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Decisão
o
Liminarr

O MINIS
STÉRIO PÚ
ÚBLICO FEDERAL
F
propõe a presente ação civill
pública em
e face de
e REDE 21
1 COMUNICACOES LTDA, IG
GREJA UN
NIVERSAL
L
DO REIN
NO DE DE
EUS, PAU
ULO SAAD JAFET,, JOSE C
CARLOS ANGUITA,
A
,
MAURICIO CESAR CAMPO
OS SILVA
A e UNIÃO
O cujo obbjeto é co
ontrato de
e
radiodifussão de son
ns e image
ens.
Narra qu
ue a IGRE JA UNIVE
ERSAL DO
O REINO D
DE DEUS e a REDE
E
21 COMU
UNICACOE
ES LTDA ffirmaram contrato
c
de
e comerciaalização de
e tempo de
e
programa
ação (con
ntrato de arrendamento), com
m a finallidade de conjugarr
esforços para a pro
odução de
e programa
as de cunh
ho religiosso-cultural de autoria
a
da igreja,, a serem veiculados
v
s na grade da program
mação da REDE21.
Sustenta
a violação ao artigo 124 da Lei n. 4.117//62 e artigo 28, §12,,
que dispõ
“d”, do Decreto n. 52.795/63,
5
õe que a pu
ublicidade comercial não pode
e
exceder 25% do tempo to
otal de programaç
p
ão, uma vez que o termo
o
“publicida
ade comercial”, confo
orme doutrrina, “[...] re
efere-se aoo caráter comercial
c
l
que a operação tem pa ra o con
ncessioná
ário ou p
permissio
onário de
e
radiodifu
usão e não
o ao caráte
er comercial ou não do
d conteúddo da instittuição que
e
contrata determinad
d
do tempo d
de program
mação.” (fls
s. 11-12).
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Além disso, alegou que radiodifusão é serviço público o que
inviabiliza sua apropriação particular e impede a comercialização da posição de
delegatário. A REDE21 ao alienar sua posição de delegatária à Igreja Universal
afrontou a exigência do prévio procedimento licitatório para a concessão de
serviços públicos, de acordo com o artigo 34 da Lei n. 4.117/62 e artigo 10 do
Decreto n. 52.795/63, bem como os princípios constitucionais da legalidade,
impessoalidade e eficiência administrativa e importa em desvio de finalidade da
concessão de radiodifusão, acarretando enriquecimento sem causa da
REDE21 e seus representantes legais e, ainda que se admitisse a
transferência da outorga sem prévio procedimento licitatório, a transferência
também seria ilegal, pois não houve a anuência do poder concedente, o que
transgride o artigo 38, “c”, da Lei n. 4.117/62 e desconsidera o rito estabelecido
pelos artigos 90 e 94 do Decreto n. 52.795/63, caracterizando as infrações
tipificadas no artigo 122, itens 16 e 34, do Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
No ordenamento jurídico a subconcessão do serviço de radiodifusão
não é admitida, pois não se aplica o artigo 26 da Lei n. 8.8987/95, em razão da
incidência do princípio da legalidade.
Dessa forma devem ser aplicadas as sanções previstas no artigo 27,
artigo 35, inciso III, e artigo 38, §1º, incisos I e II, todos da Lei n. 8.987/95, bem
como a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração e declaração de inidoneidade dos réus, na
forma dos artigos 33, §3º, e 34, “a”, ambos da Lei n. 4.117/92. Além da
compensação por dano moral difuso, nos termos do artigo 5º, inciso X, da
Constituição Federal, artigos 6º da Lei n. 8.078/90 e artigo 1º da Lei n.
7.347/85, com incidência da Lei n. 12.846/13 por danos lesivos ao patrimônio
público e aos princípios da Administração Pública.
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ência lógic
co-normativva da declaração de
e
Quanto à União, a consequê
inidoneidade é a condenaçção da Un
nião a nã
ão admitir a particip
pação em
m
o a concesssão de no
ovas outorg
gas de raddiodifusão a pessoass
licitaçõess tampouco
jurídicas de que participem oss demais réus da açã
ão.
Requer liminar
l
“[....] a fim de que: a) Se
eja suspe nsa a exe
ecução do
o
serviço de radiod
difusão co
onferido à Rede 21; b) A Uni ão absten
nha-se de
e
concede
er novas outorgas
o
de serviç
ço de radiiodifusão aos réus Rede 21,,
Igreja Un
niversal do
o Reino de
e Deus e respectivo
os represeentantes le
egais; e c))
Seja deccretada a indispon
nibilidade dos bens dos réuus Rede 21, Igreja
a
Universal do Rein
no de De
eus e res
spectivos representaante legais, com a
finalidade
e de asseg
gurar o re
essarcimen
nto dos da
anos (mateeriais e morais) e a
efetividad
de das san
nções da L ei nº 12.84
46/13” (fl. 23-v).
2
Para a concessão
c
o da medida liminar, deve
d
ser aanalisada a presença
a
do requissito previstto no artigo
o 12 da Le
ei n. 7.347, de 24 dee julho de 1985,
1
quall
seja:
Art. 12. Poderá
P
o ju iz conceder mandado liminar, coom ou sem justificação
o
prévia, em
m decisão ssujeita a agravo.
§ 1º A re
equerimento
o de pesso
oa jurídica de direito ppúblico inte
eressada, e
para evittar grave le
esão à ord
dem, à saúde, à segu
urança e à economia
a
pública, poderá o P
Presidente do
d Tribunal a que com
mpetir o con
nhecimento
o
ectivo recurrso suspen
nder a exe
ecução da liminar, em
e decisão
o
do respe
fundamen
ntada, da q ual caberá agravo parra uma das turmas julg
gadoras, no
o
prazo de 5 (cinco) dias a parrtir da publicação do ato. (sem negrito no
o
original)

O Parqu
uet Federa l busca prrovimento que determ
mine liminarmente a
da Rede 21
2 e seus
s represenntantes e da Igreja
a
indisponibilidade de bens d
Universal do Reino de Deus, além da su
uspensão do serviçoo de radiod
difusão.
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A medida tem por escopo garantir o ressarcimento do suposto dano
causado ao erário (sentido lato). Logo, em face da natureza acautelatória tornase imprescindível a demonstração de lastro mínimo de indícios da prática de
atos de dilapidação de patrimônio pelos réus.
A decretação da indisponibilidade de bens, tendo contorno
tipicamente de medida acautelatória, deve observar os requisitos exigíveis para
tanto.
E a razão é justificável, isso porque, como medida de restrição de
direitos individuais, em que retira do proprietário o poder de dispor de seus
bens,

torna-se

imprescindível

a

comprovação

suficiente

quanto

ao

cumprimento dos requisitos concernentes ao fumus boni juris e ao periculum in
mora.
Do aporte documental verifica-se que a imputação fática formulada
em face dos réus está subsumida à legislação referente aos danos morais
coletivos, nos termos do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, artigo 6º
da Lei n. 8.078/90 e artigo 1º da lei n. 7.347/85.
Vê-se, portanto, que não se trata de enriquecimento ilícito e cuja
imputação, aliada a lastro mínimo de prova, poderia justificar a decretação de
indisponibilidade de bens e, conforme o caso, seria até prescindível a
demonstração do fumus boni iuris, que, nesta hipótese, se afigura implícito.
Logo, para efeito de decretação de indisponibilidade, deveria existir
prova contundente acerca do dolo ou da culpa dos réus.

A decretação da indisponibilidade não se compagina como o mero
receio abstrato, no sentido de que o Réu poderá diluir seu patrimônio durante a
tramitação do processo.
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Exige-se
e, para al ém disso,, a demonstração cconcreta e real no
o
sentido de
d que o in
ndeferimen
nto da med
dida implicará ausên cia de satisfação do
o
crédito na
a hipótese de proced
dência do pedido
p
ded
duzido.
Na verd
dade, “[....] o periculum in mora é comprov
vado pela
a
demonstrração de que
q o dem andado es
stá ‘tentando ocultarr, desviar ou
o dissiparr
bens’, visando, assim, frusstrar even
ntual exec
cução. Nãão se comprova o
periculum
m in mora com mera s considerrações abs
stratas e ssubjetivas (tais
(
como
o
injustifica
ado temor), mas tão ssomente pela
p
demon
nstração, nno caso co
oncreto, de
e
possível frustração das ativid
dades satis
sfativas (execução). Como bem salienta
a
Humberto
o Theodoro Júnior, não ‘se pode admitir o reeceio como simpless
fenômeno
o subjetivo
o, pois devve corresp
ponder a uma situaçção de fato
o, à luz de
e
dados co
oncretos expostos,
e
a
ainda que
e perfuncto
oriamente, mas com
m força de
e
demonstrrar subjetiv
vamente o ‘fundado receio
r
de dano
d
ao intteresse em
m jogo’.
Para José Robertto dos Sa
antos Bedaque, o aart. 7º da LIA teria
a
previsto uma tutela
a de evidê
ência “[...]. Na verdade, estam
mos diante de uma
a
medida que
q
exige urgência e evidênc
cia, seja ella implemeentada na forma do
o
seqüestro
o previsto no art. 16 ou por me
eio do pod
der geral dde cautela (CPC, art..
798). Nã
ão foi pre
evista um
ma tutela fundada apenas eem evidên
ncia. Será
á
necessárria, em vista
v
disso
esença do
o periculuum in mo
ora. Essa
a
o, a pre
demonstrração deve
e ocorrer d
de forma objetiva,
o
nã
ão podenddo tal situa
ação fática
a
decorrer de meras conjectura
as subjetiv
vas do auttor. Deve configurarr o que se
e
convencio
onou cham
mar de justto receito. Essa lesão tem que ser iminen
nte, isto é,,
ser posssível concrretizar-se antes da solução do pedidoo principall. Precisa,,
ainda, a lesão
l
ser irrreparável ou pelo menos,
m
de difícil
d
reparração”.1
Em conc
clusão, nã
ão existe, por ora, indicaçãoo de dilapidação de
e
patrimôniio para fins
s de procla
amar a indiisponibilida
ade de benns.

1

SIMÃO NETO. Calil. Improbbidade Administrrativa. Editora J.H
H. Mizuno: São PPaulo, 2011, p. 70
05-707.
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Por outro lado, a fixação de dano moral coletivo não se enquadra no
requisito do artigo 12 da Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985.
Ademais, o contrato entre a Rede21 e a Igreja Universal foi firmado
em 16/10/2013 (fl. 31-v), razão pela qual a indisponibilidade dos bens dos réus
agora, em dezembro de 2014, é medida de pouca eficácia, além de haver
perigo de irreversibilidade do provimento, que pode acarretar inúmeros danos
aos réus.
Finalmente, nos termos do artigo 2º da Lei n. 8.437, de 30 de junho
de 1992.
Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar
será concedida, quando cabível, após a audiência do representante
judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no
prazo de setenta e duas horas. (sem negrito no original)

Em razão da vedação legal, não é possível a concessão da liminar
em face da União quanto a abstenção de novas outorgas, antes de sua
manifestação.
Decisão
Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR de bloqueio de
bens, abstenção da União de conceder novas outorgas de radiodifusão aos
réus e suspensão da execução do serviço de radiodifusão.
Tendo em vista que o Ministério Público Federal não requereu a
decretação de sigilo, bem como em razão da matéria tratada na presente ação
não necessitar do sigilo para elucidação dos fatos, sendo a causa de pedir a
possibilidade ou não das partes firmarem contrato de produção de programas
televisivos, não há neste momento a necessidade da decretação do segredo de
justiça.
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No entanto, como
o o pedido
o liminar de
d indispoonibilidade dos benss
pode eve
entualmen
nte ser pre
ejudicado na hipóte
ese de puublicidade antes da
a
intimação
o do Minis
stério destta decisão
o, determin
no que o texto som
mente seja
a
disponibilizado no sistema
s
pro
ocessual após
a
o reto
orno dos auutos do pa
arquet.
Após o retorno
r
doss autos do MPF, cite-se. Na coontestação a parte ré
é
deverá mencionar
m
se prete nde a pro
odução de
e alguma prova e, em caso
o
positivo, especificá
á-la e não
o apenas protestar genericam
mente por todos oss
e prova.
meios de
Intimem--se.
São Paulo, 03 de d
dezembro de 2014.

DEOMAR DA ASS
SENÇÃO AROUCHE
A
E JUNIOR
Juiz Fede
eral Substtituto
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