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Vistos.Trata-se  de  ação  civil  pública  proposta  pelo  MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL  em face  de  ABRIL  RADIODIFUSÃO S/A,  SPRING
TELEVISAO  S.A.  e  UNIÃO  FEDERAL,  objetivando  a  declaração  da
invalidação,  caducidade  e  nulidade  da  concessão  do  serviço  de
radiodifusão  outorgado  à  corré  Abril,  em  razão  da  transferência
inconstitucional em favor da corré Spring.Requer ainda a condenação
da União na obrigação de licitar novamente o serviço supramencionado,
bem como das  corrés  Abril  e  Spring  nas  penalidades  previstas  nos
artigos 6º e 19 da Lei nº 12.846/2013 e 87, III da Lei nº 8.666/93 e ao
pagamento  de  indenização  por  danos  morais.Narra  que  após  o
encerramento  das operações  da  emissora  MTV Brasil,  pertencente à
corré  Abril,  esta  última teria  vendido  a  concessão  de  TV aberta  ao
grupo Spring.Sustenta  que  a  venda ou alienação  da outorga de  tal
concessão seria inconstitucional,  tendo em vista se tratar de serviço
público  federal,  de  titularidade  do  Estado,  sendo  que  apenas  sua
execução é delegada ao particular.Aduz ainda a inconstitucionalidade de
dispositivos  legais  que  autorizam  a  transferência  da  outorga  de
espectros de rádio e TV, uma vez que não teriam sido recepcionados
pela Constituição Federal  de 1988, sendo necessária a realização de
licitação. Ainda que admitida tal transferência, alega a necessidade de
anuência do poder concedente, que no caso só foi  requerida após a
alienação da concessão.Por fim, afirma a omissão da União, que mesmo
ciente do ocorrido, teria deixado de tomar providências para a tutela do
interesse público.Às fls. 109/111 foi proferida decisão que indeferiu a
antecipação dos efeitos da tutela.Citada (fl. 117), a União apresentou
contestação às fls. 119/530, sustentando a legalidade de transferências
diretas  das  concessões  e  permissões  de  serviços  de  radiodifusão,
mediante  requerimento  encaminhado  ao  Poder  Público,  o  que  teria
ocorrido no caso em tela.Após sua citação (fls. 531/532), a empresa
Spring  contestou  às  fls.  823/1042,  alegando,  preliminarmente,  a
preclusão  das  questões  já  resolvidas  na  ação  cautelar  nº
006235.69/2015.403.6100 e na tutela provisória de urgência. Sustenta
também  a  impossibilidade  jurídica  do  pedido.No  mérito,  aduz  a
legalidade  dos  contratos  celebrados,  desnecessidade  de  licitação  e
possibilidade  de  transferência  direta  da  concessão,  bem  como  o
cumprimento dos requisitos legais para tanto e a ausência de danos
morais  coletivos.A  corré  Abril,  citada  às  fls.  533/534,  ofereceu
contestação às fls.569/603, aduzindo, preliminarmente, a ausência de
legitimidade  ativa  do  MPF  e  a  carência  da  ação,  por  ausência  de
interesse processual e impossibilidade jurídica do pedido. No mérito,
afirma a  constitucionalidade dos dispositivos legais  que autorizam a
transferência realizada, bem como a regularidade desta, uma vez que o
contrato celebrado com a corré Spring previa a efetivação da alienação
apenas  após  o  preenchimento  dos  requisitos  previstos  legalmente.
Alega também que o negócio jurídico foi devidamente analisado pelo
Ministério  das  Comunicações,  que  concluiu  pela  possibilidade  de
deferimento, não havendo a omissão por parte da União Federal.Aduz
que as penas requeridas violam o princípio da proporcionalidade, sendo
descabida  a  caducidade/cassação  da  concessão,  bem  como  a
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condenação  em  indenização  por  danos  morais.  Sustenta  ainda  a
inexistência de ato lesivo à Administração.O MPF se manifestou sobre
as  contestações  às  fls.  1045/1169.Foi  proferida  decisão  às  fls.
1174/1176,  que  afastou  as  questões  preliminares  suscitadas  pelos
réus, bem como fixou os pontos controvertidos da lide, intimando as
partes para especificação das provas a serem produzidas.O MPF opôs
Embargos de Declaração (fls.  1182/1185), que foram rejeitados (fls.
1205/1208).As  corrés  Spring  e  Abril  se  manifestaram  pela
desnecessidade de dilação probatória (fls.  1188/1201 e 1202/1204),
enquanto  o  MPF  se  quedou  inerte  a  respeito  da  especificação  de
provas.A corré Abril  peticionou noticiando a ocorrência de fato novo,
relativo à aprovação definitiva da transferência pelo Poder Executivo,
nos termos do Decreto de 20.10.2016, sobre o qual os demais réus
também  se  manifestaram  (União  -  fls.  1262/1291  e  Spring  -  fls.
1292/1296).Intimado do ocorrido, o MPF informou persistir o interesse
na  demanda,  tendo  em  vista  a  nulidade  da  transferência  (fls.
1254/1259).É  o  relatório.  Decido.Superadas  as  preliminares,  nos
termos  da  decisão  de  fls.  1174/1176  e  presentes  os  pressupostos
processuais  e  condições  da  ação,  passo  à  análise  do  mérito.1.  Da
constitucionalidade da transmissão direta de outorga de prestação de
serviços públicos de radiodifusãoA Constituição Federal, em seu o artigo
21, inciso XII, alínea "a", estabelece a competência exclusiva da União
para  exploração  dos  serviços  de  radiodifusão  sonora  e  de  sons  e
imagens,  podendo  fazê-lo  diretamente  ou  mediante  autorização,
concessão ou permissão.Na mesma esteira, o regime de concessão e
permissão  da  prestação  de  serviço  público  tem  sua  regra  matriz
insculpida  no  artigo  175  da  Constituição  Federal  ao  dispor  que
"Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços  públicos."  Por  sua  vez,  o  Código  Brasileiro  de
Telecomunicações dispõe, entre outros temas, sobre as concessões ou
permissões  para  a  execução  dos  serviços  de  radiodifusão.Cumpre
ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Medida Cautelar
na ADI n.º 561/DF em 23.08.1995 (publicação no DJ de 23.03.01),
entendeu  que  a  lei  supracitada  foi  recepcionada  pela  Constituição
Federal,  nos seguintes termos:"RECEPÇÃO DA LEI N. 4.117/62 PELA
NOVA  ORDEM  CONSTITUCIONAL  -  PRESERVAÇÃO  DO  CONCEITO
TÉCNICO-JURÍDICO DE TELECOMUNICAÇÕES. - A Lei n. 4.117/62, em
seus  aspectos  básicos  e  essenciais,  foi  recebida  pela  Constituição
promulgada  em  1988,  subsistindo  vigentes,  em  conseqüência,  as
próprias  formulações  conceituais  nela  enunciadas,  concernentes  às
diversas  modalidades  de  serviços  de  telecomunicações.  A  noção
conceitual de telecomunicações - não obstante os sensíveis progressos
de  ordem  tecnológica  registrados  nesse  setor  constitucionalmente
monopolizado pela União Federal - ainda subsiste com o mesmo perfil e
idêntico conteúdo, abrangendo, em conseqüência, todos os processos,
formas e sistemas que possibilitam a transmissão, emissão ou recepção
de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons e informações
de  qualquer  natureza.  O  conceito  técnico-jurídico  de  serviços  de
telecomunicações  não  se  alterou  com  o  advento  da  nova  ordem
constitucional. Conseqüentemente - e à semelhança do que já ocorrera
com o texto constitucional de 1967 - a vigente Carta Política recebeu,
em seus aspectos essenciais, o Código Brasileiro de Telecomunicações,
que, embora editado em 1962, sob a égide da Constituição de 1946,
ainda configura o estatuto jurídico básico disciplinador dos serviços de
telecomunicações. Trata-se de diploma legislativo que dispõe sobre as
diversas  modalidades  dos  serviços  de  telecomunicações."
Posteriormente,  foi  editada  a  Lei  n.º  9.472/97  (Lei  Geral  de
Telecomunicações),  que  revogou  parcialmente  o  CBT,  permanecendo
em vigor tão somente os dispositivos referentes à matéria penal não
tratada na nova lei,  bem como os preceitos  relativos à radiodifusão
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(art.  215).  Assim,  as  questões  relativas  à  radiodifusão permanecem
disciplinadas  pelo  CBT.Conforme  disposto  no  artigo  32  do  CBT,  os
serviços de radiodifusão serão executados diretamente pela União ou
através  de  concessão,  autorização  ou  permissão,  que  poderão  ser
renovados  por  períodos  sucessivos  e  iguais  se  os  concessionários
tiverem cumprido todas as obrigações legais e contratuais, mantida a
mesma idoneidade técnica, financeira e moral, e atendido o interesse
público (artigo 33, 3º).  A lei  determina ainda que apenas as novas
concessões ou autorizações para o serviço de radiodifusão deverão ser
precedidas de licitação (artigo 34).Com efeito, o artigo 38, alínea "c" do
CBT  prescreve  sobre  a  possibilidade  de  transferência  da  concessão,
permissão  ou  autorização,  cuja  validade  é  condicionada  à  prévia
anuência  do  órgão  competente  do  Poder  Executivo.  Art.  38.  Nas
concessões,  permissões  ou  autorizações  para  explorar  serviços  de
radiodifusão, serão observados, além de outros requisitos, os seguintes
preceitos e cláusulas: (...)c) a transferência da concessão ou permissão
de  uma pessoa  jurídica  para  outra  depende,  para  sua  validade,  de
prévia anuência do órgão competente do Poder Executivo;Nos termos
do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado por meio do
Decreto nº 52.795/1963, compete ao Presidente da República a decisão
sobre os pedidos de transferência direta de concessão de serviços de
radiodifusão de sons e imagens, que serão previamente instruídos pelo
Ministério das Comunicações (art. 94, 4º).Desta forma, pela análise dos
dispositivos  supramencionados,  não  há  impedimento  legal  à
transferência da concessão para exploração de serviços de radiodifusão,
desde  que  haja  prévia  anuência  do  órgão  administrativo
competente.Nesse  sentido,  colaciono  precedente  do  E.  Tribunal
Regional  Federal  da  4ª  Região:ADMINISTRATIVO.  CONCESSÃO.
SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO SONORA. LICITAÇÃO. TRANSFERÊNCIA.
ANATEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. (...) 3. Depreende-se legislação que
regula a matéria a existência de previsão legal para transferência da
concessão concernente à execução dos serviços de radiofusão, desde
que  precedida  de  anuência  do  Poder  Executivo.  4.  A  renovação  da
concessão,  permissão  e  autorização  para  o  serviço  de  radiodifusão
sonora  e  de  sons  e  imagens  está  condicionada  à  apreciação  do
Congresso Nacional,  ao  mesmo tempo em que a  não  renovação da
concessão ou  permissão  dependerá  de,  no  mínimo,  dois  quintos do
Congresso Nacional, em votação nominal, sem qualquer exigência de
prévio  certame  licitatório.  (TRF-4.  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº
0003620-09.2008.404.7205/SC.  Rel.:  Juiz  Federal  Sérgio  Renato
Tejada Garcia. Publicação: 07.02.2011).2. Da legalidade e validade do
procedimento de transmissão direta ora questionadoNo caso em tela, a
concessão  para  a  execução  do  serviço  de  radiodifusão  de  sons  e
imagens, na localidade de São Paulo/SP, foi outorgada inicialmente à
corré Abril por meio do Decreto nº 92.44 de 30.12.1985 (fl. 661), e
renovada por meio do Decreto de 31.10.2002 e Decreto Legislativo nº
501/2004, pelo prazo de quinze anos (fls. 664/665 e 666).Não constam
dos autos informações relativas aos atos que concederam à Abril  as
autorizações para a execução do serviço de retransmissão de televisão
(RTV).Conforme manifestado pela Abril em sua contestação (fl. 570),
em 18.12.2013, foi celebrado negócio jurídico com a corré Spring, para
fins  de  transferência  d  ireta  da  concessão  e  das  autorizações
supramencionadas.Cumpre salientar que a Transferência Direta é um
processo  complexo,  dependente  de  prévia  anuência  do  órgão
administrativo competente, e, portanto, mostra-se razoável a existência
de prévio acordo entre os contratantes, a fim de viabilizar, a solicitação
de  autorização  a  ser  realizada  perante  o  Poder  Executivo.Embora  o
contrato questionado não tenha sido juntado aos autos pelas partes,
pela  leitura  do  relatório  formulado  pela  Consultoria  Jurídica  do
Ministério das Comunicações (fls. 134/139), constata-se a existência de
cláusulas  suspensivas  no  instrumento  celebrado,  condicionando  a
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efetivação  da  transferência  à  realização/ocorrência  de  determinados
atos/fatos relativos ao cumprimento dos requisitos legais, nos seguintes
termos:"II.  OBJETO:  COMPRA  E  VENDA  E  TRANSFERÊNCIA  DE
ATIVOS(...)2.1.1. A titularidade da Concessão e das Permissões será
transferida mediante aprovação, pelo Ministério das Comunicações, da
Transferência  Direta  das  respectivas  outorgas  da  Vendedora  à
Compradora.(...)V.  CONDIÇÕES  PARA  O  FECHAMENTO5.1.  Condições
Suspensivas. Sujeito ao disposto nas Cláusulas 2.1.5 e 2.2 acima, as
Partes  acordam que  a  efetiva  consumação  da  venda  e  compra  dos
Ativos, bem como a realização de todos os atos previstos para a Data
do Fechamento, estão sujeitos à verificação das seguintes condições
suspensivas  a  serem  evidenciadas  anteriormente  à  Data  do
Fechamento:(...)(b) aprovação da Transferência Direta da Concessão e
das Permissões pelo Ministério das Comunicações da Vendedora para a
Compradora (...)5.2. Aprovação da Transferência Direta pelo Ministério
das Comunicações e da Operação pelo CADE. As partes reconhecem e
concordam que a Transferência Direta da Concessão e das Permissões
está sujeita à aprovação prévia pelo Ministério das Comunicações (...) e
desde já se obrigam a submetê-la para aprovação do Ministério das
Comunicações,  devidamente  instruída,  no  prazo  máximo  de  45
(quarenta e cinco) dias a contar da dará da assinatura (...)"As cláusulas
acima também foram mencionadas pela Nota Técnica nº 18912/2014
/SEI-MC, elaborada pelo Ministério das Comunicações (fls.  704/706),
que concluiu: "em que pese o contrato em questão gerar obrigações
entre as partes, tal instrumento não produz efeitos perante a terceiros,
haja  vista  que  o  pacto  encontra-se  pendente  de  condição
suspensiva".Nos termos do artigo 125 do Código Civil, subordinando-se
a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta não
se  verificar,  não  se  terá  adquirido  o  direito  a  que  através  dele  se
objetiva.Portanto,  tendo  em  vista  a  existência  de  cláusulas
suspendendo a eficácia da transferência direta até o preenchimento de
todos os requisitos legais previstos para tanto, a celebração do contrato
entre  as  partes  não  enseja  a  imediata  transmissão da concessão  e
autorizações, ao contrário do quanto afirmado pelo Parquet.Ademais,
pela leitura do relatório elaborado nos autos do processo administrativo
nº  53900.009299/2014-94,  constata-se  que  a  corré  Abril  requereu
autorização  ao  Ministério  das  Comunicações  para  realizar  a
transferência direta da outorga para a execução do serviço de sons e
imagens, bem como das autorizações que lhe foram concedidas para a
execução  do  serviço  de  RTV,  em  favor  da  corré  Spring  (fls.
671/675).Observa-se,  ainda,  que  a  transferência  das  autorizações
relativas aos serviços de RTV originalmente foi realizada por meio da
Portaria nº 4.155 de 04.09.2015, publicada em 22.10.2015, consoante
constatado em pesquisa realizada junto ao Diário Oficial da União. Já no
tocante à concessão, a transferência foi decretada pelo Presidente da
República,  por meio de ato publicado no Diário Oficial  da União em
21.10.2016 (fl. 1220).Considerando-se a apreciação e o deferimento do
requerimento  formulado  pelas  partes  pelo  Poder  competente,  com
observância  do  procedimento  e  requisitos  legais,  conclui-se  pela
validade  do  negócio  jurídico  ora  questionado.Portanto,  resta
comprovada a validade da transferência direta realizada entre as corrés
Abril  e  Spring,  haja  vista:  i)  a  constitucionalidade  e  legalidade  da
transferência  direta;  ii)  a  existência  de  cláusulas  suspensivas  no
contrato celebrado; iii) a observância ao procedimento previsto para a
transferência referida; iv) o preenchimento dos requisitos legais; e v) a
anuência  expressa,  pelo  Poder  Executivo,  nos  termos  legais.Desta
forma,  não  demonstrada  qualquer  nulidade  ou  ilegalidade  na
transferência da concessão e autorizações entre as partes, tampouco a
ocorrência  de  omissão  por  parte  da  União  Federal,  improcede  a
pretensão  autoral.DISPOSITIVODiante  do  exposto,  nos  termos  dos
artigos 487, I do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE O
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PEDIDO.Sem condenação no pagamento de custas processuais  e  de
honorários advocatícios, a teor do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.Após o
trânsito em julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades
legais.P. R. I. C.

Disponibilização D.Eletrônico de sentença em 10/10/2017 ,pag 65/66

Consulta Processo http://csp.jfsp.jus.br/csp/consulta/consinternetpro1b.csp?nromovimento=86

5 de 5 11/10/2017 10:40


