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 EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA
PARAÍBA

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do órgão de execução
oficiante  na Procuradoria  da  República,  no uso de suas  atribuições  constitucionais  e
legais,  inscritas,  respectivamente,  nos  arts.  127  e  129,  inciso  I,  da  Constituição  da
República e nos arts. 24 e 41 do Decreto-Lei n. 3.689/41 – Código de Processo Penal,
com fulcro no procedimento em anexo, vem oferecer

D E N Ú N C I AD E N Ú N C I A

em desfavor de 

1.  NABOR  WANDERLEY  DA  NÓBREGA  FILHO,  brasileiro,  Deputado
Estadual

2. OLÍVIA MOTTA WANDERLEY DA NÓBREGA, brasileira

pelo cometimento do fato criminoso a seguir detalhado.

 Inicialmente,  o  Ministério Público Federal  instaurou o Inquérito Civil  n.
1.24.003.000025/2018-23 para apurar o funcionamento irregular da Rádio FM Itatiunga
LTDA, frequência de FM 102,9, decorrente do fato de ela pertencer ao Deputado Estadual
Nabor Wanderley da Nóbrega Filho  e deter outorga para exploração do serviço de
radiodifusão na cidade de Patos, PB.

No curso da instrução daquele inquérito civil, revelou-se que a empresa foi
originalmente  constituída  em 09 de junho  de 1986 por  Miguel  Mota  Victor,  Rosalba
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Gomes da Nóbrega Mota Victor, Edvaldo Fernandes Mota, Francisca Gomes Araújo Mota
e Edmilson Fernandes Mota.  Posteriormente, em 18 de janeiro de 1991, todas as cotas
sociais foram transferidas para Edvaldo Fernandes Mota1, sua esposa Francisca Gomes
de Araújo Mota2 e Nabor Wanderley (genro de Edvaldo e Francisca Mota), então diretor
administrativo. Com o falecimento de  Edivaldo Mota em 1993, a empresa permaneceu
sob o controle de Nabor Wanderley e sua sogra, Francisca Mota, esta na qualidade de
inventariante de Edivaldo Mota (fl. 14/58 e 106/107).

Posteriormente, em 15 de março de 2000, foi admitida na empresa a irmã
de Nabor Wanderley, Helena Wanderley da Nóbrega Lima de Farias (fl. 28/30). Em 04
de janeiro de 2005, na 4ª alteração contratual  (fl.  22/26) e apenas quatro dias após
tomar posse como Prefeito de Patos,  Nabor Wanderley  transferiu a administração da
Rádio FM Itatiunga para sua irmã, Helena Wanderley, detentora de 2% das cotas sociais.

Nas eleições de outubro de 2010,  Nabor Wanderley fez eleger Deputado
Federal seu filho de 21 anos, Hugo Motta (reeleito em 2014 e 2018) e, nas eleições de
outubro de 2014, o próprio Nabor Wanderley foi eleito Deputado Estadual e assumiu o
mandato político em 01 de janeiro de 2015, sendo reeleito nas eleições de outubro de
2018.

A Rádio FM Itatiunga, por sua vez,  dispõe de outorga para operar serviço
de radiodifusão desde a década de 1990, com renovação mais recente ocorrida por meio
da  Portaria n. 6.467 do Ministério das Comunicações, publicada no Diário Oficial da
União em 24 de novembro de 2015.

Em 2016, o MPF instaurou investigação sobre o funcionamento irregular
de rádios pertencentes a parlamentares federais (IC n. 1.24.000.002192/2016-77) e, em
12 de setembro de 2017, começou a apresentar ações civis públicas contra deputados e
empresas de radiodifusão que se enquadravam na vedação constitucional, iniciando com
o Deputado Federal Dr. Damião Feliciano (processo n. 0807488-39.2017.4.05.8200)3.

1 Edivaldo Motta foi Deputado Estadual entre 1967 e 1987 e Deputado Federal entre 1987 e 1992. Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Edivaldo_Motta [acesso em 25/06/18].

2 Francisca Motta foi Deputada Estadual por cinco mandatos consecutivos entre 1995 e 2012. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francisca_Motta [acesso em 25/06/18].

3 Notícia  veiculada  na  mídia  institucional  do  MPF:  http://www.mpf.mp.br/pb/sala-de-
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Em 16 de agosto de 2017,  Nabor Wanderley,  por meio de alteração do
contrato social, formalmente deixou a sociedade da Rádio FM Itatiunga e supostamente
transferiu onerosamente suas cotas sociais  para a filha,  Olívia Motta Wanderley da
Nóbrega, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na mesma alteração, também foi
admitida na sociedade a ex-mulher de  Nabor Wanderley,  Ilana Araújo Mota,  mãe de
Olívia Mota, filha de Francisca Mota e cunhada de Helena Wanderley.

Essas datas indicam que entre 01 de janeiro de 2015 até 16 de agosto de
2017,  Nabor Wanderley inquestionavelmente foi sócio de empresa de radiodifusão, a
qual teve, em 24 de novembro de 2015, a concessão do serviço público renovada pelo
Ministério  das  Comunicações.  E  mais:  quando  se  retirou  formalmente  da  sociedade,
Nabor Wanderley  transferiu suas cotas sociais a sua filha,  Olívia Mota, admitindo na
sociedade também sua ex-mulher, Ilana Mota – sociedade esta que ainda era constituída
por sua sogra, Francisca Mota, e por sua irmã, Helena Wanderley. 

A  transferência  das  cotas  de  Nabor  Wanderley  para  Olívia  Mota
documentalmente ocorreu de forma onerosa, mas o valor apresentado (R$ 10.000,00)
não corresponde ao valor de mercado de uma empresa que, na mesma alteração social,
aumentou seu capital social para R$ 300.000,00. Os dez mil reais procuraram refletir o
valor  da alteração contratual  de  2005 e,  nem naquela  data  pretérita,  representava a
realidade dos fatos, pois, sabidamente, trata-se da empresa de radiodifusão mais ouvida
da região de Patos.

Notificados para serem ouvidos na sede desta Procuradoria da República
em Patos, facultando-lhe apresentar eventual documentação que lastreasse a transação,
Nabor  Wanderley  e Olívia  Mota não  compareceram  na  data  marcada.  Igualmente,
restou frustrada a possibilidade de oferecimento de acordo de não-persecução penal aos
denunciados.

Com essa extensão da influência familiar da Família Mota na propriedade e
na administração da  Rádio FM Itatiunga, parece certo afirmar que a transferência das
cotas de  Nabor Wanderley  para  Olívia Mota foi um  negócio jurídico simulado que
pretendeu, sem perder o controle sobre a empresa, afastar nominalmente o parlamentar

imprensa/noticias-pb/mpf-pede-a-justica-cancelamento-de-concessoes-de-radios-de-deputado-
federal-da-pb [acesso em 20 de junho de 2018].
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estadual da empresa,  procurando evitar as contestações sobre a lisura da outorga do
veículo  de  comunicação  e  as  consequências  do  regime  jurídico  dos  parlamentares
estaduais4. 

A matéria, no âmbito cível da concessão do veículo de telecomunicação, foi
judicializada por meio da Ação Civil Pública n. 0805341.88.2018.4.056.8205.

Pelo  exposto,  Nabor  Wanderley  da  Nóbrega  Filho e  Olívia  Motta
Wanderley da Nóbrega praticaram o fato típico previsto no art. 299 do Código Penal –
Falsidade ideológica, ao inserirem em documento particular (alteração contratual de
16 de agosto de 2017 da Rádio FM Itatiunga) declaração falsa (venda de cotas sociais),
com  o  fim  de  alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante  (propriedade  do
veículo  de  comunicação  por  Deputado  Estadual),  para  o  qual  se  comina  a  pena  de
reclusão de 01 a 03 anos e multa.

Por tais razões, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL o recebimento
da presente peça inaugural e seu processamento, nos termos da lei processual penal, até
o julgamento final condenatório.

Patos, data e horário de validação no sistema.

(assinado digitalmente)

TIAGO MISAEL DE J. MARTINSTIAGO MISAEL DE J. MARTINS
Procurador da RepúblicaProcurador da República

4 Nesse sentido, o art.  56 da Constituição do Estado da Paraíba, em sintonia com o art. 54 da CF/88,
dispõe: “Os Deputados Estaduais 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”.
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EXCELENTÍSSIMO JUIZ FEDERAL DA 14ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DA
PARAÍBA

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  FEDERAL,  por  intermédio  do  órgão  de
execução  oficiante  na  Procuradoria  da  República  em  Sousa  –  PB,  ao  tempo  em  que
oferece denúncia em apartado, vem apresentar cota ministerial que veicula PROPOSTA
DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em favor de  NABOR WANDERLEY DA
NÓBREGA FILHO e OLÍVIA MOTTA WANDERLEY DA NÓBREGA nos termos seguintes.

Imputa-se a eles o fato típico do  art. 299 do Código Penal – Falsidade
ideológica, ao inserirem em documento particular (alteração contratual de 16 de agosto
de 2017 da Rádio FM Itatiunga) declaração falsa (venda de cotas sociais), com o fim de
alterar  a  verdade  sobre  fato  juridicamente  relevante  (propriedade  do  veículo  de
comunicação por Deputado Estadual), para o qual se comina a pena de reclusão de 01 a
03 anos e multa.

Assim,  na  ausência  de  informações  de  que  os  acusados  tenham  sido
condenados ou esteja sendo processados por outro crime, bem como presente os demais
requisitos  do  art.  77  do  Código  Penal,  ex  vi o  disposto  no  art.  89,  caput,  da  Lei  n.
9.099/95,  o  Parquet Federal  propõe  ao  denunciado  a  Suspensão  Condicional  do
Processo pelo período de 02 (dois) anos, com as seguintes condições: 

1 – prestação pecuniária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
cada um dos demandados;

2 – como condição suplementar (art.  89,  § 2º),  prestação de serviços à
comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, em órgão público, dentro de
uma jornada de 08 (oito) horas semanais, com início imediato, em horário
a ser combinado com a instituição.

Para tal fim, requer-se que seja marcada a audiência a que alude o § 1° do
art.  89  da  Lei  n.  9.099/95,  oportunidade  em  que,  não  sendo  aceita  a  proposta  de
suspensão condicional do processo, a ação penal seguirá normal trâmite.
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Por fim, requer-se que na intimação dirigida à parte conste a necessidade
de  que  ela  apresente,  no  momento  da  audiência  supra,  certidões  de  antecedentes
criminais da Justiça Estadual, Federal e Eleitoral da localidade onde reside e/ou residiu
nos últimos cinco anos.

Patos, data e horário de validação no sistema.

(assinado digitalmente)

TIAGO MISAEL DE J. MARTINSTIAGO MISAEL DE J. MARTINS
Procurador da RepúblicaProcurador da República
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