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RELATÓRIO

CELSO DA ROCHA TEIXEIRA, brasileiro, casado, nascido em 22 de

novembro de 1997, filho de Miquelina Maria Rocha Teixeira, portador da cédula de

identidade n? 07130853-98-SSP/BA, inscrito no CPF sob o n^ 940.934.315-15, residente

na Praça dos Trabalhadores, n? 176, Centro, Presidente Jânio Quadros/BA, foi

denunciado pelo Ministério Público Federal como incurso nas penas do art. 183 da Lei

n^ 9.472/97 em razão dos fatos narrados na exordial de fls. 02B-02C, nos seguintes

termos:

(...) 1. No dia 08 de março de 2010, por volta das 13:00,

agentes de fiscalização da Anatel constataram o funcionamento de

estação que estava explorando clandestinamente serviços de

radiodifusão sonora em FM no imóvel localizado na Praça Klemer,

S/N, em Presidente Jânio Quadros/BA. A estação operava na

freqüência de 81,9 MHz, sob o nome fantasia 'RÁDIO COMUNITÁRIA

ESPERANÇA DO SERTÃO FM'.

2. Na ocasião, o acesso aos agentes da ANATEL às

dependências do local da rádio foi franqueado pelo denunciado, que

se apresentou como responsável pelas atividades, resultando na

interrupção do serviço e lacração dos equipamentos descritos no

auto de f. 07.

3. Os equipamentos apreendidos foram submetidos in loco à

perícia por preposto da ANATEL, sendo constatado que a rádio

estava operando com um aparelho transmissor com potência de 27

W, com rádio de cobertura de aproximadamente 10,65 Km (ff.

10/12).

4. Em termo de declarações prestadas à Autoridade Policial,

CELSO DA ROCHA TEIXEIRA atribuiu a propriedade da rádio à

comunidade local, não indicando, todavia, quem seriam os líderes da

comunidade responsáveis pela manutenção do serviço clandestino.
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Por outro lado, confessou que auxiliava na administração da rádio, e

era o responsável pela manutenção dos equipamentos, inclusive o

transmissor (ff. 22/23).

A exordial acusatória, proposta em 23/11/2011 e mediante a

qual foi imputada ao Acusado a conduta tipificada nos moldes supra, foi

recebida em 19/12/2011 (fl. 43), uma vez constatada a sua adequação aos

requisitos do art. 41 e a ausência das hipóteses do art. 395, todos do Código de

Processo Penal, daí se seguindo a citação (fl. 44), sem qualquer irregularidade.

Após resposta escrita à acusação (fls. 53-54), ausentes as

hipóteses previstas nos incisos do art. 397 do CPP, deu-se prosseguimento ao

feito (fl. 56).

As audiências de instrução (fls. 134-136, 173-177, 190 e 199) se

concretizaram sem qualquer anormalidade que as maculasse.

Instadas a se manifestarem nos termos do art. 402 do CPP, as

partes nada requereram (fls. 205 e 208).

Ao final, foram oferecidas alegações finais em memoriais.

O Ministério Público Federal (fls. 210-214) reiterou os termos

da denúncia, pugnando pela condenação do Réu.

O Acusado (fls. 218-222) alegou, em suma, que:

- não é o autor do fato típico, vez que "possuía apenas a função

de abrir a sala onde funcionava a rádio comunitária e auxiliar na manutenção

dos equipamentos" (fl. 219);

- o Ministério Público não comprovou a habitualidade no

desempenho da atividade clandestina, sendo, por este motivo, atípica a

conduta;

- a conduta praticada não possuía qualquer potencialidade

lesiva, devendo ser aplicado o Princípio da Insignificância, como excludente de

tipicidade.

É o Relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

I - Em que pese este magistrado já haver anteriormente se

manifestado pela aplicação do art. 70 da Lei 4.117/62 no que tange a condutas

equivalentes àquela objeto de apuração nos presentes autos,

independentemente de a radiodifusão perpetrada se dar com desrespeito aos

limites legais estipulados à concessão, permissão ou autorização de que dispõe

o agente ou mesmo de forma absolutamente clandestina (sem qualquer

permissão, concessão ou autorização prévia), não se pode ignorar a

predominância pretoriana em sentido contráriol.

O fato é que ambos os posicionamentos, a meu ver, são munidos de

argumentos convincentes e tentadores, configurando mera opção pessoal a

supervalorização de um ou outro e, por isso, ao que se soma a pragmática razão

de ser inútil ir de encontro a tese já assente junto ao tribunal revisor das

decisões deste juízo, dou ao presente caso subsunção da conduta ao tipo penal

previsto no art. 183 da Lei 9.472/97.

Há que se ressaltar, todavia, ressalva quanto à aplicação, in casu, do

trecho final do preceito secundário do referido artigo 183. A taxatividade da

pena de multa ali prevista dá ares de padronização à reprovabilidade de

condutas reconhecidas como ilícitas, violando, assim, o princípio da

individualização da pena, pelo que há que se lhe afastar, tal qual repetidas

vezes fez o TRF 1^ Região:

O valor da multa fixada no preceito secundário do art. art. 183, da

Lei 9.472/97, afronta o princípio da individualização da pena, na

medida em que não se mostra possível o sopesamento das

circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), e a ponderação das condições

econômicas do acusado (art. 60 do CP). Precedentes desta Corte

Regional Federal da is Região.

1 Por todos: TRF 1§ Região, ACR 2003.35.00.003678-6/GO, Rei. Desembargador Federal Mário César
Ribeiro, Quarta Turma,e-DJF1 p.266 de 25/09/2008; STJ, CC 101.468/RS, Rei. Ministro NAPOLEÃO

NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 10/09/2009.
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(ACR 200540000015043, JUÍZA FEDERAL ROSIMAYRE GONÇALVES DE

CARVALHO (CONV.), TRF1 - QUARTA TURMA, 09/10/2008)

Quando da fixação da pena de multa, deve-se levar em consideração

as circunstâncias judiciais e as condições econômicas do acusado,

razão pela qual a disposição legal prevista no preceito secundário do

art. 183 da Lei 9.472/97 afronta o princípio da individualização da

pena. 4. Multa arbitrada na forma dos arts. 59 e 60, ambos do CP.

(ACR 200433000226964, DESEMBARGADOR FEDERAL HILTON

QUEIROZ, TRF1 - QUARTA TURMA, 07/08/2008)

II - Resta inequívoca a procedência do pedido condenatório em

decorrência da atividade clandestina de telecomunicação, por transmissão de

sinal de rádio sem a competente concessão, permissão ou autorização de

serviço.

O laudo pericial de fls. 10-12 demonstra a efetiva potencialidade

lesiva da aparelhagem empreendida na atividade, com capacidade de

interferência em diversos serviços, minuciosamente descritos à fl. 11.

Compondo o quadro probatório, cito ainda os termos dos Autos de

Infração e Apreensão às fls. 06 e 08.

Materialidade, portanto, inconteste.

III - Outrossim, a autoria delitiva está devidamente comprovada.

Embora o Réu alegue que não seja o proprietário da rádio

clandestina, a instrução processual demonstra a sua participação no

empreendimento ilícito. O próprio Acusado, em depoimento à Autoridade

Policial, confirmou que "auxiliava de alguma forma na administração da rádio,

e ainda era o responsável pela manutenção dos equipamentos da rádio tais

como computador, transmissor etc." (fl. 23). Em Juízo, o Denunciado ratificou a \

informação prestada, aduzindo que "foi convidado a atuar como voluntário, \

operando os equipamentos, fazendo a manutenção (...)" (fl. 176). Assim, incide \

à hipótese fática o disposto no art. 183, parágrafo único, da Lei 9.472/97.

IV - Noutro giro, não há que se falar em pouca lesividade da

conduta, ou desmerecimento de que se lhe trate em esfera penal.
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A situação pericialmente comprovada de potencial interferência em

diversas atividades (fl. 11) demonstra o transbordamento daquilo que as

demais esferas do direito seriam bastantes para repreensão e correção. Não

pode haver, portanto, adequação social onde existe potencialidade lesiva.

Tampouco há que se justificar a conduta sob um suposto viés social

das ditas rádios comunitárias. Acatar tal justificativa seria como assentir com a

perpetração de um mal enquanto solução para outro.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, tudo visto e examinado, hei por bem JULGAR

PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o CELSO DA

ROCHA TEIXEIRA nas penas do art. 183 da Lei 9.472/97.

DOSIMETRIA DA PENA

Obediente ao art. 68 do vigente CPB e ao critério trifásico ali

previsto, passo a dosar a pena a ser aplicada.

Passo, primeiramente, à fixação da pena-base, sob o crivo das

circunstâncias judiciais do art. 59 daquele diploma legal.

Quanto à culpabilidade, não há que se reconhecê-la em grau maior

que aquele típico à espécie. Houve, por parte de CELSO DA ROCHA TEIXEIRA,

apenas atos suficientes à materialização da conduta ilícita, sem qualquer

elemento que se possa entender como um pius a trazer maior censurabilidade

à ação.

Não há maus antecedentes a serem considerados.

A conduta social do Réu é boa.
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Não existem elementos bastantes à aferição da personalidade do

Réu, razão pela qual deixo de valorá-la. Esta, por estar ligada a questões de

índole, de caráter, é uma aferição que demanda análise técnica, realizável por

profissionais atinentes a tal especialidade, cujo resultado haveria de ser trazido

aos autos pelas partes, seja para demonstrar a efetiva má personalidade do

Acusado, dando-lhe feição de indivíduo tendente a se portar de maneira

censurável, incompatível com o convívio em sociedade, seja para demonstrar

exatamente o contrário.

Quanto aos motivos e circunstâncias, não houve qualquer aspecto a

demonstrar um transbordamento do que seja normal à espécie. Não há

elementos que explicitem a existência de fator motivador da conduta que

demande repreensão que supere o mínimo aplicável à espécie. Também as

circunstâncias em que se consumaram o delito não apontam a existência de

peculiaridades a ensejem uma valoração diferida, a pior.

Não houve conseqüências do crime a ensejar exasperação da pena.

A análise da circunstância judicial do comportamento da vítima, pela

natureza do delito cometido, fica prejudicada.

No tocante à pena de multa, para a qual adoto aqui os parâmetros

do Código Penal, sob a premissa da inconstitucionalidade reconhecida na

fundamentação desta sentença, o quantitativo de dias-multa a serem aplicados

deve guardar proporcionalidade com a quantidade de pena privativa de

liberdade. Já o valor em si de cada dia-multa há que ter como referencial a

situação econômica do Acusado (art. 60, caput, CPB), e, em virtude da ausência

de informações a respeito, deve-se tomar em consideração situação que lhe

traga menos gravame.

Portanto, tomando em conta as constatações acima trazidas, fixo a

pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa, atribuindo a

cada dia-multa o valor de um trígésimo do salário mínimo vigente à época do

fato delituoso.

Em sede de fase intermediária, entendo relevante que o Réu tenha,

em juízo, confirmado os fatos, mesmo negando a prática de crime. Reconheço,

dessa forma, presente a atenuante inominada prevista no art. 66 do CPB.
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Inexistem circunstâncias agravantes.

Assim, passo a dosar a pena em 02 (dois) anos de detenção e 10

(dez) dias-multa, atribuindo a cada dia-multa o valor de um sexto do salário

mínimo vigente à época do fato delituoso.

À míngua de causas de aumento ou de diminuição da reprimenda,

torno definitiva a pena de 02 (dois) anos de detenção e 10 (dez) dias-multa,

atribuindo a cada dia-multa o valor de um sexto do salário mínimo vigente à

época do fato delituoso.

Contudo, reconhecendo presentes os requisitos do art. 44 do CPB,

defiro em favor do Réu a substituição da pena privativa de liberdade por duas

restritivas de direitos. No prazo de duração do cumprimento da pena, o

Sentenciado:

1 - Deverá prestar serviços à comunidade em

entidades assistenciais, hospitais, escolas,

orfanatos ou programas comunitários ou

estatais a ser determinado pelo Juízo de

Execução Penal (art. 46, § 2^ do CPB);

2 - Ficará proibido de obter licença ou

autorização para exercício de atividades de

radiodifusão junto à ANATEL (interdição

temporária de direitos).

Fixo, nos termos do art. 33, § 2^, c, do CPB, o regime aberto como o

inicial de cumprimento da pena, para o caso de não cumprimento das

restrições acima fixadas.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o Sentenciado ao pagamento das custas processuais.
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Determino seja o seu nome lançado no Livro Rol dos Culpados,

tão logo transite este decisum em julgado.

É efeito da condenação a suspensão dos direitos políticos do

Sentenciado (art. 15, III, da Constituição da República). Tal efeito é

condicionado, entretanto, ao trânsito em julgado.

Nos termos do art. 184, II, da Lei 9.472/97, decreto a perda, em

favor da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, dos bens

empregados na atividade clandestina.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Vitória da Conquista, Bahia, 03/0/ / 2013.

JOÃO BATISTA DE CASTRO JÚNIOR

JUIZ FEDERAL TITULAR DA ls VARA

SUBSEÇÃOJUDICIÁRIA DE VITÓRIA DA CONQUISTA


