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Juiz federal  da Subseção de Paulo Afonso 
anula acordo de 24 anos feito pela CHESF 
que prejudicou atingidos por hidrelétrica

O juiz federal João Paulo Pirôpo de 
Abreu (foto ao lado), titular da Subseção 
Judiciária de Paulo Afonso, em ação civil 
pública movida pelo MPF, declarou nulo 
aditivo firmado em 1991 entre a CHESF 
e os representantes do Polo Sindical dos 
Trabalhadores Rurais do Submédio do 
São Francisco que modificou o valor da 
Verba de Manutenção Temporária pago 
aos reassentados da Usina de Itaparica. 

A CHESF promovera, nos anos 80, a 
desocupação de grande área de terra nos 
municípios de Glória, Rodelas, Chorrochó 
(os três na Bahia), Petrolândia, Itacuruba, 
Belém de São Francisco e Floresta (esses 
em Pernambuco) para permitir as obras da 
usina hidrelétrica de Itaparica. Em 1986, 
após grande pressão da comunidade inte-
ressada e até mesmo paralisação das ativi-
dades do canteiro de obras, foi celebrado 
acordo entre a ré e a população atingida 
pela construção de hidrelétrica de Itapari-
ca, e estipulada uma remuneração mensal, 
intitulada de Verba de Manutenção Tempo-
rária (VMT) para garantir a subsistência do 
grupo familiar atingido pela barragem, até 
que houvesse a primeira colheita nos res-
pectivos locais de reassentamento.

O acordo foi reformulado em 1991 com 
a assinatura de somente um dos “represen-
tantes” da população, o Polo Sindical do 
Submédio do São Francisco. A alteração 
se deu no cálculo da Verba de Manutenção 
Temporária o que, segundo o MPF, preju-
dicou as partes não acordantes, vez que, 
dentre outras mudanças, transformou em 
itens de uma cesta básica a parcela mensal 
de 2,5 salários mínimos o que representou 
grande defasagem ao longo dos anos.

O Ministério Público Federal alegou 
que o Pólo Sindical do Submédio do São 
Francisco não possuía legitimidade para 

modificar, sozinho, o termos do acordo de 
1986 e pediu a declaração de inexistência 
do acordo de 1991 e o pagamento, pela ré, 
das diferenças apuradas.

O magistrado entendeu que o Polo 
Sindical não estava devidamente consti-
tuído quando do acordo, vez que só veio 
a se constituir juridicamente em 1994. 
“Não possuindo personalidade jurídica, 
não haveria como contrair obrigações ou 
transacionar, principalmente em nome de 
terceiros. Se não era pessoa jurídica não 
estava apta a representar legalmente ou-
tras pessoas”. declara a sentença.

E continua o julgado: “Entendo que o 
fato de não estar constituída legalmente 
invalida completamente o negócio jurídi-
co firmado, devendo ser considerado nulo 
para todos os efeitos, em razão da au-
sência de capacidade da parte que ma-
nifestou a vontade, sendo este um vício 
insanável.”

Além de o Polo Sindical não se encon-
trar constituído legalmente como pessoa 
jurídica, não era legitimado a representar 
os trabalhadores, uma vez que se encon-
travam ausentes os demais sindicatos de 
cada município, legitimados a representa-
rem àqueles no acordo de 1991.

O juiz também não considerou po-
cedente a fundamentação  da CHESF 
para justificar e legitimar a mudança de 
cálculo da VMT com a alegada vedação 
constitucional de fixação de qualquer va-
lor vinculado ao salário mínimo. “Entendo 
inexistir qualquer inconstitucionalidade 
na fixação do valor da Verba de Manu-
tenção Temporária em salários mínimos, 
até mesmo porque tal vedação constitu-
cional não é absoluta.” explica.

Segundo o magistrado, diversas leis 
têm como base o salário mínimo, como a 
Lei dos Juizados Especiais, cuja compe-
tência nas Justiças Estadual e Federal é de 

causas com valores até 40 e até 60 salários 
mínimos, e nem por isso sua constituciona-
lidade foi questionada. “A vedação constitu-
cional dessa vinculação teve por finalidade 
acabar com a indexação da economia, sen-
do que, no presente caso, tal vinculação é 
incapaz de gerar esse efeito”. 

E continua: “Ademais, tal acordo foi 
realizado antes da Constituição de 1988, 
conforme a livre vontade das partes acor-
dantes, não podendo o Poder Judiciário 
intervir no pacto legitimamente formulado 
pelas partes em 1986. Mesmo que fosse 
considerado inconstitucional, tal irregulari-
dade deveria ser sanada em comum acor-
do, para fixar outro valor como parâmetro 
da VMT, sob pena de ser violado o princípio 
da autonomia da vontade das partes”.

Além de declarar a nulidade do acordo 
de 1991, o magistrado determinou o pa-
gamento das diferenças apuradas, desde 
1991, entre a verba paga e o valor de 2,5 
salários mínimos, corrigidos e acrescidos 
de juros moratórios para cada família que 
recebeu ou ainda recebe a VMT, pelo res-
pectivo período que tenha recebido e que 
pertençam à competência territorial da 
Subseção Judiciária, ressalvada as parce-
las atingidas pela prescrição quinquenal. 

Periódicos
da Biblioteca

Os periódicos abaixo se encontram 
disponíveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista de Processo (RePro) n. 236 
(Out/2014) - Sumário: • Congestio-
namento viário 
e congestiona-
mento judiciário 
– Reflexões so-
bre a garantia de 
acesso individual 
ao Poder Judi-
ciário – Heitor 
Vitor Mendonça 
Sica; • Coisa 
julgada: limites 
e impossibilida-
de de desconsi-
deração – Arruda Alvim; • Demanda, 
reconvenção e defesa: o que é o que é? 
– Marcelo Pacheco Machado; • A parte 
incontroversa da demanda: para uma 
teoria da cisão do mérito e do processo 
– Mauro Simonassi; • Ação rescisória 
contra decisão processual fundada em 
coisa julgada – Fabiano Carvalho; • A 
medida cautelar como mecanismo de 
atribuição de efeito suspensivo ao re-
curso especial – Stephanie Veridiane 
Schmitt; • Condenação em honorários 
em ações coletivas – Fernando Crespo 
Neves; •  Flexibilidade, stare decisis e 
o desenvolvimento do anticipatory over-
ruling no direito brasileiro – Jaldemiro 
Rodrigues de Ataíde Jr. e Ravi Peixoto; 
• Gratuidade da justiça no novo CPC 
– Fernanda Tartuce e Luiz Dellore; • 
Eficácia do novo CPC antes do término 
do período de vacância da lei – Fredie 
Didier Jr.

Revista de Processo (RePro) n. 228 
(Fev/2014) - Sumário: •  Breves con-
siderações sobre o reconhecimento de 
sentenças estrangeiras - Francisco de 
Barros e Silva Neto; • A inadmissibi-
lidade das provas ilícitas na perspecti-
va do direito ao processo justo – Luis 
Alberto Reichelt; • Delimitação do ob-
jeto litigioso do processo: análises das 
principais teorias difundidas no Brasil 
– Rinaldo Mouzalas; • Ação monitória 
e cheque prescrito: relação subjacente, 
prova escrita e causa de pedir – Edu-
ardo Talamini; • Observações sobre a 
penhora envolvendo o direito de super-
fície (e outros direitos reais imobiliários) 
no Projeto do Código de Processo Civil 
– Rodrigo Mazzei; • Ações coletivas re-
lativas a interesses ou direitos coletivos 
stricto sensu – José Maria Tesheiner; 
•  Algumas peculiaridades e polêmicas 
dos elementos da ação civil por impro-
bidade administrativa – Bruno Freire e 
Silva; • Colaboração no processo pre-
videnciário – Eduardo Cambi e Nathan 
Barros Osipe; •  A eficácia dos prece-
dentes no novo CPC. Uma reflexão à luz 
da teoria de Michele Taruffo – Narda 
Roberta da Silva; • Autonomia privada 
e processo civil: os acordos processuais 
– Remo Caponi; • Mediación, paterna-
lismo e incentivos (la experiência de la 
mediación obligatoria en Argentina) – 
Leandro J. Giannini.

Solicitações de reembolso ao Pro 
Social deverão ser feitas pelo SEI

O Pro Social informa que, a partir de 1º/3, 
todas as solicitações de reembolso de des-
pesa odonto-médico-hospitalar deverão ser 
encaminhadas exclusivamente através do 
programa SEI, sendo que  deve constar das 
referidas solicitações, imprescindivelmente, 
os dados bancários da conta salário.

Caso o servidor informe uma conta ban-
cária diferente da que está cadastrada na 
SEPAG/Bahia (folha de pagamento), impos-
sibilitará o crédito referente aos valores do 
reembolso solicitado. 

Quaisquer dúvidas em relação à elaboração do requerimento e a respeito da documen-
tação necessária para o reembolso, favor entrar em contato por meio dos telefones (71) 
3617-2762 (médico e pará-médico) e (71) 3617-9224 (odontológico).

É importante que, no requerimento, sejam informados os mesmos dados constantes 
no formulário de “solicitação de reembolso” ou que seja preenchido o referido formulário 
e anexado ao SEI.


