
 

 

Superior Tribunal de Justiça

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 15.418 - DF (2010/0106279-3)
  

RELATOR : MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA
IMPETRANTE : GERALDO MAGELA FERNANDES DA ROCHA 
ADVOGADO : FLÁVIO CORTES PAIVA 
IMPETRADO : MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES 

DECISÃO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por GERALDO MAGELA 

FERNANDES DA ROCHA contra ato do MINISTRO DE ESTADO DAS 
COMUNICAÇÕES que, por meio da Portaria 1.030, de 23/12/09, DOU de 25/1/10, efetivou "a 
transferência da autorização de retransmissão do canal 8 de televisão (RTV) da Cidade de Boa 
Vista - RR, da Fundação de Promoção Social Cultural do Estado de Roraima, entidade sem fins 
lucrativos, para a Empresa Comercial Buritis Comunicações" (fl. 3e).

Aduz o impetrante diversas irregularidades que teriam ocorrido no processo de 
transferência, tais como: a) ausência de documentos necessários à efetivação do ato; b) processo 
administrativo instruído com documentos falsos; c) a transferência fora pleiteada, inicialmente, 
para sua ex-empresa (Uyrapurú Comunicações) e, sem qualquer justificativa, fora apresentada 
substituição do pedido para outra empresa.

Pugna, inclusive liminarmente, pelo cancelamento da Portaria 1.030/09 do Ministério 
das Comunicações.

A liminar foi indeferida às fls. 710/712e, por não se encontrarem presentes os 
requisitos autorizadores (fumus boni iuris  e periculum in mora ), bem como por se confundir 
com o mérito da própria impetração.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações (fls. 226/709e).
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da 

República DURVAL TADEU GHIMARÃES, opinou pelo não conhecimento da impetração (fls. 
719/722e).

Por decisão datada de 27/9/10 (fl. 724e), o Ministro JOÃO OTÁVIO DE 
NORONHA, relator originário, determinou a redistribuição do feito por se tratar de matéria afeta 
à Primeira Seção.

Decido.
Inicialmente, tenho por acertada a definição da Primeira Seção como competente 

para apreciar o presente writ.
De outra banda, adoto como razões de decidir, o parecer do Ministério Público 

Federal (fl. 720e):

O ato impugnado consiste na Portaria nº 1.030, de 23 de dezembro de 
2.009, do Ministro de Estado das Comunicações, publicada no D.O.U. de 25 
de janeiro de 2.010. Por sua vez, o mandado de segurança somente foi 
protocolado em 08 de julho de 2.010, portanto, depois de esgotado o prazo 
decadencial de 120 dias, após o qual extingue-se o direito de requerer o 
mandamus , nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2.009. 
Vale observar que, nos termos da Súmula 632 do STF, é constitucional lei que 
fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança .

Se não o bastante, caso pudesse ser superado tal óbice, melhor sorte não 
acompanharia o impetrante, uma vez que a comprovação de falsidade nos documentos que 
instruíram o processo administrativo que precedeu o ato de transferência exige incursão na seara 
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probatória com produção de provas documentais, inadmissível na estreita via do mandado de 
segurança.

Destarte, mostra-se incabível o presente writ. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 212 do RISTJ, indefiro o pedido.
Intimem-se.
Sem recurso, arquivem-se os autos. 
Brasília (DF), 24 de novembro de 2010.

MINISTRO ARNALDO ESTEVES LIMA 
Relator
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