo 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
(…)
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; (…)

As  pessoas  jurídicas  prestadoras  de  radiodifusão  mantêm  contrato  –

contrato de concessão e contrato de permissão – com pessoa jurídica de direito público –

a União. Resta então esclarecer o significado de “favor decorrente de contrato” referido

pela Constituição.

A Constituição  brasileira  veda  a  concessão  de  favor  pela  Administração,

assim entendido como concessão de vantagens, privilégios ou benefícios em razão de

preferência pessoal ou do exercício de poder econômico ou de função. Isso é, favor como

parcialidade,  arbítrio,  favoritismo,  discriminação.  Quando  celebra  contratos  com

particulares, a Administração deve atender às normas constitucionais da impessoalidade,

da moralidade e da isonomia. É por essa razão que a Administração deve se valer, em

suas contratações, do processo de licitação (artigo 37, XXI da CF), cujo objetivo é garantir

15 TSE, AgR no REspe n. 34.097/PA, Relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado em 17.12.2008.
16 TSE, Acórdão n. 556, Recurso Ordinário n. 556/AC, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, publicado em 20.09.2002.



a  todos  os  administrados  o  ensejo  de  disputarem,  em  igualdade  de  condições,  as

contratações do governo, bem como permitir à Administração selecionar a proposta mais

vantajosa, protegendo o interesse público e os recursos governamentais17.

Face  à  impossibilidade  da  concessão  de  favor,  na  acepção  acima

mencionada, pela Administração em seus contratos, a proibição referida pelo artigo 54, II,

“a”  estende-se  a  todos  os  contratos  celebrados  pela  Administração,  pois  conota  o

benefício auferido pelo particular em razão da celebração de todo e qualquer contrato

com a Administração. Nesse sentido as lições de Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra

Martins18:

Portanto,  não  vislumbramos  em  que  condições  um  contrato  possa
consubstanciar  alguma sorte  de privilégio  que caracterize  uma situação
especial. O particular contratante com o Poder Público,
certamente,  deve ter-se  submetido às  normas gerais  configuradoras  do
benefício,  senão  o  contrato  cairia  no  puro  e  simples  arbítrio  do  Poder
Público que teria resolvido a seu talante conferir  tal  privilégio a alguém.
Esta eventualidade é insuscetível de ocorrer juridicamente à luz do próprio
direito constitucional.  Em síntese, nenhum contratado pode beneficiar-se
de  favores,  no  sentido  de  que  a  manutenção  dos  privilégios  assim
entendidos  pudesse  derivar  apenas  da  boa  vontade  do  administrador.
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
Administração, valendo a palavra favor, aí, não no sentido de ‘graça’, ou
‘mercê’, mas, sim, de puro benefício.(...) Por isso, o melhor entendimento
para a expressão em pauta é de englobar todos aqueles que mantenham
um vínculo contratual com a Administração. O cumprimento do contrato dá
lugar a um sem-número de pequenos conflitos, fazendo-se necessária a
permanente negociação para o bom andamento do mesmo nos termos do
avençado.  A  teleologia  do  preceito  é,  portanto,  esta:  impedir  que  o
deputado  ou  senador  se  aproveite  do  cargo  para  melhor  vindicar  os
interesses da sua empresa, isto é, daquela em que seja ou proprietário ou
controlador – sem destaque no original.

Desse  modo,  tendo  em  vista  que  as  pessoas  jurídicas  prestadoras  do

serviço  de  radiodifusão  mantêm  contrato  –  contrato  de  concessão  e  contrato  de

permissão – com pessoa jurídica de direito público – a União –, não podem congressistas

figurar como proprietários, controladores ou diretores dessas empresas.

Há  outra  interpretação  possível  para  a  expressão  “favor  decorrente  de

contrato”. Apesar de proibir a concessão, pela Administração, de favor na acepção acima

mencionada, a Constituição permite a concessão ou concede diretamente determinados

favorecimentos a categorias de indivíduos, com o objetivo contribuir para a concretização

de  direitos  fundamentais  ou  para  a  realização  dos  objetivos  constitucionais  como  os

17  Cf.  MELLO,  Celso  Antônio  Bandeira  de,  Curso de Direito  Administrativo,  cit.,  p.  519;  526;  artigo  3º  da  lei
8.666/1993; artigo 14 da lei 8.987/1995.
18  BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Gandra.  Comentários à Constituição do Brasil: promulgada em 5 de
outubro de 1988. V. 4, tomo I. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 227-228.



estabelecidos por seu artigo 3º. Exemplos de favorecimentos autorizados ou concedidos

pela Constituição são (i) as imunidades fiscais (v.g. artigos 149, §2º, I; 150, VI; 150, §2º;

153, §3º, III; 153, §4º, II; 155, §2º, X, “a”, “b”, “c” e “d”; 155, §3º; 184, §5º; e 195 §7º), (ii) a

permissão para criação de isenções fiscais (v.g. artigos 155, §2º, XII, “e” e “g”), (iii) os

incentivos previstos pelo artigo 43, §2º, voltados a reduzir as desigualdades regionais e

(iv) o tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de

pequeno porte, previsto pelos artigos 146, “d” e 170, IX.

Favor aí tem a acepção de benefício, proveito ou vantagem que se concede

a alguém não em razão de preferência pessoal ou do exercício de poder econômico ou de

função,  mas  em razão da busca  pela  concretização  dos  direitos  fundamentais  e  dos

objetivos constitucionais.  Atende à norma da isonomia e aos objetivos constitucionais,

haja vista que a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, o desenvolvimento

nacional,  a  erradicação  da  pobreza  e  a  redução  das  desigualdades  regionais,  como

pretende a Constituição (artigo 3º), exigem que se trate desigualmente os desiguais.

Sob  essa  interpretação,  a  expressão  “favor  decorrente  de  contrato”,  no

contexto do artigo 54, II, “a”, corresponde aos favorecimentos criados e permitidos pela

Constituição.

Também nessa hipótese enquadram-se as pessoas jurídicas prestadoras de

radiodifusão. O artigo 155, §2º, X, “d” da Constituição lhes concede imunidade fiscal sobre

o ICMS. O artigo 39 da Medida Provisória n. 2.228-1/2001 lhes concede isenção fiscal

sobre a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica – Condecine.

Trata-se  de  favorecimentos  previstos  pelo  ordenamento  (Constituição  e  medida

provisória), que decorrem da celebração de contrato (contrato de concessão e contrato de

permissão)  entre  a  prestadora  de  radiodifusão  e  a  União.  Conclui-se,  assim,  que

deputados e senadores não podem ser proprietários e controladores de pessoas jurídicas

prestadoras  de  radiodifusão,  pois  estas  gozam  de  favor  decorrente  de  contrato

(imunidade de ICMS e isenção de Condecine decorrente de contrato de concessão ou de

contrato de permissão de radiodifusão) celebrado com pessoa jurídica de direito público

(a União).

As duas interpretações possíveis para o artigo 54, II, “a” conduzem à mesma

conclusão: a de que a participação direta ou indireta de políticos titulares de mandato

eletivo como sócios ou associados de pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias

ou autorizatárias de radiodifusão viola o artigo 54, II, “a” da Constituição.

III.6. Da adequação do precedente da Ação Penal 530, julgado pelo STF



A AP 530 julga caso em que um Deputado Federal falsificou um contrato

social de uma rádio justamente para contornar a proibição imposta pelo artigo 54 à

participação de congressistas como sócios de empresas de radiodifusão.

Como o julgamento desse crime estava diretamente relacionado à proibição

imposta pelo artigo 54, o STF realizou – sem sombra de dúvida – a interpretação do artigo

54 para a  mesma hipótese discutida nesses autos.  Nesse sentido, disse a Ministra

Rosa Weber:

O objetivo da falsidade seria contornar as proibiçoes contidas no art. 54, I,
“a”, e II, “a”, da Constituiçao Federal e no paragrafo unico do art. 38 da Lei
no 4.117/1962.
Como a imputaçao esta relacionada com essas proibiçoes, passo à sua
analise antes de retornar aos fatos e provas.

Feita essa análise, a Suprema Corte concluiu, de forma clara – e em

conformidade com a hipótese, a fundamentação legal e o pedido desta ação – que

os artigos 54, I, “a” e II, “a” Constituição proíbem que deputados e senadores sejam

sócios de empresas de radiodifusão.

Essa foi também a conclusão do Desembargador Federal Relator Johonsom

Di Salvo,  no  julgamento do AI  no 0002889-43.2016.4.03.0000/SP,  referente ao pedido

liminar  de  uma  ação  Civil  Pública  com o  mesmo  objeto,  proposta  perante  a  Justiça

Federal de São Paulo.

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,  §1o,  da Lei  no

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.
(...)
Nesse  precioso  julgamento  a  então  Relatora  analisou  as
incompatibilidades previstas no art.  54 do Texto Magno e averbou:  “não
importa o nomen iuris pela 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”.  E analisando a proibição – que também se encontra na Lei de
Telecomunicações  –  concluiu  a  Ministra  que:  “a  proibição  legal  visa  a
impedir  é  a  utilização  de  poder  político  para  obtenção  da  outorga  do
serviço de radiodifusão, com o abuso desse serviço para atendimento aos
interesses políticos, em prejuízo da liberdade de esfera de debate público”.
A respeito das assertivas da Relatora não houve qualquer divergência
entre os Ministros do STF na ocasião (grifo nosso).

A partir da decisão da AP 530, firmou-se entendimento claro de que o

artigo 54 proíbe a participação de congressistas no quadro societário de empresas

que firmem ou mantenham contratos com pessoas jurídicas de Direito Público ou



com concessionárias de serviço público.

No mais, vale dizer que a AP 530 e o AI no 0002889-43.2016.4.03.0000/SP,

não  são  os  único  precedentes  que  sustentam  a  fundamentação  legal  e  os  pedidos

formulados nesta Ação Civil Pública.

No julgamento do Agravo de Instrumento nº 0002888-58.2016.4.03.0000/SP,

proferido nos autos de ação civil pública contra a participação de Deputado Federal como

sócio de empresas de radiodifusão (caso análogo ao desta ação), a Desembargadora do

TRF-3 Marli  Ferreira  afirmou  a  inconstitucionalidade  da  participação  de  congressistas

como sócios de empresas de radiodifusão. Lê-se na decisão:

O art. 54 da Carta Política assim dispõe:
(...)
A  vedação  constitucional  é  expressa  e  inafastável,  emprestando  em
decorrência  verossimilhança  nas  alegações  deduzidas  em  sede  do
presente  agravo  de  instrumento.  Está-se  diante  de  incompatibilidade
prevista  no  texto  constitucional,  gerando  verdadeiro  envolvimento  de
interesses  subalternos,  entre  o  sócio  proprietário  de  empresa
concessionária  de rádio  e  televisão  –  no  caso  sócio  majoritário  –  com
membro integrante de função do Estado encarregada de exercer o controle
legislativo dessas concessões, autorizações e permissões.
Com efeito, a Constituição Federal determina que até mesmo a alteração
de controle societários de tais empresas seja comunicada ao Congresso
Nacional (art. 222, § 5º) e mais ainda, o que atesta a gravidade da situação
descrita  nos  autos,  a  Lei  Maior  afirma  competir  ao  Poder  Executivo  a
outorga  e  renovação  da  concessão,  permissão  e  autorização  para  o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens (art. 223, “caput”), e
que o Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a
contar do recebimento da mensagem (§1º), asseverando ainda no §2º do
mesmo dispositivo legal que “a não renovação da concessão ou permissão
dependerá  de  aprovação  de,  no  mínimo,  dois  quintos  do  Congresso
Nacional, em votação nominal.
Ora,  é  fato  público  e  notório  que  vários  parlamentares  detêm  por
interpostas pessoas jurídicas a concessão, permissão ou autorização para
o funcionamento dessas empresas, o que além de imoral é vedado pelo
ordenamento jurídico.
É  de  se  perguntar  se  na  declaração  de  bens  apresentada  quando  da
posse, constou essa ilegalidade às escancaras, pois seria o caso, pois de
além de responder por ação penal, ser responsabilizado por improbidade
administrativa.
Não pode haver decisão judicial contrária ao texto constitucional, que é a
carta política da sociedade democrática brasileira.
Aliás,  as  empresas  em mãos  dos congressistas  alinhados  no proibitivo
constitucional constituem um risco para a própria transparência e lisura do
pleito  eleitoral,  na  medida  em  que  pode  o  eventual  candidato  ser
favorecido por ter em mãos a indigitada concessão.
Favorecer  raciocínio  inverso  seria  conceder  ao  parlamentar  ser  o
“controler” de seus próprios interesses, de seu próprio negócio jurídico.
É também público e notório que 1 (um) em cada 5 (cinco) parlamentares
seriam  membros  da  própria  CCTCI  e  sócios  de  concessão  pública  no
setor.
Não  é  possível  que  o  órgão  incumbido  da  defesa  dos  interesses  da
sociedade  seja  coartado  nessa  busca  pela  legalidade,  moralidade  e



transparência,  mesmo que a ilegal  atuação se abrigue sob o manto de
pessoa jurídica criada em evidente fraude à lei.
Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal requerida, para
os fins previstos nos itens “a” e “b” da inicial.”

No julgamento da  Apelação n. 102.771.5/0-0019,  o  Tribunal  de Justiça de

São  Paulo decidiu  que,  em  virtude  das  incompatibilidades  negociais  previstas  pelos

artigos 54, I, “a” e 54, II, “a” da Constituição,  empresa que possui políticos titulares de

mandato eletivo como sócios não pode participar de licitação pública, nem pode firmar ou

manter contratos com a Administração.  A decisão sustentou ainda que (i)  o artigo 54

alcança a Administração, proibindo-a de celebrar os contratos vedados por esse preceito

constitucional, e (ii) contrato precedido de licitação não obedece a cláusulas uniformes.

Eis os trechos relevantes da decisão:

Ementa:  MANDADO  DE  SEGURANÇA –  Licitação  –  Admissibilidade  –
Deputado e vereador sócios da concorrente –  Restrição constitucional
(CF, art. 54, I, “a” e II, “a” e LOM, art. 18, I, e II, “a”) - Incompatibilidades
negociais – Subsistência da sentença concessiva da ordem – Recursos,
voluntários e oficial, não providos.
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO  –  Esgotamento  das  vias
administrativas – Matéria sujeita ao crivo do Judiciário (CF, art. 5o, XXXV) –
Preliminar, rejeitada.
(…)
3) No mérito, a sentença deu solução adequada.
Há restrições  às  sociedades  comerciais  de  negociar  com o  Poder
Público, quando seus sócios são membros do Poder Legislativo.
Assim preceitua a Constituição:
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, salvo
quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes;
(omissis)
II – desde a posse:
a)  ser  proprietários  …  de  empresa  que  goze  de  favor  decorrente  de
contrato com pessoa jurídica de direito  público,  ou nela exercer função
remunerada:
(omissis).
(…)
Ora,  a  sociedade  PAUPEDRA  –  Pedreiras,  Pavimentações  e
Construções  Ltda.  possui  entre  seus  sócios,  FAUSTO  MARTELLO,
vereador e Presidente da Câmara de Guarulhos e, FAUSTO MIGUEL
MARTELLO,  Deputado  Federal.  Logo,  não  poderia  concorrer  à
licitação  promovida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Guarulhos,  para
fornecimento  de  areia,  em  face  das  restrições  constitucionais
apontadas.
A lei da licitação também contém princípios éticos que tornam incompatível
a habilitação da referida sociedade.
4) Afigura-se inoperante o argumento da apelante de que, na espécie
havendo o contrato de conter “cláusulas uniformes”, e não gozando
ela de qualquer tipo de favorecimento, nada obsta seja credenciada à
participação do exame licitatório, em questão.

19  TJSP,  Apelação  n.  102.771.5/0-00/Guarulhos,  Relator  Desembargador  William  Marinho,  julgamento  em
27.01.2000, data de registro 28.02.2000.



É que, no caso, o edital estabelece condições igualitárias de concorrência,
não estando expressamente  estatuído que as cláusulas  do contrato  de
adjudicação obedecerá cláusulas uniformes a toda e qualquer contratação
desta natureza.
Na  verdade,  as  cláusulas  serão  estabelecidas  de  conformidade  com a
gama de diretrizes fixada no edital de convocação.
5)  Insubsistente,  também,  se  apresenta  o  argumento  de  que  a
restrição só vinga na hipótese da empresa gozar de favor decorrente
de contrato administrativo.
Olvida, no entanto, que, para o enquadramento à restrição basta seja
remunerado  o  parlamentar,  como  sócio-cotista  da  sociedade
interessada.
6) As sanções previstas no art. 55 da Constituição Federal não têm o
condão  de  impedir  a  contratação,  uma  vez  que  não  diz
expressamente  que  as  mesmas  excluem  quaisquer  outras
penalidades.
Sendo  assim,  o  legislador  constituinte  deixa  claro  que  o
descumprimento  do  art.  54  acarreta  também  a  perda  de  mandato
eletivo, configurando-se falta de decoro parlamentar.
Por todas essas razões, impugna-se a concessão da ordem rogada, para
excluir  do  certame licitatório,  a  apelante,  por  estar  sujeita  às  restrições
constitucionais,  em  comento,  impondo-se  a  subsistência  da  sentença
concessiva da segurança rogada.20

Essa  decisão  foi  examinada  pelo  STF no  Recurso  Extraordinário

370.018/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, julgado em 20.11.200821. Apesar de

negar seguimento ao recurso, a Ministra afirmou, quanto ao mérito, que nada havia a

“reformar ou a se corrigir nas decisões anteriormente exaradas pelos órgãos do Poder

Judiciário”  e  que  “a  prestação  da  jurisdição  foi  cumprida  nos  termos  da  legislação

vigente”:

3. O Recorrente assevera que o Tribunal a quo teria desobedecido o art.
37, inc. XXI e dado interpretação incorreta ao art. 54, da Constituição da
República.
Argumenta que a “...o  art.  54 da Constituição Federal  contém vedação
dirigida única e exclusivamente a senadores e deputados. Ou seja, existe
uma restrição de direito aos titulares de mandato legislativo. Trata-se de
comando interditório dirigido às pessoas físicas que se ocupam das tarefas
legislativas.  Por  tal  razão,  é  juridicamente  impossível  o  pedido de
afastamento de uma pessoa jurídica de certame licitatório, fulcrada na
referida norma constitucional” (fl. 410).
Pede  o  provimento  do  recurso  “reformando-se  o  entendimento  do  E.
Tribunal a quo  e garantindo-se à recorrente o direito de contratar com o
Poder Público, uma vez que nenhuma pessoa jurídica pode ser afastada
de uma licitação pelo simples fato de ter em seu quadro societário, sem
sequer  funções gerenciais,  membros do poder  legislativo,  sob pena de
violação dos arts. 54 e 37, XXXI da Constituição Federal” (fl. 416).
Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
(…)
5. De se elucidar, inicialmente, o caso que se tem em juízo.
O Município  de Guarulhos iniciou procedimento  licitatório,  em 1998,  na

20  TJSP,  Apelação  n.  102.771.5/0-00/Guarulhos,  Relator  Desembargador  William  Marinho,  julgamento  em
27.01.2000, data de registro 28.02.2000, grifo nosso.

21  STF, RE 370.018/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 02.12.2008.



modalidade concorrência pública do tipo menor preço, para o fornecimento
de areia (Concorrência n. 03/98-SF6 – fl. 35).
Recorrente e recorrida habilitaram-se para o certame.
Entretanto,  conquanto  a  ora  Recorrente  tenha  sido  habilitada,  a  ora
Recorrida  questionou  administrativamente  tal  admissão,  acabando  por
impetrar o mandado de segurança – origem do presente recurso – com o
fim de afastar a empresa, ao argumento de que dela faziam parte, como
seus proprietários, o Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos e seu
filho, Deputado Federal.
Firmou-se a ora Recorrida em que tal afastamento era mister em face do
art. 18, incs. I e II, al. a, da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, do art.
9º da Lei n. 8.666/93 e, ainda, do art. 54, inc. I, al. a, da Constituição da
República.
Concedida a ordem de segurança pedida, interpôs-se apelação, na qual se
proferiu  a  decisão  contra  a  qual  se  insurge,  pelo  extraordinário,  a  ora
Recorrente, que compareceu inicialmente na ação como litisconsorte.
7. A análise dos autos patenteia não se dotar de razão jurídica a ora
Recorrente, nada havendo a reformar ou a se corrigir nas decisões
anteriormente exaradas pelos órgãos do Poder Judiciário.
8. Quanto ao art. 37, inc. XXI, da Constituição brasileira, não conheço do
recurso, por carência do necessário prequestionamento.
(...)
11. De se concluir, pois, não haver o que prover judicialmente, uma
vez  que  a  prestação  da  jurisdição  foi  cumprida  nos  termos  da
legislação vigente.
12.  Pelo  exposto,  nego seguimento a  este  recurso (art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal).22

No julgamento da  Apelação Cível 2006.011311-6, o  Tribunal de Justiça de

Santa Catarina anulou, com efeitos ex tunc, contrato administrativo celebrado com

empresa que  possui  deputado federal  como sócio-cotista  em razão da  vedação

prevista  pelo  artigo  54,  I,  “a”,  condenou  os  responsáveis  por  improbidade

administrativa  e  ordenou  a  devolução  dos  valores  recebidos  em  virtude  do

contrato. Lê-se na ementa:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –  ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
LICITAÇÃO  –  DESVIO  DE  FINALIDADE  –  ANULAÇÃO  DOS
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – EFEITOS EX TUNC – DEVOLUÇÃO
INTEGRAL DOS VALORES PERCEBIDOS – POSSIBILIDADE – MÁ-FÉ
COMPROVADA  –  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA  LEGALIDADE  E
MORALIDADE  –  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA DO  MUNICÍPIO  –
INOCORRÊNCIA.
O princípio da vedação do locupletamento ilícito, cujo teor tem suas raízes
na eqüidade e na ética, não pode ser invocado por quem celebrou avença
com a Município violando os preceitos mais comezinhos da Administração
Pública,  agindo, por conseguinte, imbuído de comprovada má-fé. Nessa
última hipótese, a devolução integral dos valores percebidos em virtude do
contrato  é  medida  que  se  impõe,  já  que  a  anulação  do  acordo  opera
efeitos ex tunc.  Vislumbrar outro norte seria tornar legítimo o constante
descumprimento dos princípios da juridicidade e da moralidade, fazendo
com  que  sejam  sistematicamente  suscitados  os  possíveis  benefícios
auferidos  pelo  ente  público,  o  que  relegaria  a  infringência  dos  vetores

22  STF, RE 370.018/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 02.12.2008, grifo nosso.



básicos da probidade a plano secundário.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  –
DEPUTADO  FEDERAL  –  SÓCIOCOTISTA  –  EMPRESA QUE  FIRMA
CONTRATO  COM  PODER  PÚBLICO  –  AVENÇA  DESTITUÍDA  DE
CARÁTER  UNIFORME  –  INCOMPATIBILIDADE  NEGOCIAL  –
INCIDÊNCIA – DICÇÃO DO ART. 54, I, “a”, DA CARTA MAGNA.
Consoante  pontifica  o  art.  54,  I,  “a”,  da  Lei  Maior,  a  incompatibilidade
negocial se reveste de utilidade para permitir que a legislatura seja levada
a  efeito  sem  percalços,  embaraços  e  tropeços.  Evita,  portanto,  que  a
condição do parlamentar e, mormente, a sua força política, influencie na
celebração de contratos com o Poder Público.
Destarte,  não haveria lógica cingir  o  comando proibitivo exclusivamente
aos  sócios  com  poderes  de  gerência,  uma  vez  que,  assim  como  os
administradores, os cotistas auferem lucros com a prosperidade da pessoa
jurídica da qual fazem parte.23

No mesmo sentido, a decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul

na  Apelação  n.  70018961870 condenou  parlamentares  e  agentes  públicos  por

improbidade administrativa, por violação ao disposto no artigo 54 da Constituição,

em razão da contratação, pelo Poder Público, de empresas que possuíam políticos

titulares de mandato eletivo como sócios. Lê-se na ementa da decisão:

Apelação  n.  70018961870/Seberi,  Relator  Desembargador  Luiz  Felipe
Silveira Difini, DJ 19.12.2007. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E
CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.    ATO  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA  .    VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA  . ART. 11, CAPUT, DA LEI Nº 8.249/92.
INCONTROVERSOS  OS  FATOS  IMPUTADOS  AOS  DEMANDADOS.
INEXISTÊNCIA  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.    INOBSERVÂNCIA  DE
PRINCÍPIO  REGENTE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  AÇÃO
DOLOSA.  CONTRATAÇÃO  COM  O  PODER  PÚBLICO  VEDADA  A
DETENTOR DE MANDATO DE VEREADOR.   ART. 43 DA LEI ORGÂNICA
E   ART.  54 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  .    MÁ-FÉ CARACTERIZADA.
EVIDENTE  OBTENÇÃO  DE  BENEFÍCIO  PRÓPRIO  DOS
DEMANDADOS  .  PENALIDADE  DE  MULTA  ARBITRADA  EM
CONSONÂNCIA  COM  OS  CRITÉRIOS  LEGAIS  E  DE
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE  DIANTE  DA GRAVIDADE
DAS CONDUTAS. APELO IMPROVIDO.24

III.7 - Da possibilidade jurídica do pedido de cancelamento, anulação ou não
renovação da outorga, permissão ou autorização concedida à Rádio Vale do Sabugy Ltda.
ME

Ao reconhecer determinadas atividades econômicas como serviços públicos,

o Estado as retira do domínio econômico privado, assumindo-as sob sua titularidade, e

lhes atribui uma disciplina jurídica peculiar – o regime jurídico de direito público –, nos

termos do que prevê o artigo 175 da Constituição25.

23  TJSC, Apelação Cível n. 2006.011311-6, de Pomerode, rel. Des. Volnei Carlin, Primeira Câmara de Direito Público,
julgamento em 11.06.2007, DJe 251 de 20.07.2007.

24  TJRS, Apelação n. 70018961870/Seberi, Relator Desembargador Luiz Felipe Silveira Difini, DJ 21.02.2008, grifo
nosso.

25 Cf. MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, cit., p. 678-679, grifo nosso.



O setor privado pode assumir a prestação desses serviços, não obstante,

nesse  caso,  a  autonomia  privada  é  limitada  pelas  exigências  constitucionais  e

infraconstitucionais voltadas a garantir o atendimento do interesse público e o regime

jurídico de direito publico aplicável ao serviço em questão.

O regime jurídico da concessão, permissão ou autorização de radiodifusão

submete-se  à  observância  da  legalidade  administrativa.  Logo,  a  Administração  e  o

concessionário ou permissionário privado devem, por obrigação, fazer tudo o quanto a

Constituição e as normas infraconstitucionais lhes determinem fazer. Daí a obrigação da

empresa concessionária, permissionária ou autorizatária de radiodifusão de observar as

normas constitucionais estabelecidas pelos artigos 54, I, “a” e 54, II, “a” da Constituição.

A Administração Pública submete-se à legalidade estrita. Ao contrário dos

particulares, que podem fazer tudo quanto a lei não lhes proíba, a Administração só pode

fazer o que a lei lhe autorize. Por isso, os atos e contratos administrativos estão sujeitos a

rígido controle de legalidade, realizado pela Administração e pelo Poder Judiciário.

Os atos administrativos que importam em violação da Constituição ou da lei

são nulos por ilicitude de seu objeto. Como aponta Oswaldo Aranha Bandeira de Mello o

ato administrativo é nulo “(...) quanto ao objeto,  se ilícito ou impossível  por ofensa

frontal à lei, ou nele se verifique o exercício de direito de modo abusivo”26. Outrossim, o

artigo 2º da lei 5.717/1965 determina que:

Art. 2º São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas
no artigo anterior, nos casos de:
(...)
c) ilegalidade do objeto;
(...)
Parágrafo único. Para a conceituação dos casos de nulidade observar-se-
ão as seguintes normas:
(...)
c) a  ilegalidade  do  objeto  ocorre  quando  o  resultado  do  ato
importa em violação de lei, regulamento ou outro ato normativo. (grifo
nosso)

Da mesma forma, os contratos administrativos não podem violar as normas

constitucionais ou infraconstitucionais, sob pena de  nulidade, quando a ilicitude ocorre

em sua origem, ou de desfazimento, quando a ilicitude ocorre ao longo de sua vigência.

Maria Sylvia Zanella di Pietro afirma que “[e]m se tratando de ilegalidade verificada nos

contratos  de  que  é  parte,  a  Administração  tem  também  o  poder  de  declarar  a  sua

nulidade, com efeito retroativo, impedindo os efeitos jurídicos que elas ordinariamente

26  MELLO, Oswaldo Aranha Bandeira de.  Princípios gerais de direito administrativo. 3 ed. São Paulo: Malheiros,
2007, p. .655, grifo nosso.



deveriam produzir, além de desconstituir os já produzidos”27. Nesse sentido, o artigo 59 da

Lei 8.666 determina que:

Art.  59.   A  declaração  de  nulidade  do  contrato  administrativo  opera
retroativamente  impedindo  os  efeitos  jurídicos  que  ele,  ordinariamente,
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

Celso Antônio Bandeira de Mello ressalta que os atos e contratos viciados

por  ilegalidade  de  objeto  decorrente  da  violação  de  normas  constitucionais  e

infraconstitucionais não podem ser objeto de convalidação. Diz o autor:

São nulos:
a) os atos que a lei assim os declare;
b) os atos em que é racionalmente impossível a convalidação, pois, se o
mesmo conteúdo (vale dizer, o mesmo ato) fosse novamente produzido,
seria reproduzida a invalidade anterior.
Sirvam de exemplo: os atos de conteúdo (objeto) ilícito; os praticados
com desvio  de  poder;  os  praticados  com falta  de  motivo  vinculado;  os
praticados com falta de causa.28

No mesmo sentido, Maria Sylvia Zanella di Pietro afirma que “[o] objeto ou

conteúdo ilegal não pode ser objeto de convalidação”29.

Dada a impossibilidade de convalidação, a consequência dos atos e

contratos administrativos viciados por ilegalidade é a sua extinção.  Como aponta

Celso Antônio Bandeira de Mello, a extinção pode ocorrer (i) mediante a invalidação, que

é a retirada de um ato que em sua origem “fora praticado em desconformidade com a

ordem jurídica”30, ou (ii) mediante cassação (ou cancelamento), quando “o destinatário

descumpriu  condições  que  deveriam permanecer  atendidas  a  fim de  poder  continuar

desfrutando da situação jurídica”31.

Daí  a  conclusão  de  que  (i)  a  outorga  e  a  renovação de  concessões,

permissões  e  autorizações  de  radiodifusão  pelo  Poder  Executivo,  e  (ii)  a  aprovação

dessas outorgas ou renovações pelo Poder Legislativo32 para pessoas jurídicas que

possuem deputados ou senadores entre seus sócios, diretos ou indiretos,  constituem

atos administrativos nulos desde a sua origem, pois violam os artigos 54, I, “a” e 54, II,

“a” da Constituição.

Da mesma forma, empresa concessionária, permissionária ou autorizatária

27  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, cit., p. 284.
28  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, cit., p. 482.
29  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, cit., p. 257.
30  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, cit., p. 451.
31  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, cit., p. 451.
32  A outorga  de  concessões,  permissões  e  autorizações  de  radiodifusão  é  um  processo  complexo,

composto pelo ato de outorga, pelo Poder Executivo, e pelo ato de aprovação da outorga, pelo Poder
Legislativo. Essa disciplina é conferida pelo artigo 223 da Constituição.



de  radiodifusão  que,  ao  longo  da  outorga,  admite  como sócio  deputado  ou  senador,

comete a mesma inconstitucionalidade, passando a descumprir norma que deveria

permanecer atendida para que pudesse continuar desfrutando de sua outorga de

radiodifusão, dando, assim, fundamento ao cancelamento (cassação) da concessão,

permissão ou autorização.

O ilícito em questão é de “alta reprovabilidade”, como reconheceu o Min.

Roberto  Barroso na Ação Penal  530,  julgada pelo  STF,  pois  constitui  contratação  da

Administração proibida pela Constituição que, ademais, afeta “o regular funcionamento da

esfera de debate público essencial à democracia”33.

A alta reprovabilidade é a mesma nos dois casos: (i)  quando a empresa

possui parlamentar em seu quadro de sócios no ato da outorga ou renovação de sua

concessão ou permissão, ou (ii) quando a empresa admite parlamentar como sócio ao

longo do período da outorga. No primeiro caso, trata-se de pessoa jurídica que celebra

com a Administração contrato proibido pela Constituição. Daí a nulidade desde o início.

No  segundo  caso,  trata-se  de  empresa  que,  ao  admitir  parlamentar  como  sócio,

descumpre  norma  que  deveria  permanecer  atendida  para  que  pudesse  continuar

desfrutando  de  seu  contrato.  Destarte  a  necessidade  de  cancelar  o  contrato  dessa

empresa, que, ao deixar de cumprir os requisitos exigidos pelo ordenamento, tornou-se

proibida de manter contrato com a Administração.

Esses são os casos da outorga de radiodifusão impugnadas por esta ação

civil pública. Atentemo-nos aos fatos e datas que seguem.

A concessão da RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA ME. para explorar serviço

de radiodifusão sonora foi renovada, pela última vez, em 05.06.2002, para o período de

1997 a 2007. A aprovação, pelo Poder Legislativo, da renovação da outorga ocorreu em

15.06.2005 (fl. 292).

Segundo a documentação da RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. ME, emitida

pela Junta Comercial do Estado da Paraíba, constante às fls. 274/286 e v, o réu EFRAIM

ARAÚJO DE MORAIS FILHO ingressou na sociedade em, especificamente, 24.11.2004 e

permanece integrando o quadro societários até os dias de hoje. O ex-senador EFRAIM

ARAÚJO DE MORAIS,  seu pai  , participou da constituição da sociedade em 1986,  e,

também,  fez parte do quadro societário.

De acordo com o site da Câmara dos Deputados, o réu EFRAIM ARAÚJO

DE MORAIS FILHO exerceu o mandato de deputado federal nas legislaturas 53, 54 e

33  Palavras do Min. Roberto Barroso em seu voto na Ação Penal 530, julgada pelo STF (STF, AP 530, Rel.
Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09.09.2014, DJe
Public 17.11.2014, Republicação DJe Public 19.12.2014).



exerce o mesmo cargo na atual legislatura, num período de atividade parlamentar que se

inicia em 2007 e perdura até os dias de hoje (fl. 272). EFRAIM ARAÚJO DE MORAIS, por

sua vez, foi deputado estadual de 1983 até 1990, deputado federal de 1991 a 2002, e

senador de 2002 a 2010 (fl. 287).

Os mesmos impedimentos e incompatibilidades previstos no art. 54, I, “a” e

II,  “a”,  da Constituição Federal  para deputados federais  e  senadores aplicam-se para

deputados estaduais. Isso é o que determina (i) o artigo 27, §1º da Constituição Federal.

Impedimentos para deputados estaduais
Constituição do Brasil
Art. 27. (...) § 1º Será de quatro anos o mandato dos Deputados Estaduais,
aplicando-  sê-lhes  as  regras  desta  Constituição  sobre  sistema eleitoral,
inviolabilidade,  imunidades,  remuneração,  perda  de  mandato,  licença,
impedimentos e incorporação às Forças Armadas.
(...)
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;
(...)
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;

As  informações  acima  elencadas demonstram  que  a  concessão  da

RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. ME é nula desde a sua última renovação, pois,

quando esta ocorreu, em  05.06.2002, EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS era titular de

mandato de Deputado Federal,  situação que proibia  a renovação das outorgas,  nos

termos dos artigos 29, IX, 54, I, “a” e 54, II, “a” da Constituição Federal. Além disso, a

essa renovação foram concedidos efeitos retroativos a partir do ano de 1997, época na

qual EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS já exercia o mesmo cargo político.

Nessa senda, a renovação também passa a ser nula, pois quando o ato

que  renova  a  permissão  outorgada  foi  aprovado  pelo  Poder  Legislativo,  em

15.06.2005, EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS era titular de mandato eletivo de Senador

- situação que proibia a aprovação das outorgas, nos termos dos artigos 27, § 1º, 29, IX,

54, I, “a” e 54, II, “a” da Constituição Federal.

A pena de cancelamento deve, portanto, ser aplicada  pois quando da

promulgação  da  Constituição  Federal  de  1988,  ocasião  na  qual  a  participação

societária em empresa de radiodifusão concessionária de serviço público tornou-se



vedada a  titulares  de  mandato  eletivo,  o  réu EFRAIM ARAÚJO DE MORAIS  era

Deputado  Estadual  e,  portanto,  ELE  e  a  RÁDIO  VALE  DO  SABUGY  LTDA.  ME

passaram a ser impedidos de receber e manter a outorga de radiodifusão.  Essa

situação perdurou até meados 2010, último ano em que exerceu cargo político; no caso, o

de Senador.  Em conjunto, são quase 30   anos de violação ao ordenamento jurídico

brasileiro mediante  manutenção de contrato com o Poder Público proibido pela

Constituição Federal. Repise-se: quase 30 anos, d. Magistrado! Logo, nesse último caso

(ilícito  praticado  durante  anos),  as  concessões  devem  ser  canceladas  por

descumprirem  normas  que  deveriam  permanecer  atendidas  para  que  as

concessionárias pudessem continuar desfrutando de sua outorga de radiodifusão.

Urge  registrar  que,  além  de  todos  esses  anos  de  violação  ao  preceito

Constitucional em razão da participação de EFRAIM ARAÚJO DE MORAIS no quadro

societário  da  RÁDIO  VALE  DO  SABUGY LTDA.  ME,  a  irregularidade  da  concessão

perdura até os dias de hoje, através  do  réu e Deputado Federal  EFRAIM ARAÚJO DE

MORAIS FILHO.  Reputa-se  que o deputado em questão ingressou na sociedade em

2004,  passando  a  exercer  mandato  de  Deputado  Federal  em  2007,  ano  no  qual  a

concessão deveria ter sido renovada em razão do prazo de 10 (dez) anos. Ocorre que

não foram encontrados registros da ocorrência dessa renovação no ano de 2007,  de

modo que se  alvitre  a  possibilidade do serviço  estar  sendo executado    sem   a  devida

anuência do poder público. De qualquer maneira, contudo,  uma hipotética renovação

realizada  seria  considerada  nula,  em  consequência  do  exercício  de  mandato

(Deputado Federal) pelo réu, ilegalidade que perdura até os tempos hodiernos.

Quanto à pena de  não renovação da concessão da RÁDIO VALE DO

SABUGY LTDA.  ME,  deve  ser  aplicada  pois  há  muito  tempo a  empresa  e  seus

sócios  deixaram  de  cumprir  requisito  essencial  à  legalidade  da  exploração  de

serviço de radiodifusão. A outorga original, datada de  1987, tornou-se irregular a

partir da promulgação da Constituição de 1988, e, portanto, não deveria ter sido

renovada. 

Além da violação à Constituição, deve-se considerar o enriquecimento ilícito

obtido pelas empresas e pelos réus, equivalente a todo o lucro obtido com a exploração

ilegal da atividade, por violação ao artigo 54 da Constituição.

Ademais,  deve-se  considerar  que  o  parágrafo  único  do  artigo  67  da  lei

4.117/1962 determina:

“o direito de renovação decorre do cumprimento pela empresa, de seu

contrato  de  concessão  ou  permissão,  das  exigências  legais  e



regulamentares (...) a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade

técnica e o interesse público em sua existência”34.

Logo  –  diante  da  violação  aos  artigos  54,  I,  “a”  e  54,  II,  “a”  da

Constituição  (bem como  dos  artigos  27,  §  1º,  29,  IX,  da  Constituição  Federal)  por

longínquos anos, a RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. ME não só não possui mais o

direito de renovação de suas outorgas, como uma eventual renovação seria um ato

notoriamente  ilegal,  nulo,  por  desconsiderar  os  atos  ilícitos  cometidos  pela

concessionária ao longo da vigência da outorga. Por essa razão, o entendimento

de que o pedido de não renovação das outorgas de radiodifusão controlada pela

empresa ré da presente Ação Civil Pública não apenas é possível juridicamente,

como precisa, de modo emergencial, julgado procedente por Vossa Excelência.

Infere-se que a violação aos artigos 54, I, “a” e 54, II, “a” da Constituição

somada ao fato de as outorgas encontrarem-se vencidas há muitos anos demonstram de

forma  nítida  a  responsabilidade  da  União  pela  falta  de  fiscalização  do  serviço  de

radiodifusão prestado pela RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA. ME.

III.8 Sobre o artigo 38, parágrafo único da Lei n  o   4.117/1962

O  Ministério  das  Comunicações  afirma  que  “adota  oficialmente”  o

entendimento  de  que  o  artigo  54  da  Constituição  não  proíbe  a  participação  de

congressistas como sócio de empresas de radiodifusão:

 “O invocado art. 54, I, “a”, CF, não proíbe de forma expressa e categórica
que um deputado seja acionista de uma rádio!
E tanto isso verdade que o Ministério das Comunicações, gestor desse
tipo de assunto, adota oficialmente o entendimento de que art. 54, I, “a”,
CF não proíbe que um deputado seja acionista de uma rádio” (fls. 159)

Esse entendimento está equivocado, pois, como se demonstrou na petição

inicial  e  nesta  réplica,  os  artigos  54,  I,  “a”  e  54,  II,  “a”  proíbem  a  participação  de

congressistas como sócios de empresas de radiodifusão.  O disposto em lei federal –

seja a lei 4.117/1962 ou qualquer outra lei infraconstitucional – não infirma nem tem

o condão de afastar a proibição clara prevista pela Constituição.

A interpretação adotada “oficialmente”  pelo Ministério  das Comunicações,
34  Diz o artigo: “Art. 67. A perempção da concessão ou autorização será declarada pelo Presidente da República,

precedendo parecer do Conselho Nacional de Telecomunicações, se a concessionária ou permissionária decair do
direito à renovação.  Parágrafo único. O direito a renovação decorre do cumprimento pela empresa, de seu
contrato  de  concessão  ou  permissão,  das  exigências  legais  e  regulamentares,  bem  como  das  finalidades
educacionais, culturais e morais a que se obrigou, e de persistirem a possibilidade técnica e o interesse público
em sua existência.”



com a devida vênia, está equivocada e vai contra o quanto determinado pelo STF. Na

Ação Penal  530,  a  Corte afirma expressamente que “não merece endosso a posição

trazida aos autos em ofício do Ministério das Comunicações”, mesma posição reiterada

nos autos desta Ação Civil Pública. Lê-se na decisão do STF:

Em primeiro lugar, os incisos I, "a", e II, "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.
(...)
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.
O que a proibição legal visa a impedir é a utilização do poder político para
obtenção  da  outorga  do  serviço  de  radiodifusão,  com  o  abuso  desse
serviço  para  atendimento  aos  interesses  políticos,  em  prejuízo  da
liberdade de esfera de debate público.
Não merece endosso, nessa perspectiva, a posição trazida aos autos
em ofício do Ministério das Comunicações e em parecer da Câmara
dos Deputados de que não haveria proibição para que parlamentar
fosse proprietário de empresa titular de serviço radiodifusão (fls. 426-
7, 1.008-9 e fls. 1.942-3).
Ao contrário do ali preconizado, a proibição é clara.
Não fosse a proibição clara e não fosse a interpretação distorcida
proveniente dos próprios beneficiários da distorção, seria até o caso
de reconhecer eventual  erro de proibição por parte dos acusados.
Entretanto, reconhecer erro de proibição, nas circunstâncias, equivaleria a
premiar a interpretação distorcida e os próprios responsáveis por ela.
Assim,  incidindo  no  caso  as  proibições  do art.  54,  I,  "a",  e  II,  "a",  da
Constituição Federal e do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 4.117/1962,
era e é vedado ao parlamentar ou empresa por este controlada receber do
Governo Federal a outorga de serviço de radiodifusão sonora.

Em suma,  o  artigo  54 da Constituição proíbe a participação de congressistas

como sócios de empresas de radiodifusão. O preceito do artigo 38, parágrafo único, da

Lei 4.117/1962, em nada altera essa conclusão.

III.9 Jurisprudência do STF, TJSP e TJRS referente às vedações estabelecidas

pelos artigos 54, I, “a” e 54, II, “a”

O entendimento de que os artigos 54, I,  “a”  e 54, II,  “a”  da Constituição

proíbem  que  políticos  titulares  de  mandato  eletivo  sejam  sócios  ou  associados  de

pessoas jurídicas concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão está



de  acordo  com a  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  (STF),  do  Tribunal  de

Justiça de São Paulo (TJSP) e do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS).

Na  Ação  Penal  53035,  o  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  condenou  um

Deputado Federal por falsificação do contrato social de empresa detentora de permissão

para exploração de serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada. Segundo o

Acórdão, a falsificação foi feita para omitir a condição de sócio do parlamentar federal,

diante da vedação prevista no artigo 54 da Constituição Federal e no artigo 38, §1º, da Lei

nº 4.117/62.

Nessa decisão, a Corte Suprema firmou entendimento de que os artigos 54,

I, “a” e 54, II, “a” da Constituição contêm uma proibição clara que impede deputados e

senadores de serem sócios de pessoas jurídicas titulares de concessão, permissão ou

autorização  de  radiodifusão.  Para  o  Ministro  Luís  Roberto  Barroso,  o  objetivo  desta

proibição  foi  prevenir  a  reunião  entre  “poder  político  e  controle  sobre  veículos  de

comunicação de massa, com os riscos decorrentes do abuso”. Segundo a Ministra Rosa

Weber,  “a  proibição  específica  de  que  parlamentares  detenham  o  controle  sobre

empresas de (...) de radiodifusão” visou evitar o “risco de que o veículo de comunicação,

ao invés de servir para o livre debate e informação, fosse utilizado apenas em benefício

do parlamentar, deturpando a esfera do discurso público”.

Da leitura do referido Acórdão, da Ação Penal 530, tem-se a confirmação,

pelo Supremo Tribunal  Federal  dos argumentos sustentados na presente ação,  assim

pontuados:

(i) os contratos de concessão e de permissão de serviços de radiodifusão
não se enquadram na exceção prevista na parte final do artigo 54, I, “a”, da
Constituição (contratos que obedecem a cláusulas  uniformes),  pois  não
constituem contratos de adesão celebrados entre consumidor e empresa
concessionária de serviços, tais como contratos de fornecimento de água e
luz, “cuja celebração jamais teria o condão de implicar qualquer espécie de
cooptação”;
(ii)  contratos precedidos de licitação, na modalidade de técnica e preço,
não  obedecem  a  cláusulas  uniformes,  pois  “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  artigo  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”; e
(iii) “não merece endosso, nessa perspectiva, a posição trazida aos 
autos em ofício do Ministério das Comunicações e em parecer da Câmara 
dos Deputados de que não haveria proibição para que parlamentar fosse 
proprietário de empresa titular de serviço radiodifusão (fls. 426-7, 1.008-9 e
fls. 1.942-3)”; “ao contrário do ali preconizado, a proibição é clara”.

35 STF, AP 530, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09.09.2014, 
Dje Public 17-11-2014, Republicação DJe Public 19.12.2014.



A Suprema Corte confirma,  ademais,  a intenção de utilização da outorga

para fins políticos. Segundo a Ministra Rosa Weber, “tal distorção é, aliás, reconhecida, no

caso  presente,  pelo  próprio  acusado  (...),  quando  afirma  que  resolveu  participar  da

empresa  de  radiodifusão  porque,  por  questões  políticas,  não  teve  mais  espaço  em

empresas da espécie controladas por seus adversários políticos”.

Veja-se, a propósito, os seguintes trechos da ementa, do voto da Ministra

Rosa Weber e do voto do Ministro Roberto Barroso:

Ementa:  (...)  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, §1º, da Lei nº 4.117/62. (...)
(...)
VOTO
A  Senhora  Ministra  Rosa  Weber:  (…)  O  objetivo  da  falsidade  seria
contornar as proibições contidas no art. 54, I, “a”, e II, “a”, da Constituição
Federal e no parágrafo único do
art.  38 da Lei  nº  4.117/1962.  Como a imputação está relacionada com
essas  proibições,  passo  à  sua  análise  antes  de  retornar  aos  fatos  e
provas.
O art. 54, I, “a” e II, “a”, da Constituição Federal dispõe:
“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I – desde a expedição do diploma:
a)  firmar  ou  manter  contrato  com  pessoa  jurídica  de  direito  público,
autarquia,  empresa  pública,  sociedade  de  economia  mista  ou  empresa
concessionária de serviço público,  salvo quando o contrato obedecer  a
cláusulas uniformes;
(...)
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;
(...)”

As proibições do art. 54, ditas incompatibilidades parlamentares, têm longa
tradição no nosso Direito.
(...)
As  incompatibilidades  servem a  bons  propósitos.  Primeiro,  garantem o
exercício independente do mandato parlamentar, 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
parlamentar, utilizando seu prestígio, busque tais benesses e favores.
(...)
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 informação e ampla possibilidade
de  debate  de  todos  os  temas  relevantes  para  a  formação  da  opinião
pública, não há verdadeira democracia.
(...)
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.
(...)
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  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
benefício do parlamentar, deturpando 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, §1º, da Constituição Federal, haveria
igualmente um risco de desvio nas outorgas, concentrando-as nas mãos
de  poucos  e  prevenindo  que  adversários  políticos  dos  parlamentares
lograssem o mesmo acesso.
(...)
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 II, "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.
(...)
Não merece endosso, nessa perspectiva, a posição trazida aos autos em
ofício  do  Ministério  das  Comunicações  e  em  parecer  da  Câmara  dos
Deputados  de  que  não  haveria  proibição  para  que  parlamentar  fosse
proprietário de empresa titular de serviço radiodifusão (fls. 426-7, 1.008-9
e fls. 1.942-3).
Ao contrário do ali preconizado, a proibição é clara.
(...)



Assim,  incidindo  no  caso  as  proibições  do  art.  54,  I,  "a",  e  II,  "a",  da
Constituição Federal e do parágrafo único do art. 38 da Lei nº 4.117/1962,
era e é vedado ao parlamentar ou empresa por este controlada receber do
Governo Federal a outorga de serviço de radiodifusão sonora.
(...)
VOTO
O Ministro Luís Roberto Barroso (Revisor)
(...)
6.  Quanto  ao  mérito,  nos  termos  das  normas  proibitivas  invocadas,
previstas nos arts. 54 da Constituição e art. 38, § 1º, da Lei nº 4.117/62, é
vedado  ao  parlamentar  ou  empresa  por  este  controlada  receber  do
Governo Federal a outorga de serviço de radiodifusão sonora. O que se
pretendeu prevenir foi a reunião de poder político e controle sobre veículos
de comunicação de massa, com os riscos decorrentes do abuso.
(...)
Quanto  às  consequências,  o  crime  em  análise  causou  a  afetação  do
regular  funcionamento  da  esfera  de  debate  público  essencial  à
democracia. O motivo, igualmente, é de alta reprovabilidade, uma vez que
o  falso  visou  burlar  proibições  constitucionais  e  legais,  entre  elas,  as
incompatibilidades parlamentares.  (STF, AP 530,  Rel.  Min.  Rosa Weber,
Rel.  p/  Acórdão  Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  julgado  em
09.09.2014, DJe Public 17-11-2014, Republicação Dje Public 19.12.2014)
– sem destaque no original.

No  mesmo  sentido,  precedentes  análogos  do  TJSP36 e  do  TJRS37

concluíram que, em virtude das incompatibilidades negociais previstas pelos artigos 54, I,

“a” e 54, II, “a” da Constituição, empresa que possui políticos titulares de mandato eletivo

como sócios não pode participar de licitação pública, nem pode firmar ou manter contratos

com a Administração.

A decisão do TJSP sustentou ainda que (i) o artigo 54 não alcança apenas

contratos  firmados  pelos  políticos  como  pessoas  físicas,  mas  também  os  contratos

firmados por  pessoas jurídicas das quais  participem os políticos como sócios  e  (ii)  a

norma do artigo 54 alcança também a Administração, proibindo-a de celebrar os contratos

vedados pelo artigo 54. Essa decisão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no

RE 370.01838.

Apesar de negar seguimento ao recurso, a Ministra Cármen Lúcia afirmou,

quanto ao mérito, que nada havia a “reformar ou a se corrigir nas decisões anteriormente

36 TJSP, Apelação n. 102.771.5/0-00/Guarulhos, Relator Desembargador William Marinho, julgamento em 27.01.2000,
data de registro 28.02.2000. Ementa: “MANDADO DE SEGURANÇA – Licitação – Exclusão de sociedade comercial do
certame – Admissibilidade – Deputado e vereador sócios da concorrente – Restrição constitucional (CF, art. 54, I, “a” e
II, “a” e LOM, art. 18, I, e II, “a”) - Incompatibilidades negociais – Subsistência da sentença concessiva da ordem –
Recursos,  voluntários e oficial,  não providos.  IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Esgotamento das  vias
administrativas – Matéria sujeita ao crivo do Judiciário (CF, art. 5º, XXXV) – Preliminar, rejeitada” (grifo nosso).
37 TJRS,  Apelação  Cível  n.  70018961870/Seberi,  Relator  Desembargador  Luiz  Felipe  Silveira  Difini,  julgado  em
19.12.2007, DJ 21.02.2008. Ementa: “Apelação cível. Licitação e Contrato Administrativo. Ação civil  pública. Ato de
improbidade administrativa. Violação ao princípio da moralidade administrativa. (...) Inobservância de princípio regente
da administração pública. Ação dolosa. Contratação com o poder público vedada a detentor de mandato de vereador.
Art. 43 da Lei orgânica e art. 54 da Constituição Federal. Má-fé caracterizada. Evidente obtenção de benefício próprio
dos demandados. (...)” (grifo nosso).
38 STF, RE 370.018/SP, Relatora Ministra Carmen Lúcia, julgamento em 20.11.2008, DJe Public 02.12.2008.



exaradas pelos órgãos do Poder Judiciário”.

III.10 Conflito de Interesses

O Congresso Nacional é responsável pela apreciação dos atos de outorga e

de renovação de concessões e permissões de radiodifusão, conforme o disposto nos §§

1º, 2º e 3º do artigo 223 da Constituição39.

Ademais,  nos  termos  do  artigo  22,  IV  da  Constituição40,  compete

privativamente à União legislar sobre radiodifusão.

Diante da previsão dos citados dispositivos, a participação, direta ou indireta,

de  deputados  e  senadores  como  sócios  ou  associados  de  pessoas  jurídicas

concessionárias, permissionárias ou autorizatárias de radiodifusão provoca um inaceitável

conflito  de interesses,  já que rompe a isenção e a independência dos parlamentares.

Quando da análise de outorgas e renovações,  é  razoável  supor  que os deputados e

senadores radiodifusores estarão propensos (suspeição) a votar pela aprovação para não

prejudicar futuras análises de seus próprios processos.

A  esse  respeito,  vide  como  exemplo  a  aprovação  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados de 38 (trinta e oito) concessões de

radiodifusão e a renovação de outras 65 (sessenta e cinco) em apenas três minutos e

com  apenas  um  deputado  no  Plenário41.  Situação  mais  grave  ocorre  quando  os

parlamentares votam na aprovação de suas próprias outorgas ou renovações, como de

fato  já  ocorreu,  conforme  demonstrado  por  estudo  elaborado  por  Venício  Lima42.

Circunstância  constatada  concretamente  pela  Ministra  Rosa  Weber,  quando  do

julgamento pelo Supremo Tribunal  Federal  da Ação Penal  530,  quando então se deu

conta de que o Deputado Federal réu da ação participou da reunião da Comissão de

Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados (CCTCI) que

aprovou a outorga da permissão de sua própria sociedade43.
39 Artigo 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. § 1º - O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da 
mensagem. § 2º - A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos 
do Congresso Nacional, em votação nominal. § 3º - O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais 
após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
40 Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre: IV - águas, energia, informática, telecomunicações e 
radiodifusão.
41 ÉBOLI, Evandro. Com apenas um deputado em plenário, CCJ aprova 118 projetos em sessão de três minutos. O
Globo,  23  set.  2011.  Disponível  em:  http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/09/22/com-apenas-um-deputado-em-
plenario-ccj-aprova-118-projetos-em-sessao-de-tres-minutos-925423503.asp. Acesso em: 03.10.2011.
42 LIMA, Venício A. de.  Concessionários de Radiodifusão no Congresso Nacional: Ilegalidade e Impedimento. In:
Projor,  Representação  junto  à  Procuradoria  Geral  da  República,  25.10.2005.  Disponível  em:
http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php?
option=com_docman&task=doc_details&gid=343&Itemid=99999999>. Acesso em: 10.04.2010.
43 Disse a Ministra Rosa Weber: “A portaria ministerial de outorga da permissão foi publicada em 07.12.2000 (fl. 398),

http://www.direitoacomunicacao.org.br/content.php
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/09/22/com-apenas-um-deputado-em-plenario-ccj-aprova-118-projetos-em-sessao-de-tres-minutos-925423503.asp
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/09/22/com-apenas-um-deputado-em-plenario-ccj-aprova-118-projetos-em-sessao-de-tres-minutos-925423503.asp


Ao legislarem sobre o assunto ou fiscalizarem o serviço da radiodifusão, é

sintomático  que  os  parlamentares,  detentores  de  outorgas  potencialmente  atuem sob

suspeição,  considerados  interesses  próprios/privados  no  assunto.  Como  afirma  José

Cretella Júnior:

(…) uma das tarefas administrativas do Parlamento é precisamente a da
fiscalização  dessas  entidades.  Como  se  compatibilizaria  a  função
fiscalizadora do congressista sobre os contratos celebrados de que ele é
parte favorecida? Para evitar o suborno e a corrupção, nesses casos, é
tradição,  no  direito  brasileiro,  há  quase  um  século,  a  proibição  do
congressista, em celebrar contratos públicos ou privados (...).44

A própria Câmara dos Deputados já reconheceu o conflito de interesses. O

Relatório  dos  trabalhos  da  Subcomissão  Especial  da  CCTCI  criada  para  analisar  as

normas de radiodifusão afirma o seguinte:

(...) como o Congresso Nacional é responsável pela apreciação dos atos
de outorga e de renovação de outorga de radiodifusão, a propriedade e a
direção  de  emissoras  de  rádio  e  televisão  são  incompatíveis  com  a
natureza do cargo político e o controle sobre concessões públicas, haja
vista o notório conflito de interesses.45

Destarte,  a  concessão  ou  a  manutenção  da  exploração  do  serviço  de

radiodifusão  pela(s)  pessoa(s)  jurídica(s)  ré(s)  não  está  pautada  pela  isenção  e  a

independência, considerada a existência de parlamentar no(s) seu(s) quadro(s) societário

ou associativo, restando violado flagrantemente o que positivado pelos arts. 54, inciso I,

“a” e 54, inciso II, “a” da Constituição, além de contrariadas as finalidades buscadas pelos

preceitos contidos nos arts. 22, inciso IV e 223 da Constituição Federal.

III.11     Artigo e parecer

A reforçar o quanto aqui afirmado, apresenta-se a este Juízo, como parte

integrante  desta  petição  inicial,  o  artigo  “A  inconstitucionalidade  da  participação  de

políticos como sócios ou associados de pessoas jurídicas prestadoras de radiodifusão”,

sendo aprovada também por decreto legislativo em 01.6.2001 (fl.  399).  O contrato entre a União e a empresa foi
celebrado em 28.6.2001 (fls. 400-405). Interessante destacar que o acusado (...), na qualidade de Deputado Federal,
participou da reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática do Congresso que aprovou o
projeto de decreto legislativo da outorga da permissão (fl. 172)”. STF, AP 530, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão
Min.  Roberto  Barroso,  Primeira  Turma,  julgado  em  09.09.2014,  DJe  Public  17-11-2014,  Republicação  DJe  Public
19.12.2014, sem grifo no original.
44  CRETELLA JR., José. Comentários à Constituição Brasileira de 1988. V. 5. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1992, p. 2643.
45Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Subcomissão especial de radiodifusão. Relatório dos 
trabalhos da Subcomissão Especial da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática – CCTCI, 
da Câmara dos Deputados, criada para analisar mudanças nas normas de apreciação dos atos de outorga e 
renovação de concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 
Centro de Documentação e Informação. Edições Câmara. Brasília, 2009, p. 54, grifo nosso. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoespermanentes/cctci/publicacoes.html/Rel-
Radiodifusao.pdf>. Acesso em: 12.12.2011.



de Bráulio Santos Rabelo de Araújo - fls. 297/316, cujos argumentos foram utilizados para

a  construção  desta  ação,  e  o  Parecer  de  Gilberto  Bercovici,  Professor  Titular  da

Faculdade de Direito da USP, e Airton L. Cerqueira Leite Seelaender, Professor Adjunto

da Faculdade de Direito da UFSC – fls. 317/338.

IV - DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

A  readequação  da  concessão  pública  de  radiodifusão  aos  parâmetros

estabelecidos pela Constituição é medida necessária e urgente, tendo em vista que o

provimento tão somente ao final da ação permitirá a persistência de sua exploração em

moldes inadequados, dando espaço a abusos e irregularidades cometidos pelas rés. 

Prevê o art. 300 do Código de Processo Civil, verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a possibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo

O instituto da tutela de urgência permite a realização imediata do direito,

ante  os  males  da  morosidade  do  processo.  Dessa  forma,  desde  que  presente  a

probabilidade do direito invocado, ou a sua verossimilhança, a tutela jurisdicional será

adiantada quando houver o periculum in mora, ou seja, o fundado receio de dano ou risco

ao resultado útil do processo.

No tocante ao binômio probabilidade do  direito/perigo de dano ou risco ao

resultado útil do processo (periculum in mora), há de se fazer menção ao que nos ensina,

já com base nesse novo dispositivo processual, Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e

Rafael  Oliveira  (“in”  “Curso  de  Direito  Processual  Civil  2:  Teoria  da  Prova,  Direito

Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória”, Editora Juspodivm,

2015, 10ª edição, p. 594):

“A  tutela  provisória  de  urgência  pode  ser  cautelar  ou  satisfativa
(antecipada).
Em  ambos  os  casos,  a  sua  concessão  pressupõe,  genericamente,  a
demonstração  da  probabilidade  do  direito  (tradicionalmente  conhecida
como “fumus boni iuris”)  e,  junto a isso,  a demonstração do perigo de
dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado
final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido
como “periculum in mora”) (art. 300, CPC).”

Desta feita, o sentido de verossimilhança deve conduzir o magistrado a um

grau de probabilidade em termos de confirmação dos fatos narrados na inicial, em tudo a

evidenciar que as provas produzidas até o momento demonstram que o resultado final do

processo será aquele indicado pelo arcabouço probatório, daí por que seria necessário



antecipar alguns efeitos da tutela final, a fim de inverter o ônus da (de)mora processual.

Já o perigo da demora,  para ainda referirmos ao magistério  dos sempre

lembrados Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira (“in”  Curso de Direito

Processual Civil, 10ª ed., Ed. JusPodivm, Salvador, 2015, v. 2, p. 597), pode ser assim

sintetizado:

“A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência
de  elementos  que  evidenciem  o  perigo  que  a  demora  no
oferecimento  da  prestação  jurisdicional  (periculum  in  mora)
representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do
direito. (…) Sucede que o receio que justifica a tutelas provisória
nem  sempre  se  refere  a  um  dano  (irreparável  ou  de  difícil
reparação).  Este  temor  pode  dizer  respeito  ao  advento  um ato
contrário ao direito (ilícito). Isso depende do tipo de tutela definitiva
cujos  efeitos  se  buscam  antecipar:  inibitória,  reintegratória ou
ressarcitória”

No caso em tela,  os  requisitos  exigidos  pelo  diploma processual  para  o

deferimento da tutela antecipada encontram-se devidamente preenchidos. 

Portanto, identificam-se, no presente caso, a verossimilhança do direito

e o receio de dano irreparável. 

Ainda, sobre a verossimilhança, a qual reside num juízo de probabilidade,

cabe lembrar que é resultante da análise dos motivos que lhes são favoráveis e dos que

lhe são desfavoráveis. Se os motivos favoráveis são superiores aos desfavoráveis, tal

juízo aumenta. A prova tida por inequívoca é aquela aferível de plano.

A prova inequívoca decorre dos procedimentos administrativos que instruem

a presente ação, contendo provas materiais dos fatos narrados ao longo desta petição

inicial.  A existência de verossimilhança mostra-se clara, conforme a argumentação, os

fatos expostos e a documentação anexa.

Acerca  do  receio  de  dano  irreparável,  este,  por  sua  vez,  encontra-se

consubstanciado no risco de que seja dada continuidade à exploração irregular do serviço

de  radiodifusão  pela  ré,  em  violação  aos  preceitos  constitucionais  já  destacados,

principalmente diante da consideração de que as eleições de 2018 já  estão bastante

próximas e que, no atual cenário de instabilidade política do país, o controle de veículos

midiáticos se tornou ainda mais importante.

Afinal, o Supremo já reconheceu a interpretação do art. 54 da Constituição

aqui  arguida  no bojo  do  julgamento  da  Ação  Penal  AP 530,  e  a  tutela  antecipada é

necessária para fazer cessar uma ilegalidade que já perdura por anos, e para impedir que

a violação de um conjunto de preceitos constitucionais seja perpetuada.



A jurisprudência pátria já reconhece a urgência da concessão da tutela para

esse tipo de caso, a exemplo da Justiça Federal do Paraná, que, no bojo do Agravo de

Instrumento  0012093-34.2017.4.01.0000, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela

requerida pelo Ministério Público Federal:

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  família  dos  promovidos  nominados,  sendo  de  se
destacar  que  o  próprio Jader  Fontenelle  Barbalho,  embora  excluído  da
sociedade empresarial, continua 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 comando proibitivo da norma do artigo 54, incisos I,
a, e II, 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 §
2º  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 alínea anterior; II -
desde a posse: a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa
que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito
público, ou nela exercer função remunerada; b) ocupar cargo ou função de
que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades referidas no inciso I, a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que
se refere o inciso I, a; d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.
Art.  55.  Perderá  o  mandato  o  Deputado  ou  Senador:  I  -  que  infringir
qualquer  das  proibições estabelecidas  no artigo  anterior;  (…) § 2º  Nos
casos dos incisos I, II 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. 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
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http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10622583/artigo-1019-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28862026/jader-fontenelle-barbalho


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, §   1º, 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 PUBLIC 17-11-
2014  REPUBLICAÇÃO:  DJe-250  DIVULG  18-12-2014  PUBLIC  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-5  Ltda.,
devendo a    União Federal se abster de conceder-lhe novas outorgas de
serviço  de  radiodifusão,  até  o  pronunciamento  definitivo  da  Turma
julgadora. (Agravo de Instrumento n. 0012093-34.2017.4.01.0000, Tribunal
Regional Federal da 1ª Região, Des. Federal Souza Prudente, julgado em
31 de maio de 2017, Publicado no Caderno Jucidial  do TRF-1 de 2 de
junho  de  2017,  Disponível  em
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/documentos/465345053/andam  ento-
do-processo-n-0012093-3420174010000-agravo-de-instrumento-02-06-
2017-do-trf-1  )

No mesmo sentido, a decisão do TRF-1:

Trata-se  de  Agravo  de  Instrumento  interposto  pelo  Ministério  Público
Federal contra decisão que, em ação civil pública, indeferiu a antecipação
de  tutela  cujo  objeto  era  a  suspensão  da  execução  do  serviço  de
radiodifusão  sonora  da  Rádio  Cultura  FM  Santos  Ltda.,  da  Sociedade
Rádio  Cultura São Vicente Ltda.  E da Empresa de Comunicação PRM
Ltda,  bem  como  a  não  concessão  de  novas  outorgas  de  serviços  de
radiodifusão,  em  razão  de  Paulo  Roberto  Gomes  Mansur,  deputado
federal, figurar em seu quadro societário. […] Ora, é fato público e notório
que  vários  parlamntares  detém,  por  interpostas  pessoas  jurídicas  a
concessão,  permissão  ou  autorização  para  o  funcionamento  dessas
empresas, o que além de imoral é vedado pelo ordenamento jurídico. […]
Não pode haver decisão judicial contrária ao texto constitucional, que é a
carta política da sociedade democrática brasileira. Aliás, as empresas em
mãos dos congressistas alinhados no proibitivo constitucional, constituem
um risco para a própria transparência e lisura do pleito eleitoral, na medida
em que  pode  o  eventual  candidato  ser  favorecido  por  ter  em mãos  a
indigitada  concessão.  Favorecer  raciocínio  inverso  seria  conceder  ao
parlamentar ser o “controler” de seus próprios interesses, de seu próprio
negócio jurídico. É também público e notório que ' (um) em cada 5 (cinco)
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parlamentares seriam membros da própria CCTCI e sócios de concessão
pública  no setor.  […]  Ante o  exposto,  concedo a antecipação da tutela
recursal  requerida,  para  os  fins  previstos  nos  itens  “a”  e  “b”  da  incial.
(Agravo  de  Instrumento  0002888-58.2016.4.03.0000/SP,  Relatora
Desembargadora  Marli  Ferreira,  julgado  no  dia  07  de  abril  de  2016.
Disponível em http://www.mpf.mp.br/sp/sala-de-imprensa/docs/liminar-trf3-
radios-deputados)

Assim,  para  que  o  provimento  jurisdicional  buscado  nestes  autos

possua utilidade e efetividade,   necessária a  concessão de tutela antecipada para

que: (i) seja suspensa a execução do serviço de radiodifusão sonora da ré RÁDIO

VALE DO SABUGY LTDA - ME em razão de EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS FILHO ser

titular  de  mandato  eletivo  de  Deputado  Federal  –  (ii)  a  União  abstenha-se  de

conceder novas outorgas de serviço de radiodifusão ré RÁDIO VALE DO SABUGY

LTDA - ME, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia. 

Presentes,  portanto,  os  requisitos  necessários  à  concessão  da  liminar,

requer o Ministério Público Federal o seu deferimento, para o fim de decretar as

medidas aqui requeridas a título de tutela antecipada de urgência, após colhida a

manifestação das partes demandadas, na forma do art. 2º, da Lei nº 8.437/92.

V - DOS PEDIDOS

Concedida a tutela antecipada requerida acima, requer o Ministério Público
Federal:

a) a citação dos réus, nos endereços declinados no introito, para, sob pena

de revelia, apresentarem contestação;

b) o cancelamento (ou não renovação caso já esteja vencida) do serviço de

radiodifusão sonora outorgado à ré RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA - ME, em razão de

EFRAIM ARAÚJO DE MORAIS FILHO, titular de mandato eletivo de Deputado Federal,

figurar  em seu quadro societário,  e,  em razão de EFRAIM DE ARAÚJO MORAIS ter

figurado em seu quadro societário enquanto detentor de mandato eletivo, estando em

desconformidade com a Constituição Federal;

c) a  condenação  da  UNIÃO,  por  intermédio  do  Ministério  das

Comunicações, na obrigação de fazer consistente em relicitar o serviço de radiodifusão

outorgado à ré RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA - ME;

d) a condenação da União (Ministério das Comunicações) a se abster de

conceder à rádio ré RÁDIO VALE DO SABUGY LTDA - ME e ao réu EFRAIM ARAÚJO DE



MORAIS  FILHO,  a  renovação  ou  futuras  outorgas  para  exploração  do  serviço  de

radiodifusão, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia;

e) a condenação dos requeridos nos ônus da sucumbência. Protesta-se pela

produção posterior de outras provas juridicamente admitidas.

Dá-se à causa o valor de  R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Termos em que,

pede deferimento.

                     João Pessoa,   30 de maio de 2018.
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