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MensaBenl da Direção do Foro
Ricardo Felipe Rodrigues Macieira *

"Nós somos do tecido
de que são feitos os sonhos. 11

W Shakespeare

Quarenta e cinco anos! O momento é pro-
pício para celebrar a trajetória de nossa insti-
tuição. Manter uma relação viva com a memó-
ria de nosso tempo; revigorar o diálogo com a
nossa herança cultural; refazer os largos e ás-
peros caminhos de nossa Justiça Federal, par-
tindo daqueles que a fundaram.

orno diria o poeta, a história é a es-
trada construída de glórias que nos
conduz solenemente a essa ocasião.

Ao abrir a edição comemora-
tiva do aniversário de instalação da Seção Ju-
diciária do Maranhão, na segunda fase de im-
plantação da Justiça Federal brasileira, saúdo
a todos com a alma iluminada pelo mais puro
contentamento, pois vejo que a vida, num as-
sombro de generosidade, nos propicia esse en-
contro marcado com o sinete da fidalguia.



Quarenta e cinco anos! O passado com
que podemos conversar! A grande obra de mui-
tas vidas; obra que não acaba nunca, que não
se constrói senão com obstinada luta e muita
dignidade.

Passado e presente, sonho e realidade,
personagens e narradores, as páginas que se
seguem têm um pouco de tudo que somos, um
pouco de cada um de nós.

Celebramos a nossa Seção Judiciária, essa
jovem senhora que a partir de agora lhes convi-
da a descobrir a si mesma, ao contemplá-Ia no
espelho de sua memória.

Essa é a nossa Justiça! Essa é a nossa casa,
exemplo admirável de uma congregação de ma-
gistrados que fazem de seu ofício um sacerdó-
cio e saem a repartir justiça pelo coração dos
homens.

Saibam, portanto, que essa história que se
reconta aqui é a expressão mais vívida de um
sentimento que nos impele - juízes e servido-
res - a cumprir por inteiro a missão que o des-
tino nos reserva: ter como crença a esperança
de que a Justiça é sempre o gesto que se faz; ter
como credo a certeza de que a Justiça é sempre
o gesto feito.

Estejam certos, por isso, de que poder re-
viver um pouco dessa trajetória é uma dádiva
renovada para os que vêm as mais alvissarei-
ras perspectivas de uma justiça cada vez mais
atuante e transformadora, uma justiça que não
conhece fronteiras e se universaliza.

Oxalá seja essa jornada como a lição de
vida que nos inspira Dom Helder Câmara: "É
Graça Divina começar bem, Graça maior ainda
persistir na caminhada certa, mas a Graça das
Graças é não desistir nunca".

Com essas palavras, expresso a minha
mais profunda satisfação de poder apresentar a
edição comemorativa dos quarenta e cinco anos
de instalação da Seção Judiciária do Maranhão.

Boa leitura!

*juiz Federal Diretor do Foro
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Ata da Sessão
Solelle de Illstalação

De£illitiva da
Seção Jl.ldiciária
doMaralll~ão,

da Jl.lstiça Federal
de Prillleira Illstâllcia.

os seis dias do mês de maio de
mil novecentos e sessenta e oito,
às dez horas, na sede da Seção Ju-
diciária do Maranhão, da Justiça
ederal de Primeira Instância, no

segundo pavimento do prédio à rua Nina Ro-
drigues, número quarenta e três, nesta cidade
de São Luís, capital do Estado do Maranhão,
realizou-se a sessão solene de instalação defi-
nitiva da referida Seção, presentes o Excelen-
tíssimo Senhor Ministro Henoch da Silva Reis,
os doutores Carlos Alberto Madeira, Juiz Fede-
ral no Maranhão e Alberto José Tavares Vieira
da Silva, Juiz Federal Substituto, o doutor João
Boabaid Itapary, Procurador da República, o
senhor doutor Antônio Dino, Vice-Governador
representando o Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado, o desembargador Antônio



Rodrigues Moreira, Presidente do Tribunal de
Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, o depu-
tado Manoel Gomes, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado, os senhores deputados
federais: Henrique La Roque de Almeida, José
Pires de Sabóia, e Oswaldo Nunes Freire, os se-
nhores desembargadores: Esmarágdo de Sousa
e Silva, Kleber Moreira de Sousa, Luiz Libera-
to Barroso, Moacyr Sipuaba da Rocha, Alberto
Macieira Neto, João Teixeira Neto, Nicolau Dino
de Castro e Costa, Lauro Berrêdo, do Tribunal
de Justiça do Estado, o Coronel Alberto Liege
Braga, Comandante da Guarnição de São Luis,
Coronel Hugo Hortêncio de Aguiar, Comandan-
te do 24 BC, Tenente Coronel Eduardo Santa-
na, Coronel Antônio Mederos, Comandante da
Polícia Militar do Estado, Tenente Gerhardt
Dietrich, Comandante da Base Aérea de São
Luis, doutores José Antônio Lopes de Almeida
e Silva, José Joaquim Filgueiras, Antônio Pache-
co Guerreiro, Judite de Oliveira Pacheco, José
Maria Marques, Enes de Almeida, Ives Miguel
Ázar, Juizes de Direito, o major José Costa Fer-
reira Belchior, Sub Delegado do Departamen-
to de Polícia Federal, o doutor Pedro Neiva de
Santana, Magnífico Reitor da Universidade do
Maranhão, os professores Fernando dos Reis
Perdigão, José Ribamar da Cunha Oliveira, Vir-
gílio Domingues, Doroteu Soares Ribeiro, José
Maria Ramos Martins, da Faculdade de Direito
de São Luis, doutor Warwick Trinta, Presiden-
te da Junta de Conciliação e Julgamento de São
Luís, João Freire de Medeiros, Juiz da mesma
Junta, Antenor Mourão Bogéa, Presidente da
Ordem dos Advogados, Seção do Maranhão,
professor Luiz Rêgo, Diretor do Colégio de São
Luis, doutor Cid Leite, Inspetor da Polícia Fe-
deral, José Ribamar Araujo, diretor da Estrada
de Ferro São Luis Terezina, Antônio Figueredo
Saldanha, Diretor da Caixa Econômica Federal,
Joacir Quinzeiro, Delegado Regional do Traba-
lho, Sócrates Balga Mendes, Gerente da Agência
Local do Banco do Brasil, o doutor Silvio Tei-
xeira, representante do Chefe do 15º Distrito

Rodoviário Nacional, doutor Adolfo Silveira,
Procurador da Fazenda Nacional, doutor Harol-
do Tavares, Secretário de Viação e Obras Públi-
cas, doutor Eliezer Moreira Filho, Secretario de
Administração, Coronel José Rodrigues Paiva,
Secretário de Segurança, doutor Benito Neiva,
representando o Secretário de Interior e Justi-
ça, doutor Lourenço Tavares Vieira da Silva, Se-
cretário de Agricultura, doutor Dionísio Nunes,
Procurador Geral da Justiça do Estado, doutor
Raimundo Araujo Neto, Sub-Procurador do Es-
tado, doutor Deusdedit Vieira da Silva, douto-
res José Vera Cruz Santana, Kleber Moreira, Pe-
dro Leonel Pinto de Carvalho, Raimundo Rocha
Leal, Jouglas Abreu Bezerra, Máximo Martins
de Freitas, José Teixeira de Araujo, Hélio Freire,
Cloves Viana, advogados, senhores Glacymar
Marques, Ary Marques, José Luís Rodrigues, e
outras autoridades federais e estaduais. Aber-
tos os trabalhos, tomaram lugar à mesa o se-
nhor Ministro Henoch da Silva Reis, os Juízes
da Seção Judiciária, o Procurador da República,
o Vice-Governador do Estado, o Presidente da
Assembléia Legislativa e o Presidente do Tribu-
nal de Justiça do Estado. Falou, inicialmente, o
senhor Henoch da Silva Reis, expondo as fina-
lidades do ato, e congratulando-se com a insta-
lação desta Seção Judiciária. A seguir, falaram o
Juiz Federal Carlos Alberto Madeira, o senhor
desembargador Antônio Rodrigues Moreira,
Presidente do Tribunal de Justiça, o deputado
Manoel Gomes, Presidente da Assembléia Le-
gislativa e o senhor Antenor Mourão Bogéa,
pela Ordem dos Advogados do Brasil. Declaran-
do definitivamente instalada a Seção Judiciária
Federal do Maranhão, o Ministro Henoch da Sil-
va Reis, voltou a falar, agradecendo a presen-
ça das altas autoridades, que prestigiaram este
ato solene. Encerrados os trabalhos, foi manda-
da lavrar a presente ata por mim, Benita Motta
Leal, Chefe de Secretaria da Seção Judiciária do
Maranhão, a qual vai assinada pelo senhor Mi-
nistro Henoch da Silva Reis, pelos Juízes Fede-
rais e pelo Doutor Procurador da República.
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Da esquerda para a direita: Coronel Paulo Maranhão Aires, Secretário de Segurança
Pública do Maranhão; Ministro Henoch Reis do Tribunal Federal de Recursos, instalador
da Justiça Federal no Maranhão; Lourenço Tavares Vieira da Silva, Secretário de
Agricrfltura do Maranhão; Carlos Alberto Madeira, Juiz Federal no Maranhão; Dr. Silva
Ferreira, advogado; Lauro Berrêdo, Desembargador do Tribunal de Justiça do Maranhão;
Professor Luis Rêgo, Secretario de Educação do Maranhão~



Justiça Federa no Maranh.ão

o illÍcio

riada em 1890, a Justiça Federal do
Brasil era exercida por um Supre-
mo Tribunal e por juízes inferiores
intitulados juízes de Seção. Neste
período exerceram a judicatura fe-

deral no Maranhão os magistrados José Viana
Vaz, que atuou por 30 anos, José Pires Sexto e
Raymundo de Araújo Castro.

Em 1937 a Justiça Federal foi extinta e só
ressurgiu em 1965, através do Ato Institucional
nº 2, de 27 de outubro. Nessa segunda fase, a
Justiça Federal foi tornando-se semelhante ao
que é hoje.

A instalação definitiva da Justiça Federal
no Maranhão aconteceu no dia 06 de maio de
1968 no segundo pavimento do prédio nº 43 da
rua Nina Rodrigues, mais conhecida como rua
do Sol, no centro de São Luís. A solenidade foi
presidida pelo Ministro Henoch da Silva Reis,
então Presidente do Tribunal Federal de Recur-
sos.

Ainda em 1968, no mês de dezembro, a
Justiça Federal ganhou a sede própria, um pré-
dio de estilo colonial, no nº 223 da rua das Hor-
tas, também no centro da cidade, onde perma-
neceu por vinte anos.

Nesse período atuavam na Seção Judiciá-
ria do Maranhão, os juízes Carlos Alberto Ma-
deira, que em 1977 tornou-se Ministro do Tri-
bunal Federal de Recursos e em 1985 Ministro





Da esquerda para a direita: Alberto José Tavares
Vieira da Silva, Juiz Federal no Maranhão; João
Freire Medeiros, Juiz do Trabalho, Presidente
da Junta de Conciliação e Julgamento de São
Luis; Hélio Costa Ferreira Freire, advogado;
Fuad Alexandre Amate, Auditor Militar; Henoch
Reis, Ministro do Tribunal Federal de Recursos,
instalador da Justiça Federal no Maranhão.

do Supremo Tribunal Federal, e Alberto José
Tavares Vieira da Silva, que viria a ser o primei-
ro Presidente do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, criado pela Constituição Federal de
1988.

Em 04 de setembro de 1988 foi inaugu-
rada a nova sede da Justiça Federal, um pré-
dio com seis pavimentos e uma área total de
6.498,79 metros quadrados e com capacidade
para a instalação de seis varas, localizado na
Avenida Senador Vitorino Freire, no bairro da
Areinha.

o creschnen to

Com a Constituição de 1988, a estrutura
da Justiça Federal foi alterada. OTribunal Fede-
ral de Recursos foi substituído por cinco tribu-
nais regionais federais e a Seção Judiciária do
Maranhão ficou vinculada ao Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, com sede em Brasília.



A década de 1990 foi de crescimento da
Justiça Federal no Maranhão. A nova estrutura
abrigou um número maior de juízes e servido-
res. Foram criadas três novas varas, o que pos-
sibilitou a ampliação da prestação de serviço
jurisdicional.

Houve também a especialização das varas
em criminais, cíveis e de execução fiscal.

Em 1998, a Seção Judiciária fez uma gran-
de festa pra comemorar seus 30 anos. Foi cria-
da a Medalha Ministro Carlos Madeira para ho-
menagear pessoas que contribuíram de forma
direta ou indireta para o aprimoramento da
Justiça Federal no Estado. Entre os homenage-
ados estava o Ministro Carlos Alberto Madeira
que viria a falecer alguns meses depois.





Juizados Especiais Federais:
UlTIanova era para
a Justiça Federal

A lei que criou os Juizados Especiais Fe-
derais foi sancionada em julho de 2001 e em
abril de 2002, a Seção Judiciária do Maranhão
instalou a primeira vara especializada em JEF,
facilitando o acesso à Justiça Federal, especial-
mente daqueles menos favorecidos economica-
mente. Atualmente, os JEFs já estão instalados
nas subseções judiciárias em Imperatriz, Caxias
e Bacabal, levando o judiciário federal ao cida-
dão do interior, nas localidades mais distantes
e de difícil acesso.

No Juizado Especial Federal as ações tra-
mitam mais rapidamente, não há necessidade
de advogado e são examinadas as causas de
menor complexidade e cujo valor não ultrapas-
se sessenta salários mínimos.

De lá pra cá o número de processos no
Juizado Especial Federal no Maranhão tem
crescido vertiginosamente. Esse crescimento
tem obrigado a Justiça Federal a realizar perio-
dicamente, juizados itinerantes e mutirões de
audiências, numa tentativa de atender a grande
demanda em todo o estado.

Em 2011 foi realizado o maior mutirão de
audiências do JEF na Primeira Região. Durante
treze dias foram feitos mais de dez mil acordos
em ações de benefícios previdenciários.

No mesmo ano (2011) quando a lei dos
juizados completou 10 anos, a Seção Judiciária
do Maranhão fez uma campanha de divulgação
com os objetivos de disseminar e ampliar o co-
nhecimento acerca da Justiça Federal e espe-
cialmente do Juizado Especial Federal como im-
portante instrumento de exercício do direito e
da cidadania especialmente às camadas menos



favorecidas da sociedade, atender a uma cres-
cente demanda por informações sobre o Poder
Judiciário na perspectiva de alcançar os objeti-
vos propostos pela Resolução nº 85/2009, do
Conselho Nacional de Justiça, entre os quais o
de "divulgar, de forma sistemática, em lingua-
gem acessível e didática, os direitos do cidadão
e os serviços colocados à sua disposição pelo
Poder Judiciário, em todas as suas instâncias" e
o de "promover o Poder Judiciário junto à socie-
dade de modo a conscientizá-la sobre a missão
exercida pela magistratura, em todos os seus
níveis, otimizando a visão crítica dos cidadãos
a respeito da importância da Justiça como ins-
trumento da garantia dos seus direitos na paz
social, facilitar, através da disseminação da
informação, o acesso à Justiça, de pessoas que
residem em locais onde não há a presença efeti-
va do Poder Judiciário, que, em sua maioria ca-
recem, não apenas de recursos materiais, mas
também de conhecimento e informação acerca
de seus direitos, especialmente aqueles que ha-
bitam no interior do estado, em áreas de difícil
acesso.

As mensagens destacaram o funciona-
mento do Juizado Especial Federal, a quem se
destina, que tipos de ações podem ser propos-
tas, de que forma, a documentação necessária, o
andamento do processo, entre outras.

Um das mensagens principais da campa-
nha foi explicar ao usuário que ele mesmo pode
ingressar em juízo, sem que seja necessária a
intermediação de advogado.

Em linguagem simples e direta, clara e
acessível ao público a que se destinou. As infor-
mações foram disponibilizadas didaticamente,
proporcionando a compreensão total da men-
sagem. As peças utilizadas foram out-door, ban-
ner, cartilha, cartaz e um vídeo educativo.

o material foi distribuído em mais de oi-
tenta municípios do Maranhão.

Estrutura atual da Justiça
Federal noMaranhão

• 11 varas na capital - São Luís, sendo
02 criminais, 03 cíveis, 02 execução fis-
cal, 01 ambiental e agrária, 03 de JEF.

• Subseções Judiciárias:
• Imperatriz: 02 varas
• Caxias: 02 varas
• Baeabal
• Balsas: Em 2014 será inaugurada a

Subseção Judiciária de Balsas, na re-
gião sul do Maranhão.



111teriorização
-Subseções
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hllperatriz
A pioneira

nstalada em 7 de dezembro de 1995, a Vara
Descentralizada de Imperatriz que, em
1999 com a reestruturação organizacional
da Justiça Federal de Primeira Instância da
Primeira Região, passou a ser denominada

de Subseção Judiciária, constituindo-se em uma
unidade executora de recursos orçamentários .
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Caxias

m abril de 2005, no município de Ca-
xias, há 400 quilômetros de São Luís
foi inaugurada mais uma Subseção Ju-
diciária, que no final de 2007 ganhou
sede própria, uma área de 1.203 me-

tros quadrados .
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Baeabal
o dia 17 de dezembro de 2010 foi
inaugurada a Subseção Judiciária
de Bacabal, com as presenças do
Presidente do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região, Olindo

Menezes e do então Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Maranhão, José Carlos do Vale Ma-
deira .
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Modernização Adlllinistrativa

os termos
do art. 109
e incisos da
Constituição
Federal, a

Justiça Federal é o órgão
do Poder Judiciário com-

petente para julgar as causas
em que a União, autarquias e empresas públi-
cas federais sejam interessadas na condição de
autoras, rés, assistentes ou oponentes.

Foi efetivamente instalada no Maranhão
com uma vara e dois juízes, que receberam os
processos que então tramitavam na Fazenda
Pública e vara Criminal da Capital, no distante
ano de 1968. E durante longos anos permane-
ceu com esta pequena estrutura.

Em 1983, através da Lei n. 7.178, de 19 de
dezembro, criou-se a 2ª Vara da Seção Judici-
ária do Maranhão, com a mesma competência
da primeira, permanecendo assim até o ano de
1987 quando uma terceira foi instalada, sendo
que desde então só cresce em termo de atuação
ao ponto de este ano já se ter a 11 ª Vara, já
se tendo ultrapassado o importante desafio da
interiorização da justiça com a criação de Varas
Únicas em Bacabal e Caxias e duas em Impera-
triz, garantindo uma maior proximidade da jus-
tiça com o cidadão maranhense.

Ressalta-se que neste intervalo de tempo
ainda teve amplitude social assegurada com a
criação dos Juizados Especiais Federais gesta-
dos a partir da Lei federal 10.259 de 2001, que

Ana Paula de Oliveira Fernandes *

possibilitou a simplificação do trâmite dos pro-
cessos de menor expressão econômica, a fim de
ampliar o acesso à Justiça e permitir a atuação
do Judiciário em relação às partes menos favo-
recidas e que de outra forma não teriam acesso
a direitos tão fundamentais expressos em bene-
fícios.

Assim a Justiça Federal tem aumentado
de maneira importante a sua demanda. Como
dado referenciador de tal realidade aponta-se:
em 2004 foram distribuídos 38.409 processos
(varas, juizados e Turma Recursal) e em trami-
tação eram 96.273, em 2012 os distribuídos já
somavam 78.049 e em tramitação já se alcança-
va a marca dos 141.044 processos.

É fato que do ano de 1968 a 2013 o mun-
do passou por inúmeras mudanças graças a
acelerada globalização (inserção da tecnologia
no cotidiano de todos nós, aumento da veloci-
dade das informações e mesmo a reordenação
das relações sociais, com o encurtamento das
distâncias). As organizações tiveram que se
adequar aos novos tempos: além do aumen-
to da demanda, democratização do acesso à
informação e de maneira acelerada, busca da
melhoria dos serviços, transparência e com-
promisso com o cidadão. E muitas ferramentas
foram utilizadas com tal intuito, seja no sentido
de assegurar o serviço de forma célere (o JEF
virtual é uma prova cabal disto), seja através do
olhar sobre aqueles que fazem a justiça federal
cotidianamente, através de ações do Comitê
de Qualidade de Vida e Trabalho, que tem tido
como objetivo a orientação dos magistrados e



Célia Silva Faria
Diretora da Secretaria Administrativa

servidores a respeito da prevenção de doenças
e promoção da saúde, de modo a estimular os
sujeitos a serem atuantes no processo, abor-
dando, de modo teórico e prático, temas sobre
hábitos de vida saudáveis, além da prevenção e
detecção de fatores de risco para doenças, em-
bora também seja incontestável que tais ações
são percebidas sempre como de menor impac-
to frente à defasagem do número no quadro de
Magistrados e servidores.

Os 45 anos da Justiça Fe-
deral do Maranhão apontam
não só que temos uma história,
mas que muitas vezes fizemos
história, a exemplo do mutirão
do Juizado Especial Federal
ocorrido na gestão do então
Diretor do Foro José Carlos do
Vale Madeira no qual foi rea-
lizada a primeira grande ação
social que serviu de modelo
para outras Seções e Subseções
em anos subseqüentes, a Carta
de Serviço ao Cidadão, acompa-
nhando o caminho já trilhado
pela Seção Judiciária de Mato Grosso, buscando
a estruturação de uma ferramenta que infor-
masse o usuário acerca do acesso aos serviços
oferecidos pela Justiça Federal, os Simpósios
de Penas Alternativas, discutindo este gran-
de tema para no cenário da Justiça Federal, o
I Congresso de Qualidade de Vida, a campanha
de divulgação do Juizado Especial Federal, rea-
firmando a marca do compromisso social, de-
zesseis Feiras de Saúde.

Vanguarda a Justiça Federal soube tam-
bém ser nos seus 45 anos, sempre com o olhar
voltado para o novo.

No contexto de busca de alternativas de
alcance deste novo surge o planejamento estra-
tégico, como uma importante ferramenta admi-
nistrativa utilizada no processo de escolha dos
melhores caminhos para a organização e con-
trole das atividades. Trata-se fundamentalmen-

te de uma ferramenta para a tomada de decisão,
buscando, desta forma, antecipar as mudanças
que ocorrem nos cenários interno e externo.

No caso da Justiça Federal do Maranhão, o
norte é dado pelo Planejamento Estratégico da
Justiça Federal, válido para 2010-2014. Apro-
vado na sessão do Conselho da Justiça Federal
de 25/06/2012, a resolução que garantiu a re-

visão dos Planejamentos Es-
tratégicos que tratam da Reso-
lução CJF 96/2009. A referida
resolução unificou os planos
do Conselho da Justiça Federal
e dos tribunais regionais fede-
rais para que a Justiça Federal
possuísse apenas um Planeja-
mento Estratégico.

Dessa forma, foi revis-
to o Planejamento Estratégi-
co válido para o período de
2010/2014, sustentando como
resultado final seis temas, onze
objetivos estratégicos e trinta e
quatro indicadores, cujo acom-

panhamento ficou a cargo da Seção de Moder-
nização Administrativa, seção esta que não ha-
veria como ser pensada na estrutura da Justiça
Federal no distante ano de 1968.

Ainda é necessário avançar na utilização
dos indicadores e na execução das metas para o
Poder Judiciário buscando a capacitação neces-
sária à Seção de Modernização Administrativa,
possibilitando assim o gerenciamento das ações
em busca do que seria o nosso objetivo maior:
Assegurar a prestação jurisdicional acessível,
rápida e efetiva. Ferramentas de TI são funda-
mentais neste processo.

Há de se destacar, no entanto, que ainda
que não tenham sido desenvolvidas práticas
gerenciais importantes, os 45 anos da Justiça
Federal apontam que, embora estejamos na
base no nosso planejamento, tem-se alcançado
uma melhoria substancial nos seus recursos e



tem feito isso de forma talentosa e com sucesso
(hoje já dispomos de mais dois anexos) e uma
infraestrutura sempre pronta a crescer e se
adequar de forma a atender com qualidade os
nossos usuários, incluindo os critérios da aces-
sibilidade.

A vocação para o novo aproximou a Justi-
ça Federal do Programa Nacional de Gestão PÚ-
blica e Desburocratização o GesPública, institu-
ído pelo Decreto n. 5.378 de 23 de fevereiro de
2005, e é o resultado dos esforços do Governo
Federal, através do Ministério do Planejamen-
to, para a promoção da gestão pública de exce-
lência, visando contribuir para a qualidade dos
serviços públicos prestados ao cidadão.

Referida aproximação aconteceu em
2005 quando a Justiça Federal aderiu ao refe-
rido programa, chegou até a realizar auto-ava-
liações, planos de melhorias, mas parou por aí,
tendo em vista, principalmente, a ausência de
indicadores institucionalizados que pudessem
nortear o realizado e as práticas futuras.

É isto! Eis um pouco de como caminhou
a gestão nestes 45 anos. Temos muito que co-
memorar e o que fazer. Contemos os próximos
passos em outra oportunidade que de certo
virá com o próprio futuro.

* Supervisora da Seção
de Modernização Administrativa

Mapa Estratégico da Justiça Federal- 2010-2014

Missão: Garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva

Visão: Consolidar-se, perante a sociedade, como modelo de efetividade, transparência e segurança jurídica

Assegurar a prestação jurisdicional acessível,
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Perfil de UlTI juiz exel1.1plar
Alberto José Tavares Vieira da Silva

Em meio a jubilo-
sas comemora-
ções, sinalamos
a passagem dos

quarenta e cinco anos de
existência da Justiça Fe-
deral no Maranhão.

Com a graça de Deus
comemoro o dom da vida e posso dizer que sou
o único juiz e testemunha presencial desse lon-
go jornadear.

Carlos Madeira, meu companheiro nos
primeiros momentos, depois de elevado às cul-
minâncias do Supremo Tribunal Federal, par-
tiu deixando-nos os exemplos que constam dos
dados da sua vida na condição de juiz Íntegro,
reconhecido por seu saber jurídico e vasta cul-
tura humanística.

Voltando as vistas para o passado, sinto-
-me no dever de trazer do esquecimento silen-
cioso à memória a figura de um varão e magis-
trado exemplar: Dionísio Rodrigues Nunes.

Quando miro a galeria dos Juízes Federais
do Maranhão, em terceiro lugar - ele foi o ter-
ceiro Juiz Federal do Maranhão - encontro o re-
trato mais singelo entre todos que corresponde
a um dos traços marcantes de sua pessoa: a hu-
mildade.

o juiz Dionísio era formado pela antiga
Faculdade de Direito do Maranhão.

Desde jovem ingressou nos quadros fun-
cionais da Procuradoria Geral de Justiça do
Estado do Maranhão, na condição de simples
funcionário até ocupar o elevado cargo de Pro-
curador Geral de Justiça.

Trazê-lo para desempenhar, em substitui-
ção, o cargo de Procurador Regional da Repú-
blica no Maranhão foi uma grande conquista,
inclusive para a nossa Justiça Federal.

Lembro-me quantas dificuldades tiveram
de ser transpostas, porque os desembargado-
res do Tribunal de Justiça do Maranhão não
queriam abrir mão de sua colaboração inesti-
mável.

No exercício do cargo de Procurador da
República em substituição deu, de logo, provas
de um sólido saber jurídico. Pouco tempo de-
pois logrou aprovação no concurso para o car-
go de Procurador da República e foi nomeado
para o Maranhão.

Atuamos juntos, em caráter eventual, eu
na condição de Juiz Federal e ele na de Procu-
rador Regional da República, perante a Justiça
Federal do PiauÍ.

Certa feita, participamos de tormentosa
sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí
que se deslocara para a cidade de Parnaíba. O
Presidente da Corte Eleitoral, fustigado por
um tribuno ardoroso, chegara quase ao ponto
de perder as estribeiras. Pedi, então, a palavra
pela ordem e lembrei que ainda faltava ouvir o
parecer do Procurador Eleitoral. A proposta foi
acatada. O então Procurador Dionísio Nunes,
com muita calma, falou aproximadamente uma
hora. Reinava profundo silêncio e alfim de sua
manifestação ninguém ousou dele discordar.
Conseguira convencer a todos.

No campo do magistério universitário,
Dionísio obteve o primeiro lugar no pleito para
preenchimento da cátedra de Direito Processu-
al Civil e Direito Processual Penal. Resolveu op-
tar pelo ensino da segunda disciplina.



Juntos fizemos as provas para admissão
no curso de Mestrado da Universidade Federal
do Ceará onde obtivemos o grau de mestre. Ao
final, apresentou a tese intitulada "Das Funda-
ções". Convidado a entrega-la à estampa, por
modéstia, esquivou-se.

Dionísio tinha uma visão multidiscipli-
nar da Ciência do Direito. Da Justiça Comum
do Estado trouxe a visão do Direito Privado e
na Justiça Federal aprofundou o conhecimento
do Direito Público. Seria exagerado dizer que
esse excepcional juiz e professor universitário
conhecia tudo no campo do Direito, porém é
verdade que conhecia de tudo nessa seara.

Chegara a hora de cumprir com o seu ob-
jetivo de seguir a carreira de magistrado fede-
ral. Inscreveu-se no concurso promovido pelo
extinto Tribunal Federal de Recursos e obteve
a maior nota na primeira prova.

Na prova oral, seu examinador o inquiriu
a respeito de certa particularidade do crime
de contrabando e resolveu considerar errada
a resposta. Com a sua costumeira mansidão
e humildade, em voz baixa, discretamente, o
candidato sustentou a correção da reposta. O
examinador, em tom exaltado, no exercício de
abusiva autoridade, sufragou seu próprio erro
e diminuiu a nota do examinando.

Tinha razão o Padre Antonio Vieira quan-
do disse:

"De nenhuma cousa se dão os
homens por mais ofendidos que da luz
alheia."

É muito certa a advertência bíblica:

"Saber só quanto importa; por-
que muitas vezes importa saber menos."
(Non plus sapere, quam oportet sapere
- Romanos, XII, 3)

Frente ao examinador vaidoso importava
o saber menos.

O Juiz Dionísio Rodrigues Nunes deixou
um inestimável legado para os profissionais do
Direito do nosso Maranhão.

Em verdade, no papel de professor for-
mou uma geração de jovens triunfadores que
pontificam nos diversos ramos profissionais
do Direito; representando o Ministério Público
demonstrou que o poder de acusar tem limites
e que o acusador sistemático é um obtuso que
não tem apreço à honra alheia; no exercício da
judicatura deu o exemplo de extrema dedica-
ção à arte de julgar e suas sentenças refletem
o verdadeiro espírito de um juiz culto, sereno e
imparcial.

O grande norte de Dionísio Rodrigues
Nunes foi o empenho em cumprir o juramento
que todos nós profissionais do Direito fazemos:
professar os princípio da honestidade, os bons
costumes, patrocinar a verdadeira justiça e ja-
mais abandonar as causas da humanidade.

Se quisermos resumir quem foi o juiz
Dionísio Rodrigues Nunes, eu digo: ele foi um
notável ser humano que possuía a virtude dos
santos e a humildade dos sábios. Tenho absolu-
ta certeza que Dionísio, inesquecível e sincero
amigo, embora tenha vivido pouco tempo, en-
contrava-se pronto para a derradeira viagem e
assim foi colhido por Deus à similitude dos po-
mos sazonados.

A sua partida prematura ainda hoje é mui-
to sentida por todos nós, mas ele viveu muito
bem. Invoquemos, outra vez, o Padre Antonio
Vieira:

"Não está a felicidade em viver
muito, senão em viver bem. JJ

São Luís, 18 de novembro de 2013
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Inauguração
da 7' Vara

Subseção judiciária
de Imperatriz 2'
Vara



Em 2011, a Justiça Federal promoveu o maior mutirão de audiências já realizado na Primeira Região.
Foram 15 mil audiências entre os dias 02 e 21 de maio, em São Luís e Imperatriz.
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Mutirão de Audiências 2011
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JII izados Iti 11e r al1 te s ...···········································
A Seção Judiciária do Maranhão leva os Juizados Especiais Federais às mais distantes localidades do

Estado. Já foram realizados Juizados Itinerantes em Santa Inês, Presidente Dutra, Pinheiro, Açailândia, Go-
vernaelor Nunes Freire e Barreirinhas.
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Feiras de Sa {Ide ,
A saúde de juízes e servidores está presentes nas ações como a Feira de Saúde. Ao todo já foram rea-

lizadas dezessete edições.
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~ Arraiá da Federá .
Avalorização da cultura popular do Maranhão.

~ Medalha e Selo C()ll1elllorativo
40 All0S daJFMA
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Roberto Carvalho Veloso
juiz Federal da 1ª Vara

Ivo Anselmo Hõhn Junior
juiz federal Substituto da 1ª Vara
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l"llÍzes Federais
el11 a t"llação l1a

Seção Judiciária
do Maral11~ão~

2013



José Magno Linhares Moraes
juiz Federal da 2ª Vara

Liviane Kelly Soares Vasconcelos
juiza Federal Substituta da 3ª Vara



José Carlos do Vale Madeira
juiz Federal da Si! Vara

Jorge Ferraz de Oliveira Junior
juiz Federal Substituto da 6i! Vara

Nelson Loureiro dos Santos
juiz Federal da 6i! Vara

Newton Pereira Ramos Neto
juiz Federal da 7i! Vara



Caio Castagine Marinho
juiz Federal Substituto da 8ª Vara

Gabriela Silva Macedo
juiza Federal Substituta da 7ª Vara

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
juiz Federal da 8ª Vara



Rubem Lima de Paula FIlho
juiz Federal da 10ª Vara

Wellington Claudio Pinho de Castro
juiz Federal da 11ª Vara



José Valterson de Lima
1ª Relataria da Turma Recursal

Ronaldo Castro Desterro
3ª Relataria da Turma Recursal

Lino Osvaldo Serra Sousa
2ª Relataria da Turma Recursal



Gustavo André Oliveira dos Santos
juiz Federal da Subseção judiciária de Baeabal

Diana MariaWanderlei da Silva
juiza Federal Substituta da 2ª Vara
da Subseção judiciária de Imperatriz



ALEX SCHRAMM DE ROCHA
juiz Federal Substituto ••••••••••••••••••••••••• Decisões Jl.ldiciais

PROCESSO 2003.37.01.000022-5

CLASSE 7100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU UNIÃO FEDERAL E OUTROS

Cuida-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINIS-
TÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra a UNIÃO FEDERAL, o IBAMA,
a ANEEL e o CONSÓRCIO ESTREITO ENERGIA - CESTE, forma-
do pelas empresas COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, ALCOA
ALUMÍNIO S/A, BHP BILLITON METAIS S/A, CA~ARGO COR-
RÊA ENERGIA S/A e TRACTEBEL EGI SOUTH AMERICA LTDA,
com pedido de liminar para que seja suspenso qualquer ato de
licenciamento ambiental do empreendimento Usina Hidrelétri-
ca de Estreito, a ser realizado no Rio Tocantins.

Postulou por: (a) suspensão do processo de licencia-
mento ambiental ou, alternativamente, sua reelaboração, abor-
dando os impactos negativos da UHE Estreito sobre a Bacia
hidrográfica do Tocantins, inclusive seus aspectos cumulativos
e sinergéticos; (b) complementação do ElA/RIMA; (c) decreta-
ção da nulidade de todos os atos posteriores à realização das
audiências públicas realizadas entre os dias 15 e 19 de julho
de 2002; (d) realização de novas audiências públicas com di-
vulgação prévia e diária em rádios locais, publicação por três
vezes nos jornais de circulação local e disponibilização de có-
pias para cada município afetado, com antecedência de 60
(sessenta) dias das audiências; (e) condenação do IBAMA na
obrigação de estabelecer regras objetivas para consulta ao EIA/
RIMA quanto a horário de acesso e reprodução por fotocópia;
(f) nulidade do Leilão n. 01/2002, relativo ao aproveitamento
hidrelétrico da UHE Estreito; (g) nulidade do Decreto Presiden-
cial de 26/11/2002; (h) nulidade do contrato de concessão do
aproveitamento da UHE Estreito; (i) realização de auditoria
nos custos dos estudos de inventário oferecidos por CENTRAIS
ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A E INVESTCO S/A, bem como nos
custos dos estudos de viabilidade ambiental realizados pelas
empresas COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, ALCOAALUMÍNIO
S/A, BILLITON METAIS S/A e CAMARGO CORREA ENERGIA
S/A; (j) impedimento de concessão da Licença de Instalação an-
tes da realização de nova licitação.

Sustenta, em síntese, que: (a) o estudo de viabilidade
ambiental do empreendimento foi feito isoladamente, quando
deveria englobar toda a bacia hidrográfica do rio Tocantins; (b)
o ElA/RIMA é deficiente e omisso em relação à análise do con-
texto da bacia hidrográfica, ao diagnóstico dos recursos hídri-
cos, ao inventário de animais em extinção e à identificação das
áreas afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento;

SENTENÇAN. /2008

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE IMPERATRIZ

(c) ocorreram falhas na sua divulgação, sobretudo pela .f~lta ~e
publicidade das audiências públicas; (d) o processo de hCltaçao
para a concessão de uso do potencial hidrelétrico padece de
vício por ter ocorrido antes do deferimento da licença prévia,
bem como pela ausência de publicidade do ato de adjudicação
da outorga de exploração.

No despacho de fl. 1.061, determinou-se a notificação
das pessoas jurídicas de direito público para se manifestarem
preliminarmente.

A ANEEL atendeu à fl. 1.065, afirmando que o andamen-
to concomitante do procedimento licita tório e do requerimento
da licença prévia a ninguém traria prejuízos e que eventual con-
cessão da liminar seria danosa para os consumidores e para a
economia do Estado, pois colocaria em risco a continuidade no
fornecimento de energia elétrica.

O IBAMA, à fl. 1.190, informou que, em relação às defici-
ências no ElA/RIMA apontadas pelo MPF, já teria solicitado ao
empreendedor a complementação dos estudos e que as infor-
mações prestadas pela 4ª Câmara do MPF, utilizadas como sub-
sídio desta ação, não contemplariam a totalidade dos estudos,
pugnando, ao final pela improcedência da ação.

À fl. 1.201, a União suscitou, preliminarmente, sua ile-
gitimidade passiva e, no mérito, defendeu a inexistência de ile-
galidade material ou formal nos laudos produzidos pelo órgão
oficial de licenciamento.

Em seguida, foi proferida decisão (fls. 1.209/1.211), em
que se indeferiu a medida liminar pretendida; contra a qual
foi interposto agravo de instrumento por parte do MPF (fls.
1.327/1.369).

OConsórcio CESTE, em sua contestação (fls. 1.370/1.567,
acompanhada dos documentos de fls. 1.570/1.737), suscitou
preliminar de falta de interesse de agir, sob a alegação de que
eventual deficiência do Estudo de Impacto Ambiental ElA não
ensejaria controle por parte do Poder Judiciário, mas apenas
o ato da autoridade ambiental que viesse a aprová-lo sem as
necessárias correções. No mérito, defendeu a regularidade dos
procedimentos de licitação e de licenciamento, bem assim bus-
cou demonstrar a idoneidade das audiências públicas já reali-
zadas. Pediu, a final, o reconhecimento da improcedência dos
pedidos formulados na inicial.

Pugnou pela exclusão, do pólo passivo da presente de-
manda, das empresas que compõem o consórcio.

O IBAMA ofereceu contestação às fls. 1.739/1.753, me-
diante a qual argüiu preliminar de falta de interesse processual
semelhante à suscitada pelo CESTE. No mérito, alegou a supos-
ta impossibilidade material de proceder a Estudo de Impacto
Ambiental sobre toda a Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins,
bem como procurou demonstrar a regularidade dos procedi-
mentos licitatórios e de licenciamento ambiental.

A contestação da ANEEL veio aos autos às 1.756/1.852,



na qual, preliminarmente, postulou pela extinção do feito sem
julgamento de mérito por impossibilidade jurídica do pedido,
pois, segundo seu entendimento, ao Poder judiciário não seria
permitido apreciar o mérito do ato administrativo em apreço.

No mérito, defendeu a legalidade do procedimento Iici-
tatório realizado anteriormente à concessão da Licença de Ins-
talação do empreendimento.

A UNIÃO, ao contestar, postulou pelo reconhecimento
de sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo da demanda,
pois o IBAMA é que teria "competência" para suportar eventual
condenação, face aos pedidos formulados. No mérito, defendeu
a legalidade e a legitimidade dos atos administrativos impug-
nados.

O Ministério Público Federal ofereceu réplica às fls.
1.880/1.895, em que se opôs às preliminares e demais questões
argüidas pelas rés.

Em seqüência, foi proferida decisão saneadora (fls.
1.897/1.900), mediante a qual foram afastadas as questões
preliminares suscitadas.

Intimadas as partes para especificarem provas que pre-
tendessem produzir, o Ministério Público Federal postulou pela
produção de prova oral, o IBAMA pela juntada de documentos,
o CESTE pela produção de prova documental suplementar, en-
quanto a ANEEL e a UNIÃO entenderam pela não-dilação pro-
batória.

O CESTE promoveu a juntada de Compact Disc (CO) con-
tendo arquivo com o Projeto Básico Ambiental - PBA.

Em decisão de fl. 1.958, este juízo indeferiu a produção
de prova testemunhal, manteve a decisão saneadora; determi-
nou a abertura de vista dos autos ao MPF para manifestar-se
sobre os documentos juntados pelo IBAMA, bem assim a expe-
dição de ofício ao IBAMA, requisitando-se informações sobre a
situação do empreendimento.

Às fls. 1.962/1.963, o MPF ofereceu comentários aos
documentos apresentados pelo IBAMA, pugnando pelo prosse-
guimento do feito.

Às fls. 1.966/1.967, vieram informações do IBAMA acer-
ca do estado do empreendimento, dando conta de que a licen-
ça prévia já via sido expedida, mas que a licença de instalação
dependia de projeto da eclusa e de parecer da FUNAI. Nessa
oportunidade, o procurador do Instituto ambiental pediu que
requisição de informações futura fosse dirigida diretamente à
Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC, em Brasília-DF.

Inicialmente, o despacho de fl. 1.968, em que se deter-
minou a intimação das partes para oferecimento de alegações
finais, não chegou a ser integralmente cumprido, pois dele só
veio a ter ciência o Ministério Público Federal - MPF.

O MPF, às fls. 1.970/1.972 - sob alegação de que a situ-
ação fática objeto da presente demanda teria sofrido substan-
cial alteração - peticionou pela requisição ao IBAMA de cópia
de todos os estudos complementares produzidos nos autos do
procedimento administrativo de licenciamento ambiental. Fun-
dou tal postulação nas normas contidas nos arts. 367, 399, lI, e
462, todos do CPC.

Deferido o pedido ministerial (fl. 1.973), o IBAMA apre-
sentou em juízo, em meio digital (informação gravada em Com-
pact Disc - CO), à fl. 1.975, complementações do ElA/RIMA e do
Programa Básico Ambiental da UHE Estreito.

Em seguida, o MPF ofereceu a promoção de fls.
1.977 /2.002, em que postulou pela concessão de medida limi-
nar com o fim de que: a) fossem provisoriamente tornados sem
efeito o procedimento Iicitatório, as licenças prévia e de insta-
lação; e b) fosse determinada a imediata paralisação das obras
da UHE Estreito. No mérito, ratificou integralmente os termos
da peça inicial, pleiteando pela procedência dos pedidos ali
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formulados, exceto na parte em que tenham sido prejudicados
pela complementação do ElA/RIMA e pela realização de novas
audiências públicas.

Em seguida, o MPF peticionou a juntada aos autos de
cópia dos volumes 12, 13 e 14 Procedimento Administrativo n.
1.19.001.000004/2001-40, instaurado naquela Procuradoria
(fls. 2.013 /2.5 17).

Mediante decisão de fl. 2.519, indeferiu-se o pedido de
liminar acima referido, em razão de já ter sido, na ocasião, de-
ferida medida semelhante nos autos da Ação Civil Pública de n.
2007.37.01.000175-6.

Na mesma oportunidade, determinou-se o prossegui-
mento do feito, bem como a intimação das partes para mani-
festarem-se sobre os documentos trazidos aos autos às fls.
2.013/2.517. De início, apenas o Consórcio réu e o Ministério
Público Federal restaram intimados para tanto, porquanto as
únicas comunicações do ato se deram por publicação oficial e
por vista ao MPF. Em relação às demais partes, UNIÃO FEDE-
RAL, IBAMA e ANEEL, porquanto representadas por procura-
dores autárquicos, os respectivos mandados não chegaram a
ser expedidos.

O Órgão ministerial interpôs agravo de instrumento
contra a decisão de fl. 2.519, trazendo a respectiva cópia às fls.
2.542/2.577.

já às fls. 2.580/2.656, as empresas que compõem o con-
sórcio CESTE ofereceram alegações finais, postulando a extin-
ção do feito sem resolução de mérito quanto aos pedidos O e E
da peça inicial; bem como a improcedência em relação aos de-
mais pedidos. Trouxe aos autos, nessa ocasião, cópia do tercei-
ro aditamento ao contrato de constituição do mesmo consórcio.

Em apreciação ao agravo de instrumento interposto
pelo MPF contra a decisão de fl. 2.519, seu eminente Relator,
Desembargador Federal JOÃO BATISTA MOREIRA, proferiu
despacho, cuja cópia se encontra à fl. 2.659; no qual requereu
informações a este juízo; bem assim, considerando que o funda-
mento da decisão agravada se tornara insubsistente, recomen-
dou a reapreciação da liminar.

Prestadas as informações (fls. 2.661/2.662), designou-
-se inspeção judicial da obra apenas com o fim de o julgador
ter contato visual com o empreendimento objeto da demanda
(UHE Estreito), consoante despacho de fl. 2.663.

À fl. 2672, consta o sucinto auto de inspeção judicial.
Às fls. 2.673/2.675, consta a decisão que indeferiu o pe-

dido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Públi-
co Federal em suas alegações finais; contra a qual esse órgão
ministerial interpôs agravo de instrumento (fls. 2.687/2.722).

Em seguida, vieram aos autos as alegações finais ofe-
recidas pela ANEEL (fls. 2.734/2.741), UNIÃO (2.743/2.746) e
CESTE (2.850/2.656). O IBAMA, apesar de devidamente intima-
do (fl. 2.725), não ofertou alegações finais.

Em suas alegações finais, o CESTE pede a exclusão da
BHP Billiton Metais S/A do pólo passivo da demanda, em razão
de esta empresa ter deixado de compor o consórcio réu.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTAÇÃO

Indefiro o pedido de exclusão da BHP Billiton Metais
S/A do pólo passivo da demanda, em razão da ausência de uti-
lidade da medida pleiteada; porquanto, nos termos do art. 42,
S 3°, do Código de Processo Civil, a sentença, proferida entre as
partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao
cessionário.

Questões preliminares afastadas, consoante decisão sa-
neadora de fls. 1.897/1.900.



Cumpre destacar que correm perante este mesmo Ju-
ízo outras cinco Ações Civis Públicas (2002.37.01.000497-
6, 2006.37.01.000347-5, 2007.37.01.000175-6,
2007.37.01.000554-4 e 2007.37.01.000749-3) que têm por
objeto o procedimento licitatório ou aspectos do ElA/RIMA re-
ferentes à UHE Estreito. Assim, por força da norma contida nos
arts. 102, 103, 105 e 106, combinados, do Estatuto Processual
Civil, foi determinada a reunião dos feitos para julgamento por
parte de Juízo, que se tornou prevento, por ter despachado a
primeira delas (2002.37.01.000497-6). Em princípio, as ações
deveriam ser julgadas simultaneamente; entretanto, apenas as
duas primeiras (2002.37.01.000497-6 e 2006.37.01.000347-5)
e esta se encontram aptas a tanto; enquanto as outras três es-
tão na fase de citação dos réus. Desse modo, haja vista a impor-
tância social do objeto, não convém aguardar toda a tramitação
dessas demandas (2007.37.01.000175-6, 2007.37.01.000554-
4 e 2007.37.01.000749-3) para sentenciar os feitos.

Em face disso, são julgadas simultaneamente ao presente
feito apenas as Ações Civis Públicas de ns. 2002.37.01.000497-
6 e 2006.37.01.000347-5.

I - Interesses em conflito

Antes de apreciar o mérito da presente demanda, im-
portante se faz examinar o conflito de interesses em torno do
empreendimento UHE Estreito.

Inicialmente, cumpre diferenciar interesse público de
interesse da Administração. É do interesse público a geração
de energia hidrelétrica, desde que o seja com responsabilidade
ambiental. Por outro lado, há o interesse da Administração (do
Governo Federal) em executar seu Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC). É preciso conciliar os dois, sob pena de se
causar grave dano à qualidade de vida no Planeta e aos recur-
sos disponíveis para gerações futuras.

Cumpre mencionar que o empreendimento UHE Estrei-
to já tem do Governo Federal sua aprovação. Esse posiciona-
mento está evidenciado na conduta que o IBAMAvem adotando
no processo de licenciamento. Nota-se, como se demonstrará a
seguir, que o Instituto, desde o Termo de Referência para rea-
lização do ElA/RIMA, cuida da matéria com certo açodamento,
tanto que restringiu consideravelmente o âmbito do estudo, fa-
vorecendo assim a concessão das licenças ambientais.

Não se pode desprezar que o IBAMA, por ser Autarquia
vinculada ao Poder Executivo Federal, está sujeita a forte influ-
ência do seu Chefe Maior. A esse respeito, cabe aqui transcrever
notícia veiculada no jornal O Estado de São Paulo, edição do dia
20/04/2007:

Em reunião ontem com o Conselho Político, o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva não escondeu a
sua irritação com o Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis (lbama),
por causa da demora na concessão de licença am-
bientai para construção de usinas hidrelétricas no Rio
Madeira. O presidente ressaltou a importância dos
empreendimentos para o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC) e para a garantia de produção de
energia elétrica a médio prazo, deixando a impressão
de que gostaria de ver mudanças no comando do ins-
tituto, subordinado ao Ministério do Meio Ambiente.

Lula comentou que teria uma reunião "muito
dura" com a ministra Marina Silva e com a direção do
Ibama. Ele cobra soluções para os entraves ambien-
tais e não admite simplesmente a recusa na liberação
das licenças.

"Agora não pode por causa do bagre,jogaram
o bagre no colo do presidente. O que eu tenho com
isso? Tem que ter uma solução': reclamou Lula, se-
gundo o relato de um dos presentes ao encontro. O
presidente se referia a um dos argumentos usados
pelo instituto para barrar o licenciamento das obras
- a construção das usinas vai bloquear a migração
desses peixes .... (O Estado de São Paulo, edição do dia
20/04/2007).

A opinião do Presidente da República transmitida no
texto acima, embora esteja desacompanhada da informação
referente ao contexto em que foi proferida, representa o modo
como a questão ambiental tem sido tratada: uma etapa a ser
vencida no processo de "desenvolvimento do país". Por trás dessa
postura do Governo Federal está a concepção do menor valor
que é atribuído ao patrimônio ambiental.

Na visão do empreendedor de um projeto de construção
de uma usina hidrelétrica, por exemplo, apenas o recurso hídri-
co é visto como bem de valor, enquanto a riqueza da fauna e da
flora é desprezada; bem como os efeitos geológicos e meteoro-
lógicos do empreendimento. Para ele, não seria responsabilida-
de sua cuidar disso, mas sim do "órgão ambiental competente".
Acontece que, no caso da UHE Estreito, o empreendedor, indi-
retamente, é o próprio Governo Federal, que também controla
esse "órgão ambiental competente" (IBAMA). Conseqüência
disso é a natural suspeição que passa a pesar sobre os atos ema-
nados deste órgão perante a sociedade.

O Brasil, país em desenvolvimento, é detentor, talvez,
do maior patrimônio ambiental do Planeta; riqueza de que os
países hoje ditos ricos já não dispõem.

Quando o Constituinte talhou a ordem de preservar o
meio ambiente, assim agiu com a consciência de que ainda não
somos capazes de explorar suas riquezas adequadamente; pois
para isso é preciso desenvolver a tecnologia ambiental; ainda
incipiente. Enquanto esse conhecimento não for adquirido, não
se devem destruir as fontes de recursos naturais, pois, mais tar-
de, com certeza farão falta.

Por outro lado, quando se estuda sobre hidrelétricas, é
comum encontrar opiniões simplistas de que se cuida de fonte
de energia "limpa" e "barata". Limpa porque não polui, e bara-
ta porque custa pouco. Para tanto, toma-se como medida de
poluição apenas suas emissões ou resíduos, que, de fato, são
mínimos; e, como medida de custo, o quanto se gastou para a
construção da usina e para operá-la.

Esses dois atributos, entretanto, podem ser invertidos
se os conceitos de poluição e de custo forem mais criteriosos.
Toda a degradação causada pela construção e operação de
uma usina hidrelétrica há de ser considerada como poluição
(em sentido amplo). Do mesmo modo, o sacrifício de recursos
ambientais deve ser contabilizado, elevando os custos de pro-
dução da energia elétrica. Todavia, esses custos não entram no
preço que é cobrado na conta de energia elétrica que o consu-
midor paga; mas sim na "conta" da qualidade de vida no Planeta
e, também, na redução de recursos para as gerações futuras.

Outro atributo da geração hidrelétrica é a característica
de ser renovável. Mas essa renovação depende das chuvas, cujo
regime está umbilical mente ligado à manutenção das matas e
florestas; e que está sujeito a modificações resultantes do em-
preendimento sobre a Bacia Hidrográfica.

Não se pode desconsiderar, é verdade, que, em certas
situações emergenciais, medidas drásticas são necessárias, não
havendo como deixar de causar prejuízo a bens reputados va-
liosos. Trata-se de escolher entre o mal maior e o menor. Assim
se tem buscado justificar a execução imediata de empreendi-



mentos como a UHE Estreito, como consta no seu Projeto Bási-
co Ambiental (PBA):

o setor elétrico brasileiro, importante vetor
de expansão econômica no passado, poderá ser um
condicionador da velocidade desse crescimento, uma
vez que a oferta de energia veio acompanhando a
demanda num ritmo inferior. No período de 1991 a
1994, o consumo total de energia elétrica no Brasil
aumentou a uma taxa média de 3,5% a.a., enquanto
o PIB cresceu a 2,8% ao ano. Nos seis anos seguintes,
enquanto a taxa média do consumo subiu para 4,5%
a.a. o PIB chegou apenas a 2,6% ao ano.

No entanto, nesse ínterim, a oferta de energia
elétrica cresceu mais lentamente que o consumo: da
década de 80 para a de 90 o crescimento da capaci-
dade instalada caiu de 4,8% a.a. para 3,3% a.a. Como
referência, no período de 1996 a 2000, o aumento da
oferta de energia elétrica foi de 3,8% a.a., índice infe-
rior ao do consumo.

Essa característica do mercado brasileiro de
energia elétrica de apresentar taxas de crescimento
da demanda superiores às do PIB, aliada ao descom-
passo entre o crescimento da oferta e da demanda,
constitui uma potencial ameaça à retomada do cres-
cimento econômico.

Atualmente, o Brasil detém todas as condições
para dar continuidade a um novo ciclo de expansão
ao longo desta década, com a taxa de inflação con-
vergindo para patamares internacionais e a dívi-
da pública e o déficit em conta corrente assumindo
trajetórias declinantes como percentagem do PIB.
Perspectivas de crescimento como essas não ocorrem
desde a época áurea dos anos 70, quando as reformas
de 1964/1967 geraram, em um contexto externo fa-
vorável, bases para a expansão observada no período
do "milagre brasileiro".

Apesar das novas possibilidades de crescimen-
to possuírem uma perspectiva de aceleração, o mo-
mento é delicado quanto à garantia de fornecimento
de energia para continuar alimentando esse novo ci-
cio. De acordo com o planejamento do setor elétrico,
se faz necessário o início urgente da implementação
de novos projetos, de forma a evitar períodos de res-
trição da oferta a médio e longo prazo.

Contudo, não há como deixar de notar certa incoerência
na opção pela fonte hidrelétrica, já que se cuida de empreendi-
mento que leva anos para ser construído e constitui potencial
causador de elevada degradação ambiental. Não se estar a dizer
que a opção pela geração hidrelétrica é errada. Ao Poder Judi-
ciário não cabe adentrar esse mérito. O ponto vulnerável é a
opção como medida emergencial; é o querer que a usina hidre-
létrica seja instalada de forma aço dada, atropelando-se valores
ambientais, constitucionalmente consagrados.

Sobre a relação entre a ordem econômica e a ambiental,
a Constituição da República dispõe:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciati-
va, tem por fim assegurar a todos existência digna,

conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:

(. ..)
VI - defesa do meio ambiente, inclusive me-

diante tratamento diferenciado conforme o impacto
ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação;

\

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impon-
do-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

91 Q Para assegurar a efetividade desse direi-
to, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológi-
cos essenciais e prover o manejo ecológico das espé-
cies e ecossistemas;

(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de

obra ou atividade potencialmente causadora de sig-
nificativa degradação do meio ambiente, estudo pré-
vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

Um breve estudo sobre o quadro energético brasileiro
já permite identificar que uma das grandes deficiências do sis-
tema não é propriamente a geração da energia, mas sua distri-
buição pelo País, de dimensão continental.

Segundo especialistas do setor, por ser de mais breve
execução e de menor impacto ambiental, o aperfeiçoamento
das linhas de transmissão viabilizaria a troca de energia entre
as regiões e, assim, permitiria maior proteção do sistema con-
tra as variações hidrológicas. Tornaria possível a comunicação
entre as diversas bacias por meio de linhas de transmissão,
compensando as baixas fluviais de uma região pelas altas flu-
viais de outra.

A esse respeito, permita-se esclarecer o conceito de
energia firme!, que é essencial para o entendimento dessa
questão. Ela consiste na energia reconhecidamente garantida.
Segundo o Projeto Básico Ambiental da UHE Estreito, a pro-
dução média de energia anual está prevista em de 5.124 GWh,
para uma energia firme de 584,9 MWh:

"A operação da usina é por fio d'água, com uma
produção média de energia anual de 5.124 GWh e a ener-
gia firme de 584,9 MWh, que deverá ser incorporada aos
Sistemas Norte/Nordeste e Norte/Sul/Sudeste, por inter-
médio da rede básica do sistema interligado."

Segundo dados do Operado Nacional do Sistema Elétri-
co (ONS), do ano de 2006, o Sistema Interligado Nacional opera
com a geração total de 416.368,5 GWh, de modo que a contri-
buição da UHE Estreito para o sistema representaria aproxi-
madamente 1,22% do total da produção anual país, incluindo
ltaipu.

Por outro lado, dados do ONS referentes à economia de
energia obtida com o "horário-verão" no mesmo ano de 2006
indicam que se conseguiu reduzir o consumo em pouco mais de
4% nas Regiões Sul e Sudeste.

Esses elementos servem para mostrar que, apesar de

1 Energia firme é a energia média gerada no periodo critico do Sistema Interligado Nacional e que. de acordo com o critério vigente. compreende o período de junho de 1949
a novembro de 1956.



importante para o crescimento econômico do País, a UHE Es-
treito não pode ser vista como a solução do problema energéti-
co brasileiro e, assim, supostamente, justificar o desprezo pelos
impactos ambientais resultantes do empreendimento.

11- Mérito

No mérito, assiste razão parcial ao autor.
Inicialmente, cumpre observar que a demanda se dirige

contra supostos vícios formais e materiais do Estudo de Impac-
to Ambiental realizado acerca do empreendimento que envolve
a construção e operação da Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE
Estreito); bem como vícios formais que teriam ocorrido no pro-
cedimento Iicitatório para outorga da exploração do respectivo
recurso hídrico.

Procedimento Iicitatório

o Ministério Público Federal (MPF) alega ofensa à nor-
ma contida no art. 4º da Resolução CONAMA n. 06/87 e no art.
3° do Decreto 2003/96, consistente no fato de ter sido realizada
a licitação anteriormente à concessão da Licença de Instalação
e, até mesmo, da Licença Prévia, em prejuízo da participação de
outros interessados no mesmo certame.

Como bem apontou o Consórcio réu, o procedimento Ii-
citatório em apreço não se opõe à norma contida no art. 4° da
Resolução CONAMA n. 06/87, porquanto este já se deu num ce-
nário político-normativo distinto daquele existente quando de
sua edição. Por isso que, antes da Lei n. 9.074/1995, não havia
a figura do produtor independente. Portanto, naquele contex-
to, a licitação tinha como objeto apenas a obra de construção
da usina, e não a outorga do direito de exploração do recurso
hídrico. Esse entendimento está claramente espelhado no texto
da mencionada norma:

"(. ..)
Art. 4!! - Na hipótese dos empreendimentos de

aproveitamento hidroelétrico, respeitadas as peculia-
ridades de cada caso, a Licença Prévia (LP) deverá ser
requerida no início do estudo de viabilidade da Usina:
a Licença de Instalação (LII deverá ser obtida antes
da realização da Licitação para construção do em-
preendimento e a Licença de Operação (LO) deverá
ser obtida antes do fechamento da barragem.

(...)" (original sem grifos)

Vê-se, portanto, que o momento da licitação para outor-
ga do recurso hídrico da UHE Estreito não contraria a Resolu-
ção CONAMA n. 06/87.

O MPF afirma, também, que a cláusula contida no item
5.4, em conjunto com as previstas nos itens 3.9, 3.12 e 3.13,
todas do Edital do Leilão, teriam dificultado a participação de
outras empresas na disputa, na medida em que estabeleciam:
a) a revisão e redefinição dos valores a serem ressarcidos pelo
estudo ambiental apenas em caso de sua recusa pelo órgão am-
bientai competente; b) a obrigação de o vencedor do certame,
por sua conta e risco, obter as "licenças ambientais prévias"; e
c) que, em caso de inviabilidade ambiental, a vencedora teria
direito à devolução da garantia do contrato, mas não ao ressar-
cimento ou indenização pelas despesas realizadas.

Conclui, assim, que o CESTE, porquanto composto pelas
empresas que participaram da elaboração do ElA - a exceção
da Tractebel Energia -, teria sido beneficiado, tanto que o obje-
to do leilão restou arrematado pelo lance mínimo.

Apesar das ponderações ministeriais, não há indício de
favorecimento do Consórcio réu no procedimento Iicitatório

em questão. Com efeito, embora as cláusulas do Edital possam
ser vistas como muito gravosas para os candidatos, todas elas
guardam coerência com o seu objeto, na medida em que não
outorgam ao vencedor o direito de explorar o recurso hídrico
de modo ilimitado ou imoderado, condicionando seu aprovei-
tamento à adequada proteção ambiental.

Veja-se que, mesmo que não se venha a obter as licen-
ças ambientais para o projeto apresentado, nada impede que o
empreendedor altere o modo de exploração com o objetivo de
adequar-se às necessidades de proteção ambiental.

Observe-se, ainda, que o objeto do edital não contra-
ria as normas contidas no art. 458 e seguintes do Código Ci-
vil/2002, que tratam dos contratos aleatórios, porquanto os
riscos a ele inerentes são previsíveis e foram expressamente
assumidos pelo contratante - harmonizando-se, portanto, com
o ordenamento jurídico pátrio.

Mesmo a cláusula que cuida dos custos referentes aos
estudos de viabilidade - embora não plenamente revelados
no edital - não ofende a regularidade do ato; porquanto, como
apontou o consórcio réu, seus valores (da ordem de 15 milhões
de reais) guardam proporcionalidade com o trabalho realizado
e com os investimentos totais estimados para a realização de
todo empreendimento (da ordem de 1 bilhão e novecentos mi-
lhões de reais, conforme consta do Projeto Básico Ambiental).
Pondere-se, ainda, que, apesar de o edital prever que a revisão
e redefinição dos valores a serem ressarcidos pelo estudo am-
bientai ocorreriam apenas em caso de sua recusa pelo órgão
ambiental competente, nada obstava que o vencedor do leilão
viesse a impugná-los administrativa ou judicialmente caso
constatasse incorreções que lhe fossem prejudiciais.

Por outro lado, o Ministério Público Federal não apon-
tou qualquer vício nos mencionados custos, a justificar a audi-
toria pretendida. Motivo pelo qual indefiro esse pedido.

Também o fato de terem as empresas responsáveis pelo
ElA/RIMA participado da licitação não macula o respectivo
procedimento, porquanto esse estudo não é definitivo, mere-
cendo (como constava no edital) apreciação e eventual comple-
mentação pelo órgão ambiental.

Ainda que se possa questionar a ausência de imparciali-
dade por parte das empresas responsáveis pelo ElA/RIMA, tal
suspeição não é capaz de tornar ilícitas suas participações no
processo de licitação para obtenção do direito de explorar o re-
curso energético; cria, sim, grande dúvida sobre a idoneidade
das conclusões do estudo, a merecer atento exame por parte
das populações envolvidas e dos órgãos responsáveis pela pro-
teção ambiental.

Por fim, o fato de o objeto do leilão ter sido arrematado
pelo lance mínimo não revela prejuízo ao interesse público, na
medida em que tal quantia - presume-se - fora fixada de molde
a refletir o valor que a Administração Pública entendia justo.

Ainda quanto ao procedimento Iicitatório, o MPF ale-
gou, na inicial, que não teria sido conferida a devida publicidade
ao ato de adjudicação da outorga de concessão para exploração
do aproveitamento hidrelétrico da UHE Estreito; e, portanto,
seria ilegítimo qualquer ato concreto praticado pelo consórcio
réu tendente à implantação do empreendimento.

Quanto a essa questão, o Consórcio réu trouxe aos
autos cópia da publicação do Decreto de outorga datada de
26/11/2002 (fl. 1.447); bem assim comprovação de que a ad-
judicação fora publicada no DOU de 25/09/2002 (fl. 1.615); in-
formações essas não impugnadas pelo autor, concluindo-se, de
conseguinte, pela inexistência dos vícios apontados na inicial.



Impugnações ao ElA/RIMA

A primeira impugnação que o MPF faz ao ElA/RIMA é
a de não ter sido levado em consideração o contexto da Bacia
Hidrográfica em que o empreendimento está contido. Depois,
alega o MPF que, no estabelecimento da área de Influência Di-
reta (AIO) e da Área de Influência Indireta (AlI): a) não teria
havido justificativa técnica para a definição dos mesmos limites
latitudinais para a AIO e para a AlI, entendendo que essas áre-
as deveriam se estender da UHE de Lajeado (a montante) até
a UHE de Tucuruí (a jusante); b) não teria sido apresentado o
critério empregado para definir os limites longitudinais da AlI
como sendo de 7 Km no entorno do reservatório.

De fato, o Termo de Referência apresentado pelo lBAMA
para orientação do Estudo de Impacto Ambiental do empreen-
dimento UHE Estreito já trazia limitação injustificada da área
de influência a ser considerada.

Ao contrário do quanto afirmado pelos réus - sobretudo
pelo próprio representante do lBAMA e pelo CESTE -, os atos
emanados da Administração Pública não gozam de presunção
de veracidade pelo simples fato de-serem emitidos por ente
público. Em vez disso, sua validade - assim como seus demais
atributos - deriva da obediência ao devido processo legal de
formação. Não é o agente público ou mesmo o agente político
ungido por poder "divino", de modo que dele haveria sempre
de emanar um ato com presunção de ser verdadeiro.

A Administração Pública também comete arbitrarieda-
des, e estas diferem dos atos de autoridade por vício no proce-
dimento de criação ou na própria vontade emitida.

A Constituição da República, a que todos devem respeito
e obediência, consagrou o princípio da moralidade administra-
tiva, de acordo com o qual o agente público deve agir segundo
valores compatíveis com os demais princípios constitucionais
(no caso, princípios do direito ambiental). E essa compatibili-
dade só é assegurada com a motivação do ato, permitindo-se
conhecer as razões que conduziram o agente em sua decisão.
Caso contrário, a moralidade passa a ser íntima (pessoal), in-
suscetível de avaliação, abrindo-se campo para o moralismo e o
autoritarismo - inadmissíveis no atual estágio de evolução das
relações democráticas de poder deste País.

No presente caso, observa-se que o IB.'\MA, ao fixar os
limites da Area de Influência Direta (AIO) e da Area de Influên-
cia Indireta (AlI), não demonstrou os parâmetros físicos, bióti-
cos e antrópicos em que se teria baseado para tanto. Agiu como
se sua decisão fosse indiscutível e acima de qualquer controle.
Tal ato, portanto, tem os contornos do arbitrário, e outra não há
de ser sua qualificação.

No Termo de Referência do IBAMA que precedeu ao
ElA, as áreas de influência foram definidas segundo as porções
territoriais consideradas como sujeitas às influências do em-
preendimento; sendo considerados para os meios físico e bió-
tico aspectos fisiogeográficos; e, para o meio socioeconômico,
a divisão administrativo-territorial. Em princípio, tais parâme-
tros seriam aceitáveis não fossem duas circunstâncias cruciais
e elementares: 1) a disposição normativa no sentido de que, em
empreendimentos dessa natureza, seja considerado o contexto
da respectiva Bacia Hidrográfica; e 2) a lógica dos fenômenos
naturais, segundo a qual é de se presumir que a área de influên-
cia indireta seja maior que a de influência direta.

No que diz respeito à Bacia Hidrográfica, o CONAMA, ao
estabelecer a observação de seu contexto, não o fez sem mo-
tivo, mas devido à grande influência que o regime hidrológico
ou as características do escoamento nas linhas de água ciclo
das águas têm sobre as demais variáveis ambientais. Assim, o
empreendimento que interfira nesse regime pode causar danos

ambientais devastadores, ameaçando até a produção energéti-
ca da usina hidrelétrica que se pretende construir.

Nos termos do art. 5º, 11I, da Resolução CONAMA n.
01/86, a bacia hidrográfica é o principal ponto de preocupação
em empreendimentos com elevado potencial degradante para
o meio ambiente:

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental,
além de atender à legislação, em especial os princí-
pios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional
do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:

(..,)
III - Definir os limites da área geográfica a ser

direta ou indiretamente afetada pelos impactos, de-
nominada área de influência do projeto, consideran-
do, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual se
localiza;

Por outro lado, sobre a extensão da AlI, por convenção,
podemos nominar de efeitos de primeira ordem aqueles cau-
sados diretamente pelo empreendimento; de segunda ordem,
os efeitos causados pelos de primeira ordem; e assim suces-
sivamente. A título de exemplo, os efeitos da barragem sobre
uma determinada espécie de peixe existente no Rio Tocantins
podem ser considerados de primeira ordem, por serem diretos,
uma vez que seu habitat natural será diretamente afetado. Já
uma espécie de ave que tenha essa espécie de peixe como sua
principal fonte de alimento sofrerá efeitos de segunda ordem
caso o número daqueles peixes seja reduzido consideravelmen-
te. Efeito de terceira ordem seria o sofrido por espécies vege-
tais, por exemplo, que tivessem essas aves como semeadores de
suas sementes. E assim por diante.

Observe-se que a importância da repercussão ambien-
tal do empreendimento não pode ser medida, de antemão,
pela ordem dos efeitos; porquanto efeitos de primeira ordem
podem ser irrelevantes para a Natureza, enquanto outros de
quarta ou quinta podem ser capazes de modificar por completo
o ecossistema da região.

O papel do ElA é o de estudar o ambiente afetado direta-
mente pelo empreendimento e, a partir dessas conclusões, es-
tender-se sobre áreas de influência indireta, de acordo com as
repercussões ambientais. Conclui-se, assim, que a definição da
Área de Influência Indireta não deve ser estabelecida de modo
rígido; seu alcance deve corresponder a fenômenos relaciona-
dos com os efeitos diretos do empreendimento.

Em sentido contrário, a conduta do lBAMA de, no Termo
de Referência, restringir demasiadamente a Área de Influência
Indireta - a ponto de fazer coincidir seus limites latitudinais
com os da Área de Influência Direta - afigura-se como medida
contrária à lógica dos fenômenos naturais, que tendem a não
ficar contidos em limites tão cartesianos como os que foram
estabelecidos.

Não quero, aqui, dizer que esses dois parâmetros (Bacia
Hidrográfica e lógica dos fenômenos naturais) sejam absolutos;
mas impõem, pelo menos, o dever de explicitação dos motivos
que levaram o lBAMA (no Termo de Referência) e o CESTE (no
ElA/RIMA) a contrariá-los.

Veja-se que, na direção latitudinal, as AIO e AlI têm o
mesmo limite: a distância correspondente ao remanso da re-
presa, a montante; e de 5 Km, a jusante.

É obvio que essa redução da área de estudo repercute
no alcance do estudo e, de conseguinte, de modo direto, na di-
minuição do tempo de conclusão e na redução dos custos da
pesquisa. Porém os reflexos mais danosos são sobre o desco-



nhecimento dos reais efeitos sobre a Natureza.
Não bastassem as considerações até aqui tecidas; obser-

vo que, nos autos da Ação CivilPública de n. 2006.37.01.000347-
5 - em que o CESTE, o IBAMA e o MPF litigam sobre o alcance
do Compromisso de Compensação Ambiental a ser firmado por
conta do empreendimento UHE Estreito -, consta, às fls. 19/21,
o Ofício/Circular n. 02/06-DlREC, em que o Diretor de Ecossis-
temas do IBAMA apresenta, entre outras, as seguintes justifica-
tivas para o emprego dos recursos de Compensação Ambiental
do empreendimento UHE Estreito nos Estados de Minas Gerais,
Mato Grosso e Bahia:

"(..)
9. Outro fator considerado na destinação de

recursos de compensação refere-se a conservação do
Sioma a qual os empreendimentos serão construídos.
O empreendimento UHEEstreito, como é de conheci-
mento notório, será construído em área de Cerrado.
Este Sioma tem sido severamente ameaçado pela
expansão da agricultura, que nas últimas décadas
têm avançado na região centro-oeste e norte do país
graças às inovações tecnológicas alcançadas pelo
agronegócio, e pela construção de grandes empre-
endimentos no setor energético, principalmente no
Estado do Tocantins. (sic)

10. Desta forma, a destinação de recursos
para unidades de conservação no estado de Minas Ge-
rais, Mato Grosso e Bahia atendem a esta premissa,
ou seja, são todas unidades localizadas em áreas do
Cerrado. Nossa intenção é garantir que os recursos
da compensação ambiental do empreendimento
em questão sejam aplicados na implantação e
manutenção de unidades representativas do Bio-
ma afetado, ou seja, o Cerrado. Nossa preocupação,
portanto, vai além das divisões geopolíticas, estamos
empenhados em garantir a integridade dos recursos
naturais, independentemente dos estados onde estes
estejam locados. (sic)

(...)" (sem grifos no original)

Dessas declarações, é possível concluir que o alcance
dos efeitos do empreendimento UHE Estreito sobre o ambiente
é muito maior que o fixado no Termo de Referência do IBAMA.
E aqui não se está a tratar de efeitos remotos ou eventuais, mas
certos; tanto que o agente do IBAMA os reputou "notórios".

Assim, sob o ponto de vista dos aspectos físicos e bi-
óticos, parâmetros relativos à geologia da região, às espécies
de vida (animal e vegetal) terrestres e aquáticas, entre outros
dessa ordem, deveriam nortear a delimitação procedida pelo
IBAMA no mencionado Termo de Referência; bem assim fato-
res sócio-econômicos deveriam justificar a exclusão, no âmbito
do mesmo estudo, de municípios que compõem a Bacia Hidro-
gráfica.

A arbitrariedade do ato se evidencia quando, permitida
a resposta por parte do IBAMA, mediante contestação ao pedi-
do inicial, esta Autarquia não apresentou qualquer justificativa,
restringindo-se a defender a suposta "presunção de veracida-
de" contida em sua decisão administrativa.

Por outro lado, afigura-se inaceitável a alegação de
que haveria "absoluta impossibilidade material de se fazer uma
abordagem completa dos efeitos sinergéticos dos vários empre-
endimentos no conjunto da Bacia Hidrográfica", como afirma o
IBAMA.

Cuida-se de argumento falacioso, na medida em que
busca reduzir o problema à confrontação do "tudo ou nada",

desviando o foco principal da questão: de que a Bacia Hidro-
gráfica há de ser considerada, bem como os efeitos sinergéticos
dos demais empreendimentos em execução na mesma região.
Isso não significa que o ElA deva abranger toda a área da Bacia
Hidrográfica, mas que deverá haver justificativa plausível para
excluir do estudo municípios, ecossistemas e regiões que este-
jam dentro de sua área.

Por outro lado, é natural que o ElA leve em considera-
ção os efeitos da UHE Estreito em conjunto com outros empre-
endimentos em execução na mesma Bacia Hidrográfica.

Desnecessário, contudo, é que o ElA avalie os efeitos de
projetos que ainda não estejam em execução, pois ao estudo de
impacto deste é que caberá considerar os efeitos sinergéticos
da UHE Estreito. E essa solução se justifica pela impossibilidade
de saber se esses projetos seriam mesmo executados, podendo
resultar numa projeção falsa da realidade.

Ainda quanto ao ElA, o MPF aponta que teria havido
omissão no estudo quanto à qualidade da água, levando-se em
consideração a utilização de agrotóxicos nas lavouras de arroz
e soja da região e o uso de mercúrio nos garimpos localizados
na área de influência do projeto, apontadas no ElA.

A esse respeito, o IBAMA, em sua contestação (mais pre-
cisamente às fls. 1.744 e 1.745), afirma:

"... não foram encontrados relatos ou indícios
consistentes que apontem para a probabilidade de
contaminação ambiental. Tal como restou afirmado
{no ElA] "não existem registros de exploração mes-
mo clandestina ou da utilização massiva de mercúrio
para qualquer outro fim na região de influência es-
tudada," (sem grifos no original)

Essa assertiva confirma a necessidade de que o ElA leve
em consideração o contexto da bacia hidrográfica; pois, a fim
de colher dados precisos sobre a possibilidade de contamina-
ção do reservatório com o acúmulo de agrotóxicos, mercúrio ou
qualquer outra substância nociva, impõe-se que a pesquisa al-
cance todos os afluentes que escoem para o trecho do rio entre
o barramento da UHE Lajeado e o da UHE TucuruÍ.

A conclusão do lBAMA chega a ser absurda, porquan-
to limita injustificadamente a área de estudo e, depois, vale-se
dessa restrição para explicar a suposta ausência do impacto
ambiental.

Portanto, seguindo-se o parâmetro da Resolução CO-
NAMA n. 01/86, a Área de Influência Indireta (Ali) deve ser
estendida, latitudinalmente, do barramento da UHE Lajeado (a
montante) até o barramento da UHE TucuruÍ (a jusante). Isso
porque, além desses barramentos, os efeitos da UHE Estreito
são presumivelmente menos significativos que os causados por
esses empreendimentos. Longitudinalmente, o limite da Área
de Influência Indireta é de se estender até as nascentes dos tri-
butários do Tocantins nos trechos Lajeado-Estreito- TucuruÍ.

Também o estudo da fauna ictiológica deve ser feito ao
longo desse mesmo trecho, haja vista a comunicação natural
das espécies, que buscam as nascentes para se reproduzir.

Outra deficiência indicada pelo Orgão ministerial seria a
ausência de inventário sobre a fauna ictiológica. Quanto a esse
aspecto, o MPF, em suas alegações finais, admite que a comple-
mentação do ElA já procedida pelo IBAMA teria atendido par-
cialmente suas pretensões; ressalvando falhas apontadas na
Informação Técnica 097/2005 da 4ª Câmara de Coordenação
e Revisão do MPF relativamente à conservação e ao manejo da
fauna ictiológica (identificação de sítios de desova e crescimen-
to e dinâmica trófica), que não teriam sido efetuados. Segundo a
mencionada Informação Técnica, a postergação desses estudos



para etapa de implantação do empreendimento poderia preju-
dicar a eficiência dos programas propostos.

Em princípio, haveria de ser reconhecida a perda par-
cial de objeto; entretanto, face à necessidade de ampliação da
Área de Influência Indireta, permanece o interesse em ver es-
tendido também o inventário sobre a fauna ictiológica.

Quanto à identificação de sítios de desova, crescimen-
to e dinâmica trófica, não há elementos nos autos que levem
esse julgador ao convencimento de que a opção sugerida pela
4ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF seja mais acerta-
da que a aprovada pelo órgão ambiental competente. Em razão
disso, desacolho a pretensão ministerial no sentido de impor
essa solução.

Por fim, aponta o MPF que teria havido divergência
entre os animais reputados em extinção inventariados na Ali
e aqueles assim considerados na Portaria IBAMA n. 1.522/89;
pois enquanto, no ElA/RIMA, apenas 4 (quatro) espécies cons-
tam relacionadas nessa condição, o confronto do inventário
com as relacionadas na mencionada norma ambiental revelaria
que são, na realidade, 9 (nove). Do mesmo modo, afirma que te-
ria ocorrido erro, no estudo, acerca da identificação de espécies
da fauna silvestre, como indicado nos Relatórios Técnicos ns.
02/2002 e 011/2002, ambos do IBAMA/TO.

A esse respeito, o MPF deu a atender em suas alegações
finais que as falhas, dentro da área já estudada, teriam sido su-
pridas.

Audiências Públicas e publicidade do ElA/RIMA

o MPF alega que não teria sido emprestada a devida pu-
blicidade ao ElA/RIMA, de modo a permitir a efetiva participa-
ção da comunidade nas audiências públicas realizadas.

Reconhece que o IBAMA fez publicar, no Diário Oficial
da União, notícia sobre o recebimento do ElA/RIMA, informan-
do os locais onde ficariam depositadas cópias do RIMA e conce-
dendo prazo de 45 dias para requerimento de audiências públi-
cas; tanto que o Centro de Defesa do Meio Ambiente (CEDEMA),
secundado pelo órgão ministerial, solicitou dentro desse prazo,
a realização de audiência pública.

Entretanto, o autor entende que tal divulgação - dentro
dos parâmetros estritos da lei - não teria atendido ao comando
constitucional, ofendendo os princípios da publicidade, partici-
pação e proteção integral do meio ambiente.

Diante da prova reunida, não vislumbro irregularidade
na publicidade emprestada ao ElA/RIMA, porquanto realiza-
da nos moldes definidos em lei e por ter permitido o acesso a
tais documentos e a participação nas audiências públicas por
parte da comunidade afetada. Observe-se que, como o próprio
MPF admite, após a disponibilização do ElA/RIMA, foi dado um
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para requerimento de au-
diências públicas; que restaram efetivamente requeridas e re-
alizadas.

É de se presumir que o prazo dado fora suficiente ante
a ausência de requerimento de dilação do prazo - circunstância
não noticiada nestes autos.

Apesar de os princípios da participação e da proteção
integral não serem meramente formais, sua efetividade não
pode ficar a cargo exclusivo dos agentes governamentais e
empreendedores, cabendo à sociedade parte significativa da
responsabilidade. Assim, haja vista a necessidade de não se
esperar indefinidamente pela participação da comunidade,
impõe-se a ultimação dos trabalhos, premunindo-se a não-par-
ticipação maior dos indivíduos afetados como decorrência do
não-interesse em debater sobre tais questões.

Não procede, portanto, a impugnação formulada pelo

~~.~.

MPF quanto a esse aspecto; sem prejuízo da obrigatoriedade de
realização de novas audiências públicas após a complementa-
ção do ElA/RIMA nos moldes da decisão aqui proferida.

Demais disso, conforme consta nos autos, o ElA/RIMA
foi disponibilizado nos locais indicados na legislação. Se ou-
tros municípios afetados deixaram de receber cópias do EIA/
RIMA, tal ilícito não decorreu da ausência de publicidade, mas
de omissão do próprio ElA/RIMA e do respectivo Termo de Re-
ferência, que os excluiu das áreas de influência. Essa omissão
deverá ser suprida.

Por fim, é de ser acolhido o pedido ministerial no senti-
do de que, após a complementação do ElA/RIMA, sejam promo-
vidas novas audiências públicas, a fim de permitir à comunida-
de efetiva participação no processo decisório sobre os impactos
a serem produzidos pelo empreendimento da UHE de Estreito
diante do novo estudo realizado.

Licença de Instalação

Diante do quanto já examinado, restou comprovada a
deficiência do ElA/RIMA, porquanto limitou excessiva e injusti-
ficadamente sua Área de Influência Indireta, por vício já conti-
do no Termo de Referência que o orientou.

Por outro lado, é comando Constitucional que a insta-
lação de obra ou atividade potencialmente causadora de signi-
ficativa degradação do meio ambiente deve ser precedida de
estudo de impacto ambiental (art. 225, IV, da CF/88).

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da nulidade
da licença de instalação do empreendimento UHE Estreito, em
razão da insuficiência do ElA que serviu de base para sua ex-
pedição.

Pedido Liminar

Em princípio, o prosseguimento das obras da UHE Es-
treito, enquanto se aguarda o trânsito em julgado da decisão
final no presente feito, pode tornar inútil a prestação jurisdi-
cional que se busca; pois danos ao meio ambiente decorrentes
da obra, inclusive da preparação para o desvio das águas do rio,
podem provocar mudanças na região a ser estudada e, assim,
prejudicar a utilidade da complementação do ElA/RIMA ora
determinada.

Em face disso, seria conveniente determinar a suspen-
são imediata das obras até que fosse expedida nova licença de
instalação pelo órgão ambiental licenciador - que só deverá
ocorrer após complementação dos estudos de impacto ambien-
tai sobre a Área de Influência Indireta ora fixada.

Entretanto, três aspectos fáticos hão de ser considera-
dos: 1) a obra já se encontra em andamento, com considerável
avanço nas edificações (como por mim constatado em inspeção
ao local); 2) o empreendimento já representa significativo estí-
mulo à economia local, em razão da geração de empregos e do
aumento na circulação de dinheiro no comércio e no setor de
serviços; e 3) o estudo de impacto ambiental até aqui realizado,
inclusive com as complementações já procedidas, é suficiente
para dimensionar os efeitos do empreendimento no entorno
da obra, porquanto dentro das AIO e Ali fixadas no multicitado
Termo de Referência).

Diante disso; desde que não se expanda a área já edi-
ficada, nem se proceda a operações tendentes a alterar o cur-
so do rio - como escavações, desmatamentos e explosões, por
exemplo - ou mesmo a preparar o canal de desvio do rio; po-
derá o Consórcio réu prosseguir com a obra (de modo parcial,
portanto ).



Ônus sucumbenciais

É entendimento assente nos Tribunais que somente há
condenação em honorários e demais verbas sucumbenciais na
ação civil pública, quando o autor for considerado litigante de
má-fé.

Assim, não tendo sido demonstrada a má-fé de qualquer
das partes, incabível condenação dessa natureza.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial e, assim, DECLARO a nulida-
de da Licença de Instalação concedida ao Empreendimento
UHE Estreito; bem como CONDENO o CESTE na obrigação de
fazer consistente em complementar o Estudo de Impacto
Ambiental do empreendimento UHE Estreito, a fim de que
a Área de Influência Indireta (AlI) seja estendida, latitudinal-
mente, do barramento da UHE Lajeado (a montante) até o bar-
ramento da UHE TucuruÍ (a jusante); e, Longitudinalmente, do
limite definido no Termo de Referência para Área de Influência
Direta até as nascentes dos tributários do Tocantins que afluam
para os trechos Lajeado-Estreito- TucuruÍ. A complementação
ora determinada deverá considerar os efeitos sinergéticos dos
empreendimentos em execução no contexto da mesma bacia
hidrográfica. Em caso de descumprimento o Consórcio réu se
sujeitará a multa no valor de R$15.000.000,OO (quinze mi-
lhões de reais).

CONDENO o IBAMA na obrigação de não fazer con-
sistente em se abster de conceder Licença de Instalação
antes da conclusão da complementação do ElA/RIMA ora
determinada, bem como na obrigação de fazer consistente em
promover a realização de audiências públicas nos municí-

pios afetados de acordo com o ElA/RIMA complementado,
devendo a divulgação acerca destas alcançar todos os muni-
cípios integrantes da Bacia Hidrográfica Tocantins-Ara-
guaia; sob pena de se sujeitar a multa no valor correspondente
a R$500.000,OO (quinhentos mil reais), sem prejuízo da res-
ponsabilização administrativa e criminal pelo ato.

DEFIRO parcialmente o pedido de medida liminar
pleiteado pelo Ministério Público Federal e, assim, determi-
no ao CESTE que paralise imediatamente as obras da UHE
Estreito até que seja expedida nova licença de instalação pelo
órgão ambiental licenciador; que só deverá ocorrer após com-
plementação dos estudos de impacto ambiental nas condições
acima fixadas; ressalvado seu prosseguimento, desde que
restrito à área já edificada, vedando-se operações tendentes
a alterar o curso do rio - como escavações, desmatamentos e
explosões para esse fim - ou mesmo a preparação do canal de
desvio de suas águas. Em caso de descumprimento o Consórcio
réu se sujeitará a multa no valor de R$15.000.000,OO (quinze
milhões de reais).

INDEFIRO os demais pleitos formulados pelo MPF na
inicial.

Cumpra-se.
Sem custas nem honorários (arts. 17 e 18 da Lei n.

7.347/85).
Sentença sujeita a reexame necessário.
Comunique o eminente Relator do Agravo de Instru-

mento pendente de julgamento acerca da presente decisão.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Imperatriz/MA, 30 de maio de 2008.

ALEX SCHRAMM DE ROCHA
juiz Federal Substituto
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÂO JUDICIÁRIA DO MARANHÂO
JUÍZO FEDERAL DA 8ª VARA

PROCESSO N.: 20849-29.2013.4.01.3700

CLASSE 7100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

AUTOR MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉUS UNIÃO FEDERAL E OUTROS

DECISÃO INICIAL

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉ-
RIO PÚBLICO FEDERAL (autor) em face da União, do Estado
do Maranhão e da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Estado do Maranhão - AGED (réus), todos devidamente qualifi-
cados (fl. 03).

Em síntese, sustenta-se a omissão das entidades públi-
cas no exercício do seu poder-dever de fiscalização, o que te-
ria implicado o uso inadequado do agrotóxico (Glifosato), bem
assim o armazenamento e descarte irregulares das respectivas
embalagens utilizadas.

Pede o deferimento de antecipação parcial dos efeitos da
tutela jurisdicional para determinar: 01. a imposição de obriga-
ção de fazer à União, à AGED e ao Estado do Maranhão (através
da Secretaria Estadual do Meio Ambiente), para que procedam,
no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ao levantamento das
condições das lavouras de soja de demais culturas agrícolas que
empreguem o herbicida Glifosato no Estado do Maranhão; 02.
ao Estado do Maranhão, a imposição de obrigação de não fazer,
para que se abstenha de renovar ou conceder novas licenças
ambientais ou tolerar o funcionamento de empreendimentos
agrícolas que façam uso do herbicida Glifosato, até o completo
levantamento da contaminação do solo e em corpos hídricos da
região; 03. a imposição de obrigação de fazer, ao Estado do Ma-
ranhão e à União, consistente na efetiva realização de análise de
resíduos do Glifosato nos produtos de origem vegetal, a fim de
monitorar a presença excessiva do agrotóxico; 04. a imposição
de obrigação de fazer, à União e ao Estado do Maranhão, para
que não admitam o uso de aeronaves para aplicação do herbici-
da Glifosato, inclusive com a adoção de medidas de fiscalização
e controle pertinentes pelo Ministério da Agricultura e Pecuária
e comunicação da situação à Agência Nacional de Aviação Civil
- ANAC, para a adoção de eventuais providências de controle.

Inicial instruída com documentos (fls. 32/209).
Resposta preliminar apresentada pela AGED (fls.

220/221), em que alega a realização de serviço regular de fis-
calização. Afirma ainda que não é responsável pelo controle de

~.~.

licenciamento ambiental, bem como pelo lançamento do pro-
duto agrotóxico por meio de aviões.

Manifestação apresentada pela União (fls. 228/239).
Sustenta em síntese sua ilegitimidade passiva, pois entende que
sua atuação é supletiva e está adstrita ao apoio aos demais res-
ponsáveis pela fiscalização (Lei 8.080/90, art. 12). Alega ainda
que a apreciação do pedido trataria de violação da tripartição
de poderes, porquanto implicaria em permitir ao Poder Judici-
ário a apreciação da discricionariedade administrativa (mérito
administrativo ).

Facultada a manifestação prévia do Estado do Mara-
nhão, este deixou transcorrer in albis o prazo para resposta.

É o relatório.

PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO

Examino as questões processuais arguidas na resposta
preliminar apresentada pela UNIÃO.

É insustentável a alegação de carência de ação por im-
possibilidade jurídica e falta de interesse processual pautados
na questão da discricionariedade da atuação das entidades de
fiscalização do uso e descarte de produto agrotóxico (glifosato).

Se for certo que o Poder Executivo, em matéria de licen-
ciamento e controle do uso de agrotóxicos em lavouras, exerce
função da mais alta relevância, não é menos certo que existe
controle jurisdicional desse comportamento administrativo
como decorrência natural da vinculação dos atos estatais ao
primado da Constituição.

Em verdade, essa questão (controle jurisdicional do
comportamento - ação ou omissão - da Administração Públi-
ca) envolve, grosso modo, a tensão entre princípios constitu-
cionais: inafastabilidade da tutela jurisdicional e separação de
poderes.

Nesse sentido, considero que a atuação da Administra-
ção Pública que se revela na emissão de juízos valorativos de
prognósticos - ou seja, a prática de atos que integram material-
mente a função administrativa - encontra limites quando esta
atuação causa lesão (real ou potencial) a direito individual ou
coletivo (aqui tomada a expressão como sinônima de direitos
individuais homogêneos, coletivos ou difusos).

Por isso, já não cabe falar na existência ou não de con-
trole jurisdicional da valoração administrativa, mas tão somen-
te na existência de limites ao exercício desse controle, pois o
monopólio da jurisdição consubstancia o dever constitucional
de o Poder Judiciário verificar a conformação dos atos estatais
ao ordenamento jurídico, notadamente aos preceitos constitu-
cionais.



Esse entendimento conta com sólido magistério da ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal.l

REJEITO, pois, a alegação de carência de ação, pela im-
possibilidade de revisão judicial da atuação (omissão) da Admi-
nistração Pública.

No que diz respeito à questão da ilegitimidade passiva,
tenho que a matéria confunde-se com o próprio mérito, moti-
vo por que deixo para apreciá-la quando da análise do pedido
liminar.

PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova pressupõe, além da veros-
similhança das alegações, a hipossuficiência, compreendida
como a dificuldade na produção da prova pelo autor por não ter
acesso a determinados elementos e informações necessários à
demonstração dos fatos alegados.2

No caso desta Ação Civil Pública, no entanto, não se evi-
dencia a hipossuficiência a justificar a inversão do ônus proba-
tório, na medida em que os fatos alegados - utilização inade-
quada (acima do limite máximo previsto) de agrotóxico - não
demandam, para sua comprovação, de conhecimentos técnicos
que sejam de difícil acesso à parte autora.

Longe disso, tenho que os fatos da demanda são de fá-
cil constatação e demonstração pela parte autora; menciono,
a título de exemplo, o relatório da AGED (fls. 89/92), em que
ficou identificado o limite máximo de utilização de Glifosato, e
o resultado da operação de campo realizada pelo IBAMA (fls.
158/165), em que ficou constatada a incidência de aplicação
acima desse limite.

A esse propósito, releva notar que a inversão do ônus
da prova com base no princípio da precaução tem como pres-
suposto o desconhecimento dos riscos - ou da sua causa - oca-
sionados pelo empreendimento.3

Em outras palavras: constatada a existência de dúvi-
da acerca dos riscos - ou do que o originou - provocados pelo
empreendimento, não cabe ao autor da ação comprovar esses
riscos, mas à parte ré demonstrar a inofensividade da sua ativi-
dade empresarial.

Essa, contudo, não é a hipótese deste processo, uma vez
que são conhecidos os danos provocados pela aplicação irregu-
lar do herbicida.

Desnecessário, por ora, o deferimento do pedido de in-
versão do ônus da prova.

REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO
DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL

O deferimento da antecipação da tutela na forma pre-
tendida condi cio na-se ao preenchimento de alguns requisitos.

O primeiro desses requisitos - prova inequívoca condu-
cente à verossimilhança das alegações, consistente, em linhas
gerais, na aproximação entre os juízos de probabilidade (cog-
nição sumária) e de certeza (cognição exauriente) - está pre-
sente, ao menos a princípio, na medida em que parte da prova
documental produzida indica que os réus têm negligenciado o
dever de fiscalizar a utilização, armazenamento e descarte de
substância herbicida prejudicial ao meio ambiente - agrotóxico
de nome Glifosato.4

Com efeito, o relatório elaborado por analistas ambien-
tais do IBAMA sugere que a ausência de atuação fiscalizadora
tem resultado no uso descontrolado de agrotóxico Glifosato. Os
índices de aplicação na lavoura se encontram acima do nível
ideal (2 a 3 litros/hectare); há caso em que esse valor chega a
ser cinco vezes superior à medida máxima descrita na bula do
produto (Gráfico n. 1, fl. 164).

Ademais, em algumas fazendas sequer há licença am-
biental para o uso do herbicida (Apenso lI, fls. 05/10).

1 COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - PODERES DE INVESTIGAÇÃO (CF, ART. 58, P. 3°) - LlMITAÇÜES CONSTITUCIONAIS - LEGITIMIDADE DO CONTROLE
JURISDICIONAL - POSSIBILIDADE DE A CPI ORDENAR, POR AUTORIDADE PRÓPRIA. A QUEBRA DOS SIGILOS BANCÁRIO, FISCAL E TELEFÓNICO - NECESSI-
DADE DE FUNDAMENTAÇÃO DO ATO DELIBERATIVO - DELIBERAÇÃO DA CPI QUE, SEM FUNDAMENTAÇÃO, ORDENOU MEDIDAS DE RESTRIÇÃO A DIREITOS
- MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO. (. ..). O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO
OFENDE O PRINCIpIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. - A essência do postulado da divisão funcional do poder, além de derivar da necessidade de conter os excessos
dos órgãos que compõem o aparelho do Estado. representa o principio conservador das liberdades do cidadão e constitui o meio mais adequado para tornar efetivos e
reais os direitos e garantias proclamados pela Constituição. Esse principio. que tem assento no art. 2° da Carta Politica, não pode constituir e nem qualificar-se como um
inaceitável manto protetor de comportamentos abusivos e arbitrários. por parte de qualquer agente do Poder Público ou de qualquer instituição estatal. - O Poder Judiciário
quando intervém para assequrar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituicão desempenha de maneira plenamente
legitima. as atribuicões que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercicio da funcão jurisdicional. por isso mesmo. desde que pautado pelo res-
peito à Constituicão não transgride o principio da separa cão de poderes. Desse modo, não se revela licito afirmar, na hipótese de desvios juridico-constitucionais nas
quais incida uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que o exercicio da atividade de controle jurisdicional possa traduzir situação de ifegitima interferência na esfera de outro
Poder da República. O CONTROLE DO PODER CONSTITUI UMA EXIGÊNCIA DE ORDEM poLfTlcO JURIDICA ESSENCIAL AO REGIME DEMOCRÁ TlCO. - O sistema
constitucional brasifeiro, ao consagrar o principio da limitação de poderes, teve por objetivo instituir modelo destinado a impedir a formação de instáncias hegemónicas de
poder, no âmbito do Estado, em ordem a neutralizar, no plano politico-juridico, a possibifidade de dominação institucional de qualquer dos Poderes da República sobre os
demais órgãos da soberania nacional. Com a finalidade de obstar que o exercicio abusivo das prerrogativas estatais possa conduzir a práticas que transgridam o
regime das liberdades públicas e que sufoquem. pela opressão do poder. os direitos e garantias individuais atribuiu-se. ao Poder Judiciário. a funcão eminente
de controlar os excessos cometidos por qualquer das esferas governamentais inclusive aqueles praticados por Comissão Parlamentar de Inquérito, quando incidir em
abuso de poder ou em desvios inconstitucionais, no desempenho de sua competência investigatória. (...). (MS n. 23.452/RJ). Sem destaques no original.

2 "A doutrina mais moderna e as legislações novas têm compreendido bem a problemática que envolve a produção da prova que deve ser feita pelo autor que, por sua vez, não
tem acesso a elementos e informações que são de vital importância para a demonstração dos fatos que sustentam seu direito. Nessa linha de considerações está a inversão
do ônus da prova que se admite no CDC, em favor do consumidor. (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação
extravagante. 12.ed. São Paulo: RT, 2012, p. 729).

3 "Canotifho sintetiza com muita clareza as circunstâncias que ensejam dúvida sobre a iniqüidade de determinada ação e ensejam a transferência do ônus da prova para os
potenciais poluidores, por aplicação do principio da precaução: a) quando ainda não se verificaram quaisquer danos mas se receia que possam vir a ocorrer, diante da falta
de provas cientificas; b) quando os danos já ocorreram, mas não há conhecimento cientifico acerca da causa que está na sua origem; c) quando os danos ocorreram mas
não há provas cientificas sobre o nexo de causalidade entre a causa hipotética e os danos verificados. (SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. A inversão do ônus da
prova na reparação do dano ambiental difuso. IN: LEITE, Jose Rubens Morato; DANTAS, Marcelo Buzaglo (Coord.). Aspectos processuais do direito ambiental. 3.ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 29).

4 "O Glifosato (N-{fosfonometi/}glicina, C3H8N05P) é um herbicida sistêmico não seletivo (mata qualquer tipo de planta) desenvolvido para matar ervas, principalmente pere-
nes. O Glifosato é um aminofosfato análogo ao aminoácido natural glicina, portanto ocupa o lugar desta na sintese protéica. "Seu nome advém da contração das palavras
glicina+fosfato. "
"A atuação dos herbicidas se dá através do xifema da planta, após absorçâo pela raiz (herbicidas sistêmicos) ou pela absorção das folhas (herbicida de contato). Seu uso
pode ser pré-emergente (aplicado antes do plantio) ou pós-emergente (aplicado após a germinação)." (fi. 158).



Essa utilização imprudente do agrotóxico produz efei-
tos negativos que se estendem durante decurso de largo perío-
do de tempo. Nesse sentido, releva anotar que o herbicida pode
continuar presente em alimentos num período de até dois anos
após o contato com o produto e em solo por mais três anos, de-
pendendo do tipo de solo e clima (fi. 159).

Os autos de infração emitidos pelo IBAMA revelam ain-
da a falta de cuidado no descarte das embalagens do agrotóxico,
para as quais não é dada destinação ambientalmente adequada
(Quadro n. 4, fi. 163).

Some-se a isso a nota técnica do Ministério Público Fe-
deral (Nota Técnica n. 003/2011), que comporta conjunto de
informações do acentuado grau de prejudicialidade da utiliza-
ção desse produto, notadamente o elevado risco que represen-
ta ao ecossistema em que aplicado.!

A esse respeito, é inconcebível imaginar que, a despeito
de sua toxicidade ao ser human02, o produto químico seja lan-
çado desordenadamente mediante uso de aeronave, ampliando
o grau de exposição de pessoas ao produto disperso no ar.3.

Parece fora de dúvida, pois, que a utilização indevida
dessa substância - sem a competente fiscalização dos órgãos de
proteção do meio ambiente e de controle agrícola - vem com-
prometendo o equilíbrio e a qualidade de ecossistemas em vá-
rios municípios deste estado.

Sobreleva registrar que a ausência de atuação estatal
envolve órgãos e entidades de todas as esferas da Federação.
Nesse sentido, parece ser inegável a responsabilidade ambien-
tal da União, bem assim sua legitimidade para figurar no pólo
passivo desta ação.

Malgrado o caráter supletivo de sua atuação esteja es-
tabelecido em lei (Lei n. 7.802/89, art. 12), não se me afigura
possível a interpretação do comando legal em contraposição à
Constituição Federal - que esclarece ser competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios pro-
teger o meio ambiente e combater a poluição sob qualquer de
suas formas (CF, art. 23, VI).

Tanto é assim que, ao regulamentar a questão, o legisla-
dor estabeleceu rol de competências que interliga a responsa-
bilidade de várias entidades do Poder Público para controle do
uso e produção de agrotóxico, coleta e fiscalização, bem assim
descarte e destinação de embalagens em que contidos (Decreto
n. 4.074/02, art. 714).

Nesse contexto, parece desarrazoado concluir que,
diante da omissão de estados e municípios, fica também a
União isenta do dever de agir.

Aliás, esse é o entendimento consolidado pela jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça.5

Vê-se, portanto, que o risco de dano ao meio ambiente e
a outros interesses difusos é inconteste.

Aqui, destaco a possibilidade de exame do ato público
(comportamento administrativo - omissão do Poder Público),
tendo por fundamento o dever estatal de prestar tutela juris-
dicional diante da existência real ou potencial de lesão à esfera
jurídica de alguém (CF, art. 35, XXXV6).

É certo, pois, que não se trata de atribuir ao Poder Judi-
ciário a função de direcionamento e controle da atuação fiscali-
zadora do Poder Público (poder-dever de polícia ambiental dos
réus), mas da obrigação de, através da jurisdição, assegurar a
eficácia e a integridade dos direitos fundamentais (proteção ao
meio ambiente, à integridade física e à vida de um elevado nú-
mero de pessoas), comprometidos pela violação sistemática do
texto fundamental, decorrente do desinteresse do Poder Públi-
co no exercício do controle administrativo da atividade privada
- adequada fiscalização do uso e descarte de produto químico
que, inadvertidamente utilizado, representa grave fator de ris-
co à saúde e ao equilíbrio ecológico.

Por isso, é de todo pertinente o manejo de ação civil pú-
blica como instrumento adequado à proteção de direitos fun-
damentais, sobretudo por causa da alta significação ambiental
e segurança pública de tal atuação.

Já a urgência reside no comprovado risco de que a omis-
são do Poder Público objeto desta ação possa servir à conso-

1 "A periculosidade ambiental do glifosato emana dos critérios adotados pelo IBAMA que seguem os 'parâmetros de persistência, transporte, bioacumulaçâo e toxicidade a
organismos aquâticos, a microorganismos de solo e minhocas, a aves, abelhas e mamiferos'. Em função desses parâmetros, o produto GLlFOSATE foi enquadrado na clas-
se /I como muito perigoso, sendo as suas principais caracteristicas ambientais a de não sofrer degradação hidrolitica e fotolitica, ser altamente solúvel em água, altamente
tóxico para microorganismos de solo, muito tóxico para microcrustáceos e peixes e pouco tóxico quanto á toxicidade oral e dêrmica para mamiferos".

"Não obstante essas caracteristicas, que aparentemente sugerem ser o glifosato inócuo para a saúde humana, não nos permite associar os riscos ambientais aos riscos
á sobrevivência humana. Todos os riscos ambientais anteriormente citados, decorrentes do uso de glifosato, embora graves, podem ser considerados pequenos, quando
comparados ao maior problema ambiental já verificado: a redução da produção de oxigênio e o sério comprometimento do clima do planeta." (fi. 136)

2 "O efeito do Glifosato no organismo humano é cumulativo e a intensidade de intoxicação depende do tempo de contato com o produto. Os sintomas de intoxicação previstos
incluem irritações na pele e nos olhos, náuseas e tontura, edema pulmonar, queda de pressão sanguinea, alergias, dor abdominal, perda do liquido gastrointestinal, vômito,
desmaios, destruição de glóbulos vermelhos no sangue e danos no sistema renal." (fi. 159)

3 Apenso I, fi. 146.

4 Art. 71. A fiscalização dos agrotóxicos, seus componentes e afins é da competência:l- dos órgãos federais responsáveis pelos setores da agricultura, saúde e meio ambiente,
dentro de suas respectivas áreas de competência, quando se tratar de: a) estabelecimentos de produção, importação e exportação; b) produção, importação e exportação;
c) coleta de amostras para análise de controle ou de fiscalização; d) residuos de agrotóxicos e afins em produtos agricolas e de seus subprodutos; e e) quando se tratar
do uso de agrotóxicos e afins em tratamentos quarentenários e fitossanitários realizados no trânsito internacional de vegetais e suas partes; /I - dos órgãos estaduais e do
Distrito Federal responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, dentro de sua área de competência, ressalvadas competências especificas dos órgãos
federais desses mesmos setores, quando se tratar de: a) uso e consumo dos produtos agrotóxicos, seus componentes e afins na sua jurisdição; b) estabelecimentos de
comercialização, de armazenamento e de prestação de serviços; c) deVOlução e destinação adequada de embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins, de pro-
dutos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso; d) transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins, por qualquer via
ou meio, em sua jurisdição; e) coleta de amostras para análise de fiscalização; f) armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens vazias
e dos produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso; e g) residuos de agrotóxicos e afins em produtos agricolas e seus
subprodutos. Parágrafo único. Ressalvadas as proibições legais, as competências de que trata este artigo poderão ser delegadas pela União e pelos Estados.

5 ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. AGROTÓXICOS. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. LEI 7.802189. ART. 23 DA CF VALOR DA MULTA. 1. Em se cuidando de discussão
acerca de medida emergencial que visa controlar a contaminação causada por embalagens de agrotóxicos, o artigo 23 da Constituição Federal estabelece a competência
concorrente da União, Estados e Municipios. 2. Os diversos decretos regulamentadores da Lei 7.802189 cuidam das competências para fiscalizacão da matéri: no
plano infraconstitucional, não havendo como a União, ora recorrente, furtar-se a responder pela exigência emergencial para sustar a contaminacão aferida elo
magistrado de primeiro grau. 3. Ajurisprudência do STJ reconhece que é possivel estabelecer-se multa cominatória em liminar contra ente público, com o objetivo de evitar
dano á população. 4. Não se conhece de recurso especial quanto á ausência de especificação do destino da multa cominada, ante a falta de prequestionamento da matéria.
5. A análise da razoabilidade da matéria esbarra no enunciado da Súmula 7/STJ, mormente quando se discute dano ambiental sub judice há quase vinte anos e ainda na
fase instrutória. 6. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (RESP n. 541771/RS)

6 A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.



lidação de uma situação de gravíssima degradação ambiental
(continuidade do uso incorreto de substância agro tóxica), que
comporta perigo elevado ao ecossistema local e à saúde huma-
na.

De fato, os relatórios de fiscalização, os pareces e traba-
lhos científicos que acompanham a petição inicial e os apensos
desta ação civil pública consubstanciam a necessidade de se de-
terminar a antecipação parte dos efeitos da tutela jurisdicional
pleiteada como forma de assegurar a viabilidade da proteção
ambiental.

Observo, porém, que a determinação de obrigação de
não fazer consistente na vedação de concessão de novas licen-
ças ambientais ou tolerância de funcionamento de empreen-
dimentos agrícolas que façam uso de hebicidas se apresenta
como medida extrema e temerária nesse momento processual.

Ainda que se trate de medida possível quando da confir-
mação, pelos dados levantados pelos ór.gãos fiscalizadores, das
informações trazidas junto à petição inicial, ou mesmo diante
da insistência 'de tais órgãos em não proceder o respectivo de-
ver de fiscalização, entendo viável o desenvolvimento do em-
preendimento quando demonstrado, no licenciamento ambien-
tal a ser realizado, que o produtor vem utilizando o produto nos
limites idealmente estabelecidos.

Com tais considerações, DEFIRO o pedido de antecipa-
ção parcial dos efeitos da tutela jurisdicional para DETERMI-
NAR:

i) à União, à AGED e ao Estado do Maranhão, que
promovam, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), o levantamento das condições
das lavouras de soja e demais culturas agrícolas que
empreguem o herbicida Glifosato no Estado dO,Ma-
ranhão, realizando vistorias em todas elas e estudos
técnicos necessários a definição da contal~iína'çãó
do solo e em corpos hídricos afetados pelo lança-
mento do herbicida, com as medidas de correção
pertinente;

ii) à União e ao Estado do Maranhão, que realizem,
no mesmo prazo e sob pena de incidência da mesma
multa diária do item anterior, análise de resíduos de
Glifosato nos produtos'de origem vegetal, a fim de
monitorar a presença excessiva do referido agrotó-
xico;

iH) ao Estado do Maranhão, que no procedimento de
concessão de novas licenças ambientais, ou reno-
vação das anteriormente concedidas aos empre-
endimentos agrícolas que façam uso do herbicida
Glifosato, observe as seguintes condicionantes/
requisitos:

a. constatação da utilização do Glifosato nas lavou-
ras anteriores dentro dos limites ideais (até 2 a
3 l/ha), de forma a inexistir impactos acentuada-
mente negativos ao meio ambiente (em especial
ao solo e recursos hídricos);

b. demonstração de correto descarte das embala-
gens utilizadas, conforme dispõe as normas le-
gais sobre o tema;

c. vedação da utilização do uso de aeronaves na
aplicação do Glifosato.

A inobservância dessas condições implicará a apli-
cação de MULTA ao Estado do Maranhão. no valor de R$
100,000.00 (cem mil reais) para cada licença ambiental ir-
regularmente concedida, sem prejuízo do exercício do poder-
-dever de fiscalização pelos demais órgãos de proteção do meio
ambiente.

iv) à União e ao Estado do Maranhão, que não ad-
mita o uso de aeronaves para aplicação de her-
bicida Glifosato, inclusive adotando medidas de
fiscalização e controle pertinentes pelo Minis-
tério da Agricultura e Pecuária e comunicando
à situação à Agência Nacional de Aviação Civil
- ANAC (após levantamento da situação), para
adoção de eventuais providências de controle
sobre a aviação.

As multas fixadas não impedem a adoção das medidas
indispensáveis a garantir o cumprimento desta decisão (busca
e apreensão, prisão e remoção de pessoas e coisas, impedimen-
to de atividades nocivas, indisponibilidade de bens), se neces-
sário, com requisição de força policial.

DEVERÁ a Secretaria da 8ª Vara providenciar o encami-
nhamento de ofícios com cópia desta decisão ao Diretor Geral
da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão _
AGED/MA, ao Secretário do Estado do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável, à Superintendência Federal de Agricul-
tura no Maranhão - SFA/MA e à representação, neste estado, da
Agencia Nacional de Aviação Civil- ANAC.

FACULTO ao IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis manifestar-se so-
bre eventual interesse em integrar a relação processual (Lei
7.347/85, art. 5º, p. 2º).

Citem-se e intimem-se.
Em 24.07.2013.

CAIO CASTAGINE MARINHO
juiz Federal Substituto



CÂNDIDO RIBEIRO
Desembargador Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL

HABEAS CORPUS Nº 2006.01.00.043351-1 -
MATO GROSSO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO
RIBEIRO: José Carlos Dias, Theodoro Neto Filho e Francisco Pe-
reira de Queiroz, advogados, impetram ordem de habeas corpus
em favor de Jean Paul Paladino e joseph Lepore, contra ato do
MM. juiz Federal da Vara Única de Sinop/MT que indeferiu a
restituição dos passaportes dos pacientes, mantendo a restri-
ção que os impede de retornar ao seu país de origem.

joseph Lepore e Jean Paul Paladino são, respecti-
vamente, piloto e co-piloto do jato Legacy 600 que, no último
dia 29 de setembro, envolveu-se em trágico acidente aéreo com
o avião Boeing 737-800 da companhia Gol Transportes Aéreos
que caiu no Estado de Mato Grosso, resultando na morte de to-
dos os seus passageiros.

Informam que o Ministério Público Federal ajuizou
ação cautelar requerendo, dentre outras providências, que os
pacientes fossem "proibidos de sair do território nacional sem
autorização expressa desse juízo" e que fossem retidos seus pas-
saportes, o que restou deferido pela autoridade coatora.

Alegam que a apuração de causas e responsabilidades
em desastres aéreos é complexa e lenta, sendo que somente
após análises técnicas das caixas pretas das aeronaves, das
gravações de diálogos entre pilotos e controladores de vôo, dos
equipamentos de radar e de comunicação das aeronaves e dos
centros de controle de tráfego aéreo será possível obter um
diagnóstico confiável sobre as razões do acidente e que, trans-
corridos um mês e meio do fato, à data da impetração, as provas
técnicas e testemunhais já colhidas no processo investigatório
e veiculadas pela imprensa indicam que se há crime a ser apu-
rado no episódio, a hipótese seria de homicídio culposo. Diante
disso, afirmam que não há legitimidade para cercear a liberda-
de de ir e vir no curso do processo investigatório posto que os
pacientes já prestaram três depoimentos. Acrescentam que a
presunção é de inocência tanto para os pilotos quanto para os
demais profissionais do serviço de controle de tráfego aéreo.

Sustentam que a manutenção da medida é ilegal por fe-
rir o princípio da igualdade, veiculado no art. 5º, XV,da Consti-
tuição Federal, que alcança inclusive os estrangeiros que estão
em trânsito pelo país; que no plano internacional a Convenção
Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa
Rica - art. 1º, I) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(art. 2º, I) impõem aos Estados o dever de respeitar os direitos
de todos, sem distinção de nacionalidade, além da primeira ga-
rantir o direito à liberdade pessoal (art. 7º) e a segunda o de

~t~.~.

circulação e residência (art. 22).
Afirmam que a retenção forçada de estrangeiros no país

se assemelha à prisão processual, inadmissível em hipóteses
de homicídio culposo e, tratando-se de investigação complexa,
há de ser observado o critério da razoabilidade na restrição de
direitos, bem como que a jurisprudência tem afirmado que a
nacionalidade não pode, por si só, motivar restrição a direito de
ir e vir de estrangeiro em trânsito no país.

Alegam que o motivo da retenção dos documentos é
a nacionalidade e a ausência de vínculos dos pacientes com o
país, o que não é o bastante para cercear o direito de ir e vir
de cidadão estrangeiro, sendo que, ao contrário do que afirma
o MM. juiz Federal impetrado, os impetrantes não pretendem
que os controladores de vôo também tenham sua liberdade cer-
ceada ao requerer tratamento isonômico entre eles e os pacien-
tes, mas que lhes seja reconhecido o direito à liberdade como
foi feito com estes últimos.

Aduzem que os pacientes já prestaram longos depoi-
mentos às autoridades militares na Base do Cachimbo, à Po-
lícia Civil de Mato Grosso em Cuiabá e aos investigadores da
Aeronáutica no Rio de janeiro, local em que foram submetidos
a exames médicos, sendo que suas explicações para os fatos são
de pleno conhecimento das autoridades, e que apesar de se co-
locarem à disposição da justiça e estarem no aguardo da convo-
cação para prestar depoimento perante a Polícia Federal, as in-
vestigações estão paralisadas, consoante declaração do Delega-
do Federal à imprensa, que noticiou inclusive a prorrogação de
prazo para conclusão do inquérito por mais 90 (noventa) dias.

Alegam que os pacientes estão longe de suas famílias
há quase dois meses; que seu futuro profissional como pilotos
internacionais depende em grande parte do encerramento das
investigações; que têm endereço fixo e trabalham nos Estados
Unidos onde estarão à disposição das autoridades brasileiras
para prestar novos esclarecimentos para a elucidação das cau-
sas do acidente; que o Acordo de Assistência judiciária em Ma-
téria Penal entre os Governos do Brasil e dos Estados Unidos da
América, promulgado pelo Decreto nº 3.810, de 02/05/01, es-
tabelece, para os dois países, regras de cooperação obrigatória
em inquéritos e processos criminais; e, por fim, que as provas já
produzidas não indicam ocorrência de atos intencionais pelos
profissionais, pilotos ou controladores envolvidos no acidente,
muito menos atos de violência previstos na "Convenção para a
Repressão aos Atos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Ci-
vil", invocada para legitimar a decisão que determinou a apre-
ensão dos passaportes.

Requereram o deferimento da liminar, com a restituição
dos passaportes dos pacientes, e, no mérito, sua confirmação,
para que lhes seja permitido o retorno aos Estados Unidos da
América.



Solicitei informações (fls. 272), prestadas a fls. 275/276
(originais fls. 292/293 e docs. 294/299) esclarecendo que a
decisão foi fundamentada no Decreto Legislativo nº 33/72 e
Decreto 72.383/73, art. 6º (Convenção para a Repressão aos
Atos Ilícitos contra a segurança da Aviação Civil), "cujo texto de-
termina medidas por parte do Estado-juiz no sentido de garantir
a presença dos supostos criminosos no País onde teve desfecho o
acidente aéreo" (fls. 275).

Indeferi a liminar em decisão de fls. 284/287.
O Ministério Público Federal, em parecer de lavra dos

Procuradores Regionais da República Ora. Adriana Costa Bro-
ckes e Dr. Marcelo Antônio Ceará Serra Azul, opinam pela de-
negação da ordem, ao fundamento de que na hipótese "não há
prisão, mas mero gravame ao direito dos impetrantes de ir para
o exterior enquanto não ficar completamente esclarecida a ques-
tão acerca de suas responsabilidades por crime apenado com re-
c1usão..." (fls. 302/313).

É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CÂNDIDO

RIBEIRO (Relator):- A decisão impugnada neste writ, que
impôs aos pacientes estrangeiros a permanência no Brasil e o
recolhimento dos seus passaportes, se fez sustentar no Decreto
nº 72.383/73, que promulgou a Convenção para a Repressão
aos Atos Ilícitos contra a Segurança na Aviação Civil, cujo art.
6º dispõe, verbis:

"Art. 6º 1 - Todo Estado contratante em cujo
o território o criminoso ou o suposto criminoso se en-
contrar presente, se considerar que as circunstâncias
o justificam, procederá à sua detenção ou tomará ou-
tras medidas para garantir a sua presença. A deten-
ção e as outras medidas serão conformes à lei do re-
ferido Estado e somente terão a duração necessária à
instauração de um processo penal ou de extradição".

Sendo esta, pois, a situação dos pacientes ora sob inves-
tigação resta saber: a constricção determinada tem amparo na
Constituição vigente e na Lei Processual Penal.

Para elucidação de tal dúvida, o primeiro passo será o
exame do que dispõe o art. 5º, XV,da constituição de 1988, que
diz:

"Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se ao
brasileiro e aos estrangeiros residentes no País a in-
violabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguin-
tes: (EC.nº 45/2004).

XV - é livre a locomoção no território nacio-
nal em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair
com seus bens;"

Da transcrição acima, em que pese a menção a estran-
geiros residentes no País, dúvidas não restam que o tal coman-
do, também, alcança os alienígenas turistas ou que estejam a
trabalho no território brasileiro, como parece ser a hipótese
dos autos.

Assim, cabe analisar se a Lei Processual Penal. no capí-
tulo relativo às prisões provisórias ou às medidas cautelares
(assecuratórias), chancelaria a decisão do MM. Juiz Federal coa-
tor, que embora não tenha decretado formalmente a prisão dos

pacientes, restringiu-lhes a liberdade de locomoção.
Com efeito, ainda que tais medidas assecuratórias se

destinem a assegurar os direitos dos ofendidos, estas se en-
contram exaustivamente elencadas nos art. 125 e seguintes do
CPP, sendo certo, pois, que a limitação a que estão submetidos
os pilotos estrangeiros diz respeito à liberdade de ir e vir, eis
que impedidos estão de deixar o País.

Sob esse aspecto, portanto, deve ser examinada a restri-
ção impugnada, inclusive porque o dispositivo aplicado (art. 6º
do Decreto nº 72.383/73) permite a detenção dos investigados,
bem como outras medidas, desde que previstas no ordenamen-
to pátrio.

Assim é que, cuidando-se de restrição à liberdade, de-
verão ser levadas em conta as increpações formuladas contra
os pacientes, de modo a verificar se a Lei Processual Penal res-
paldaria a limitação determinada ou mesmo a detenção antes
aludida.

Isso, em virtude da prisão provisória ser admitida ape-
nas excepcionalmente, nos termos dos arts. 311 e 312 do CPP,
atendidos os seus pressupostos e fundamentos, restringido o
alcance, no entanto, a teor do art. 313 do mesmo diploma, aos
delitos punidos com reclusão; com detenção, se o indiciado é
vadio ou ostenta dúvida sobre sua identidade; e com relação ao
réu que tiver sido condenado por outro crime doloso.

In casu, em que pese a gravidade do acidente e a própria
dimensão da tragédia, o tipo penal a que aludiu o Dr. Procura-
dor da República no Mato Grosso, art. 261, caput, ou mesmo o
seu !:i 1º, do Código Penal. exige o dolo, ou seja, a vontade deli-
berada na conduta de expor a perigo aeronave ou praticar ato
almejando impedir ou dificultar a navegação, posto que o bem
jurídico a ser protegido é a própria incolumidade pública.

O próprio tipo do !:i 1º, relativo à figura qualificada pelo
resultado, exige o dolo antecedente, ainda que admita a culpa
em razão do resultado previsível.

No entanto, o próprio representante do Parquet afirma,
em sua pretensão cautelar, que o desenrolar das investigações
caminham para conclusão de ter ocorrido ilícito de natureza
culposa, consoante se vê às fls. 24 verbis:

"... A chance de ter ocorrido falha humana
ganhou vulto e, com ela, tornou-se mais factível a hi-
pótese de o acidente ter sido causado por culpa dos
pilotos do jato Legacy ..."

Essa conclusão, aliás, não distoa do que vem sendo an-
tecipado pela imprensa acerca do trabalho de apuração realiza-
do pela autoridade policial, que em nenhum momento acenou
quanto à possibilidade de ocorrência de crime doloso, estando
circunscrita nos limites da culpa a eventual infração cometida
(vide Correio Braziliense, ed. 05/12/06, p. 11).

Talvez tenha sido essa a compreensão do MM. Juiz Fede-
ral, ora coator, posto que sequer admite ter emitido ordem de
prisão contra os pacientes, embora haja defendido a necessida-
de de limitar a liberdade de locomoção dos mesmos.

Posta nestes termos a questão, tenho que a restrição à
liberdade dos pilotos estrangeiros não se ampara em quaisquer
dispositivos da Lei Processual Penal, sendo certo afirmar que
o art. 6º do Decreto nº 72.383/73 ao admitir a detenção dos
eventuais infratores submete, tal hipótese, à devida previsão
no ordenamento jurídico do respectivo Estado, situação essa,
como se viu, não albergada pela Lei Processual Penal brasileira,
no caso concreto. Assim, ainda que inexista cárcere, o fato é que
estão submetidos a indevido e ilegal constrangimento, que lhes
impede o exercício da liberdade de ir e vir. Nesse ponto, com a
devida vênia, sem razão o Dr. Procurador da República quan-



do, à guisa de defender a plausibilidade dessa meia custódia a
que submetidos os pilotos americanos, postula a aplicação do
princípio da proporcionalidade no Direito Processual Penal, em
inusitado confronto ao que dispõe o princípio da reserva legal
ou legalidade estrita.

Ainda que compreensível a preocupação exposta pelo
MM. Juiz Federal impetrado, quanto ao interesse da constric-
ção para própria apuração dos fatos, a medida imposta viola
ilegalmente a liberdade de locomoção dos pacientes, seja em
virtude da natureza do delito de que são acusados não permi-
tir a custódia cautelar; seja pela justificativa de que tal limita-
ção se ampara em face da condição de estrangeiros, se estão
a demonstrar que possuem família e trabalho regular, estando
há mais de 60 (sessenta) dias retidos, sem que tenham sequer
prestado depoimento à autoridade policial federal e/ou indicia-
dos em inquérito.

Por derradeiro, esclareça-se que o acordo de assistência
judiciária em matéria penal firmado entre o Brasil e os E.U.A.
permite apoio durante a tramitação do inquérito e eventual
ação penal, sendo desarrazoada a manutenção dos pacientes
no confinamento que lhes foi imposto.

Por tais motivos, aplicável se apresenta a regra do art.
647 do CPP, razão pela qual concedo em parte a ordem de habe-
as corpus impetrada, para determinar à autoridade coatora que
proceda a restituição dos passaportes dos pacientes, no prazo
de 72 (setenta e duas) horas, tempo que reputo suficiente para
que a autoridade policial colha seus depoimentos, se necessá-
rio, mediante assinatura de termo de comparecimento a todos
os atos de investigação e do eventual processo.

É como voto.

-------



CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ANGELO
juíza Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO
4ªVARA

Processo n.: 2009.37.00.0000437-8

Classe 3100 - EXECUÇÃOFISCAL/
FAZENDA NACIONAL

Excipiente ODILON LINS RODRIGUES

Excepta FAZENDA NACIONAL

SENTENÇA tipo A

1- RELATÓRIO

ODILON LINS RODRIGUES opôs objeção de pré-execu-
tividade - fls. 46/50 - em face da execução fiscal ajuizada pela
FAZENDA NACIONAL, alegando PRESCRIÇÃO E AUSÊNCIA DE
DOMININIALIDADE da União sobre o imóvel no qual incide a
cobrança em foco.

Resposta da Fazenda Nacional a fls. 47/63, insurgindo-
-se quanto à pretensão.

É o relatório. Decido.

11 - FUNDAMENTAÇÃO

Está pacificada na jurisprudência a possibilidade de se
discutir no interior do processo executivo, independentemente
da garantia do juÍzo, questões que, a princípio, poderiam ser
conhecidas de oficio pelo juÍzo, como a admissibilidade da ação
executiva, vícios processuais ou ausência dos pressupostos de
constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
além de decadência e prescrição.

Outras questões extintivas ou modificativas do direito
também podem ser conhecidas, contudo é necessário que este-
jam claras e demonstradas de plano pelo excipiente, não com-
portando dilação probatória.

1. PRESCRIÇÃO

Conforme CDAde fls. 05/17, os fatos geradores dos débi-
tos ocorreram nos anos de 2002 a 2007 e os lançamentos ocor-
reram em 27/02/2004 a 25/06/2008. A ação foi ajuizada em
21.01.2009, antes do prazo prescricional de cinco anos previs-
to no artigo art. 47 da Lei n. 9.636/98 (REsp 1133696/PE, ReI.
Ministro LUIZ FUX, Primeira Seção, julgado em 13/12/2010,
DJe de 17/12/2010).

Rejeita-se a prejudicial de prescrição.

2. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 46/2005

A Emenda Constitucional n. 46, de 05 de maio de 2005,
assim inovou:

Art. 12. O inciso IV do art. 20 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação: Art.
20. IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítro-
fes com outros países; as praias marítimas; as ilhas
oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que
contenham a sede de Municípios, exceto aquelas
áreas afetadas ao serviço público e a unidade am-
bientaI federal, e as referidas no art. 26, 11". O artigo
20 da Constituição Federal trata, por sua vez, dos
bens da União.

Assim, segundo a Emenda Constitucional n. 46/2005, à
exceção dos imóveis destinados ao serviço público federal e a
unidade ambiental federal, não são mais considerados bens da
União os imóveis localizados em ilha costeira que seja sede de
Município, como é o caso de São Luís.

Segundo entendimento consolidado no âmbito do Eg.
TRF da 1ª Região, após a edição da EC n. 46/2005, não pode
mais a União ostentar qualquer pretensão de domínio das áreas
contidas em ilhas costeiras ou oceânicas, sedes de municípios,
vez que "a mera circunstância - como no caso - de a ilha cos-
teira ou oceânica ser "sede de Município" já altera a proprie-
dade das áreas nelas contidas, reputando-se - em presunção
absoluta - pertencerem à municipalidade, ou, quando o caso,
a terceiros," (PRECEDENTE: AC 2007J4.00.033470-0/DF, ReI.
Desembargador Federal Luciano Tolentino Amaral, Sétima
Turma, e-DJFl de 17/07/2009, p. 321):

EMBARGOS Â EXECUÇÃOFISCAL - PROPRIE-
DADE DE ILHAS OCEÂNICAS E COSTEIRAS - EC N.
46/2005, QUE ALTEROU OART. 20, IV, DA CF/1988
- TAXA DE OCUPAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL. 1. Des-
de MAl 2005 não há mais qualquer discussão: a
mera circunstância - como no caso - de a ilha cos-
teira ou oceânica ser "sede de Município" já altera a
propriedade das áreas nelas contidas, reputando-se
- em presunção absoluta - pertenceram à municipa-
lidade, ou, quando o caso, a terceiros. Da simples lei-
tura do dispositivo já se vislumbra que a Ilha de São
Luís, por ser sede do Município do mesmo nome,
está excluída dos bens da União, ali especificados.
2. Não há como prosperar o argumento de que a
atual Constituição atribuiu a propriedade das ilhas
costeiras somente à União, vez que coexiste o do-



mínio entre os entes públicos e os particulares (art.
26,11, da CF/1988).3. A cadeia dominial da proprie-
dade em questão está devidamente demonstrada a
contar de 14 MAR 1940. É o que certificam os do-
cumentos de ff. 100 a 109-v. 4. Apelação e remessa
oficial não providas. 5. Peças liberadas pelo relator,
em 06/07/2009, para publicação de acórdão. (AC
0033328-91.2007.4.01.3400/ DF, ReI. DESEMBAR-
GADOR FEDERAL LUCIANO TOLENTINO AMARAL,
SÉTIMA TURMA, e-DJF1 p.321 de 17/07/2009).

Logo, são indevidos os débitos dos anos de 2005, 2006 e
2007, por serem posteriores à Emenda n. 46/2005.

Não há que se falar em direito adquirido da União sobre
o imóvel, tendo em vista que o artigo 5º da Constituição Fede-
ral de 1988, acobertado como cláusula pétrea, garante apenas
direitos individuais e não direitos de entes públicos.

3. O IMÓVEL NÃO É TERRENO DE MARINHA

Continuam na propriedade da União os terrenos de ma-
rinha, conforme previsão expressa do art. 20, VII, da CF/88.

Examinando o documento de fls.69, constata-se a infor-
mação que o imóvel taxado, localizado na Avenida dos Holan-
deses, lote 24, quadra 32, Quintas do Calhau, está cadastrado
como "Nacional Interior", o que afasta qualquer enquadramen-
to como terreno de marinha. Assim, forçoso é reconhecer que,
por força da citada Emenda n. 46, o imóvel em questão ficou
isento da cobrança de taxa de ocupação a partir do ano de 2005,
mais precisamente a partir de 05.05.2005.

Assim, em tese, após a EC n. 46/2005, remanesceriam
somente os débitos de 2002 a 2004. Ocorre que consta a fls. 44
que o imóvel se encontra na Gleba Rio Anil. Assim, passa-se a
examinar a legitimidade da propriedade da União sobre a Gleba
Rio Anil.

4. GLEBA RIO ANIL. IMPOSSIBILIDADE
DE INSTITUIÇÃO DA DOMINIALlDADE DA UNIÃO

POR ATO INFRACONSTITUCIONAL

Verifico dos autos que os débitos se referem à taxa de
ocupação dos anos de 2002 a 2007 referente ao imóvellocali-
zado na Avenida Castelo Branco, s/nº, Quadra 11, Lote 02, São
Francisco.

A Fazenda Nacional alega que o imóvel em questão con-
tinuaria pertencendo à União por estar contido na Gleba Rio
Anil, que lhe pertence, e, por conta do artigo 20, I, da Constitui-
ção Federal, continuaria a pertencer mesmo após a Emenda n.
46/2005.

Para a Fazenda Nacional, por força do Decreto Presiden-
cial n. 66.227, de 1970, autorizado pelo Decreto-Lei n. 178, de
16.02.1967, a União teria apenas cedido, sob o regime de afo-
ramento, a área da Gleba Rio Anil ao Estado do Maranhão, para
que este implementasse o plano de desenvolvimento urbanísti-
co da área metropolitana desta Capital.

Dois anos depois, através do Decreto Presidencial n.
71.206/72, teria autorizado o Estado a ceder ao Município de
São Luís referida Gleba, para que este viabilizasse o implemen-
to da citada cessão.

Com efeito, nos termos do artigo 1º do DL n. 178, de
16.02.1967, é possível constatar que o Presidente da República
detinha autorização para, mediante decreto presidencial, ceder
imóveis pertencentes à União a outros entes, como Estados,
Municípios, entidades educacionais etc.:

Art. 1º Por ato do Govêrno e a seu critério,
poderão ser cedidas, gratuitamente, ou em condi-
ções especiais, sob qualquer dos regimes previstos
no Decreto-lei nº 9.760, de 5 9-1946, imóveis da
União, aos Estados, aos Municípios, a entidades edu-
cacionais, culturais ou de finalidades sociais, e, em
se tratando de aproveitamento econômico de inte-
rêsse nacional que mereça tal favor, a pessoa física
ou jurídica.

Parágrafo único - A cessão se fará autorizada
por decreto do Presidente da República e se forma-
lizará mediante termo ou contrato, do qual expres-
samente constarão as condições estabelecidas e tor-
nar-se-á nula, independentemente de ato especial se
ao imóvel, no todo ou em parte, fôr dada aplicação
em divergência com o previsto no decreto autoriza-
tivo e conseqüente têrmo ou contrato.

Ocorre que um dos pressupostos para cessão é que o
imóvel pertencesse à União.

Entendo que os decretos presidenciais n. 66.227/70 e
71.206/72 são ilegítimos, pois, segundo o texto constitucional
vigente à época, a Gleba Rio Anil não pertencia à União pelos
seguintes motivos:

a) está situada em área urbana municipal (município de
São Luis);

b) segundo o histórico de todos os textos constitucio-
nais, antes de 1988 as terras situadas em ilhas costeiras não
pertenciam à União;

c) as terras devolutas, por sua vez, sempre pertenceram
ao Estado, exceto a porção de terras devolutas indispensável
à defesa das fronteiras, às fortificações, construções militares
e estradas de ferro (Constituição de 1946), aquelas terras de-
volutas indispensáveis à defesa nacional ou essencial ao seu
desenvolvimento econômico (1967) ou - as terras devolutas
indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e cons-
truções militares, das vias federais de comunicação e à preser-
vação ambiental, definidas em lei (1988);

d) a Constituição de 1937 incluía as ilhas fluviais e la-
custres como bens da União somente quando estivessem locali-
zadas nas zonas fronteiriças:

Art. 36 - São do domínio federal:
a) os bens que pertencerem à União nos termos

das leis atualmente em vigor;
b) os lagos e quaisquer correntes em terrenos do

seu domínio ou que banhem mais de um Estado,
sirvam de limites com outros países ou se esten-
dam a territórios estrangeiros;

c) as ilhas fluviais e lacustres nas zonas frontei-
riças. (grifei)

e) O Decreto-Lei n. 9.760, de 05.09.1946, foi o primeiro
a instituir que as "ilhas situadas nos mares territoriais ou não"
pertenceriam à União, mas o próprio texto do referido decre-
to-lei, por não ter caráter expropria tório, fez a ressalva sobre
"as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer
motivo legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios e
particulares." Ou seja, a primeira norma infraconstitucional a
estabelecer a propriedade da União sobre as ilhas marítimas
ressalvou aquelas que pertenciam ao Estado, ao Município e a
particulares. Aliás, mesmo sem a ressalva, não poderia alterar
propriedade de Estado Membro e, muito menos, revogar direi-
tos adquiridos, pois não se tratava de norma constitucional.

Art. 1º Incluem-se entre os bens imóveis da União:
a) os terrenos de marinha e seus acrescidos;



b) os terrenos marginais dos rios navegáveis, em
Territórios Federais, se, por qualquer título legí-
timo, não pertencerem a particular;

c) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes
situadas na faixa da fronteira do território nacio-
nal e nas zonas onde se faça sentir a influência
das marés;

d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou
não, se por qualquer título legítimo não per-
tencerem aos Estados, Municípios ou parti-
culares;

e) a porção de terras devolutas que fôr indispen-
sável para a defesa da fronteira, fortificações,
construções militares e estradas de ferro fede-
rais;

t) as terras devolutas situadas nos Territórios Fe-
derais;

g) as estradas de ferro, instalações portuárias, te-
légrafos, telefones, fábricas oficinas e fazendas
nacionais;

h) os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e
das colônias militares, que não tenham passado,
legalmente, para o domínio dos Estados, Municí-
pios ou particulares;

i) os arsenais com todo o material de marinha,
exército e aviação, as fortalezas, fortificações e
construções militares, bem como os terrenos ad-
jacentes, reservados por ato imperial;

j) os que foram do domínio da Coroa;
k) os bens perdidos pelo criminoso condenado por

sentença proferida em processo judiciário fede-
ral;

I) os que tenham sido a algum título, ou em virtude
de lei, incorporados ao seu patrimônio.

t) A Constituição Federal de 1946, promulgada em
18.09.1946, não recepcionou o Decreto-Lei n. 9.760/46 quanto
às ilhas marítimas como de propriedade da União, mas somente
as ilhas fluviais e lacustres:

Art. 34 - incluem-se entre os bens da União:
I - os lagos e quaisquer correntes de água

em terrenos do seu domínio ou que banhem mais
de um Estado, sirvam de limite com outros países
ou se estendam a território estrangeiro, e bem assim
as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com
outros países;

II - a porção de terras devolutas indispensá-
vel à defesa das fronteiras, às fortificações, constru-
ções militares e estradas de ferro.

g) A Constituição de 1967 e a Emenda de 1969 atribuiu
à União a propriedade das terras situadas em "ilhas oceânicas",
mas não fez referência às "ilhas costeiras":

Art 4º - Incluem-se entre os bens da União:
I - a porção de terras devolutas indispensá-

vel à defesa nacional ou essencial ao seu desenvolvi-
mento econômico;

11- os lagos e quaisquer correntes de água
em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais
de um Estado, que sirvam de limite com outros paí-
ses ou se estendam a território estrangeiro, as ilhas
oceânicas, assim como as ilhas fluviais e lacus-
tres nas zonas limítrofes com outros países;

III - a plataforma submarina;
IV - as terras ocupadas pelos silvícolas;

V - os que atualmente lhe pertencem.

Neste sentido, a decisão do Ministro Rezek em 1986
sepultou todas as dúvidas quanto à extensão do termo "ilhas
oceânicas", ao esclarecer que a União não era proprietária das
ilhas costeiras:

ILHAS OCEANICAS. C.F., ART-4.-II. HÁ DE
SER ENTENDIDA ESTA EXPRESSA0 EM SEU SEN-
TIDO TECNICO E ESTRITO, VISTO QUE O CONSTI-
TUINTE DE 1967 POR CERTO NÃO PRETENDEU
INSCREVER, ABRUPTAMENTE, NO DOMÍNIO DA
UNIÃO, BENS SITUADOS EM CENTROS URBANOS,
NAS ILHAS LITORANEAS, E INTEGRANTES DO PA-
TRIMÔNIO DE ESTADOS, MUNICÍPIOS E PARTICU-
LARES. MÉRITO DA SENTENÇA SINGULAR E DO
ACÓRDÃO DO T.F.R. HIPÓTESE DE NÃO-CONHECI-
MENTO DORECURSO EXTRAORDINÁRIO DAUNIÃO.
(RE 101037, Relator(a): Min. FRANCISCO REZEK,
Tribunal Pleno, julgado em 06/03/1985, DJ 19-04-
1985 PP-05457 EMENT VOL-01374-02 PP-00283
RTJ VOL-00113-03 PP-01279)

h) somente com a Carta Constitucional de 1988 é que
se estendeu a propriedade da União às ilhas costeiras. Ocorre
que o texto já excluía as áreas afetas ao artigo 26, I!. Esse dispo-
sitivo dispunha que pertencem aos Estados as áreas, nas ilhas
oceânicas e costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas
aquelas sob domínio da União, Municípios ou terceiros:

Art. 20. São bens da União:
I - os que atualmente lhe pertencem e os que

lhe vierem a ser atribuídos;
II - as terras devolutas indispensáveis à de-

fesa das fronteiras, das fortificações e construções
militares, das vias federais de comunicação e à pre-
servação ambiental, definidas em lei;

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de
água em terrenos de seu domínio, ou que banhem
mais de um Estado, sirvam de limites com outros pa-
íses, ou se estendam a território estrangeiro ou dele
provenham, bem como os terrenos marginais e as
praias fluviais;

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas li-
mítrofes com outros países; as praias marítimas; as
ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas. destas.
as áreas referjdas no art. 26.11'

V - os recursos naturais da plataforma conti-
nental e da zona econômica exclusiva;

VI - o mar territorial;
VII - os terrenos de marinha e seus acresci-

dos;
VIII - os potenciais de energia hidráulica;
IX - os recursos minerais, inclusive os do

subsolo;
X - as cavidades naturais subterrâneas e os

sítios arqueológicos e pré-históricos;
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pe-

los índios.
S 1º - É assegurada, nos termos da lei, aos

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem
como a órgãos da administração direta da União,
participação no resultado da exploração de petró-
leo ou gás natural, de recursos hídricos para fins
de geração de energia elétrica e de outros recursos
minerais no respectivo território, plataforma conti-



nenta!, mar territorial ou zona econômica exclusiva,
ou compensação financeira por essa exploração.

9 2º - A faixa de até cento e cinqüenta qui-
lômetros de largura, ao longo das fronteiras terres-
tres, designada como faixa de fronteira, é considera-
da fundamental para defesa do território nacional,
e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei

Isso significa que o Constituinte de 1988, pela primeira
vez, incluiu as ilhas costeiras como bens da União. Poderia se
concluir que a partir de 1988 todos os imóveis da ilha de São
Luís, independente de sua titularidade anterior, pertenceriam
à União, mas não foi o que ocorreu, pois o próprio texto consti-
tucional fez a ressalva de que estariam excluídas as áreas que
estivessem sob o domínio do Estado, do Município ou de ter-
ceiros, quando excepcionou, no inciso V, as terras descritas no
artigo 26, 11:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Esta-
dos:

I - as águas superficiais ou subterrâneas,
fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas,
neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras
da União;

II - as áreas, nas ilhas oceânicas e cos-
teiras, que estiverem no seu domínio, excluídas
aquelas sob domínio da União, Municípios ou ter-
ceiros;

III - as ilhas fluviais e lacustres não perten-
centes à União;

IV - as terras devolutas não compreendidas
entre as da União

i) a partir da Emenda Constitucional n. 46/2005 houve
alteração do artigo 20, V, excluindo-se dos bens da União as áre-
as de ilhas costeiras que contenham sede de município, exceto
as áreas afetas ao serviço público e a unidade ambiental federal
e as do artigo 26, lI, da CF:

IV - as ilhas fluviais e lacustres nas zonas li-
mítrofes com outros países; as praias marítimas; as
ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as
que contenham a sede de Municípios, exceto aque-
las áreas afetadas ao serviço público e a unidade am-
biental federal, e as referidas no art. 26, lI;(Redação
dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005)

CONCLUSÃO

Assim, faz-se o seguinte questionamento: se as ilhas
costeiras não pertenciam à União em 1967, como um De-
creto Presidencial de 1970 poderia ceder ao Estado e ao
Município a Gleba Rio Anil, situada em ilha costeira?

Como a Gleba Rio Anil estava situada em uma ilha cos-
teira (e não oceânica), as terras devolutas acaso existentes per-
tenceriam ao Estado, pois não estava destinada à defesa ou zona
de fronteira, e ainda se encontra situada dentro da zona urbana
do município de São Luís, que tem 400 anos de existência.

Além disso, a Gleba Rio Anil não estava registrada nos
cartórios de imóveis de São Luís como pertencente à União.

O primeiro registro feito no cartório, conforme fls.
42/43, foi realizado em 1973, relativo a uma área denominada
Rio Anil, mas não consta a propriedade da União, apenas anota-
ção do contrato de cessão sob o regime de aforamento da União

à SURCAP - Sociedade de Melhoramentos e Urbanismo da Ca-
pital S.A. (empresa municipal) - com base exatamente nos De-
cretos Presidenciais de 1970 e 1972, sem qualquer referência
sobre a anterior titularidade da União sobre á área.

Ou seja, o imóvel nunca esteve registrado em nome da
União, o que significa que somente com base em texto consti-
tucional ou legal é que se pode aferir se realmente era titular
de tal área.

E nem se pode dizer que o Decreto Presidencial n.
66.227/0 é que teria dado legitimidade à sua propriedade, uma
vez que foi expedido por autoridade (Presidência da Repúbli-
ca), dispondo sobre área que a União, pelo texto constitucional
vigente, não era detentora da propriedade.

Assim, a tese da exequente de que continua sendo pro-
prietária dos imóveis da Gleba Rio Anil, com base no artigo 20,
I, da Constituição Federal de 1988, não se sustenta, pois não há
texto constitucional, legal, contratual ou mesmo título de pro-
priedade que legitime a propriedade da União em relação aos
imóveis da citada Gleba Rio Anil antes da expedição dos Decre-
tos Presidenciais n. 66.227/70 e 71.206/72.

Aliás, vale transcrever que parte do acórdão proferido
no RE 101037, do Ministro Rezek, quando afastou a interpre-
tação de que ilhas oceânicas englobariam as ilhas costeiras,
fez registrar que esta interpretação consistiria em verdadeira
afronta aos princípios da propriedade, que nem mesmo as re-
voluções sociais mais radicais tiveram a ousadia de violar:

Parece seguro que o constituinte de 1967, ao
empregar o termo "ilhas oceânicas"no art.4!!.11 do
texto maior, fê-lo no exato sentido técnico e limitado
que reconhecidamente ostenta há tanto tempo entre
nós. A tese da União não é desarrazoada à con-
sideração simples do texto constitucional, no preci-
so tópico em exame. Não seria correto, entretanto,
enunciar pela metade os efeitos dessa tese, usando-a
como obstáculo ao usucapião postulado por uma fa-
mília que se instalou há cinquenta anos num terreno
de Ilhabela, e escamoteando, no mesmo passo, tudo
quanto de absurdo a referida tese importa consigo,
sobretudo à vista das circunstâncias em que se pro-
duziu a Carta de 1967, e do fato de que a federação
é ainda, embora tantos o ignorem,a forma do Estado
brasileiro. A ler na expressão "ilhas oceânicas" o que
lêem, neste momento, os patronos da fazenda federal,
e dada a realidade elementar de que contra o coman-
do constitucional não há direito adquirido ou ato ju-
rídico perfeito que se contraponha, teremos que três
Unidades federadas--não menos que três Unidades
federadas ---perderam, em 1967, suas capitais para o
patrimônio da União. Em São Luis do Maranhão, bem
assim em Vitória e Florianópolis, o Estado e o municí-
pio já não deteriam seus bens dominicais, nem os de
uso especial, nem os de uso comum do povo.

Ter-se-ia extinto, igualmente, o patrimônio
privado. Do palácio do governo à casa de família da
catedral ao clube recreativo, das lojas e fábricas â
praça pública, tudo se haveria num repente converti-
do em patrimônio da união por obra do constituinte
de 67, tomado este - e logo este -por um rompante de
audácia que teria assombrado os legisladores da Rús-
sia de 1918. Igual fenômeno ter -se- ia abatido sobre
importantes centros urbanos do Estado de São Paulo
, situados em ilhas costeiras, bem como sobre outras
incontáveis cidades e povoações que se estendem pelo
litoral atlântico. A modéstia, no entanto, terá levado



os patronos da fazenda federal a silenciar sobre essas
admiráveis conseqüências do seu conceito de "ilhas
oceânicas" preferindo enunciá-lo tão só em face do
particular que reclama do judiciário o reconhecimen-
to da prescrição que reclama do judiciário o reconhe-
cimento da prescrição aquisitiva.

Penso, em síntese, que correto é o entendi-
mento da Constituição aqui alvitrado pelo juiz Fe-
deral singular, e confirmado no Tribunal Federal de
recursos. Não houve afronta ao inciso II do artigo
4º.Não existe, na espécie, qualquer outra norma em
debate à altura do recurso extraordinário. Dele, pois
não conheço.

No caso em tela, a pretensão da União continua sendo
a de invocar a mesma interpretação outrora rechaçada pelo
Egrégio Supremo Tribunal Federal.

Ou seja, no caso presente a União requer que seja dada
a mesma força a um Decreto Presidencial que passaria a ter o
condão de usurpar terras do Estado, do Município e de tercei-
ros, ferindo os textos constitucionais da época que não confe-
riam à União a propriedade dessas áreas, muito menos a pos-
sibilidade de apossar-se delas sem autorização constitucional,
para depois cedê-Ias ao ente desapossado sob regime de afo-
ramento.

Pela exposição histórica das constituições brasileiras,
vê-se que não há texto constitucional anterior à Constituição
de 1988 que atribua a titularidade de imóveis da ilha de São
Luís (ou qualquer ilha costeira) à União, e, mesmo na Carta de
1988, houve a cautela de ressalvar as áreas que já se encontra-
vam no domínio do Estado, do Município ou de terceiros.

A meu ver a Emenda Constitucional n. 46/2005 sequer
era necessária para afastar a propriedade da União sobre a

Gleba Rio Anil, tendo em vista que um Decreto Presidencial de
1970 não tinha o condão de conferir propriedade à União sobre
bens do Estado ou do Município e a Carta de 1967 não legitima-
va a propriedade da União sobre as ilhas costeiras.

A Constituição Federal de 1988, por sua vez, quando
incluiu as ilhas costeiras ressalvou as áreas que estivessem no
domínio dos Estados, de Municípios e particulares.

Assim, é ilegítimo o Decreto Presidencial n. 66.227/70,
por dispor de área que jamais pertenceu à União. Tal norma
deve ter se valido da interpretação equivocada de que as "ilhas
costeiras" estariam englobadas no termo "ilhas oceânicas"
descrito na Constituição de 1967, interpretação esta que já foi
afastada pelo STF (RE 101037, Relator Min. Francisco Rezek,
Tribunal Pleno, julgado em 06/03/1985).

Em conseqüência, qualquer cobrança de foro ou taxa de
ocupação sobre imóveis situados na Gleba Rio Anil também é
ilegítima, por não estar amparada por texto constitucional, le-
gal ou contratual e se encontrar justificada apenas em função
de Decretos Presidenciais que teriam "cedido" áreas que não
pertenciam à União.

DISPOSITIVO

Isto posto, acolho a exceção, para extinguir a execução.
Honorários advocatícios pela excepta, que arbitro em

R$ 2.000.00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, S 4º, do cpc.
Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se os au-

tos.
São Luís - MA, 03 de julho 2013

CLEMÊNCIA MARIA ALMADA LIMA DE ANGELO
Juíza Federal



JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
juiz Federal

TA' .11 REGIAO
~1~l:.'Of@CADA SEçAo JUDICIÁRIA

\)0 IITAQO DO MARANHÃO PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÂO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

5ª VARA

Sentençal n. /2012/JCM/JF /MA - A

Processo n. 2009.37.00.004842-3 -
AÇÃOCIVIL PÚBLICA

Autor MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Réus APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A
E OUTROS

SENTENÇA

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL promove ação civil
pública, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, contra
APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A, ASSOCIAPLUB - ASSOCIAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO
BRASIL, RÁDIO E TV DlFUSORA LTDA., RÁDIO RIBAMAR
LTDA., RÁDIO TV DO MARANHÃO LTDA., RBV PROMOÇÕES
E SERVIÇOS LTDA. e TIROL CORRETORA DE SEGUROS ADM.
E REPRES. S/S LTDA. pretendendo a (i) cessação, mediante a
imposição de obrigação de não fazer, da prática de exploração
de jogo de azar e a (ii) proibição da exibição de sorteios realiza-
dos pelos Réus que atuam no setor de comunicação.

Sustenta que as duas primeiras e as duas últimas Rés
encontrar-se-iam explorando ilegalmente loteria em São Luís,
sob o pretexto de comercializarem plano de pecúlio e/ou se-
guro (associado a sorteios supostamente gratuitos), que ser-
viria para mascarar a difusão do jogo de azar; enfatiza que a
atividade irregular consistiria na comercialização do 'produto
denominado SorteMania Vida Premiável, por meio do qual as
quatro Rés - excluídas as emissoras de televisão - realizariam,
sem autorização da autoridade competente, sorteios públicos
semanais, veiculados por diversas redes de comunicação.

Assinala que as Rés - excluídas as emissoras de tele-
visão - seriam responsáveis pelos eventos que descreve, nos
moldes seguintes: i) APLUB e ASSOCIAPLUB cuidariam do
Plano de Pecúlio Coletivo de Previdência Complementar, que
propiciaria aos consumidores participação em sorteios supos-
tamente lastreados por Títulos de Capitalização adquiridos
junto à APLUBCAP; ii) TIROL CORRETORA DE SEGURO ADM.
E REPRES. S/S LTDA., na qualidade de corretora, cuidaria de
intermediar a comercialização dos planos de pecúlio, detendo
participação no processo de aquisição das cartelas; e iii) RBV
PROMOÇÕES E SERViÇOS LTDA teria a missão de entregar os
prêmios aos participantes contemplados dentro do prazo de 90
dias, competindo-lhe, também, a realização de despesas com
mídia para a divulgação dos sorteios.

1 Sentença cível classificada de acordo com a Resolução CJF 535/2006.
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Finalmente, sustenta que os objetivos da Lei 5.768/71 e
do Decreto 6.388/2008, que conferem às empresas instituido-
ras de planos de previdência o direito de oferecerem como bô-
nus aos contratantes, em razão da aquisição de seus produtos,
a cessão de direitos para participação em sorteios e premiá-
-los por terem aderido ao sistema, teriam sido desviados (fls.
03/186).

Antecipação dos efeitos da tutela parcialmente concedi-
da para determinar (i) o cancelamento de extrações marcadas
pelas Rés - em datas previamente definidas - e (ii) o registro,
por ocasião da transmissão do dia 19.07.2009, da suspensão
dos próximos sorteios (= previamente definidos pelas Rés) (fls.
188/192).

Comparecimento do Autor para requerer, ante a manu-
tenção do sorteio designado para o dia 19.07.2009, a restituição
em favor dos consumidores dos valores pagos para os sorteios
queteriham sido alcançados pela suspensão; em complemen-
to à décisão proferida às 188/192, determinou-se a suspensão
da comercialização do produto denominado SorteMania Vida
Premiável em todo o território do Estado do Maranhão (fls.
202/206 e 208, respectivamente).

Comparecimento das Rés APLUB - ASSOCIAÇÃO DOS
PROFISSSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL e
APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A para, sob o fundamento de os
sorteios de títulos de capitalização encontrarem apoio legal.
requererem a explicitação da decisão de fls. 188/192, de sor-
te a definir se estaria alcançada, também, a comercialização de
Títulos de Capitalização na modalidade Tele-Sena; instado a se
pronunciar sobre o pedido, o Autor expressou sua discordância
sob o fundamento de as Rés não desfrutarem de autorização
para a comercialização do produto denominado SorteMania
Vida Premiável ou de qualquer outro similar (fls. 256/259).

Oferecendo contestação, RÁDIO RIBAMAR LTDA. e
RÁDIO CIDADE SÃO LUÍS LTDA. (GRUPO VIEIRA DA SILVA)
sustentam que não teriam responsabilidade pela comercializa-
ção do produto SorteMania Vida Premiável, expressando, a fi-
nal, concordância com os pedidos constantes da petição inicial
(fls. 266/281).

Oferecendo contestação, RÁDIO E TV DO MARANHÃO
LTDA. sustenta sua ilegitimidade para figurar no pólo passivo
da presente ação, enfatizando que cumprira imediatamente a
decisão que determinara a suspensão de transmissão de sor-
teio promovido pelas Rés (fls. 288/291).

Requisição à SUSEP de informações acerca da situação
da empresa APLUB CAPITALIZAÇÃO S/ A, máxime sobre a exis-
tência de autorização para comercializar o produto denomina-
do SorteMania Vida Premiável (fl. 293).



Oferecendo contestação, RÁDIO E TV DIFUSORA DO
MARANHÃO assinala a ausência de interesse no desate do
processo; no plano de mérito, destaca a presunção de legali-
dade na divulgação do produto SorteMania Vida Premiável (fls.
297/361).

Oferecendo contestação, APLUB e APLUB S/A suscitam
a (i) incompetência da justiça Federal para processar e julgar
a presente ação e a (ii) ilegitimidade do Ministério Público
Federal para instaurá-la. No plano de mérito, sustentam a lega-
lidade do plano de pecúlio (fls. 363/425).

Reiteração do despacho lançado à fl. 293; a SUSEP enca-
minhou informações em atendimento à requisição que lhe fora
dirigida (fls. 429 e 438/474, respectivamente).

Comparecimento do Autor para requerer (i) a manuten-
ção da decisão proferida em sede de antecipação dos efeitos da
tutela e (ii) o indeferimento dos pedidos apresentados às fls.
212/217 (fls. 481/483).

Comparecimento da Ré APLUB para requerer a requi-
sição de documento à SUSEP; o pedido foi deferido e a SUSEP
encaminhou novos documentos (fls. 485/486, 487/488 e
501/504, respectivamente).

Comparecimento do Autor para reiterar a manutenção
da decisão proferida em sede de antecipação dos efeitos da
tutela, sob o argumento de os documentos apresentados pela
SUSEP não terem modificado os fatos descritos na petição ini-
ciai (fls. 506/507).

Comparecimento das Rés APLUB e APLUB
CAPITALIZAÇÃO S/A para comunicarem o início de comerciali-
zação de Títulos de Capitalização, nos moldes do Título Padrão
PM Popular, que teriam sido aprovados pela SUSEP. Instado a
se pronunciar sobre o pedido, o Autor, após destacar a ausên-
cia de documentos comprobatórios dos fatos apontados pelas
Rés, requereu o seu indeferimento; o pedido foi indeferido (fls.
509/512,515/517 e 521/521-vº, respectivamente).

Alegações escritas oferecidas pelo Autor (fls. 524/543).
Esgotado o prazo para oferecimento de alegações escri-

tas pelos Réus, a Ré APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A compareceu
para exibir pronunciamentos jurisprudenciais que reputa per-
tinentes ao caso ora examinado e requerer, a final, a concessão
de prazo para oferecimento de manifestação escrita (= alega-
ções finais) (fls. 549 e 550/720).

FUNDAMENTOS DO JULGADO
Cuida-se à espécie de questão de mérito unicamente de

direito, impondo-se, assim, o conhecimento direto do pedido
nos moldes do CPC 330 I.

1. SERViÇOS DE RADIODIFUSÃO SONORA
E DE SONS E IMAGENS. SERVIÇOS PÚBLICOS DA
UNIÃO. CF 21 XII a. VEICULAÇÃO DE SORTEIOS
DESTITUÍDOS DE AMPARO LEGAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DESNECESSIDADE DE
MEDIDA JUDICIAL, POR AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA
DAS EMISSORAS DE RÁDIO E/OU TELEVISÃO, PARA
IMPEDIR A VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS VOLTADOS
PARA O SORTEIO DE PRÊMIOS SEM AUTORIZAÇÃO
DE AUTORIDADE OU ÓRGÃO COMPETENTE.

Encontra-se destituída de utilidade a presente ação civil
pública no que diz respeito às emissoras de rádio e televisão,
eis que os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens
são, segundo a dicção da CF 21 XII a, serviços públicos da União,
razão pela qual a exploração dos mesmos se encontra subordi-
nada às regras e princípios do direito público, dentre os quais

se sobrepõe o princípio da legalidade.
Nessa perspectiva, não há qualquer necessidade, rec-

tius: utilidade, de o Ministério Público Federal buscar no Poder
judiciário medida judicial específica e voltada contra as emisso-
ras de rádio e/ou televisão com o propósito de impedir a exibi-
ção de sorteios realizados em desconformidade com a legisla-
ção disciplinadora da matéria.

De efeito, sendo reconhecida a ilegalidade do referido
evento - mesmo em sede de urg'ência -, a determinaçãó juéfiéiaÍ'
deverá ser necessariamente cumprida pelas emissoras de rádio
e/ou televisão, sem a necessidade de envolvê-Ias no polo passi-
vo da ação civil pública.

Por outras palavras, ante a natureza pública dos servi-
ços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, a submissão
das emissoras de rádio e/o televisão - subordinadas às diretri-
zes da União por autorização, concessão ou permissão, confor-
me as regras do Código Brasileiro de Telecomunicações - dar-
-se-á como mero consectário, por decorrência do princípio da
legalidade e das regras insertas na CF 221 I a IV.

2. SERVIÇOS DE CONSÓRCIOS E SORTEIOS.
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CF 22 xx.
EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE BINGO. PROIBIÇÃO.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PARA IMPUGNAR A REALIZAÇÃO DE JOGOS SEM A
DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL.
COMPETÊNCIA, POR MERO DESDOBRAMENTO, DA
JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A
RESPECTIVA MEDIDA JUDICIAL.

À vista do Estado Federal Brasileiro, e assim das suas
peculiaridades, consagrou a vigente Constituição Federal um
sistema complexo de competências, incluindo as competências
da União, colocando-as sob duas vertentes, quais sejam, legisla-
tivas e não-legislativas.

No que diz respeito às competências legislativas, a
Constituição Federal promove uma distribuição que contem-
pla, no que se mostra essencial à espécie, as competências pri-
vativas e exclusivas, distinguindo-se umas das outras, segundo
o bem abalizado pronunciamento de Uadi Lammêgo Bulo, pelo
fato de a competência exclusiva ser marcada pela nota da inde-
legabilidade, de sorte que, por intermédio da competência pri-
vativa, "o ente público transfere, no todo ou em parte, determina-
da parcela de poder para a execução de tarefas de outra pessoa
de direito público interno", ao passo que as competências exclu-
sivas, porque outorgadas à pessoa política de direito interno
atribuições que lhes são imanentes, "não podem ser exercidas
por quem quer que seja" (Constituição Federal Anotada, São
Paulo: Editora Saraiva, 2002, p. 491 e 498, respectivamente).

Assim, a Constituição Federal outorgou para a União
a prerrogativa de legislar privativamente sobre sistemas de
consórcios e sorteios (CF/88 - 22 XX), afastando, por corolário,
a intervenção dos Estados-Membros sobre esses procedimen-
tos, por ausência de delegação específica, que tem na lei com-
plementar o seu instrumento de efetividade.

Fundado nessa assertiva, evidente a legitimidade do
Ministério Público Federal para, através de ação civil pública,
pretender a tutela de interesses difusos da sociedade diante de
possível exploração ilegal dos jogos de bingos.

Nesse mesmo contexto, a intervenção do Ministério
Público Federal - que deita sua legitimidade na CF 129 1II, con-
forme anotado anteriormente - se apresenta como elemento
atrativo de competência da justiça Federal.

3. SORTEIOS DE TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO,



EXPLORAÇÃO DE SORTEIOS - E NÃO DE SEGURO!
PECÚLIO - COMOFONTE DE RECEITA. ILEGALIDADE.
EXPLORAÇÃO DE TÍTULOS SIMILARES. AUSÊNCIA DE
AUTORIZAÇÃO DA SUSEP. INCIDÊNCIA DA LACP 11
C/C CPC461 S 5º.

Conforme anotado pelo Autor, o Estado Brasileiro tra-
dicionalmente não tolera os denominados jogos de azar sob a
administração de particulares; apenas ao Estado - "mediante a
falácia de suas Loterias Esportivas, Lotos, Senas, MegaSenas etc.
- franqueia-se esta exploração".

Sob perspectiva histórica, convém anotar, a Lei 8.762,
de 6 de julho de 1993, conhecida por Lei Zico, ao instituir nor-
mas gerais sobre desportos, promoveu profundas modificações
na estrutura jurídica brasileira, que tradicionalmente vedava a
exploração comercial de jogos de azar, conforme assentado no
parágrafo anterior, permitindo que entidades privadas, ligadas
ao desporto, realizassem a exploração de jogos de bingo, exi-
gindo, todavia, que, parte da receita alcançada com essa ativida-
de fosse destinada ao fomento das atividades desportivas.

Posteriormente, ante o advento da Lei 9.615/98 (Lei
Pele), restaram criadas duas modalidades de bingo, quais se-
jam, eventual e permanente, deixando, também, explicitada a
permissão para os jogos de bingo em todo o País. Eis o texto da
lei, no que se mostra pertinente ao caso ora examinado:

"Art. 59. Os jogos de bingo são permitidos em
todo o território nacional nos termos desta Lei.

Art. 60. As entidades de administração e de
prática desportiva poderão credenciar-se junto à
União para explorar o jogo de bingo permanente ou
eventual, com a finalidade de angariar recursos para
o fomento do desporto.

S 1º Considera-se bingo permanente aque-
le realizado em salas próprias, com a utilização de
processo de extração isento de contato humano, que
assegure integral lisura dos resultados, inclusive com
o apoio de sistema de circuito fechado de televisão e
difusão de som, oferecendo prêmios exclusivamente
em dinheiro."

Alterando pontualmente a Lei 9.615/98, e dando ou-
tras providências, a Lei 9.981, de 14 de julho de 2000, fixou a
competência da Caixa Econômica Federal para a autorização e
a fiscalização dos jogos de bingo, bem como a decisão sobre a
regularidade das prestações de contas, deixando para o INDESP
apenas a função de credenciamento das entidades (2º p. ún.).

Demais disso, cuidou da revogação expressa dos arts. 59
e 81 da Lei 9.615/98, "respeitando-se as autorizações que estive-
rem em vigor até a data da sua expiração" (2º caput).

Nessa perspectiva, como a revogação dos arts. 59 e 81
da Lei 9.615/98 deu-se a partir do dia 31 de dezembro de 2001,
admitida a possibilidade de a Caixa Econômica Federal haver
dado autorização para empresas atuarem nessa atividade de
bingos, esta autorização teria que ser feita até o dia 31 de de-
zembro de 2001, último dia permitido pela lei, e, assim, não
poderia ultrapassar o dia 31 de dezembro de 2002, restando
definitivamente vedada sua renovação.

Por conseqüência, encontra-se definitivamente supri-
mida no âmbito federal a autorização para exploração dos jogos
de bingo, permanente ou eventual, bem como quaisquer outras
modalidades de exploração comercial de jogos de azar.

Assim, nem os Estados-Membros - por decorrência da
norma inserta na CF 22 XX- podem legislar sobre sistemas de
sorteios, nem os particulares podem explorar bingos eventuais

ou permanentes em todo o território nacional, perdurando ape-
nas uma exceção, qual seja, a exploração de jogos de bingo pela
Caixa Econômica Federal, direta ou indiretamente, nos moldes
da MP 2.216/2001, cujo art. 17 deu nova redação ao art. 59 da
Lei 9.615/98.

Em relação aos particulares, a Lei 5.768/71, que é apli-
cável aos sorteios insertos nos títulos de capitalização por força
do Decreto 6.388/2008, admite tão-somente a distribuição gra-
tuita de prêmios a título de propaganda, ou seja, "a utilização de
sorteios, vales-brindes, concurso ou operação assemelhada para
impulsionar a aquisição de determinado produto disponível no
mercado (art. 1º), consistindo, destarte, em uma operação de ma-
rketing", conforme bem o sumariou o Autor na petição inicial.

Nesse contexto, "é lícito às empresas instituidoras de pIa-
nos de previdência oferecerem como bônus aos contratantes, em
razão da aquisição de seus produtos, a cessão de direitos para
participação em sorteios, visando premiá-los por terem aderido
a seus ajustes", cingindo-se esses prêmios, normalmente, "a um
sorteio mensal, com valores e divulgação na mídia bastante in-
feriores em comparação com os prêmios dos planos de seguro/
pecúlio aos quais estão vinculados".

Demais disso, a participação em sorteios ostenta feição
meramente acessória, razão pela qual "a captação da clientela
interessada se dá em virtude das condições atinentes ao pecúlio
propriamente dito, e não pelos sorteios".

À espécie, o produto denominado SorteMania Vida
Programável - e outros similares, como o chamado MegaCap
-, embora se apresente aos olhos do leigo como sendo um pro-
duto com feição de pecúlio por morte, associado à aquisição de
títulos de capitalização para viabilizar os sorteios, ostenta pa-
drão típico de jogo de azar.

Esse padrão se apresenta pela constatação do desvirtu-
amento do seguro/pecúlio, pois "o principal móvel da compra
da cartela é a premiação sorteada", sendo elucidativas nesse
ponto as palavras do Ministério Público Federal:

"A informação existente no sítio do 'Sorte
Mania Vida Programável: no link 'Perguntas
Freqüentes' (item 2), no sentido de que quanto mais
certificados os clientes adquirirem maiores serão as
chances de conquistarem prêmios, sacra menta a in-
tenção de vender sorteios, e não seguro/pecúlio.

Ora, por qual razão o interessado pelo
seguro/pecúlio adquiriria vários certificados se
um único já seria suficiente para obter a cober-
tura? Em outras palavras, se a aquisição de uma
cartela a R$ 6,00 (seis reais) já garante ao(s)
beneficiário(s) indicados pelo segurado o direito
de, implementadas as condições, receber os R$
3.000,00 (três mil reais), por que adquirir outras
cartelas?

A única justificativa plausível é justamente a
intenção de ganhar o prêmio do sorteio, cuja obten-
ção mostra-se mais provável na medida em que a
quantidade de cartelas adquiridas for aumentando,
haja vista que cada uma contém uma sequência pró-
pria de números a serem conferidos.

E o interesse no prêmio (ou prêmios) do sor-
teio advém justamente de seu valor (que atinge R$
50.000,00), deveras superior ao do próprio seguro/
pecúlio, que não ultrapassa os R$ 3.000,00.

Esse desvirtuamento da utilização do seguro/
pecúlio acaba por afastar a gratuidade da participa-
ção dos consumidores nos sorteios, haja vista que o
principal móvel da compra da cartela é a premiação



sorteada. A remota chance de obtenção da cobertura
do seguro/pecúlio no insignificante prazo de 30 (trin-
ta) dias - reduzido em dez dias, tendo em vista o perí-
odo de carência -, bem como o inexpressivo valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser concedido no evento
morte fazem com que o participante simplesmente
ignore o seguro/pecúlio, efetuando o pagamento da
cartela com vistas tão somente aos prêmios dos sor-
teios.

Logo, pode-se concluir que os sorteios são
custeados pelos adquirentes do "SorteMania Vida
Premiável" em frontal ofensa ao teor do art. 1º da Lei
5.768/1971, que, como vimos, permite a realização de
sorteios apenas e excepcionalmente a título de pro-
paganda.

De se ver que, ao ser fixado o exíguo prazo de
30 (trinta) dias para a cobertura do pecúlio, violou-
-se o art. 16, inciso 11,da Circi/lar SUSEP nº 376/2006
(...)". (Grifamos.)

Em abono a esse pronunciamento, e para não reali-
zar transcrições, mostram-se decisivos os Pareceres SUSEP
17731/2009 e 17622/2009 (fls. 134/137 e 142/144, respec-
tivamente ).

No que diz respeito ao denominado Titulo Padrão PM
Popular, cuja autorização para comercialização fora pleiteada
pelas Rés APLUB e APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A às fls. 509/512,
o Parecer SUSEP/DETEC/GESEC/DICEB/nº 18322/2009 (fls.
502/503) não se mostrou conclusivo, diga-se: incontroverso,
quanto à possibilidade de sua comercialização.

Finalmente, as Rés APLUB e APLUB CAPITALIZAÇÃO
S/A encontram-se em plena atividade de burla ao provimento
deste juízo, que determinara expressamente a suspensão da co-
mercialização do produto SorteMania Vida Premiável q4 outro.
similar (fls. 188/192), a uma porque não obtiveram á'~toriza'~
ção - neste juízo ou no âmbito da segunda instância - para co-
mercializar produto similar, v. g., Titulo Padrão PM Popular (fls.
521/521-vº), a duas porque - e este é um fato notório (CPC 334
I) - encontram-se disseminados em pontos de venda da cida-
de, conforme bem o registra o Autor às fls. 534/543, o produto
denominado MECA CAP, que ostenta de forma torpe as mar-
cas APLUB CAPITALIZAÇÃO e ECOAPLUB, em afronta ao Poder
judiciário e ao próprio Estado Democrático de Direito.

De efeito, e mais uma vez colhendo achegas no pronun-
ciamento do Ministério Público Federal, "a requerida APLUB
CAPITALIZAÇÃO S/A apenas modifica o nome do título de capita-
lização oferecido, olvidando-se que não basta mudar o nome do
título para que se altere a sua natureza, especialmente quando se
revele que é um mero expediente para a promoção de sorteios e
auferimento de lucro pela empresa promotora do certame".

Por decisivo, colhem-se do material gráfico distribuído
pelas Rés as seguintes informações: (i) APLUB CAPITALIZAÇÃO;
(ii) 41ª Edição - 15/05/2011 Transmitido ao vivo pela TV
Di/usora, TV Cidade, TV São Luís, Rádio São Luís AM e afilia-
dos Domingo - 9 h da manhã; (iii) Prêmios: 4º Prêmio Palio
Weekend Attractive 1.4 8v Flex Okm, 1º Prêmio Yamaha YBR 125
Factor OKm, 2º Prêmio Honda CC 125 FAN KS OKm, 3º Prêmio
Uno Mil/e Way Economy 1.0 Flex 2p O Km; (iv) "Adquirindo o
MECACAP Título de Capitalização, você está doando o título para
a ECOAPLUB e contribuindo para a preservação da natureza,
além de concorrer a valiosos prêmios"; e (v) saiba mais: www.
ecoaplub.com.br (fl. 534).

Assim, e sem recorrer a maiores esforços de exegese,
constata-se que a dinâmica do produto denominado Título de
Capitalização MECA CAP ostenta a mesma feição do produto

descrito na petição inicial, isto é, o SorteMania Vida Premiável,
pois, o principal móvel da compra da cartela ainda continua
sendo a premiação sorteada, e não o seguro/pecúlio.

Diante da burla manifesta das Rés, que insistem em
comercializar produto sem autorização legal, impõe-se a ado-
ção de medidas com aptidão para que os resultados práticos
(= proibição de comercialização/exploração de jogos de azar
+ proibição de exibição de sorteios em emissoras de rádio e/
ou televisão) sejam plenamente alcançados. Incidência, neste
ponto, das regras da LACP 11 c/c CPC 4619 5º.

DISPOSITIVO

ANTE ° EXPOSTO, (i) julgo extinto o processo sem
investigar a questão de mérito em relação aos Réus RÁDIO E
TV DIFUSORA LTOA., RÁDIO RIBAMAR LTOA. e RÁDIO TV DO
MARANHÃO LTDA. (CPC 267 VI) e Oi) acolho os pedidos formu-
lados pelo Autor em relação aos Réus APLUB CAPITALIZAÇÃO
S/A, ASSOCIAPLUB - ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL e TIROL CORRETORA
DE SEGUROS ADM. E REPRES. S/S LTOA (CPC 269), confirman-
do a antecipação dos efeitos da tutela anteriormente deferida.

DETERMINO, como forma de assegurar a efetividade
do provimento judicial ora apresentado (l;AC 11 - CPC 461 9
5º), máxime diante da burla das Rés às determinações encarta-
das na decisão que acolheu o pedido formulado pelo Autor em
sede de antecipação dos efeitos da tutela, as seguintes medidas:

i) expeça-se mandado de busca e apreensão com o ob-
jetivo de apreender todo e qualquer material gráfico - de pro-
paganda ou títulos para comercialização - produzidos pelas Rés
que ostentem os padrões SorteMania Vida Premiável, Título de
Capitalização MECA CAP ou qualquer outro que, apresentando
feição similar a estes, exibam os nomes das Rés sob quaisquer de
suas variações: APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A, ASSOCIAPLUB _
ASSOCIAÇÃODOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS
DO BRASIL, ECOAPLUB ou TIROL CORRETORA DE SEGUROS
ADM. E REPRES. S/S LTOA.;

ii) oficie-se às emissoras de rádio e televisão da cida-
de de São Luís - RÁDIO E TV DIFUSORA LTOA., TV CIDADE, TV
SÃO LUÍS, RÁDIO SÃO LUÍS AM e afiliadas, RÁDIO RIBAMAR
LTOA., por exemplo - para que se abstenham imediatamen-
te da veiculação de propagandas e sorteios em nome das Rés
APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A, ASSOCIAPLUB - ASSOCIAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL,
ECOAPLUB ou TIROL CORRETORA DE SEGUROS ADM. E
REPRES. S/S LTOA., que tenham por objeto a comercialização
de títulos de capitalização, quaisquer que sejam os seus nomes
ou nomenclaturas, sob pena do pagamento de multa fixada,
desde logo, em R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por cada co-
mercial ou propaganda veiculada;

iii) ficam proibidos definitivamente todos os sorteios
programados pelas Rés, que envolvam os produtos SorteMania
Vida Premiável, Título de Capitalização MECA CAP ou similares,
a contar da intimação da presente sentença;

iv) deverão as Rés devolver, no prazo de 10 (dez) dias,
a contar da publicação da presente sentença, todos os valores
recebidos de consumidores dos produtos SorteMania Vida
Premiável, Título de Capitalização MECA CAP ou outros simila-
res, correspondentes a sorteios ainda não realizados, sob pena
do pagamento de multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) por cada uma das devoluções não realizadas;

v) deverão as Rés, no prazo de 5 (cinco) dias, a con-
tar da publicação da presente sentença, divulgar a cessação
da prática de comercialização dos produtos SorteMania Vida
Premiável, Título de Capitalização MECA CAP ou equivalentes,



bem ainda os locais e formas de restituição de valores recebi-
dos a título de venda de títulos de capitalização (item iv), sob
pena do pagamento de multa fixada em R$ 50.000,00 (cinqüen-
ta mil reais) pelo não-divulgação ora determinada;

vi) oficie-se à Superintendência de Polícia Federal
para, em atuação conjunta com os Oficiais de Justiça da Justiça
Federal, a realização da busca e apreensão de que trata o item
i; e

vii) oficie-se à SUSEP dando-lhe ciência da presente
sentença, com o encaminhamento de sua cópia integral.

~.~.

Custas processuais e honorários de advogado indevi-
dos. Incidência da CF/88 - 128 S 5º II a.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 28 de março de 2012.

JOSÉ CARLOS DO VALE MADEIRA
juiz Federal



JOSÉ VALTERSON DE LIMA
juiz Federal Substituto

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

TIPO "A"

Processo W 1997.3354-2- Desapropriação para fins
deReforma Agrária

Requerente Instituto Nacional de Colonização e Refor-
ma Agrária (lNCRA)

Requerido COPAL - Compensados Paraensis Ltda.

SENTENÇA

Trata-se de ação expropriatória movida pelo Institu-
to Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
em face de COPAL - Compensados Paraensis, tendo por ob-
jeto o imóvel rural denominado "COPAL", com área registra-
da de 9.670,6159 ha e área planimetrada de, supostamente,
9.127,6336 ha, situado no Município de Buriticupu/MA, o qual
foi declarado de interesse social para fins de reforma agrária
pelo Decreto Federal de 06/08/1996.

Ofereceu o Expropriante, como prévia indenização, a
quantia de R$ 1.272.841,50, representada por 21.126 TDA's,
pela terra nua e suas acessões naturais, assim como a quantia,
em moeda corrente, de R$ 145.307,78, para pagamento das
benfeitorias, além de R$ 42,77, a título de sobra de emissão.
Pediu, ao final, a imissão na posse do imóvel, a expedição de
mandados de averbação e translativo de domínio e a citação da
Expropriada.

Os Mandados de Imissão e de Averbação foram cumpri-
dos (fls. 55 e 183).

A Expropriada apresentou contestação impugnando o
valor ofertado pelo INCRA, ocasião em que pleiteou que fosse
considerada, para fins de cálculo da indenização, a totalidade
da área constante do Registro Imobiliário, assim como a cober-
tura florestal, adotando-se o laudo elaborado nos autos da ação
de produção antecipada de provas, que teve curso perante o
Juiz de Direito da Comarca de Santa Luzia (fls. 71/90).

Indeferido o pedido de expedição de alvará para levan-
tamento de 80% do depósito inicial, a Expropriada interpôs
agravo de instrumento, que foi parcialmente provido, autori-
zando o levantamento de apenas 30% do valor depositado (fl.
458).

Também em sede de agravo, o TRF 1ª Região determi-
nou a avaliação da cobertura florística de forma dissociada da
terra, rejeitando os embargos de declaração opostos pelo IN-
CRA e determinando que o Recurso Especial interposto ficas-
se retido até o deslinde da causa (fls. 254/256, 329 e 346 dos
apensos).

Parecer técnico apresentado pelo Ministério Público
(fls. 326/447).

Laudo do perito oficial às fls. 467/485 e dos assistentes
técnicos do Expropriado e do INCRA às fls. 486/598 e 606/671,
respectivamente.

Impugnação pelo INCRA (fls. 674/676) e pelo Expro-
priado (fls. 678/682).

Laudos de avaliação da cobertura florística por novo pe-
rito oficial (fls. 785/854) e pelo assistente técnico do Ministério
Público (fls. 859/887).

A Autarquia Expropriante discordou do laudo ofi-
ciaI (fls. 1058/1061), apresentando parecer divergente (fls.
1070/1133).

Às fls. 1062/1069, o MPF requereu que a indeni-
zação do imóvel fosse fixada no valor de R$ 1.366.844,85,
conforme laudo elaborado por seu assistente técnico.

Resposta do vistor oficial aos quesitos complementares
formulados pela Expropriada (fl. 1153/1156).

Realizada a audiência de instrução, em que foram toma-
dos esclarecimentos do expert oficial (fl.1157/1158).

Razões finais pelo Expropriante, pugnando pelo acolhi-
mento do primeiro laudo do assistente técnico do Ministério PÚ-
blico, sem a inclusão de juros compensatórios (fls. 1165/1171).

Razões finais pela Expropriada, pugnando pelo acolhi-
mento de seu respectivo parecer técnico ou do laudo do perito
oficial, com base em imagens de 1996 e sem computar o custo
com o transporte de lenha.

Parecer do MPF ratificando manifestação anterior e
opinando pelo acolhimento do laudo elaborado por seu primei-
ro assistente técnico ou que seja acrescentado aos valores da
terra nua e benfeitorias, inicialmente encontrados, o preço da
cobertura florística obtido no laudo oficial complementar (fls.
1209/1211).

É o relatório.

Fundamentação.

A ação de desapropriação, como se sabe, objetiva esta-
belecer o justo valor da indenização do imóvel expropriado, de
modo a atender o preceito contido no art. 5º, XXIV,da Consti-
tuição Federal. Assim, cabe ao juiz verificar qual o justo preço,
para, em fixando a indenização, realizar a prestação jurisdicio-
nal conforme determina a Lei Maior.

Sabe-se que, em regra, o magistrado utiliza-se do laudo
do perito oficial para a fixação do valor da indenização, o que
é consectário lógico do grau de confiança que se forma entre
o Juiz e o experto Nesse contexto, para que não utilize o laudo
oficial é preciso que haja motivo razoável a justificar a adoção
de outros parâmetros.



No presente caso, foram realizados dois exames peri-
ciais: o primeiro destinado à avaliação da terra nua e benfei-
torias e o segundo voltado tão somente à apuração do valor da
cobertura florísitica, em atendimento à determinação proferi-
da pelo TRF 1ª Região nos autos do Agravo de Instrumento nº
2000.01.00.070409-1.

Para a terra nua e benfeitorias, foram apurados, pelo
vistor oficial e pelos assistentes técnicos das partes, os seguin-
tes valores:

VISTO R OFICIAL (fi. 478)
Terra nua R$ 798.158,60
Benfeitorias R$ 112.594,01
Total R$ 910.752,61

EXPROPRIANTE (fi. 621)
Terra nua R$ 569.765,05
Benfei torias R$ 59.5 63,49
Total R$ 629.328,54

EXPROPRIADO (fi. 502)
Terra nua R$ 2.127.535,30
Benfeitorias R$ 177.562,59
Total R$ 2.305.097,89

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. (fi. 400)
Terra nua R$ 1.138.331,57
Benfeitorias R$ 177.562,59
Total R$ 1.315.894,16

A significativa diferença que se verifica entre as conclu-
sões de cada profissional pode ser explicada não só pela natu-
ral contraposição de interesses que existe entre expropriante
e expropriado, mas também pela divergência quanto à efetiva
dimensão da área expropriada.

A esse respeito, cumpre salientar que a alegação do Ex-
propriante de que a área planimetrada do imóvel seria inferior
à sua área registrada não restou incontroversa nos autos, ca-
bendo nesse sentido salientar que tanto o perito oficial quan-
to o Assistente Técnico do MPF, que não tinham compromisso
com qualquer das partes, não vislumbraram elementos capazes
de comprovar a apontada inconsistência do registro imobiliário
(fls.348/349).

Embora o perito oficial e o assistente do MPF, que
funcionaram por ocasião da perícia complementar, hajam
concluído que a área do imóvel expropriado seria de apenas
9.127,6336 ha., tal como alegado pelo Expropriante, essa é uma
circunstância que apenas reforça a ausência de consenso quan-
to à efetiva dimensão do imóvel.

Nesse contexto, há que se prestigiar o lançamento cons-
tante do Registro Imobiliário (que, como visto, expressa uma
área de 9.670,6159 ha.), cabendo salientar que o entendimento
jurisprudencial que apregoa a prevalência da área planimetra-
da sobre a área registrada somente se aplica no caso de mani-
festa divergência entre uma e outra, o que não restou configu-
rado no presente caso.

Firmadas essas premissas, observo que a avaliação
levada a efeito pelo assistente técnico do MPF, que se baseou
em pesquisa de preços de propriedades semelhantes na região
em que localizado o imóvel, tendo considerado, dentre outros
fatores, os tipos de solo, a situação, as condições de acesso, a
aptidão agrícola das terras, a sua produção e a disponibilidade
de água, energia elétrica, mão de obra, ensino e saúde é a que
melhor reflete o valor do bem expropriado, devendo prevale-
cer sobre o laudo do perito oficial. Em primeiro lugar, por ter

~t~.~.

analisado, de forma mais minuciosa, todos os fatores relevantes
para a formação do preço. Em segundo lugar, por ser igualmen-
te imparcial. E, finalmente, por representar um valor médio das
diversas avaliações constantes dos autos.

Referida avaliação só é merecedora de reparos no ponto
em que fixou o valor das benfeitorias, haja vista não haver con-
templado a indenização das pastagens. Com efeito, havendo o
perito oficial afirmado que no imóvel em questão "houve uma
área de pastagem braquiarão", que não pôde ser avaliada em
razão de não ter sido conservada, haverá de prevalecer, à falta
de outros elementos, o valor que foi apurado administrativa-
mente pelo Expropriante que é de R$ 77.450,00 (fl. 36).

Nesse ponto, é importante ressaltar que a Expropriada,
ao manifestar sua concordância com o valor apurado, a título
de benfeitorias e culturas, pelo Assistente Técnico do MPF (fl.
488), acabou por reconhecer excessivo o valor que foi apurado
no bojo da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas,
que foi de inacreditáveis R$ 1.792.000,00 (fl. 120).

Assim, ao valor apurado pelo Assistente Técnico do Mi-
nistério Público Federal, deve ser adicionada a importância de
R$ 77.450,00, ficando a indenização pela terra nua, benfeitorias
e pastagens fixada nos seguintes valores:

Pa rceIa Da ta base
Terra nua R$ 1.138.331,57 05/07/2000
Benfeitorias R$ 177.562,59 05/07/2000
Pastagens R$ 77.450,00 08/11/1996
Total.. R$ 1.393.344,16

No que se refere à cobertura florística, o art. 12, !?2º, da
Lei 8.629/93, na redação que já vigorava à época do ajuizamen-
to, estabelece que as florestas naturais, matas nativas e qual-
quer outro tipo de vegetação natural integram o preço da terra,
não podendo o valor apurado superar, em qualquer hipótese, o
preço de mercado do imóvel.

Não obstante a vedação legal à avaliação destacada
da cobertura florísitica, pacificou-se a jurisprudência no sen-
tido de permitir a indenização em separado da mesma, sem-
pre que seja esta objeto de exploração econômica autorizada
pelo órgão ambiental competente. Foi o que restou decidido
para o presente caso, nos autos do Agravo de Instrumento nº
2000.01.00.070409-1, pelo TRF 1ª Região.

De fato, outra não poderia ter sido a decisão daquela
Egrégia Corte, haja vista que a documentação constante dos au-
tos comprova: a) o potencial madeireiro da área; b) a dedicação
da Expropriada à industrialização e ao comércio de madeiras e
c) a existência de plano de manejo devidamente aprovado pelo
IBAMA.

Concluída a perícia complementar determinada pelo
TRF 1ª Região, restou a indenização desse específico compo-
nente do imóvel fixada pelo vistor oficial e pelos assistentes
técnicos das partes nos seguintes termos:

VISTO R OFICIAL R$ 15.035.936,74

EXPROPRIANTE R$ -------------------

EXPROPRIADO R$ 34.486.689,41

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL R$ 452.269,62

Nesse ponto, a disparidade que se observa entre as con-
clusões dos experts pode ser creditada, principalmente, a di-
vergências quanto à metodologia de avaliação, quanto à área de
floresta apurada por cada profissional e quanto à viabilidade da



exploração dos resíduos florestais (lenha).
No que diz respeito à metodologia, observo que o mé-

todo do Fluxo de Caixa Descontado, empregado pelo Assistente
Técnico do MPF, não se revelou idôneo a uma correta avaliação
dos recursos florestais. Com efeito, não bastassem a ausência
de amostras de valores florestais e a afirmação do profissio-
nal de que, por falta de registros contábeis, não pôde aplicar a
técnica em sua integralidade (fl. 869), observa-se, ainda, que o
mesmo estimou o valor da cobertura vegetal aplicando, sobre o
valor global do imóvel, percentual que, baseado em sua experi-
ência, considerou como sendo o representativo desse compo-
nente (fl. 871).

Tal metodologia não poderia, e não pode, jamais ser
adotada em casos como o presente, em que os recursos flores-
tais, por serem objeto de exploração econômica devidamente
autorizada, devem ser avaliados de forma destacada do solo.

Nesse sentido, observa-se que as decisões judiciais que,
de forma empírica, avaliam a cobertura florística mediante a
aplicação de índices variáveis entre 10% e 20% sobre o valor
da terra nua dizem respeito àqueles casos em que, por falta do
competente plano de manejo, é vedada a avaliação destacada
do aludido componente. É que, nesses casos, mesmo não haven-
do autorização para a exploração econômica dos mencionados
recursos, não se pode negar a idoneidade dos mesmos enquan-
to fator de incremento do preço do imóvel. Confira-se:

TRF - PRIMEIRA REGIÃO Classe: AC - APE-
LAÇÃO CIVEL - 199901000235998 Processo:
199901000235998 UF: AC TERCEIRA TURMA Fon-
te Dj DATA: 30/6/2006 PAGINA: 15 Relator(a) DES.
FEDERAL CÃNDIDO RIBEIRO

Ementa ADMINISTRATIVO. DESAPRO-
PRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE
REFORMA AGRÁRIA. COBERTURA FLORÍSTICA. IN-
DENIZAÇÃO INCLUÍDA NO VALOR DA TERRA NUA.
POTENCIAL MADEIREIRO, ACRÉSCIMO 10% (DEZ
POR CENTO) SOBRE TERRA NUA. JUROS COMPEN-
SATÓRIOS. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 12%
AO ANO.

I - Inexiste indenização da cobertura florísti-
ca em separado do valor da terra nua, se não há ex-
ploração de madeireira na área desapropriada com
autorização do órgão competente. Por outro lado,
existindo potencial madeireiro explorável, cabe um
acréscimo sobre o valor da terra em 10% (dez por
cento), calculado com base no valor da terra nua en-
contrado pelo Visto r oficial.

11 - Área desapropriada ocupada por possei-
ros não implica em redução do valor da indenização.
Precedentes.

III - Os juros compensatórios são devidos,
ainda que se trate de imóvel improdutivo, no per-
centual de 12% ao ano, a partir da imissão na posse,
conforme reiterada jurisprudência.

IV - São devidos os juros moratórios, a par-
tir de 1Q de janeiro do exercício seguinte ao que o
pagamento deveria ser feito, em face do atraso no
pagamento da indenização, nos termos do art. 100
da CF.

V - correção monetária, a partir da elabora-
ção do laudo pericial.

VI - Honorários advocatícios aplicados cor-
retamente no percentual de 4% (quatro por cento)
sobre a diferença entre a oferta e o valor da indeni-
zação na segunda instância.

VII - Apelações parcialmente providas. Re-
messa oficial não conhecida.

Assim, afastado o parecer do Assistente Técnico do MPF
como elemento apto para o convencimento deste juízo, adoto
o laudo do perito oficial que, sendo igualmente imparcial, par-
tiu do plano de manejo aprovado pelo IBAMA, observando o
método comparativo de dados de mercado, através do qual foi
analisado o preço médio da madeira de lei em toras obtido de
empresas madeireiras e de instituições locais, aplicando redu-
. tores relativos aos custos de extração, transporte, entre outros.

Referido laudo, todavia, merece reparos no que diz res-
peito ao dimensionamento da área de floresta. Nesse sentido,
razão assiste à Expropriada ao reivindicar que seja a mesma
calculada com base em imagens de satélite do ano de 1996, e
não de 1999, haja vista que há nos autos documento oficial (fls.
137/139) dando conta de que, ainda naquele ano, o imóvel em
questão foi invadido por trabalhadores sem-terra, que inicia-
ram uma exploração desordenada, cujo efeito foi a supressão,
já no ano de 2005, de toda a área de floresta intocada. Embo-
ra a autarquia expropriante só tenha sido imitida na posse em
set/97 (fl. 55), é a data da invasão que deve ser tomada como
base para a avaliação do imóvel e de seus componentes, nota-
damente por representar o seu status no momento da perda
antecipada da posse.

Assim, havendo o perito oficial afirmado que, em ju-
nho de 1996, a área de floresta intocada correspondia a 74%
do imóvel, e considerando que a real dimensão deste é de
9.670,6159 ha., tenho que a área de floresta ao tempo da perda
da posse era de 7.222,80ha., e não de 5.406,77ha., como cons-
tou de seu laudo. Multiplicando-se essa área pelo volume por
hectare cuja exploração foi autorizada pelo IBAMA, que é de
51,91m3 (fls. 134/139), obtém-se 374.935,54 m3 de madeira e
não 263.825,50m3, conforme havia sido apurado.

Esse não é, todavia, o volume de madeira que deve ser
indenizado. Com efeito, assentado em sede jurisprudencial que
a cobertura florística só é indenizável quando a sua exploração
econômica houver sido autorizada pelo IBAMA, e consideran-
do que, no caso em tela, a área autorizada para manejo era de
apenas 376,70 ha. (fls. 134/139), é de se concluir que apenas
19.554,49 m3 de madeira são passíveis de ser indenizados.

Considerando que o valor por m3 de tora que foi apu-
rado pelo visto r oficial é de R$ 56,99, pode-se concluir que a
cobertura florística passível de indenização destacada da terra
nua equivale a, apenas, R$ 1.114.410,38, quantia essa que é
significativamente inferior à que foi apurada pelo perito.

Neste ponto, embora reconheça a existência, na região,
. de mercado consumidor para os chamados resíduos florestais,
e não obstante a afirmação do vistor oficial de que o IBAMA li-
bera automaticamente 1m3 de lenha para cada 1m3 de toras (fl.
1155), não vislumbro justa causa para a respectiva indeniza-
ção, haja vista ter igualmente afirmado o perito que, em razão
dos custos decorrentes da distância do imóvel para as carvo-
arias da região, seria antieconômica a sua comercialização (fl.
1156). Assim, como não se dignou a Expropriada em trazer aos
autos qualquer elemento capaz de comprovar que a tal comer-
cialização era feita de fato, não há como decidir contrariamente
ao parecer técnico.

Entendo, todavia, que o valor acima fixado, por se re-
ferir a uma pequena parcela da área de floresta intocada do
imóvel (cerca de 5%), não representa a justa indenização dos
recursos florestais que ali existiam à época da transferência da
posse, notadamente se se levar em conta a justa expectativa da
Expropriada de que viesse a obter no futuro autorização para a
exploração de todo o seu potencial econômico.



Diante desse contexto. e baseado no entendimento ju-
risprudencial sufragado na decisão transcrita linhas acima.
considero legítimo o acréscimo de mais 15% do valor da terra
nua. a título de indenização pela cobertura florestal insuscetí-
vel de avaliação desta.cada, o que equivale a R$ 170.749,73.

•Dispositivo

Ante o exposto. JULGO PROCEDENTE o pedido para
declarar consumada a desapropriação do imóvel descrito nos
autos, fixando a indenização devida à Expropriada nos seguin-
tes termos:

Parcela Da ta base
Terra nua R$ 1.138.331.57 05/07/2000
Cobertura florística
destacada R$ 1.114.410.38 13 /09 /2005
Cobertura florística 15% R$ 170.749.73 05/07/2000
Benfeitorias R$ 177.562.59 05/07/2000
Pastagens R$ 77.450.00 08/11/1996
Total R$ 2.678.504.27

o pagamento da terra nua e da cobertura vegetal será
feito em TDA's, ao passo que as benfeitorias e pastagens serão
pagas em dinheiro.

Sobre o valor da indenização devem ainda incidir:

a) correção monetária de acordo com o Manual de
Orientação de Procedimentos para os Cálculos na
Justiça Federal, sempre a partir da data da apresen-
tação do laudo acolhido;

b) juros compensatórios de 12% ano. desde a imissão
na posse. destinados a compensar a perda anteci-
pada da posse. calculados sobre a diferença entre o
valor da indenização. corrigido monetariamente. e
30% do valor ofertado pelo Expropriante. igualmen-
te corrigido.

c) juros moratórios de 6% ao ano, incidentes a partir
de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em
que o pagamento deverá ser feito. nos termos do
art. 100, da CF.

Condeno, ainda. o Expropriante ao pagamento de hono-
rários advocatícios de 5% sobre a diferença entre o valor da in-
denização e o da oferta, devidamente atualizados, com inclusão
dos juros moratórios e compensatórios.

Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório (art. 13, Slº,
da LC 76/93).

P.R.I.
São Luís/MA, 30 de julho de 2008.

JOSÉ VALTERSON DE LIMA
juiz Federal Substituto
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SENTENÇA

1 - Relatório

Trata-se de ação civil pública em matéria ambiental
em que o Ministério Público Federal pede a condenação dos
réus em obrigação de fazer. Em resumo, o autor relata que os
réus foram omissos em promover a desapropriação de terras e
benfeitorias localizadas na área destinada à Reserva Biológica
do Gurupi (REBIO), apesar da declaração de utilidade pública
advinda do Decreto 95.614/88. Por falta de repasse de verbas
da União, o IBAMA, sucessor do extinto Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal (IBDF), por falta de repasse de
verbas da União com aquele fim, permitiu que aquele decreto
caducasse ao deixar de ajuizar as respectivas ações expropria-
tórias. Além disso, também não providenciou a demarcação,
inércia que leva à invasão de caçadores e madeireiros e outras
condutas de terceiros lesivas ao meio ambiente, segundo pro-
vam autos de infração ali lavrados.

Segundo o autor, a REBIO do Gurupi já sofreu "grande
devastação florestal", daí as invasões permanentes, como os
povoados de Caru e Brejão, mansões, pastagens, extração de
madeira, abertura de estradas para escoamento da extração,
além de particulares intitulando-se donos das referidas terras
sem regular título dominial. '

A petição inicial trouxe inteiro teor dos autos do pro-
cedimento administrativo instaurado na Procuradoria da
República para a investigação dos fatos.

A requerimento do autor, o juiz Lucas Araújo concedeu
medida liminar para (a) interditar todas as atividades madei-
reiras e implantação de pastagens, e (b) proibir a realização da
quaisquer outras atividades incompatíveis com a finalidade do
decreto de criação da REBlO, tudo sob pena de multa por des-
cumprimento (f. 169). O TRF manteve a decisão, mesmo diante
de agravo da primeira ré (f. 177 e 204).

Em contestação, a União se diz parte ilegítima porque
a discussão judicial de questões ambientais deve ser exclusiva

do segundo réu. No mérito, transcreve informações da Gerência
Executivo do IBAMA para concluir que "dentro das disponibili-
dades orçamentárias do órgão para o exercício 2002, é possível
demarcar a área, fazer o levantamento fundiário, montagem de
infra-estrutura técnico-administrativa e demais ações destina-
das à preservação da Reserva Biológica do Gurupi" (f. 133).

Em especificação de provas, o juiz César Fonseca inde-
feriu realização de perícia para avaliação de terra nua e benfei-
torias ao fundamento de que a controvérsia girava em torno da
efetiva implantação da REBIO (f. 198).

A pedido do autor, oficiei aos representantes locais da
União e do IBAMA para que detalhassem as ações administra-
tivas decorrentes do cumprimento da liminar já confirmada (f.
232/236). Os réus informaram, em resumo, o encaminhamento
de três novos técnicos concursados para apoio à Unidade e o di-
recionamento de recursos de compensação ambiental da Linha
de Transmissão Norte-Sul para aplicação na Unidade em le-
vantamento fundiário, demarcação, aquisição de equipamentos
e contratação de pessoal para vigilância patrimonial (f. 240,
246/277 e 279/284).

A resposta do IBAMA reitera a argumentação de que
a falta de verbas lhe impossibilitou de cumprir o que o autor
pede nesta ação, mas, mesmo com os "parcos recursos repas-
sados, (...) vem promovendo fiscalização, pesquisa, educacional
e monitoramento da área" (f. 159). Suas dificuldades financei-
ras o têm levado a procurar alternativas, uma delas é a com-
pensação ambiental, tendo sido elaborado o respectivo plano
de manejo com recursos das estatais ELETRONORTE e VALEC,
responsáveis por linhas de transmissão e implantação da fer-
rovia Norte-Sul no local. Assim, não há alegada omissão na
implantação, mas busca de alternativas para a real efetivação
(f. 159/160).
. Em seguida. o autor juntou dossiê em que, segundo ele,

esta comprovada a omissão dos réus na implantação da REBIO
(f. 164). Mais tarde, requereu a ida de força-tarefa da Polícia
Federal para a imediata extrusão de todos os invasores da
REBIO (f. 289).

Eis a causa a decidir.

2 - Fundamentação

O autor tem razão.
Escreveu o constituinte de 1988:

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambien-
te ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do
povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-
-se ao Poder Público e à coletividade o dever de
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.



91 Q Para assegurar a efetividade desse di-
reito, incumbe ao Poder Público:

1- preservar e restaurar os processos ecológi-
cos essenciais e prover o manejo ecológico das espé-
cies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do
patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação do material ge-
nético;

III - definir, em todas as unidades da
Federação, espaços territoriais e seus componen-
tes a serem especialmente protegidos, sendo a al-
teração e a supressão permitida somente através
de lei, vedada qualquer utilização que compro-
meta a integridade dos atributos que justifiquem
sua proteção;

Foi na execução do propósito do inciso III transcrito que
o Poder Executivo baixou o Decreto 96.614, de 1998, ao criar a
REBIO do Gurupi e declarando a respectiva área como de utili-
dade pública (art. 4º). Caducado o tempo para as ações expro-
priatórias respectivas, os réus admitem a falta de recursos com
tal finalidade.

A inércia administrativa quanto ao procedimento expro-
priatório não impede outras ações previstas na Constituição,
leis e no próprio Decreto 96.614, dentre elas a fiscalização e a
demarcação. Aqui reside a preocupação do autor ante o qua-
dro de depredação avançada que os relatórios de técnicos do
próprio IBAMA apontam como devastação florestal pela ação
de madeireiros e fazendeiros, que se dizem proprietários de
terras. "Já são poucos núcleos densos de florestas primitivas,
e o roubo de madeiras de lei não é feito somente por pessoas
humildes. São pessoas com grande poder aquisitivo, que man-
dam os tratores e/ou alugam e mantém 'barracões' com grande
número de peões na extração madeireira" (f. 68). Impressiona
este outro trecho do relatório:

(".J Até mesmo as pessoas que conseguimos
prender dentro da Reserva e que se dizem 'donos' de
barracões, onde levam e alugam tratores de estei-
ras e de rodas, na realidade são "Testas-de-Ferro".
Soubemos através de alguns peões que foram presos e
que não se identificaram por medo de serem mortos,
que todos trabalham para o Deputado (David, segun-
do o mesmo relatório).

Assim sendo, torna-se difícil se conseguir uma
informação concreta. Todos têm medo de falar. Até
mesmo nosso 'Caseiro' - morador da casa sede da
REBlO, que sabe de muita coisa, não quer falar nada,
porque se assim o fizer, não fica vivo.

É impressionante como não sabem de nada.
Apenas falam que ganham a madeira, mas não dizem
de quem. Não sabem de nada, ou seja, na realidade,
são verdadeiros ladrões de madeira. (f. 72)

o relatório é de julho de 1996. Entretanto, outro rela-
tório de fiscalização ocorrida em fevereiro de 2003 e efetuado
por força da liminar aqui concedida, é mais grave e revela a ine-
xistência ou precariedade do processo demarcatório:

(.,,) Estima-se que em torno de 70% da flores-
ta nativa esteja comprometida. A falta de estrutura
física e vontade política para resolver os problemas
da Reserva precipitam-na a um futuro incerto, nebu-
loso e provavelmente irreversível.

No que diz respeito à estrutura física, a reser-
va possui uma casa de madeira trabalhada localizada
fora de seus limites em virtude da falta de aparelhos
que localizassem seus limites (destaquei). Na época
acreditava-se que a casa tinha sido edificada d..e.n.tm
da REBLO entretanto, com a difusão do GPS consta-
tou-se que a mesma encontra-se 2,5 quilômetros jQm
dos limites da Reserva. em terras particulares, atual-
mente pertencentes aos herdeiros do falecido deputa-
do David Alves Silva.

Dentro dos limites da Reserva existem várias
sedes de fazendas que poderiam servir de apoio às ne-
cessidades do lBAMA, desde que as fazendas fossem
desapropriadas.

Recentemente a casa da REBLOfoi invadida
e totalmente depredada. Todo material existente foi
subtraído, inclusive um compressor e um gerador de
energia. Este fato fé com que a casa fosse completa-
mente abandonada. Entretanto, ainda há condições
de apoio aos funcionários, é imprescindível a abertu-
ra de um poço artesiano. Por outro lado, entendemos
que a mesma deverá ser reedificada dentro dos limi-
tes da reserva. (f. 211 e 212)

Nem a União nem o IBAMA negam o atraso no processo
de demarcação. O segundo seguidamente afirma que tem ce-
lebrado acordos de compensação ambiental com estatais que
operam na região para financiar projetos de reconstrução das
instalações do posto de fiscalização e projeto de manejo, por-
quanto a União não lhe repassa os recursos orçamentários ne-
cessários. Esta, por sua vez, se vale de memorando do Diretor
de Florestas à Gerente I do IBAMA em São Luís para informar a
"sugestão" - o memorando fala "sugerimos" - de (i) suspender
imediatamente todos os Planos de Manejo Florestal porventura
existentes no interior e no entorno da REBIO, e (ii) suspender
imediatamente o fornecimento de ATPF relacionadas a esses
planos (f. 247). Em contrapartida, a Gerente local encaminhou
listagem de empresas que estavam com uso irregular de docu-
mentos ou produtos para fins de obtenção de ATPF, por isso
determinou a suspensão de benefícios (f. 24/250).

Ao que se vê, o problema ambiental em foco decorre de
uma omissão de política de Governo que foge a seu compromis-
so constitucional. Medidas paliativas e financiadas com es-
molas alheias certamente impeliram o órgão ambiental ao
processo de quase insolvência para suas ações. Como exemplo
dessa indigência orçamentária, o Diretor de Ecossistemas do
IBAMA informou à Consultoria Jurídica do Ministério do Meio
Ambiente em dezembro de 2002 que suas ações se restringiam
a encaminhar três (1) novos técnicos concursados para apoio à
Unidade, direcionar recursos de compensação ambiental para
aplicação em levantamento fundiário, demarcação, aquisição
de equipamentos e contratação de pessoal para vigilância patri-
monial (f. 240). A única participação efetiva do Governo Federal
fora a contração de mais três (1) técnicos para a fiscalização.

Ao julgar um dos agravos de instrumento contra a con-
cessão da liminar, o TRF alinhavou a solução da causa:

(.,,)
Compulsando os autos verifico que às fls.

51/72, consta cópia do Relatório Operação de
Fiscalização Reserva Biológica do Gurupi Período
19/09/03 a 03/10/03, encaminhado ao Dr. Marcia
Aurélio Adão, Procurador da República no Estado
do Maranhão, pelo Gerente Executivo 1- lBAMA/MA,
'para conhecimento e providências necessárias': que
tem a seguinte conclusão:



"A Reserva Biológica do Gurupi
foi criada com o objetivo é1e conservar
uma parcela da floresta úmida do Estado
do Maranhão, a chamada Pré-Amazônia
Maranhense. Entretanto, tal fato não vem
acontecendo. Ali talvez se encontre o último
resquício de floresta tropical do Estado.

As ações governamentais têm sido
insuficientes, ineficazes e até irresponsá-
veis para com este patrimônio único do
Estado. Infelizmente este fato não ocorre
apenas na REBIO do Gurupi, dos 3% do ter-
ritório Nacional transformados em Unidades
de conservação, menos de 1% não têm pro-
blemas semelhantes aos da REBIO do Gurupi.

A realidade é bem mais amarga do
que parece. Entretanto, a natureza é prodi-
giosa e com seus próprios meios pode rever-
ter a situação que se apresenta. Os recursos
da natureza através de seus disseminadores
de sementes e polinizadores são capazes de,
em um curto espaço de tempo, recuperar
grande parte das degradações existentes
atualmente, cabendo ao homem apenas uma
pequena intervenção no sentido de dar uma
vigilância contínua a este patrimônio, que
tem como uma das suas principais caracte-
rísticas, um grande poder de regeneração.".
(fl. 59) (negritei)

Diante desse contexto revela-se induvido-
samente que não está o Poder judiciário exercendo
atribuições ou competência legalmente atribuída
à Administração e, bem assim, substituindo-a no
exercício do juízo de Conveniência e oportunidade,
por isso que o Poder Executivo ao expedir o Decreto
95.614/88, expressamente reconheceu a urgên-
cia e relevância da criação da Reserva Biológica do
Gurupi determinando ao então Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal - IBDF, hoje Instituto
Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos naturais
Renováveis - IBAMA que adotasse "as medidas ne-
cessárias para a sua efetiva implantação e controle.
(grifei).

À vista desse quadro, se por um lado é certo,
conforme consignou o Min. CELSO DE MELLO ao pro-
ferir o voto condutor no RE 410.715 - AgR/SP, de que
foi o relator, "que não se incluiu, ordinariamente, no
âmbito das funções institucionais do Poder judiciário
- (00) - a atribuição de formular e de implementar po-
líticas públicas aOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE,
'Os Direitos Fundamentais na Constituição
Portuguesa de 1976' p. 207, item n. 05, 1987,
Almedina, Coimbra), pois nesse domínio, como ad-
verte a doutrina (MARIA PAULA DALLARI BUCC!,
'Direito Administrativo e Políticas públicas: 2002,
Saraiva), o encargo reside, primariamente, nos po-
deres legislativo e Executivo"; por outro, "impende
assinalar, no entanto, que tal incumbência poderá
atribuir-se, embora excepcionalmente, ao Poder
Judiciário, se e quando os órgãos estatais compe-
tentes, por descumprirem os encargos político-jurí-
dicos que sobre eles incidem em caráter manda tório,
vierem a comprometer, com tal comportamento, a
eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou

coletivos impregnados de estatura constitucional':
como na hipótese. (negritos originais).

(00)
E prossegue Sua Excelência:

"Não deixo de conferir, no entanto,
assentadas tais premissas, significativo re-
levo ao tema pertinente à 'reserva do possí-
vel' (STEPHEN HOLMES/CAS R. SUNSTEIN,
'The Cost of Rights', 1999, Norton, New
York; ANA PAULO BARCELOS, 'A eficácia
Jurídica dos Princípios Constitucionais' p.
245/246,2002, Renovar; FLÁVIO GALDINO,
'Introdução à Teoria dos Custos dos
Direitos', p.190/198, itens ns. 9.5 e 9.6, e p.
345/347, item n. 15.3, 2005, Lúmen Júris),
notadamente em sede de efetivação e im-
plementação (sempre onerosas) dos direi-
tos de segunda geração (direitos econômi-
cos, sociais e culturais), cujo adimplemen-
to, pelo Poder Público, impõe e exige, deste,
prestações estatais positivas e concretiza-
doras de tais prerrogativas individuais e/ou
coletivas.

Não se ignora que a realização dos
direitos econômicos, sociais e culturais -
além de caracterizar-se pela gradualidade
de seu processo de concretização - depen-
de, em grande medida, de um inescapável
vínculo financeiro subordinado às possi-
bilidades orçamentárias do Estado, de tal
modo que, comprovada, objetivamente, a
alegação de incapacidade econômico-finan-
ceira da pessoa estatal, desta não se pode-
rá razoavelmente exigir, então, considerada
a limitação material referida, a imediata
efetivação do comando fundado no texto da
Carta Política", (negritos originais).

Ora, essa linha de orientação que ao
meu sentir aplica-se à espécie, revela, no
caso, flagrante e injustificável omissão do
Poder Público no cumprimento do mencio-
nado comando Constitucional.

Com efeito, já transcorridos qua-
se dezenove (19) anos desde a edição do
Decreto n. 95.614/88, mostra-se inócua a
alegação da Agravante no sentido de que
"cabe a UNIÃO, bem com ao IBAMA absoluta
discricionariedade na destinação,dos recur-
sos destinados, bem como a el'eição e atua-
ção na seara que melhor lhe convir", por se-
rem detentores do "juízo de valor em virtude
de sua autonomia financeira" (fl. 08).

É que, conforme assinalou o Min.
CELSO DE MELLO, naquela mesma oportu-
nidade, ao se pronunciar, com grande acui-
dade, sobre o desrespeito à Constituição, por
ação ou por omissão estatal:

"Se o Estado deixar de adotar as
medidas necessárias à realização concre-
ta dos preceitos da Constituição, em ordem
a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis,
abstendo-se, em conseqüência, de cumprir
o dever de prestação que a Constituição
lhe impôs, incidirá em violação negativa
do texto constitucional. Desse non facere



ou non praestare, resultará a inconstitucio-
nalidade por omissão, que pode ser total,
quando é nenhuma a providência adotada,
ou parcial, quando é insuficiente a medida
efetivada pelo Poder Público.

(...)
A omissão do Estado - que deixa

de cumprir, em maior ou menor extensão,
a imposição ditada pelo texto constitucional
- qualifica-se como comportamento reves-
tido de maior gravidade político-jurídica,
eis que, mediante inércia, o Poder público
também desrespeita a Constituição, tam-
bém ofende direitos que nela se fundam
e também impede, por ausência de me-
didas concretizadoras, a própria aplicabi-
lidade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental". (negritos originais).

o Poder Executivo determinou expressamen-
te, no caso, cabe mais uma vez enfatizar, que o lBDF/
lBAMA adotasse "as medidas necessárias para a efe-
tiva implantação e controle" da REBlO em referência
dando, pois, efetividade ao seu dever constitucional
de defender e preservar o meio ambiente, e, sendo as-
sim, é inaceitável após transcorrido longo período de
omissão, meras alegações, por absoluta inoperância,
descaso e incapacidade daquela autarquia federal
para o descumprimento do seu dever legal.

(Trechos do voto do desembarga-
dor federal Mário César Ribeiro, relator do AG
2002.01.00.039691-0/MA, 4ª T, 20/11/06, D)-
6/12/06).

É de ver-se também que a liminar determinou à União
que dispusesse da respectiva dotação orçamentária tanto para
viabilizar as operações de interdição de atividades quanto para
a imediata extrusão dos invasores, além daquela destinada a re-
editar o decreto expropria tório de áreas registradas em nome
de particulares. A liminar, neste ponto, continua a ser descum-
prida, dada a timidez das informações dos réus.

3 - Dispositivo

-.
Tais as considerações, julgo procedentes os pedidos

para condenar a União e o IBAMA nas seguintes obrigações:
(a) interdição de todas as atividades que impliquem

direta ou indiretamente em desmatamentos, tais
como exploração de atividade madeireira e/ou
'limpeza' de áreas para implantação de pastagens,
valendo-se, para tal tarefa, de força fiscalizadora e
policial;

(b) proibir a realização de quaisquer outras atividades
no interior da Unidade de Conservação que sejam
incompatíveis com a previsão de' que tratam os SS
2º e 3º do art. 10 da Lei 9.985, de 2000 (proibição

de visitação púbica, salvo com objetivo educacional,
e autorização prévia para pesquisa científica);

(c) realizar a extrusão de todos os invasores da REBIO
do Gurupi, iniciando-se a operação no prazo de 60
dias, e adotar medidas que evitem a ocorrência de
novas invasões;

(d) promover em 120 dias as demarcações necessárias
à implantação da Unidade de Conservação REBIO do
Gurupi, observada a existência de títulos dominais
válidos;

(e) promover em 90 dias a demarcação da REBlO do
Gurupi no perímetro descrito no art. 2º do Decreto
95.614/88, colocando marcos e sinais necessários à
identificação perfeita de seus limites;

(f) manter vigilância adequada na área da Unidade de
Conservação, assegurando-se as suas características
de unidade de proteção integral;

(g) promover as medidas de recuperação dos ecossiste-
mas alterados e as ações de manejo necessárias para
recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversi-
dade biológica e os processos ecológicos naturais da
REBIO do Gurupi;

(h) estabelecer a zona de amortecimento da REBIO do
Gurupi na forma.éxigida no art. 25 da Lei 9.985, de
2000; e

(i) estabelecer o Plano de Manejo da REBlO do Gurupi,
abrangendo também a zona de amortecimento (art.
25 da Lei 9.985, de 2000).

Esta condenação se estende aos eventuais sucessores
do I,BAMA,mantida a responsabilidade solidária da União.

Concedo antecipação de tutela para determinar à União
que providencie em 30 dias a dotação orçamentária à execução
de todas as obrigações acima, sob pena de multa diária no va-
lor de R$5.000,00, destinada ao Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, sem prejuízo do direito de regresso da Administração
contra seus prepostos que culposa ou dolosamente retardarem
o cumprimento desta decisão, e da respectiva persecução cri-
minal por prevaricação.

Caso não haja o recolhimento da multa diária, fica au-
torizado o seqüestro de verba orçamentária (Precedente ST):
RESP-806765/RS, Zavascki, 20/4/06, D)-2506, p. 267),

Não há condenação em honorários nem em custas.
Sentença sujeita a reexame obrigatório.

Escoado em branco o prazo para recurso voluntário (30 dias),
aguardar primeiramente a comprovação do cumprimento da
condenação. Se atendidas aquelas, remeter os autos ao TRF1.

Notificar os representantes dos réus, ,nas pessoas de
seus procuradores habilitados nestes autos, para providenciar
cumprimento imediato desta decisão. ,

Registrar, publicar e intimar.
São Luís (MA), 14 de fevereiro de 2007.

MARCELO DOLZANY DA COSTA
juiz Federal da 6ª Vara - Sj/MA
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Réu: ESTADO DO MARANHÃO E OUTROS

SENTENÇA Nº __ /2009

I - RELATÓRIO

O Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública
contra o ESTADO DO MARANHÃO, INSTITUTO DE PREVI-
DÊNCIA DO ESTADO DO MARANHÃO - IPEM e a CONSTRU-
TORA OAS LTOA, atribuindo-lhes a responsabilidade por dano
ambiental em área de preservação permanente denominada
Sítio Santa Eulália, pelo que postula a reparação integral do
dano, inclusive em sede de liminar.

Aduz a prefaciai que o Estado do Maranhão visando à
construção de conjunto habitacional em favor dos servidores
filiados ao IPEM, firmou contrato público com a Construtora
OAS Ltda.

Tal obra seria executada no Sítio Santa Eulália, o qual
abrigaria olhos d'água, nascentes e córregos que eram prote-
gidos por vegetação, incluindo manguezais, os quais sofreram
degradação ambiental que culminou com a criação de um de-
serto, sem qualquer destinação útil.

Acrescenta que a Secretaria de Estado de Minas, Energia
e Meio Ambiente expediu Licença de Instalação e a Prefeitura
de São ~uís emitiu Alvará autorizando a execução da obra.

As fls. 268 foi determinada a citação, diferindo-se a
apreciação da liminar para após a apresentação de resposta.

Contestações apresentadas:

a) pelo Estado do Maranhão (fls. 275/278), aduzin-
do a preliminar de incompetência absoluta e no
mérito que as obras foram licenciadas;

b) pela Construtora OAS (fls. 293/306), alegando
preliminarmente ilegitimidade passiva, ao argu-
mento de que é mera executora de contrato pú-
blico, assim a eventual responsabilidade incum-
biria apenas ao ente público contratante; ausên-
cia de interesse, aduzindo que as matas nativas
foram suprimidas no começo do século passado
e que a vegetação degradada pela ré seria mera
mata secundária e que o desequilíbrio ambien-
tal decorre de aterro sanitário que havia em área
contígua. Aduz, ainda, que o desmatamento em

área urbana não caracteriza, por si só, ofensa ao
meio ambiente.

O IPEM ofereceu contestação intempestivamente às fls.
354/356, alegando ilegitimidade passiva e perda de objeto pelo
fato da construção do conjunto habitacional não haver sido rea-
lizada, bem como pelo reflorestamento supostamente efetuado.

Liminar indeferida às fls. 334.
Réplica às fls. 338/343 e no tocante à contestação do

IPEM, manifestou-se o MPF às fls. 361/362.
Determinada a especificação de provas pelo despacho

de fls. 338, somente o Estado do Maranhão apresentou reque-
rimento (fls. 344), quedando-se inertes os demais réus (fls.
346v.).

O IBAMA solicitou sua admissão como assistente do au-
tor, às fls. 345, sendo anuída pelo demandante (fls. 347), porém
foi impugnada pelo Estado do Maranhão às fls. 350/353.

Decisão de fls. 359/360, admitiu a intervenção do IBA-
MA como assistente litisconsorcial, contra a qual foi interpos-
to Agravo de Instrumento que restou improvido pelo acórdão
juntado às fls. 390/394.

Decisão de saneamento do processo, deferindo a reali-
zação de provas pericial e oral, às fls. 367/368.

Laudo pericial juntado às fls. 419/425, sendo os hono-
rários periciais adimplidos pelos alvarás de fls. 427 e 439.

Despacho de fls. 439, facultou novamente a possibili-
dade de especificação de outras provas, sendo determinada a
realização de audiência de instrução e julgamento pelo des-
pacho de fls. 445, cuja assentada consta às fls. 453, na qual o
Estado do Maranhão desistiu da prova oral e não houve solici-
tação de esclarecimentos ao perito.

Despacho de fls. 455 determinou a apresentação de me-
moriais, os quais foram apresentados:

a) Pelo autor às fls. 458/466, ratificando os ter-
mos da prefaciaI, ressalvando, tão-somente, que
o réu IPEM (autarquia estadual) foi extinto pela
Lei estadual nº 7.356 de 29/12/98, acarretando
sua sucessão processual pelo Estado do Mara-
nhão, visto que assumiu, mediante órgão de sua
administração direta, todos os direitos e obriga-
ções atinentes ao IPEM, conforme preconizado
no aludido diploma legal;

b) Pelo Estado do Maranhão às fls. 476/480, adu-
zindo que a área objeto do litígio não se inclui
entre as merecedoras de proteção ambiental e
ainda que considerada de preservação perma-
nente seria possível a supressão de vegetação
por estar situada em área urbana, sendo área
passível de construção nos termos do plano di-



retor do município de São Luís, pelo que protes-
ta pela improcedência do pedido;

c) Pelo IBAMA às fls. 481/487, reiterando as ale-
gações do MPF e, por conseguinte, pugnando
pela condenação dos réus a repararem o dano
ambiental;

d) Pela Construtora DAS Ltda, às fls. 491/513, re-
afirmando os termos da contestação e acres-
centando a alegação de nulidade da perícia, sob
argumento de falta de intimação da decisão que
deferiu a prova pericial e facultou a indicação de
quesitos e de assistente técnico, nem da data de
realização da perícia.

Houve suspensão do processo pelo prazo de 60 dias,
em atenção a requerimentos do Estado do Maranhão (fl. 518) e
do autor (fl. 521/522).

Às fls. 525, o demandante noticiou a frustração da ten-
tativa de celebração de termo de ajustamento de conduta, pug-
nando pelo julgamento do feito.

ll- FUNDAMENTAÇÃO

a) Sucessão Processual

Inicialmente, cabe assinalar a extinção do réu IPEM (au-
tarquia estadual) pela Lei estadual nº 7.356 de 29/12/98, que
transferiu todos os seus direitos e obrigações para órgão da ad-
ministração direta do Estado do Maranhão, conforme noticiado
pelo MPF em suas razões finais.

Destarte, houve sucessão processual da ré IPEM, pelo
Estado do Maranhão que já figurava no processo como deman-
dado, nos termos do art. 43 do CPC, aplicado por analogia.

b) Preliminares

A preliminar de incompetência absoluta já foi apreciada
e rejeitada pela decisão de fls. 367/368, bem assim pelo acór-
dão de fls. 390/394.

De toda sorte, cabe gizar que a só presença do Minis-
tério Público Federal como autor da demanda e do IBAMA
(autarquia federal) como assistente litisconsorcial, aliado à
competência (comum) da União de proteger o meio ambiente
e combater a poluição em qualquer de suas formas (CF, art. 23,
VI), conduzem à competência da Justiça Federal nos termos do
art. 109, I da Carta Magna de 1988.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva aduzida
pela Construtora DAS, a mesma, em verdade, confunde-se com
o mérito, razão pela qual será com ele examinada.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva alega-
da pela ré IPEM, inexiste utilidade na sua apreciação, dada sua
sucessão processual pelo Estado do Maranhão.

c) Nulidade da Perícia

Não procede a alegada nulidade da perícia, suscitada
pela Construtora DAS, sob fundamento de não ter sido intima-
da da decisão de fls. 367/368 que admitiu tal prova e facultou a
indicação de quesitos e assistentes.

Tal vício foi constatado pela certidão de fls. 402 e pron-
tamente sanado pelo despacho de fls. 403, o qual foi publicado
pela imprensa oficial conforme certidão de fls. 404 v.

Destarte, a ré foi devidamente intimada de tal decisão,
mediante publicação na imprensa oficial, nos termos do art.
236 do CPC.

No que tange ao despacho de fls. 410, que determinou
a data de início da perícia, efetivamente não houve a intimação
da construtora DAS. Frise-se, no entanto, que o despacho foi
prolatado em 31/01/2001, ou seja, antes da inserção no CPC
do art. 431-A, pela Lei nº 10.358 de 27/12/2001, que prevê a
cientificação das partes acerca do início da perícia.

Demais disso, não se há falar em prejuízo pela falta des-
ta específica intimação, posto que sua finalidade exclusiva con-
siste em permitir que os assistentes técnicos das partes possam
acompanhar as diligências do vistor oficial.

Dra, a construtora DAS não indicou assistente técnico,
nem apresentou quesitos, no prazo preconizado pelo art. 421, S
1º, inc. [ do CPC, embora regularmente intimada conforme aci-
ma mencionado. Assim, se não possuía assistente técnico, sua
insurgência contra o fato de não ter sido intimada do início dos
trabalhos periciais perde relevo, visto que não lhe acarretou
qualquer prejuízo.

Cabe relembrar que no processo civil vige o princípio
pas de nullité sans grief segundo o qual não se declara a nuli-
dade se não houver prejuízo, conforme preceitua o S 1º do art.
249 do cpc.

Ademais, houve preclusão, eis que a Construtora DAS,
embora tenha participado da audiência de instrução e julga-
mento destinada, inclusive, à prestação de esclarecimentos
pelo perito, nada alegou, conforme se antevê na assentada de
fls. 453, rendendo ensejo à incidência do art. 245 do Cpc.

d) Mérito

O cerne da questão ventilada consubstancia-se na cons-
tatação de ocorrência de dano ambiental em Área de Preserva-
ção Permanente - APP e no dever de repará-lo, cabendo regis-
trar que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, consen-
tâneo com o art. 14, S 1º da Lei nº 6.938/81.

A realização da supressão de vegetação no sítio Santa
Eulália constitui fato incontroverso, posto que admitido pelos
réus, cabendo salientar que o cogitado fato da vegetação devas-
tada não ser nativa, conforme alegado (mas não provado) pela
construtora DAS, é irrelevante, visto que as APPs constituem-se
em espaços territoriais especialmente protegidos por sua fun-
ção ambiental, prescindindo da existência de vegetação nativa
para sua configuração, conforme dispõe o inc. 11 do S2º do art.
1º da Lei nº 4.771/65 (Código Florestal), in litteris:

Art. 1º. Omissis.

S 2 º. Para os efeitos deste Código, entende-
-se por:

11 - Área de preservação permanente: área
protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, co-
berta ou n.ã.o.por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos, a
paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversida-
de, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e
assegurar o bem-estar das populações humanas.
(grifo nosso).

Por sua vez, impõe-se o reconhecimento do sítio Santa
Eulália como área de preservação permanente por imposição
legal, consentâneo com o art. 2º, "a" e "c", do Código Florestal,
posto que consoante atestou o Laudo Pericial existem 03 (três)
nascentes, bem como manguezais enquanto vegetação que
margeia igarapés e rios, (indicando, portanto, que existia/exis-
tiam cursos d'água) necessárias para preservação dos recursos
hídricos e da qualidade ambiental.



Vejamos as conclusões do Laudo Pericial de fls. 419/425:

A área objeto do litígio se encontra in-
clusa entre aquelas merecedoras de proteção
ambiental, de acordo com a referida lei, porque
possui manguezais, que são uma vegetação mar-
ginal de rios e igarapés responsável pela fixação
de sedimentos ainda não consolidados e mantene-
dora de uma fauna rica em crustáceos (caranguejos,
camarões), moluscos e peixes, inclusive de valor
comercial. A área também possuía três nascentes
[...] circundadas de vegetação ciliar (buritis, juça-
ras e heliconias) que foram aterradas/sufocadas
por ocasjão do trabalho de terraplenagem das
partes bajxas [u.]' (grifo nosso).

E prossegue o vistor oficial:

mais abaixo (foto 6). Desta forma, a área em ques-
tão encontra-se, na quase totalidade, descaracteri-
zada e sem vegetação. (grifo nosso).

Destarte, restou provado nos autos que o sítio Santa
Eulália constitui espaço territorial merecedor de especial pro-
teção ambiental, em face dos recursos hídricos (nascentes) ali
existentes e da respectiva vegetação protetora (mangues, buri-
tis, juçaras etc.) e indevidamente agredidos pelos réus, ao de-
vastarem a mata ciliar e aterrarem as nascentes.

Cabe lembrar que a existência de licença ambiental não
afasta a responsabilidade pelo dano causado ao ambiente, vis-
to que por se tratar de responsabilidade objetiva fundada na
teoria do risco, não se indaga acerca da licitude ou ilicitude da
conduta.

Nesse sentido, pontifica Edis Milaré1:

De igual modo, leciona José Rubens Morato Leite2:

Art. 3º. Para os fins previstos nesta Lei, en-
tende-se por:

Noutro passo, a responsabilidade pela reparação do
dano ambiental é regida pelos princípios da responsabilização
e da reparação integral, cabendo mencionar que as definições
legais de degradação ambiental e de poluidor compreendem
tanto o responsável direto quanto aquele que causa o dano in-
diretamente, conforme dispõe o art. 3º, IV da Lei nº 6.938/81,
in expressis:

Lembre-se, ademais, de que o autor do
dano não se exime do dever de reparar, ainda
que possua autorização administrativa. É opor-
tuno reafirmar que a responsabilização subjetiva,
por culpa, limita a aplicação do regime da responsa-
bilidade civil por dano ambiental, considerando que
boa parte das condutas lesivas ao meio ambien-
te não são contra legem, pois contam, muitas ve-
zes, com autorização administrativa requerida,
o que elimina a existência de culpa.

Neste caso, o fundamento de sua respon-
sabilidade civil não é a culpa mas, sim, o risco, e
sua obrigação não depende nem altera a existên-
cia de autorização, pois está alicerçado em uma
exigência de justiça e equidade [...]. (grifo nosso).

[.u] a outorga de autorização, de licença
ou permissão pelo Poder Público, ainda que per-
feitamente acorde com a legislação vigente, ape-
nas trará para este, solidariamente, a obrigação
de indenizar [.u]. (grifo nosso).,..

A área se enquadra perfeitamente dentre
aquelas acobertadas pelo inciso III do art. 1º da Lei
7.347/85, que disciplina as ações danosas sobre lo-
cais onde há reconhecida relevância estética, histó-
rica, artística, paisagística e/ou ambiental, como é o
caso da área em litígio ("Sítio Santa Eulália") que
apresenta locais com características históricas
(casa antiga da fazenda), paisagística e estética
(beleza da vegetação de baixio e de mangue da
cidade) e ambiental (vegetação original de ma-
tas que abrigam espécies animais de insetos,
aves e mamíferos típicos de restinga, bem como
regulam o clima local). (grifo nosso).

Torna-se um pouco difícil, na atualidade, de-
limitar a área de preservação ambiental, tendo em
vista que já se passou bastante tempo da degrada-
ção ocorrida na área em litígio. Porém, pode-se es-
timar que cerca de 20 hectares (20.000 mZ) de
manguezais foram aterrados ou sofreram degra-
dação com ação de terraplenagem [u.] Após o exa-
me da área in loco, constatou-se que a mesma não foi
reconstituída integralmente, mas tão somente cerca
de 3 hectares próximos da Avenida General Euclides
Figueiredo [...] de um total de 100 hectares degrada-
dos. (grifo nosso).

E adiante acrescenta:
[u.] a maior parte da área em questão ainda

se encontra desnuda (desprovida de vegetação),
apresentando somente uma rala vegetação herbá-
cea (gramíneas e plantas rudeiras) [...]

Quanto à amplitude do dano ambiental, consignou o pe-
rito:

o vistor oficial registrou, ainda, que:

o reflorestamento da área toda (cerca de
100 ha) não ocorreu. Foram reflorestados, com
acácias e pau-ferro, somente 3 ha frontais à Av.
GaI. Euclides Figueiredo (ao Norte, foto 5), como
forma encontrada na época, de conter a erosão
e o sufocamento do olho d'água que se encontra

II - degradação da qualidade ambiental,
a alteração adversa das características do meio
ambiente;

III - poluição, a degradação da qualidade
ambiental resultante de atividades que direta ou in-
diretamente:

a) afetem desfavoravelmente a biota

1 Direito do Ambiente. A gestão ambiental em foco. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2009. p. 962.

2 Dano ambiental: do individual ao coletivo extrapatrimonial. 2. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo. 2003. p. 129.



IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degra-
dação ambiental;

V - recursos ambientais: a atmosfera, as
águas interiores, superficiais e subterrâneas, os
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os ele-
mentos da biosfera, a fauna e a flora. (grifo nosso).

Sobre o princípio da responsabilidade, pontifica José
Rubens Morato Leite3:

Acredita-se que o perfil inicial do Estado,
com características relevantes no que concerne a
uma equidade ambiental, se desenha certamente
com um sistema compatível de responsabilização.
Não há Estado Democrático de Direito se não é
lJierecida a possibilidade de aplicar toda espécie
"de sanção àquele que ameace ou lese o meio am-
biente. [ ] (p. 54).

[ ] Ressalte-se que, uma vez ocorrido o dano
ambiental, este é de difícil reparação, recupera-
ção, ou indenização e, não obstante, o sistema de
responsabilidade funciona como uma resposta
da sociedade àqueles que atuam degradando o
ambiente e devem responder pelos seus atos,
sob pena de falta de imputação ao agente polui-
dor e insegurança jurídica no Estado de Direito
do Ambiente. (p. 67). (grifo nosso).

Acerca do princípio da reparação integral, leciona Mo-
rato Leite4:

o dano deve ser reparado integralmente,
o mais aproximadamente possível, pela necessida-

. de de uma compensação ampla da lesão sofrida.
Não obstante, há imensa dificuldade em se apu-
rar o ressarcimento do dano ambiental, devido
às barreiras na avaliação econômica do bem am-
biental e na sua difícil reposição.

O pressuposto da reparação integral de-
riva da hipótese de que o agente é obrigado a
reparar todo o dano, sob pena de redundar em
impunidade. [...]

A reparabilidade integral do dano am-
bientaI é decorrente do art. 225, ~ 3º, da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, e do
art. 14, ~ 1º, da Lei 6.938, de 1981, que não res-
tringiram a extensão da reparação. No que con-
cerne à responsabilização civil por dano ambiental,
a reparabilidade é integral, levando em conta
o risco criado pela conduta perigosa do agente,
impondo-se ao mesmo um dever-agir preventivo,
como meio de se eximir da reparabilidade integral
do eventual dano causado.

A reparabilidade integral do dano ambiental
pode implicar reparação superior à capacidade fi-
nanceira do degradador. Todavia, a eventual aniqui-
lação da capacidade econômica do agente não con-
tradiz o princípio da reparação integral, pois este

3 Id. Ibidem. p. 54 e ss.

4 Ibidem. p. 224.

5 Com as alterações implementadas pela MP 2.166-67, de 2001.

assumiu o risco de sua atividade e todos os ônus
inerentes a esta. (grifo nosso).

Assim, no caso vertente o Estado do Maranhão e a cons-
trutora DAS são igualmente (solidariamente) responsáveis
pelo dano ambiental enquanto contratante (atuação indireta) e
executor (atuação direta), respectivamente, da obra que devas-
tou a área de preservação permanente.

Significa dizer que existe evidente nexo de causalidade
entre as obras executadas pelos réus e a degradação ambien-
tal verificada na área de preservação permanente, dado que o
perito oficial asseverou que as nascentes foram aterradas em
decorrência das obras de terraplenagem que igualmente acar-
retaram a supressão da vegetação protetora dos recursos hí-
dricos.

Cabe, por fim, advertir que em atenção aos precisos ter-
mos do Código Florestal, a delimitação da área de preservação
permanente deve observar os limites mínimos nele fixados, de-
vendo ser esta a melhor interpretação a ser dada ao parágrafo
único do art. 2º da Lei nº 4.771j65, o qual não deve nem pode
significar a possibilidade de supressão total das APPs nos pe-
rímetros urbanos, sob pena de comprometimento (frustração
absoluta) do direito constitucional ao meio ambiente (direito
fundamental de 3ª dimensão) tutelado pelo art. 225 da Carta
Republicana de 1988.

Com efeito, proíbe-se expressamente qualquer utiliza-
ção dos espaços territoriais e seus componentes especialmente
protegidos, que implique malferimento à integridade dos atri-
butos que são justamente a razão de sua especial tutela, conso-
ante determina a Lei Fundamental de 1998:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambien-
te ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao poder público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e fu-
turas gerações.

~ 1º Para assegurar a efetividade desse direi-
to, incumbe ao poder público:

III - definir, em todas as unidades da Fede-
ração, espaços territoriais e seus componentes
a serem especialmente protegidos, sendo a alte-
ração e a supressão permitidas somente através de
lei, vedada qualquer utilização que comprometa
a integridade dos atributos que justifiquem sua
proteção. (grifo nosso).

Nesse sentido, posicionou-se o Eg. Supremo Tribunal
Federal no julgamento da medida cautelar na AO! 3.540 MCj
DF, ao assentar que é viável a supressão de vegetação e des-
de que respeitados os severos condicionamentos elencados no
art. 4º do Código FlorestaiS (notadamente seu ~ 5º), mas não da
própria APP.

11I - DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com fun-
damento no art. 14, ~ 1º da Lei nº 6.938j81, para condenar so-
lidariamente o Estado do Maranhão e a Construtora DAS Ltda,



em obrigação de fazer (CPC, art. 461) consistente na recupe-
ração integral das áreas de preservação permanente existentes
no sítio Santa Eulália, delimitadas pela existência de nascentes,
cursos d'água e sua vegetação ciliar, incluindo manguezais, de-
vendo ser restauradas as nascentes aterradas, revitalizando-se
os cursos d'água e procedendo-se ao reflorestamento da res-
pectiva vegetação protetora, sob supervisão técnica do IBAMA.

Considerando a dimensão da área a ser recuperada, as-
sinalo o prazo de 01 (um) ano para execução da atividade de
restauração ambiental, a contar do trânsito em julgado, após
o qual os réus devem apresentar laudo, atestado pelo IBAMA,
que identifique as medidas de recuperação efetivamente im-
plementadas e idôneas à restauração da área de preservação

permanente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) em caso de descumprimento, devida a partir da ex-
piração do aludido prazo, conforme autoriza o art. 461. SS 4º e
Sº do Cpc.

Sem custas e honorários.
Retifique-se a autuação, excluindo-se o réu IPEM.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
São Luís (MA), 07 de julho de 2009.

NEIAN MILHOMEM CRUZ
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 3ª VARA

TRF -1- REGIAO
BIBUOTECA DA SEÇÃO JUDICIARIA

DO ESTADO DO MARANHÃO



NELSON LOUREIRO DOS SANTOS
juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTiÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÂO JUDICIÁRIA DO MARANHÂO
6ªVARA

Processo 2004.37.00.006800-9
7100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Requerente MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Requeridos ESTADO DO MARANHÃO E OUTRO

SENTENÇA (Tipo A)

Com atraso em razão do excesso de serviço.
Trata-se de Ação Civil Pública subscrita por quatro pro-

curadores da república, onde o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
demanda contra o ESTADO DO MARANHÃO e a FUNDAÇÃO
JOSÉ SARNEY, objetivando a nulidade do ato de doação do imó-
vel denominado Convento das Mercês à segunda requerida e a
conseqüente reversão da propriedade do imóvel ao patrimônio
do proprietário originário, primeiro requerido.

Sustenta que conforme informações solicitadas ao
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)
em pesquisa relacionada ao Convento das Mercês, desde 1905
a área passou a pertencer ao Estado do Maranhão, tendo sido
posteriormente tombada pela União, no conjunto do Centro
Histórico de São Luís.

Argumenta que, não obstante proibição legal vigente
(Decreto-Lei 25/37, o qual estipula, em seu art. 11, que os imó-
veis públicos tombados são inalienáveis, salvo quando a trans-
ferência se der entre os componentes da Federação, desde que
haja o imediato conhecimento do ato pelo IPHAN), em 06 de
abril de 1990, o Estado do Maranhão, mediante edição da Lei
n.º 5.007, autorizou a incorporação do imóvel ao patrimônio da
Fundação da Memória Republicana, hoje Fundação José Sarney,
pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos. Diz ain-
da que com base na lei estadual referida, lavrou-se "escritura
pública de incorporação ao patrimônio", em que o Estado do
Maranhão figurava como Transmitente e a então Fundação da
Memória Republicana como Adquirente.

Informa que em 27 de janeiro de 2004 a Secretaria
de Estado da Cultura e a Fundação José Sarney celebraram o
Convênio n.º 002/2004, através do qual o Estado comprome-
teu-se a repassar mensalmente à Fundação a importância de
oitenta mil reais para o incremento de suas atividades.

Para fundamentar o pleito de anulação do negócio jurí-
dico, ressalta a sua legitimidade ativa, entendendo que se trata
de resguardo do patrimônio público e social, consubstanciando
interesse difuso a ser tutelado. Sustenta, ainda, a competência
da Justiça Federal para julgamento do feito, por se tratar de
bem tombado pela União e em virtude de sua primazia para
traçar normas gerais sobre proteção ao patrimônio histórico,
artístico, turístico e paisagístico.

Junta documentos (fls. 13/133).

Contestação da Fundação José Sarney às fls. 139/156.
Sustenta, preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça
Federal, haja vista que o Convento das Mercês nunca pertenceu
à União, não sendo o tombamento medida que altere o domínio
do bem. Ainda em preliminar, alega ilegitimidade ativa do MPF,
pelo mesmo motivo anterior. Conclui, em preliminares, que fal-
ta interesse processual ao MPF.

No mérito, aduz que não houve transferência do domí-
nio pleno do imóvel, visto que a incorporação possui cláusula
resolutiva, segundo a qual o Estado possui o direito de read-
qui rir o imóvel caso a Fundação incorporadora cesse suas ati-
vidades ou, ainda, caso o prédio não seja mais utilizado para as
finalidades históricas e culturais a ele inerentes. Diz também
que a Fundação José Sarney possui título de entidade pública
federal, sendo de interesse público e que, assim, tem zelado
pelo cumprimento de seu dever cultural e social.

O Estado do Maranhão, por sua vez, contesta às fls.
175/183, aduzindo preliminar de ilegitimidade ativa do MPF,
enfatizando que não há interesse federal no caso. No mérito,
aduz que a incorporação do Convento das Mercês à Fundação
José Sarney constitui mera afetação do prédio a uma finalidade
pública.

Manifestação do Ministério Público Federal acerca das
contestações às fls. 186/193, impugnando as preliminares e
as teses levantadas. Refuta a alegação de que a Fundação José
Sarney recebeu o título de entidade pública federal, ressaltando
que se trata, em verdade, de pessoa jurídica de Direito Privado,
sem fins lucrativos.

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN) formulou pedido para sua admissão no feito, na condi-
ção de assistente do MPF, tendo em vista seu interesse na regu-
lar manutenção do acervo cultural nacional (fls. 198/199), cuja
admissão foi permitida à fl. 217.

Processo convertido em diligência para manifesta-
ção das partes acerca da suspensão cautelar, pelo Supremo
Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º
3626/DF, da eficácia da Lei Estadual 8.313/2005, revogadora
da Lei Estadual 5.007/90 (fls. 203).

O Estado do Maranhão manifesta-se, aduzindo que
o Decreto-Lei 25/37 não foi refutado pela ADIN n.º3626/DF.
Ademais, pugna pelo reconhecimento do pedido do Autor e re-
quer que seja a ação julgada procedente (fls. 206/216).

O Ministério Público Federal manifesta-se às fls.
219/221, pleiteando o regular prosseguimento do feito.

O IPHAN apresenta manifestação às fls. 226/228, nas
quais enfatiza que não tomou conhecimento sobre a transfe-
rência do imóvel tombado à Fundação José Sarney, à revelia do
que determina o parágrafo único do art. 11 do Decreto Lei n.º
25/37.

Sendo este o relatório, passo a decidir.



lhida.

FUNDAMENTAÇÃO

Quanto às preliminares processuais, sem razão as re-
queridas, pelos fundamentos adiante.

A competência para conduzir a demanda é desta Justiça
Federal, vez que o bem imóvel cuja alienação se discute é tom-
bado pela União (fls. 40 e 40-verso). Ademais, além do MPF
comparece no pólo ativo do feito, na condição de assistente,
autarquia federal (fls. 198/199 e 217).

Exatamente nesse sentido têm decidido os tribunais
superiores, valendo de exemplo aresto produzido pelo egrégio
TRF /1 ª Região, quando assentou na ementa que "A competên-
cia para processar e julgar a ação civil pública por prejuízos ao
meio ambiente é a do foro do local em que ocorreu o dano, ressal-
vada a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I,
da Constituição da República. Portanto, evidenciado o interesse
da União Federal, de suas autarquias ou de suas empresas pú-
blicas, bem como a relevância do bem jurídico a ser tutelado,
configura-se manifesta a competência da Justiça Federal, para
processar e julgar o presente feito" (AC 199938000359884/
MG,6ª Turma, unânime, relator Desembar-gador Federal Souza
Prudente, decisão em 24/03/2008, conforme site do CJF na in-
ternet).

Por outro lado, de ser reconhecida a legitimidade do
MPF para ajuizamento da demanda, pelo mesmo motivo acima,
ou seja, interesse público federal decorrente do tombamento,
nos exatos termos do art. 129, 1lI, da Constituição Federal com-
binado com o art. 6º, VII, b, da Lei Complementar 75/93.

Assim, ao tempo em que rejeito as preliminares argüi-
das em contestação, reconhecida a presença dos pressupostos
processuais e condições da ação, adentro ao mérito do litígio
nos termos do art. 330, I, do CPC, porquanto desnecessária a
produção de provas em audiência.

Aqui, o pleito deduzido na inicial merece integral aco-

Com efeito, sobre o assunto assim dispõe a Constituição
Federal, não sendo originais os destaques:

Art. 216. Constituem patrimÔnio cultural
brasileiro os bens de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores
de referência à identidade, à ação, à memória dos di-
ferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:

... omissis
V - os coniunto5 urbanos e 5ítios de valor

histórico. paisagÚ,tico. artístico. arqueológico.
paleontológico. ecológico e científico.

S 1º -O Poder Público com a colaboração da
comunidade, promoverá e prote.gerá o patrimÔnio
cultural brasileiro por meio de inventários, regis-
tros, vigilância, tombamento e desapropriação, fUfu
outras forma5 de acautelamento e pre5ervação.

S 2º - Cabem à administração pública, na for-
ma da lei, a gestão da documentação governamen-
tal e as providências para franquear sua consulta a
quantos dela necessitem.

S 3º -A lei estabelecerá incentivos para a pro-
dução e o conhecimento de bens e valores culturais.

S 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cul-
tural serão punidos, naforma da lei.

No âmbito ordinário, regulamenta o tratamento da ma-
téria o antigo Decreto-Lei 25, de 30 de novembro de 1937, que

assim dispõe, no que interessa ao desate da questão controver-
tida:

Art. 1º Constitui o patrimônio histórico e ar-
tístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis
existentes no país e cuja conservação seja de interesse
público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis
da histÓria do Brasil, quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artísti-
co.

S 1º Os bens a que se refere o presente artigo
só serão considerados parte integrante do patrimô-
nio histórico o artístico nacional, depois de inscritos
separada ou agrupadamente num dos quatro Livros
do Tombo, de que trata o art. 4º desta lei.

S 2º Equiparam-se aos bens a que se refere o
presente artigo e são também sujeitos a tombamento
os monumentos naturais, bem como os sítios e pai-
sagens que importe conservar e proteger pela feição
notável com que tenham sido dotados pelo natureza
ou agenciados pelo indústria humana.

Art. 2ºA presente lei se aplica às coisas perten-
centes às pessoas naturais, bem como às pessoas jurí-
dicas de direito privado e de direito público interno.

Art. 4º O Serviço do Patrimônio HistÓrico e
Artístico Nacional possuirá quatro Livros do Tombo,
nos quais serão inscritas as obras a que se refere o art.
1º desta lei, a saber:

1) no Livro do Tombo Arqueológico,
Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às
categorias de arte arqueológica, etnográfica, amerín-
dia e popular, e bem assim as mencionadas no S 2º do
citado art. 1º.

Art. 5º O tombamento dos bens pertencentes
à União, aos Estados e aos Municípios se fará de ofí-
cio, por ordem do diretor do Serviço do Patrimônio
HistÓrico e Artístico Nacional, mas deverá ser notifi-
cado à entidade a quem pertencer, ou sob cuja guar-
da estiver a coisa tombada, a fim de produzir os ne-
cessários efeitos.

Art. 11. As coisas tombadas, que pertençam
à União, aos Estados ou aos Municípios, inalienáveis
por natureza, só poderão ser transferidas de uma à
outra das referidas entidades.

Parágrafo único. Feita a transferência, dela
deve o adquirente dar imediato conhecimento ao
Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Registre-se, neste passo, que O Decreto-Lei 25/37 foi
recepcionado pela atual Constituição, a qual, no parágrafo 1º
do artigo 216, é expressa ao estabelecer que a proteção ao pa-
trimônio cultural brasileiro far-se-á "por meio de inventários,
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação" (TRF /1 ª Região, AC
199801000935792, 3ª Turma suplementar, unânime, relator
Juiz convocado Leão Aparecido Alves, decisão em 08/08/2002,
mesma fonte acima citada).

Especificamente quanto ao imóvel tratado nos autos,
além de seu tombamento apresentar-se como matéria incon-
troversa, verifica-se pelos documentos vindos, especialmente a
certidão de fls. 40/40-verso, que o mesmo é registrado no Livro
do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, sendo, por-



tanto, documentalmente confirmado seu tombamento em regu-
lar procedimento.

Sobre as limitações incidentes sobre bens tombados,
lembro didáticas lições extraídas de excerto de voto do eminen-
te relator Ministro Demócrito Reinaldo, quando do julgamento
do Recurso Especial 25.371-1/Rj, onde sua excelência assim se
manifestou, reproduzindo doutrina nacional abalizada:

"Com efeito, é lição correntia que o tomba-
mento de bens é uma restrição parcial ao direito de
propriedade. Pelo tombamento concretizado pela
Inscrição no Livro de Tombo, o bem tombado passa
a ser objeto de uma série de limitações restritivas
do direito à propriedade. O proprietário passa a ser
dominus e administrador. Como dominus a atividade
do proprietário sobre o bem deverá ser absoluta;
como administrador, o bem não está mais vinculado
à vontade ou personalidade do agente, mas à finali-
dade impessoal e objetiva a que essa vontade deve
servir, porque administração designa, também, em
direito público, a atividade de quem é proprietário
O. Cretella Júnior -- RDA 112/50). Ocorrendo o
tombamento, assevera Cretella Júnior, o bem a ele
sujeito fica submetido a um regime jurídico sui ge-
neris (Decreto-lei nQ 25/37), permanecendo o seu
proprietário na condição de administrador, incum-
bindo-lhe, também, o ônus da conservação da coi-
sa tombada."

Nessa linha demonstrativa dos efeitos do tombamento,
importante registrar ponto fundamental para o desate da ques-
tão posta em julgamento, consistente na conclusão de que em
sendo proprietário de imóvel tombado um dos entes federados,
uma das limitações legalmente previstas, que interfere direta-
mente na qualidade de dominus da coisa, é a impossibilidade de
alienar o bem a outra pessoa que não seja uma daquelas de di-
reito público interno integrantes da federação (União, Estados
e Municípios). Esse o mandamento do caput do art. 11 do refe-
rido Decreto-lei 25/37 antes visto.

Em relação ao negócio jurídico hostilizado nos autos pe-
los procuradores da república que subscrevem a peça inicial,
verifica-se às fls. 46/46-verso cópia da matrÍCula 11.365, emiti-
da por Cartório do Registro de Imóveis da Capital, onde assen-
tado no registro 1, de 13/06/1990, a transferência da posse,
domínio e propriedade do imóvel, constando como transmiten-
te o Estado do Maranhão e adquirente a Fundação da Memória
Republicana.

Mais à frente, às fls. 158, 158-verso, 159 e 150-verso,
consta cópia da Escritura pública que deu lastro ao referido
registro 1 da matrícula 11.365 antes referido, onde se lê ex-
pressamente, quanto ao negócio entabulado entre o Estado do
Maranhão e a Fundação: "que neste ato o outorgante incorpo-
rador transfere a [sic] outorgada incorporada todo o domínio,
posse, direito e ação, para que dele possa usar e gozar livre-
mente como seu, fazendo esta doação firme e valiosa, respon-
dendo pela evicção de direito".

Como se observa, então, embora se tenha, como ressal-
tado nas contestações, denominado incorporação ao negócio
jurídico entabulado entre o Estado do Maranhão e a Fundação,
em verdade houve verdadeira doação do imóvel (Considera-se
doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfe-
re do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra, confor-
me art. 538 do Código Civil), com os aspectos caracterizadores
de transferência inter vivos, já que garantidos ao beneficiário
todos os atributos da propriedade então em mãos do Estado:

~.~.

faculdades de uso, gozo e disposição do bem, nos termos do art.
1.228 do Código Civil.

Abro parênteses, aqui, para esclarecer que embora
realmente exista disposição contratual prevendo a reversão
do imóvel ao patrimônio do Estado em caso de extinção da
Fundação (cláusula terceira), evidentemente que essa condi-
ção não desnatura a doação havida em junho/1990, vez que
sua resolução depende, claro, da implementação da condição
expressamente prevista. Ou seja, enquanto não implementada
a condição resolutiva, permanece íntegra a alienação, devendo-
-se garantir a transferência da posse, domínio e propriedade do
imóvel doado, conforme, aliás, previsto no título translativo le-
vado a registro (art. 1.245 do Código Civil).

Assim sendo, claramente aplicável ao caso em estudo o
disposto no caput do art. 11 do Decreto-Lei 25/37 antes lem-
brado, que proíbe expressamente a alienação a particulares
de imóveis tombados de propriedade de ente federado. Esta é,
como já visto, uma das limitações impostas pelo tombamento,
com o óbvio motivo de proteção do patrimônio cultural brasi-
leiro, devidamente autorizada pela Constituição Federal no S 1 Q

do art. 216 reproduzido linhas acima.
Por essa razão, inclusive, verifica-se que a Lei es-

tadual 5.007, de 06/04/1990, ratificada pela Lei 5.765, de
26/08/1993, que autoriza a doação tratada, realmente não se
compatibiliza com a Lei federal vigente (Decreto-lei 25/37),
porquanto cede bem estadual regularmente tombado a pessoa
jurídica de direito privado. Assim sendo, considerando o dis-
posto no S 4Q do art. 24 da Constituição Federal, que trata da
superveniência de norma geral em relação à norma estadual já
vigente, poder-se-ia pensar em ineficácia da Lei 5.007/90 (rati-
ficada pela 5.765/93); não obstante, pelo fato de no caso trata-
do a autorização para doação ter sido editada quando já vigente
a norma geral federal, resta concluir que a norma estadual é
inválida para o fim, dado que produzida em discordância com o
ordenamento de regência.

De se concluir, pois, em razão da violação ao disposto no
art. 11, caput, do Decreto-lei 25/37, devida a desconstituição
dos efeitos da escritura pública de doação acostada por cópia
às fls. 158, 158-verso, 159 e 150-verso, bem como a declaração
de nulidade do registro translativo de propriedade assentado
no nQ 1 da matrícula 11.365 (fls. 46/46-verso), nos termos do
art. 216 da Lei 6.015/73.

DISPOSITIVO

Isto posto, extinguindo o feito com julgamento do mé-
rito (art. 269, I, do CPC), ao tempo que reconheço e declaro,
no particular, conforme fundamentação retro, a invalidade da
legislação estadual, decido julgar PROCEDENTE o pedido de-
duzido para o fim de declarar nulo o registro translativo de
propriedade assentado no número 1 da matrícula 11.365 do
Cartório do Registro de [móveis desta Capital, bem como des-
constituir os efeitos da escritura pública de doação lavrada no
Tabelionato do 1Q Ofício, conforme cópia acostada às fls. 158,
158-verso, 159 e 150-verso dos autos.

Condeno as requeridas no pagamento das custas pro-
cessuais, bem como em honorários advocatícios em favor do
MPF, que fixo no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para
cada uma delas, nos termos do art. 20, S 4Q, do CPC.

Após o trânsito em julgado, oficie-se aos cartórios referi-
dos acima, para os fins (art. 250, I, da Lei de Registros Públicos).

P.R.1.
São Luís, 2 de dezembro de 2008.

NELSON LOUREIRO DOS SANTOS
juiz Federal



NEWTON PEREIRA RAMOS NETO
juiz Federal Substituto da 6ª Vara

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

Processo n. 2008.37.00.006353-9 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Autor MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Réu FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO - FNDE

SENTENÇA (TIPO "C")

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou a presente
ação civil pública, com pedido de liminar, contra o FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE
objetivando a condenação da autarquia: (i) à obrigação de
não fazer consistente na suspensão dos atos administrativos
que impliquem a cessação do fornecimento de alimentação
escolar, ou dos meios financeiros necessários a tanto, aos
alunos do ensino fundamental neste Estado; (i i) a prover os
meios necessários para o emprego dos recursos orçamentários
destinados ao financiamento do PNAE em benefício dos
estudantes do ensino básico, mediante a utilização das
alternativas apontadas no pedido liminar (nomeação direta
pelo FNDE dos membros do CAE ou compra e fornecimento
diretos da merenda escolar pelo FNDE); e (iii) à obrigação de
fazer relativa à instituição de mecanismos eficazes de controle
interno dos recursos federais transferidos à conta do PNAE, de
acordo com os parâmetros que sugere.

Sustenta, em apertada síntese, que a suspensão do
repasse dos recursos do PNAE aos municípios maranhenses que
não instituíram em seu âmbito os Conselhos de Alimentação
Escolar - CAE, conquanto se trate de providência calcada na
MP nQ• 2.178-36/2001, trata-se de medida inconstitucional por
violação ao princípio da proporcionalidade e por se encontrar
em desacordo com a ressalva expressa no art. 25, S 3Q, da Lei
Complementar nQ• 101/2000.

Por derradeiro, baseado em elementos constantes em
inquérito civil público instaurado no âmbito daquele órgão
ministerial, bem assim em decisão do Tribunal de Contas da
União, assevera que a autarquia demandada não vem exercendo
de modo eficiente seu múnus constitucional de fiscalizar a
aplicação dos recursos públicos federais da educação.

Instado a manifestar-se acerca do pedido liminar, o
FNDE rebateu os argumentos do autor através dos arrazoados
de fls. 367/372 e 374/384.

É o que comporta relatar.
DECIDO.
A tese central da demanda reside na possível

inconstitucionalidade da MP nQ• 2.178-36/2001, que, em
seu art. 3Q, S 7Q, dispôs que "fica o FNDE autorizado a não

proceder o repasse dos recursos do PNAE aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, naforma estabelecida pelo seu
Conselho Deliberativo, comunicando o fato ao poder legislativo
correspondente, quando esses entes: 1- não constituírem o
respectivo CAE no prazo de noventa dias, a contar de 5 de junho
de 2000."

É cediço que a Constituição Federal adotou um sistema
plural de controle de constitucionalidade, reservando um deles
à Excelsa Corte do país - daí sua denominação de concentrado
-, tendo o outro sido franqueado a todas as instâncias
judiciais. Neste último caso, dito difuso, é imprescindível que a
irresignação se dirija à resolução de um caso concreto.

Não se discute mais a possibilidade da ação civil
pública ser utilizada como instrumento de controle de
constitucionalidade; a controvérsia, em verdade, gira em
torno dos parâmetros desse controle, de molde a evitar-se a
usurpação da competência exclusiva do Supremo Tribunal
Federal.

Segundo orientação jurisprudencial dominante é
cabível a utilização da ação civil pública como instrum;nto
de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via
difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder Público, desde
qu~ a ~o~trovérsia constitucional não se identifique como
objeto UnICO da demanda, mas simples questão prejudicial
indispensável à resolução do litígio principal (RE 424993/DF,
reI. Min. Joaquim Barbosa, 12.9.2007.).

Portanto, num primeiro aspecto, há que se observar a
necessidade de o tema constitucional ser debatido tão-somente
como questão incidental, o que exige, pois, que a pretensão
deduzida, ainda que impugne um ato praticado cuja produção
fora estimulada pela norma guerreada, não coincida, na prática,
com a simples extirpação do ato normativo do mundo jurídico.

Assim, a melhor exegese da matéria deve ser a de
que quando o acolhimento do pedido limita-se a esvaziar o
conteúdo da norma impugnada estamos diante de controle
concentrado. No caso dos autos, o primeiro pedido formulado
equipara-se - em tudo e por tudo - à mera retirada da norma
do ordenamento jurídico, já que a pretensão ministerial não
impugna um ato concreto da Administração Pública, mas sim a
própria possibilidade da prática de tal ato.

No mesmo contexto, há que se observar, ainda, que a
orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que
a ação civil pública fundada em questão constitucional não se
pode voltar à tutela de interesses difusos ou coletivos quando
a pretensão postulada tiver feição erga omnes, em vista da
possibilidade de gerar efeitos semelhantes ao do controle
concentrado de constitucionalidade.

Sobre o tema, vejamos cita de Alexandre de Moraes:



"( ...) em tese nada impedirá o exercício do
controle difuso de constitucionalidade em sede de
ação civil pública, seja em relação às leis federais,
seja em relação às leis estaduais, distritais ou
municipais em face da Constituição Federal (por
ex.: O Ministério Público ajuíza uma ação civil
pública, em defesa do patrimônio público, para
anulação de uma licitação baseada em lei municipal
incompatível com o art. 37 da Constituição Federal.
O juiz ou Tribunal - CF, art. 97 - poderão declarar,
no caso concreto, a inconstitucionalidade da citada
lei municipal, e anular a licitação objeto da ação civil
pública, sempre com efeitos somente para as partes e
naquele caso concreto).

Ocorre, porém, que, se a decisão do juiz ou
Tribunal, em sede de ação civil pública, declarando
a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo
- seja municipal, estadual, distrital ou federal
-, em face da Constituição Federal gerar efeitos
erga omnes, haverá usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal, por ser o único Tribunal
em cuja competência encontra-se a interpretação
concentrada da Constituição Federal.

Nesses casos, não se permitirá a utilização
de ação civil pública como sucedâneo de ação direta
de inconstitucionalidade, a fim de exercer controle
concentrado de constitucionalidade de lei ou ato
normativo.

Observe-se que, mesmo em relação às
leis municipais incompatíveis com a Constituição
Federal, a inexistência de controle concentrado por
parte do STF não afasta a total impossibilidade de
o controle concentrado da Constituição Federal ser
exercido por outro órgão do Poder judiciário, a quem
caberá nessas hipóteses tão-somente o exercício do
controle difuso de constitucionalidade.

Assim, o que se veda é a obtenção de efeitos
erga omnes nas declarações de inconstitucionalidade
de lei ou ato normativo em sede de ação civil
pública, não importa se tal declaração de
inconstitucionalidade poderá não se restringir
somente às partes daquele processo, em virtude de
previsão dos efeitos nas decisões em sede de ação
civil pública dada pela Lei nQ• 7.347 de 1985.'

No mesmo sentido a lição de Arruda Alvim:

"o que se percebe, claramente, é que, não
incomumente, propõem-se ações civis públicas,
de forma desconectada de um verdadeiro litígio,
com insurgência, exclusivamente, contra um ou

mais de um texto legal, e o que se pretende na
ordem prática ou pragmática é que, declarada a
inconstitucionalidade de determinadas normas, não
possam mais elas virem a ser aplicadas, no âmbito
da jurisdição do magistrado ou do Tribunal a esses
sobrepostos. Ou, se, lingüisticamente, não se diz isso,
é o que, na ordem prática resulta de uma tal decisão.
Ora, se se pretende que determinados textos não
possam vir a ser aplicados, dentro de uma dada área
de jurisdição, disto se segue tratar-se efetivamente
de declaração in abstracto, da inconstitucionalidade,
ainda que possa ter sido nominado de pedido de
declaração incidenter tantum."2

Daí, em relação a este pedido, ser o autor carecedor de
ação em razão da inadequação da via eleita.

O segundo pedido formulado - determinar ao FNDE
que proveja os meios necessários para o emprego dos recursos
orçamentários em benefício dos estudantes do ensino básico,
mediante a utilização de uma das alternativas apontadas
pelo Ministério Público Federal - incorre no mesmo vício
(já que pressupõe a declaração de inconstitucionalidade
antes mencionada), com a agravante de tratar-se de pedido
juridicamente impossível.

Ora, é fato inconteste que a jurisprudência pátria,
inclusive da Excelsa Corte, tem evoluído a fim de superar o
chamado dogma do legislador negativo, de modo que o Poder
judiciário, dadas certas circunstâncias excepcionalíssimas, vem
adotando uma postura mais ativa - até mesmo de suprimento
da ordem jurídica - sempre que necessária para a salvaguarda
dos direitos fundamentais.

A temática, no âmbito da expansão da jurisdição
constitucional, vem sendo examinada sob a inspiração do
modelo italiano de sentenças aditivas, técnica de decisão que
importa em declarar inconstitucional certo dispositivo por
ter deixado de dizer algo, desde que a disposição omitida seja
imposta pela lógica do sistema normativo (a rime obbligate).3 A
decisão, pois, tem o efeito de alargar o âmbito de aplicação da
norma examinada a fim de abrigar em seu espectro situações
originariamente não previstas.4

Na hipótese vertente, o pleito ministerial importa não
em correção de possível omissão parcial, à luz do cânone da
isonomia, mas sim em verdadeira criação legislativa - é dizer,
adoção de alguma das providências apontadas pelo MPF -,
com total desconsideração do tratamento dado à matéria pela
MP nQ

• 2.178-36/2001, especialmente a descentralização das
atividades de fiscalização e execução do programa de merenda
escolar.

Em verdade, a pretensão ministerial é a de que
este juízo profira verdadeira sentença substitutiva, cuja
admissibilidade é discutida em alguns sistemas constitucionais

1 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 593-594.

2 ALVIM, Arruda. Ação Civil Pública. Coord. Edis Milaré. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 157.

3 SAMPAIO. José Adércio Leite. SAMPAIO. José Adércio Leite. As sentenças intermediárias de constitucionalidade e o mito do legislador negativo. In: SAMPAIO. José Adércio
Leite e CRUZ, Álvaro R. de S. (coord.). Hermenêutica e Jurisdição Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 168.

4 Ressalte-se que, no caso brasileiro, á semelhança do que ocorre na Aiemanha, o Supremo Tribunal Federal faz uso das sentenças aditivas invocando a interpretação
conforme ou a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Foi o que ocorreu no julgamento do RE 476.390-7/DF, reI. Min. Gilmar Mendes, julgado em
19/04/07, em que o voto do relator fora pelo parcial provimento da irresignação para, dando interpretàção conforme á Constituição, determinar que as regras da Lei n0.
10.404/02. referentes á gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa - GDATA percebida por servidores públicos federais em atividade, fossem também
aplicadas a servidores inativos. Anteriormente, a seu turno, quando do julgamento da ADin 2.652-6/DF (reI. Min. Maurício Corrêa, DJU de 14.11.2003), o Supremo Tribunal
Federal entendeu que a alteração no art. 14, parágrafo único. do Código de Processo Civil realizada pela Lei nO.10.358/2001, na parte em que ressalva "os advogados que se
sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por descumprimento de decisões judiciais, constitui discrimen injustificado em relação aos advogados
vinculados aos entes estatais. Dai o pedido ter sido julgado procedente para o fim de. "sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código
de Processo Civil conforme a Constituição Federal" (sic) no sentido de que a ressalva aplica-se a todos os causidicos independente de estarem sujeitos a outros regimes
juridicos.

~.~.



europeus, e que possui duplo efeito: primeiro, declara-se a
inconstitucionalidade enquanto prevê ou sinala 'algo diferente
daquilo que deveria ser estabelecido; segundo, mediante
decisão aggiuntiva, acrescenta-se novo conteúdo normativo
compativel com o texto constitucional. Nelas, considera-se
que a "tarefa legislativa" é ainda superior àquela exercida nas
sentenças aditivas, posto que nestas o tribunal altera o âmbito
normativo do preceito, respeitando, todavia, do ponto de
vista formal, o dispositivo anteriormente existente, enquanto
que nas sentenças substitutivas a norma criada importa em
desconsideração parcial do texto então vigente.5

Trata-se, ao nosso ver, de modalidade de sentença
que no caso concreto, dada a inexistência de solução
constitucionalmente obrigatória6, colide frontalmente com o
cânone da separação de poderes (art. 2º, CF/88), já que não é
dado ao Judiciário proceder à criação discricionária do Direito,
especialmente para se afastar das diretrizes impostas pelo
legislador a partir de concepções intuicionistas de justiça ou
bom senso.7

Portanto, ainda que inevitável seja hoje certo incremento
da tensão existente entre a atividade do Poder Judiciário e
do Parlamento, exige-se uma autocontenção por parte do
magistrado a fim de se salvaguardar as opções legitimamente
(ainda que criticáveis) realizadas pelo Legislativo, evitando-se,
ainda, uma concepção global da jurisdição constitucional capaz
de desequilibrar a moldura das instituições conformadas pelo
legislador constituinte.8

Daí tratar-se o segundo pedido de pretensão
juridicamente impossível.

Por derradeiro, em relação ao terceiro pedido
formulado - obrigação de fazer relativa à instituição de
mecanismos eficazes de controle interno dos recursos federais
transferidos à conta do PNAE, de acordo com os parâmetros
que sugere - entendo que carece o autor de interesse-utilidade
na medida vindicada.

Com efeito, como ressalta o ínclito Cândido Rangel
Dinamarco,

"Como conceito geral, interesse é utilidade.
Consiste em uma relação de complementariedade
entre a pessoa e o bem, tendo aquela a necessidade

deste para a satisfação de uma necessidade e
sendo o bem capaz de satisfazer a necessidade da
pessoa (Carnelutti). Há o interesse de agir quando
o provimento jurisdicional postulado for capaz de
efetivamente ser útil ao demandante, operando
uma melhora em sua situação na vida comum - ou
seja, quando for capaz de trazer-lhe uma verdadeira
tutela, a tutela jurisdicional (...). O interesse de agir
constitui o núcleo fundamental do direito de ação,
por isso que só se legitima o acesso ao processo e
só é lícito exigir do Estado o provimento do pedido,
na medida em que ele tenha essa utilidade e essa
aptidão."9

O referido pedido formulado - aliás, em condições
acentuadamente genéricas e, portanto, com violação do art. 286,
caput, do CPC -, em última instância, pretende essencialmente
que o Judiciário determine ao FNDE que cumpra a lei, já que
objetiva um comando que importe "na instituição de mecanismos
eficazes de controle interno dos recursos federais transferidos à
conta do PNAE, seja Delo fortalecimento no modelo vigente de
conselhos de alimentação (CAE) nas unidades executoras, ou pela
instituição de novos paradigmas de fiscaLizaçãolO, que deverão
incluir como exigência, nas prestações de contas apresentadas
pelos municípios, da apresentação de documentos que permitam
a análise dos seguintes aspectos: a) cumprimento da lei de
Licitação; b) observância da legislação de execução orçamentária
e financeira (extratos e documentos bancários); c) utilização
de documento idôneo na prestação de contas; d) veracidade
da informações prestadas, mormente no tocante às empresas
contratadas; e) efetiva execução do objeto do programa, com a
aquisição e fornecimento de alimentação escolar de qualidade."
- grifei.

Ora, com a vênia devida, de plano verifica-se que a
medida pleiteada é inexeqüível e, portanto, inviável do ponto de
vista processual. Senão, indaga-se: como faria o Judiciário para,
em execução de sentença, aferir "o fortalecimento dos CAEs"
ou a "instituição de um novo paradigma de fiscalização"? Quais
os parâmetros que seriam utilizados para verificar a satisfação
concreta da pretensão deduzida? Quem, por outro lado, teria a
última palavra quanto ao momento em que a obrigação estaria

5 Cf. EZQUIAGA GANUZAS, Francisco Javier. la producción juridica y su control por el Tribunal Constitucional. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p. 276.

6 É dizer: admitir-se-ia o uso da sentença substitutiva caso a opção ventilada pelo Órgão do Ministério Público decorresse de expressa determinação constitucional. Num
exemplo hipotético, imagine-se que uma lei preveja que um ato administrativo depende de aprovação por ato de Ministro de Estado, mas a Constituição determine que aquela
condição de validade depende de aprovação por ato do próprio Presidente da República. Nesse caso, teoricamente seria aceitável a alteração por ato do Poder Judiciário
porque não se trata de modificação sujeita ás pluralidades interpretativas próprias da discricionariedade do legislador, quando então haveria um maior ponto' de tensão entre
a atividade judicial e a reserva legislativa.

7 Por pertinente, registre-se que, em vista da alta carga de subjetividade que os acompanham, a aplicação desmesurada do denominado princípio da proporcionalidade e
do critério da ponderação de interesses, a par de suprimir o caráter deontológico do direito, pode implicar um retorno ás tradições do positivismo, em que se pregava a
utilização de uma discricionariedade judicial sempre que ausente uma regra clara a reger o caso concreto (decisionismo). Talvez por isso a preocupação de José Adércio
leite Sampaio, ao asseverar que, "por meio da razoabilidade, a Constituição escrita se esvaziou de conteúdo, pondo em crise os seus fundamentos teóricos. Com efeito, o
reconhecimento de um principio como a razoabilidade abre janelas de incertezas nos discursos de aplicação constitucional, a ponto de não sabermos precisar, com alguma
segurança, as fronteiras entre o terreno constitucionalmente protegido e a zona constitucionalmente proscrita." Mais adiante, assevera que "a 'Constituição judicial da razoa-
bilidade' é, portanto. uma 'Constituição ad hoc' e relativa (SCACCIA, 2000:379). A 'Constituição do caso' e 'do juiz' acaba por desnortear a própria teoria constitucional, pois
em que bases se permite falar consistentemente em um poder constituinte originário, se a sua obra for uma simples referência vaga entre os espectros de uma razoabilidade
sem fim á disposição dos poderes constituidos?" SAMPAIO, José Adércio leite. ° retorno ás tradições: a razoabilidade como parâmetro constitucional. In: SAMPAIO, José
Adércio leite (coord.). Jurisdição constitucional e direitos fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 94-95. A seu turno, diz Virgilio Afonso da Silva, sem firmar
posição contrária á utilidade do referido principio como ferramenta argumentativa no contexto da decisão judicial, que "a invocação da proporcionalidade é, não raramente,
um mero recurso a um tópos, com caráter retórico, e não sistemático. Em inúmeras decisões, sempre que se queira afastar alguma conduta considerada abusiva, recorre-se
à fórmula 'á luz do principio da proporcionalidade ou razoabilidade, o ato deve ser considerado inconstitucional" (AFONSO DA SilVA, Virgilio. O proporcional e o razoável.
Revista dos Tribunais, nO.798, ano 91, p. 23-50, abr. 2002, p. 31).

8 Cf. TAVARES, André Ramos. Teoria da justiça constitucional. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 309.

9 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. v. 11. São Paulo: Malheiros 2003, p. 303.

10 Em relação à "instituição de novos paradigmas de fiscalização", tal medida, do mesmo modo que o segundo pedido, incorre também em vedada inovação legislativa, como
já ressaltado.



realmente satisfeita (o magistrado, o MPF ou o próprio FNDE)?
Ademais, seria possível ao Judiciário atestar, em todos

os municípios do Estado, o cumprimento genérico da lei (já que,
na essência, é esse o pedido do MPF)?

Tal pretensão somente seria admissível e realizável
do ponto de vista prático se admitíssemos a conversão do
Judiciário em órgão de auditoria, uma instância de fiscalização
indefinida - já que a execução do feito teria que ser ad
eternum - do cumprimento do princípio da legalidade. Na
realidade, o Judiciário estar-se-ia imiscuindo na atividade do
próprio Ministério Público e de outros entes vocacionados a
tal tarefa (e.g., Controladoria-Geral da União), a quem cabe
fiscalizar cotidianamente a Administração Pública e, diante de
irregularidades concretamente verificadas, acionar o Poder
Judiciário com vistas a serem sanadas exatamente essas falhas
detectadas na ação do administrador.

Portanto, em face de todas as considerações elencadas,
e tendo em mente ainda a necessidade de que a prestação

jurisdicional, no atual estágio do processo moderno, não se
transforme em mero acesso formal à justiça, mas seja capaz de
efetivamente garantir a entrega do bem da vida perseguidoll,

tenho como destituído de interesse processual (rectius,
utilidade) o último pedido formulado.

Isto posto, indefiro a inicial e, por conseguinte, JULGO
extinto o processo SEM resolução de mérito (CPC, art. 267, [ e
VI, c/c o art. 295, III e V).

Sem custas e honorários advocatícios.
Transitada em julgado arquive-se com baixa.
P. R.l.
São Luís (MA), 28 de outubro de 2008.

NEWTON PEREIRA RAMOS NETO
Juiz Federal Substituto da 6ª Vara

11 Esclarecedoras são as palavras de Marinoni: "O direito de acesso á justiça. atualmente, é reconhecido com aquele que deve garantir efetiva tutela de todos os demais
direitos. A importância que se dá ao direito de acesso à justiça decorre do fato de que a ausência de tutela jurisdicional efetiva implica a transformaçâo dos direitos garantidos
constitucionalmente em meras declarações po/iticas. de conteúdo e função mistificadores. Por essas razões, a doutrina moderna abandonou a idéia de que o direito de
acesso à justiça. ou o direito de ação. significa apenas direito à sentença de mérito. Esse modo de ver o processo, se um dia foi importante para a concepção de um direito de
ação independente do direito material, não se coaduna com as novas perspectivas que estão nos estudos dos processualistas ligados ao tema da 'efetividade do processo',
que traz em si a superação da ilusão de que este poderia ser estudado de maneira neutra e distante da realidade social e do direito material." MARINONI, Luís Guilherme e
ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 32.
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ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 32.
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NEY DE BARROS BELLO FILHO
juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

SEÇÂO JUDICIÁRIA DO MARANHÂO
1ª VARA

Processo n.2007.37.00.004796-2

Classe 13101 - PROCESSO COMUM/JUIZ SINGULAR

Autor MINISTÉRIO PÚBLICO

Réu ARIOSTO SOUSA DE MORAES

SENTENÇA TIPO D

O Ministério Público Federal ofereceu denúncia em des-
favor de ARIOSTO SOUSA DE MORAES, qualificado nos autos,
atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 149 do Código
Penal (fl. 03/05).

Em síntese, narra a denúncia que uma equipe de Audi-
tores Fiscais do Trabalho, durante uma ação fiscal realizada em
Buritirana/MA, empreendeu fiscalização na Fazenda São José,
onde encontrou um trabalhador em condições degradantes de
vida e trabalho.

Aduz a denúncia que havia mais trabalhadores traba-
lhando em condições semelhantes, entretanto teriam ido em-
bora dias antes da fiscalização.

Ainda segundo a exordial, o trablahador encontrado
não tinha CTPS assinada e estava alojado em uma "construção
de madeira sem proteção lateral, piso de chão batido, com cober-
tura de palha de babaçu, sem instalações sanitárias nem energia
elétrica, em precárias condições de higiene e segurança" (...).

Além disso, "a água fornecida ao trabalhador, inclusive
para beber, era retirada de um córrego próximo ao barraco e
sem nenhum tratamento."

Serviu de base à denúncia, recebida em 21/05/2007 (fl.
38), o Procedimento Administrativo nº 1.19.001.000005/2006
- 07 (fl. 06/36).

Devidamente citado (fl. 54), ARIOSTO SOUSA DE MORA-
ES foi interrogado às fls. 56/58 e apresentou defesa prévia às
fls. 59/60, na qual arrolou 03 (três) testemunhas.

Oitiva das testemunhas Benvindo Coutinho Soares e
Carlos Henrique da Silveira Oliveira, arroladas na Denúncia, às
fls. 100/106. Na ocasião, foi homologada a desistência do MPF
em ouvir as testemunhas Allan Kardec Ayres Ferreira e José do
Carmo Barbosa de Sousa. Também foi juntado aos autos o Re-
latório de Arquivamento referente ao Termo de Ajuste de Con-
duta firmado entre o Ministério Público do Trabalho e ARIOSTO
SOUSA DE MORAES (fls. 108/110).

Às fls. 118/142 dos presentes autos foi juntado Relató-
rio da Fiscalização realizada na FAZENDA SÃO JOSÉ.

Inquirição da testemunha de acusação Luís Roberto
Mendes de Araújo às fls. 184/185.

As testemunhas arroladas pela defesa foram ouvidas às
fls. 197/199 (Elimárcio Pereira Araújo e Regivaldo Bezerra da
Silva). Houve desistência da oitiva da testemunha Amadeu Silva
Filho (fl. 213).

Conforme faculdade disponibilizada pela Lei
11.719/2008, houve reinterrogatório do acusado às fls.
234/235.

Na fase do art. 402 do CPP, quando da oportunidade de
requerimento de diligências, nada foi requerido pelo MPF (fl.
238-v).

A defesa, por seu turno, requereu a realização de acare-
ação entre as testemunhas Elimárcio Pereira Araújo e Regival-
do Bezerra da Silva, o que foi indeferido em decisão de fl. 246,
por este Juízo considerar que "a contradição entre as testemu-
nha Elimárcio e Regivaldo ljIs. 197/199) não se mostra relevante
para justificar a acareação".

Em sede de alegações finais (fls. 213/220), o Ministério
Público Federal requereu a condenação do acusado, sustentan-
do que sua conduta subsume-se ao tipo penal descrito no art.
149 do Código Penal, haja vista a comprovação da autoria e ma-
terialidade do delito em tela por parte do réu.

Em suas derradeiras argumentações (fls. 257/270), a
Defesa pugnou pela absolvição do acusado, pois entende que
não há provas nos autos suficientes para determinar a conde-
nação do mesmo.

É o relatório.
Decido.
O artigo 149 do Código Penal define da seguinte for-

ma a conduta de quem pratica o crime de estelionato, trazendo
no S 3º causa de aumento de pena, in verbis:

"Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga
à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados
ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições
degradantes de trabalho, quer restringindo, por qual-
quer meio, sua locomoção em razão de dívida contra-
ída com o empregador ou preposto:

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa,
além de pena correspondente à violência.

Trata-se de figura delitiva que atenta contra a liberda-
de pessoal, embora também atente contra a organização do
trabalho, segundo Guilherme de Souza Nucci, que afirma ain-
da que "após a modificação introduzida, no tipo penal, pela Lei
10.803/2003, descrevendo pormenorizadamente, as condutas
para a tipificação desta infração penal, verificou-se uma preocu-
pação real com o direito ao livre trabalho".l

1 NUCCI. Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2010. p. 708.



Nesse diapasão, é importante acentuar que a mudança
legislativa transformou o crime em forma vinculada. Por ou-
tras palavras, para que fique caracterizada a tipificação, a con-
duta do agente deve se encaixar em uma das hipóteses descri-
tas na lei, em numerus clausus.

No magistério de Carlos Eduardo Almeida Martins de
Andrade!, as hipóteses previstas na lei já mencionada, podem
ser assim descritas:

01- No caso de trabalhos forçados, devido à sujei-
ção decorrente de ameaça ou violência, a vítima
não goza de liberdade de escolha, já que não tem
alternativa, a não ser realizar o trabalho impos-
to;

02- Já para a caracterização da jornada exaustiva,
segundo a doutrina, é necessário sopesar alguns
fatores, tais como as características pessoais da
vítima (estrutura física, idade, sexo) e a natureza
da tarefa;

03- Na terceira modalidade, condições degradan-
tes, fica patente o abuso do agente quanto às
circunstâncias de execução do trabalho diante
das condições pessoais da vítima. É importante
notar que "não é qualquer irregularidade nas re-
lações laborativas que enseja a tipificação lega/";

04- Na quarta hipótese, privação por dívidas, a res-
trição acontece por meio do enclausuramento
ou do confinamento, desde que se estenda por
certo lapso temporal.

Inicialmente, impende destacar que, para configuração
do delito previsto no art. 149 do CP, a ocorrência dessas hipó-
teses não precisa ser cumulativa, basta que se observe apenas
uma delas, para que seja caracterizado o crime.

Por outro lado, entendo que, para enquadrar eventual
conduta no tipo penal em comento, é mister que fique de-
monstrada concomitantemente a privação de liberdade,
isto é, que esteja claro que a vítima só se sujeita ao trabalho
porque é impedida de deixar o local, em razão de coação por
parte do agente.

Isso porque, não se pode olvidar que, in casu, o bem
tutelado é a liberdade individual. Então, se não há violação
desse direito individual, não há falar no crime capitulado no art.
149 do Código Penal.

Nesse sentido, trago à colação trecho de artigo de Carlos
Henrique Bezerra Leite:

"O fator determinante para caracterizar
trabalho análogo ao de escravo é o cerceamento da
liberdade. O trabalhador fica sem condições de sair
do local onde está sendo explorado, sofrendo, a rigor,
três tipos de coação:

a) coação econômica - dívida contraída com
o transporte para fazenda e compra de
alimento. O empregado tenta saldar a dí-
vida, mas não consegue devido aos eleva-
dos valores cobrados;

b) coação moral/psicológica - ameaças físi-
cas, e até de morte, por parte do respon-

sável pela fazenda e constante presença
de capataz, armado, em meio aos traba-
lhadores;

c) coação física - agressão aos trabalhadores
como forma de intimidação':!

A jurisprudência tem se firmado também nessa orienta-
ção, conforme se observa no julgado abaixo:

CONDIÇÃO ANÁLOGA À DE ESCRAVO (ART.
149/CP). INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALI-
DADE OU DA AUTORIA. REJEITADA A PRELIMINAR
DE INÊPCIA DA DENÚNCIA. APELO DA DEFESA PRO-
VIDO.jCP1. A denúncia, a teor do art. 41 do Código de
Processo Penal, descreve de forma satisfatória e indi-
vidualizada os fatos imputados aos acusados. Preli-
minar de inépcia que se rejeita. 41 Código de Processo
Penal 2. Para a configuração de redução de traba-
lhador à condição análoga à de escravo faz-se ne-
cessária a completa sujeição da pessoa que tenha
relação de trabalho ao poder do sujeito ativo do
crime, não bastando a submissão do trabalhador
a condições precárias de acomodações. Tal situ-
ação é censurável, mas não configura o crime do
art. 149 do Código Penal. 149 Código Penal 3.Recur-
so provido. (10340 PA 2004.39.00.010340-5, Relator:
JUIZ MARCUS VINICIUS REIS BASTOS (CONV.), Data
de julgamento: 02/08/2011, QUARTA TURMA, Data
de Publicação: e-DjFl p.162 de 16/09/2011) (Grifei).

Na espécie, entendo não restar demonstrada a sujeição
do trabalhador encontrado na Fazenda São Iosé ao fazendeiro
ora acusado ARIOSIO SOUSA DE MORAES. Senão vejamos.

Conforme Relatório de Fiscalização apresentado pela
equipe que esteve na Fazenda São José, havia a suspeita de
existirem 06 (seis) trabalhadores ali trabalhando em condições
irregulares. Entretanto, foram encontrados apenas dois traba-
lhadores (Lázaro Martins Jorge e Regivaldo Bezerra da Silva).

Desses dois trabalhadores, um era fixo e o outro tem-
porário, sendo Regivaldo o vaqueiro da fazenda, que optou por
permanecer no emprego, mesmo após a presença dos fiscais na
Fazenda São José.

Segundo o depoimento de Carlos Henrique da Silveira
Oliveira, membro da equipe de fiscalização, as irregularidades
consistiam:

"na falta de fornecimento de equipamento de
proteção, no fato de que a água utílízada para con-
sumo não era filtrada, sendo obtida em córregos, que
a alimentação era precária e que a CTPS não estava
assinada (...)" - fi. 105.

A testemunha Benvindo Coutinho Soares, também inte-
grante da equipe já referida, afirmou em seu depoimento, quan-
to às irregularidades encontradas:

"QUEo alojamento dos trabalhadores era um
barraco de madeira coberto de palha e sem proteção
lateral; QUE não havia banheiro; QUE os trabalha-

ANDRADE, Carlos Eduardo Almeida Martins de. Do crime de redução á condição análoga á de escravo na legislação, doutrina e jurisprudência. In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande, XV, n. 98, mar 2012. Disponivel em:<htlp://www.ambito-juridico.com.brlsitelindex.php?n_link=revista_artigosJeitura&artigo_id=11183&revista_caderno=3>

2 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. A ação civil pública e a tutela dos interesses individuais homogêneos dos trabalhadores em condições anáiogas á de escravo. Revista do
Tribunal Superior do Trabalho, Brasilia v. 71, n. 2, p. 146-173, mai.lago. 2005.



dores utilizavam água de um córrego para beber e
para sua higiene pessoal; QUE durante a entrevista
o trabalhador informou que recebeu o equipamento
de proteção individual, mas que seria descontado na
época do acerto de pagamento, QUE era fornecida
alimentação consistente em arroz, feijão e esporadi-
camente carne; QUE segundo a informação do traba-
lhador ele não pagava pela alimentação (..)" - fi. 101.

o próprio acusado admitiu em seu interrogatório (o
qual ratificou integralmente em data posterior), que:

"no momento da contratação do serviço com
Lázaro, o interrogando não se preocupou em tratar
sobre as condições dos trabalhadores que executa-
riam as tarefas, preocupou-se apenas em dizer como
queria o serviço, pois não tinha conhecimento das
obrigações legais de proteção aos trabalhadores (..)"
- fi. 57.

Apesar das afirmações acima, ARIOSTO SOUSA DE MO-
RAES sustentou, quando ouvido em juízo, que era fornecida
água potável ao trabalhador, assim como instalações sanitárias
adequadas e equipamento de proteção individual, conforme
pode ser observado à fi. 57

No que pertine à imputação do não fornecimento de
água potável ao trabalhador, o testemunho de Regivaldo Be-
zerra da Silva, que também trabalhava com Lázaro à época dos
fatos, destoa do que dizem as testemunhas de acusação:

"Que não é verdade que Lázaro bebia água do
brejo, pois era o próprio depoente que trazia a água
no carro de boi, do povoado Centro Novo, quefiea a
900m, que inclusive o depoente e o proprietário' da
fazenda, Sr. Ariosto, faziam uso dessa mesrt1l1.água
(..)" - fi. 198.

Por outro lado, nenhuma das testemunhas registrou
ter conhecimento de qualquer restrição ao direito de ir e vir
do trabalhador Lázaro, de acordo com os testemunhos colhidos
em juízo:

"QUE o depoente não se recorda de nenhum
relato no sentido de que ele era submetido a traba-
lhos forçados; QUE o 'depoente desconhece se houve
algum cerceamento ao uso de transportes entre a
fazenda do acusado é a sede do município ( ..)" - Ben-
vindo Soares, f/.102.

"QUE o trabalhador não relatou ser submeti-
do a trabalhos forçados; QUE o trabalhador não rela-
tou ser submetido a jornada exaustiva; QUE o depo-
ente não constatou nenhum tipo de enclausuramen-
to; QUE não chegou ao conhecimento do depoente a
ocorrência de cerceamento do uso de transporte por
parte do trabalhador (...) - Carlos Henrique Oliveira,
fi. 106.

Assim, entendo que no caso em análise, quando muito, é
correto dizer que, o alojamento descrito nos autos e destinado
ao trabalhador Lázaro, pode ser enquadrado como condição de
trabalho degradante.

Da mesma forma, também ficou demonstrado que Láza-
ro trabalhava sem registro na CTPS, o que constitui grave irre-
gularidade trabalhista.

No entanto, diante do acervo probatório carreado nos
autos e das premissas acima listadas, ainda que censuráveis - é
certo - não se pode afirmar que tenha sido o trabalhador Lázaro
Martins jorge submetido à condição análoga à de escravo, visto
que o mesmo poderia, a qualquer momento, abandonar o
trabalho na fazenda.

Não havia vigilância ou qualquer outra ação intimidati-
va, exercida pelo acusado ou por preposto seu, que o impedisse
de sair do local de trabalho. Se não o fez, foi por escolha própria,
já que ele mesmo afirma que receberia o pagamento ao final da
empreitada, o que indica que havia sim uma relação de trabalho
firmada entre Lázaro e ARlOSTO.

Destarte, inexistindo elementos nos autos aptos a indi-
car o elemento subjetivo do tipo exigido para a configuração
do crime ora imputado ao acusado (dolo), e desde que não há
previsão para a modalidade de natureza culposa, não há que se
falar em crime, impondo-se, portanto, a absolvição do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão
punitiva do Estado para, com fundamento no art. 386, III, do
Código de Processo Penal, ABSOLVER o acusado ARIOSTO
SOUSA DE MORAES.

Sem custas.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
São Luís, __ / __ / __ '

NEY DE BARROS BELLO FILHO
juiz Federal no Maranhão,

1ª Vara Criminal



REYNALDO FONSECA
Desembargador Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNAL-
DO FONSECA (Relator):

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora
Regional da República Dra. ValquÍria O. Quixadá Nunes, oferece
denúncia em desfavor de MARIEN CRISTINA GADELHA, hoje
MARIEN CRISTINA GADELHA RISK, Promotora de Justiça do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, imputan-
do-lhe a prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 1461
(constrangimento ilegal), 1712 (estelionato) e 2993 (falsidade
ideológica) do Código Penal.

O estelionato estaria configurado pelo "recebimento ilí-
cito de proventos, referentes aos dias 07, 08, 09 e 10 de janeiro de
2010, na medida em que fraudulentamente dava a entender que
estaria trabalhando quando, neste período, encontrava-se em
viagem de lazer,jora do Brasil (j7s. 184/186], em nítido prejuízo
dos cofres públicos, especificamente do Ministério Público do Dis-
trito Federal e Territórios." (fl. 02 verso).

A ausência da promotora no dia 08 de janeiro de 2010
é comprovada por certidão do Conselho Nacional do Ministério
Público, assim como por declaração do Departamento da Polí-
cia Federal registrando sua saída do país no dia 27.12.2009 com

RELATO
AUTOR---
PROCURADOR
INDICIADO
ADVOGADO

RELATÓRIO

naldo Fonseca

entrada no dia 27.01.2010 (fl. 190), e depoimento do promotor
Wenceslau Braz Lopes de Barros que afirma terem colegas seus
recebido e-mails da denunciada com informações sobre fatos
vividos no Oriente Médio.

Na tentativa de ocultar o recebimento irregular de ven-
cimentos, a denunciada teria constrangido a Secretária Execu-
tiva da Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Sobradi-
nho, à época, Sra. Maria de Lourdes Carvalho Cariri, a emitir
declaração falsa (cópia às fls. 17 e 18 destes autos; original do
rascunho à fl. 182) na qual atribuía a si mesma o engano a res-
peito da marcação das férias da Promotora, asseverando que
a solicitação que dela recebera teria sido para dar início a seu
período de férias no dia 07 de janeiro de 2010 e não no dia 11
de janeiro, como acabou por acontecer. Tal declaração subscri-
ta pela funcionária do MPDFT e datada de 29 de março de 2010,
teria, na realidade, o objetivo de inserir informações falsas em
documento público de forma a alterar a verdade sobre fato ju-
ridicamente relevante, conforme depoimento da servidora em
sindicância, corroborado e complementado em oitiva no MPF.

A falsidade de tais informações estaria evidenciada nos
seguintes documentos, constantes do Procedimento Adminis-
trativo Criminal n. 1.000.000.007565/2010-42:

a) o mapa de férias do 1º semestre de 2010, produzido
em 28.09.2010 (cópia à fl. 44 destes autos), no qual não consta,
ainda, requerimento de férias da denunciada; e

b) requerimento de férias assinado pela denunciada no
qual é expressamente indicado o início das férias em 11 de ja-
neiro de 2010 com final em 09 de fevereiro de 2010 (cópia à fl.
45 destes autos).

Notificada (fl. 204), a denunciada apresentou defesa
(fls. 205/262), argumentando que toda a acusação a ela impu-
tada teria decorrido de sua falta a 02 (dois) dias úteis de tra-
balho (07 e 08 de janeiro de 2010), transcorridos entre o final
do recesso forense, em 06.01.2010, e o início do seu período de

1 Constrangimento ilegal
Art. 146 - Constranger alguém. mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido. por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o
que a lei permite. ou a fazer o que ela não manda:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.

2 Estelionato

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilicita. em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício. ardil, ou qualquer outro meio frau-
dulento:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
S 1° - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155. S 20.

3 Falsidade ideológica

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular. declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurídica mente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público. e reclusão de um a três anos. e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil,
aumenta-se a pena de sexta parte.



férias, em 11 de janeiro de 2010, o que, pela baixa lesividade
da conduta, não legitimaria sequer a acusação de estelionato.
Segundo ela, em um desses dois dias, teria sido procurada para
ser intimada de decisão de arquivamento de processo adminis-
trativo disciplinar instaurado pelo CNMP, em que figurou como
requerida, quando fora "constatada sua ausência ao serviço".

Alega a denunciada, preliminarmente, a inépcia da peça
acusatória, aos seguintes fundamentos:

a) porquanto lhe imputaria a prática de ilícitos sem a
observância dos requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal', o que impediria o exerCÍcio adequado da defesa e resul-
taria na nulidade, ab ovo, do presente processo;

b) no que concerne ao crime de constrangimento ile-
gal, a inépcia decorreria do fato de que a peça inicial não des-
creveria a conduta que corresponderia ao constrangimento e
a violência ou grave ameaça, com a redução da capacidade de
resistência do ofendido, tal como descrito no tipo do art. 146 do
Código Penal. Nesse particular, afirma a acusada que a denún-
cia em exame é resultado de campanha de perseguição política
e que fora formatada, originariamente, segundo ela, de molde
a denunciar, também, a Secretária Executiva Maria de Lourdes
Carvalho Cariri, por crime de falso. Segundo a denunciada, por
"alguma misteriosa e inconfessável razão", a peça acusatória foi
posteriormente modificada, excluindo-se a servidora e apon-
tando a ora acusada como autora do crime de constrangimento
ilegal. Transcreve trecho da denúncia (fl. 04), em que a peça
acusatória refere-se à primeira denunciada, como sendo a acu-
sada, e, à segunda denunciada como sendo a servidora Maria de
Lourdes. Afirma a denunciada que, se falso e estelionato existis-
sem, a servidora Maria de Lourdes deveria ser processada com
base no art. 295 do Código Penal. Alega, também, a inexistência
de coação a qual, ainda que existisse, seria passível de resis-
tência;

c) quanto ao crime de estelionato, porquanto não te-
riam sido indicados os elementos normativos do tipo, quais se-
jam, a vantagem ilícita, o prejuízo alheio, o erro e o destinatário
do erro, nem tampouco, o meio fraudulento utilizado. Aduz que
a peça acusatória é contraditória, pois a acusada não poderia
"dar a entender que estaria trabalhando" (fl. 02v) e, ao mesmo
tempo, ter enviado mensagens de e-mail aos colegas, com in-
formações acerca de fatos vividos por ela no Oriente Médio, na
Faixa de Gaza (fl. 03); e

d) no tocante ao crime de falsidade ideológica, uma
vez que a acusação seria a de ter a denunciada produzido um
rascunho, não tendo este, por si só, validade para qualquer fim.
Prossegue a denunciada observando que o documento definiti-
vo produzido a partir do rascunho, esse sim, poderia ser falso,
mas não o esboço criado antes dele, pelo que a peça acusatória,
assim formatada, impediria a defesa plena da acusada. Acres-
centa, ainda, que o original da certidão fornecida pela servidora
Maria de Lourdes, cujo conteúdo seria supostamente inverí-
dico, nunca fora juntado aos autos, conforme resposta a ofício
expedido pela Procuradoria Regional condutora da Represen-
tação subjacente ao presente processo (fl. 226). Alega que o
crime de falso, sendo infração que deixa vestígio, não poderia

prescindir do exame de corpo de delito, nos termos do art. 1586

do Código de Processo Penal, feito diretamente no documento
tido por falsificado.

No mérito, sustenta a atipicidade das condutas, inclusi-
ve pela ausência de dolo. Argumenta que teria se ausentado do
país na convicção de que a marcação de suas férias dera-se em
relação de continuidade com o período de recesso forense, fin-
do no dia 06 de janeiro, como, segundo a acusada, vinha fazen-
do nos últimos 07 anos (anos de 2003 a 2009). Afirma a ocor-
rência de erro material na marcação das férias, provavelmente
por equívoco da servidora Maria de Lourdes quanto à data de
encerramento do recesso ou por má-fé da referida servidora
que, sabendo da intenção da denunciada de emendar o início
de suas férias com o fim do recesso, teria ocultado a informa-
ção de que o recesso forense, naquele ano, terminaria em 06 de
janeiro, e não, no dia 10. Aduz, ainda, que, em 08 de fevereiro,
dia em que, sob sua ótica, deveria retornar ao trabalho, justifi-
cou sua ausência mediante a apresentação de atestado médico.
Segundo a acusada, se acaso imaginasse que suas férias haviam
sido marcadas para o período de 11 de janeiro de 2010 a 09 de
fevereiro de 2010, não precisaria fornecer atestado algum no
dia 08 de fevereiro, porque ainda estaria em pleno gozo de seu
descanso.

No que concerne à acusação de constrangimento ilegal,
alega ausência de justa causa por não ter apontado a denúncia
conduta alguma da denunciada na qual se pudesse verificar ato
de violência, grave ameaça, ou, redução da capacidade de re-
sistência da servidora tida por constrangida, o que poderia ser
verificado nos depoimentos transcritos e juntados aos autos.

Quanto ao delito de estelionato, alega a inexistência de
fraude, artifício ou ardil, pelo que estaria descaracterizado o
tipo delituoso do art. 171 do Código Penal. Segundo a denun-
ciada "o simples faltar ao trabalho não cria qualquer distorção
mental em relação a quem quer que seja. Não significa engodo,
não provoca mentira ou engano." Alega que o recebimento de
salário não configura recebimento de vantagem ilícita poden-
do configurar, quando muito, enriquecimento sem causa, a ser
restituído pelas vias normais, dentro da esfera CÍvel. Sustenta,
ainda, a insignificância da conduta. Afirma que, tendo se casa-
do no dia 06 de janeiro de 2010, a denunciada teria direito à
licença gala (LC 75/1993, art. 20), sendo-lhe devido o recebi-
mento de remuneração relativamente aos dias licenciados, não
trabalhados, não havendo que se falar em prejuízo aos cofres
públicos. Sustenta que, se uma ação não causa, sequer em hipó-
tese, um dano civil, não há que se falar em dano penal. Sustenta
que, em se entendendo irregulares as faltas ao serviço, tal como
denunciadas, os mecanismos de compensação dos dias não tra-
balhados nas férias seguintes ou o desconto dos dias indevida-
mente pagos no pagamento subseqüente evitariam o prejuízo
aos cofres públicos.

Afirma ser praxe no Ministério Público do DF a assina-
tura em branco do formulário de marcação de férias, para pre-
enchimento a posteriori, conquanto os colegas da acusada, Pro-
motores de Justiça que depuseram no processo administrativo
disciplinar instaurado contra ela, tenham negado que ocorra

4 CPP, art. 41: "A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstáncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se
possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas."

5 CP, Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. (Redação dada pela Lei nO 7.209, de
11.7.1984)

S 1° - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. (Redação dada pela Lei nO 7.209, de 11.7.1984)
S 2° - Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-Ihe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido
previsivelo resultado mais grave. (Redação dada pela Lei nO 7.209, de 11.7.1984)

6 CPP, art. 158. Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.



tal prática no âmbito funcional do MPDFT. Transcrevendo for-
mulários de marcação de férias em variadas cores, afirma ser
extremamente fácil o preenchimento posterior do documento
assinado em branco.

Por último, sustenta a impossibilidade da coexistência
do crime de falso com o crime de constrangimento ilegal, o que,
na espécie, resultaria em bis. in i.d.em da acusação.

Reiterando a alegação de inépcia da peça acusatória e
de ausência de justa causa para a propositura da ação penal,
requer a rejeição da denúncia.

Em réplica (fls. 308/321), a acusação defende a aptidão
da denúncia relativamente aos três delitos imputados, ressal-
tando que a peça acusatória descreve clara e objetivamente os
fatos criminosos, com suas circunstâncias e classificações, pos-
sibilitando a ampla defesa da acusada, além de estar amparada
em provas demonstrativas dos indícios de materialidade e au-
toria dos crimes relatados.

Quanto ao delito de constrangimento ilegal, a acusação
reitera que a denunciada, para ocultar ausências injustificadas
ao trabalho, perante o CNMP, constrangeu a Secretária Executi-
va supramencionada, a emitir as declarações falsas constantes
na certidão subscrita por esta, aos 29 de março de 2010. Afirma
que, da leitura dos depoimentos transcritos na peça acusatória,
depreende-se que a acusada coagiu, compeliu, forçou a servi-
dora multicitada, mediante ameaça psicológica de instauração
de processo administrativo disciplinar contra a servidora, re-
duzindo a sua capacidade de resistência, a produzir documento
público cujas informações nele contidas sabiam serem falsas.

Defende a acusação, igualmente, a aptidão da denúncia
no que concerne à imputação de estelionato, uma vez que a acu-
sada, valendo-se de fraude (declaração inverídica de servidora
do MPDFT que justificaria sua ausência ao serviço) e com o obje-
tivo específico de locupletação injusta, causou prejuízo ao Erário.

Refuta, ainda, o argumento da defesa de que as faltas da
denunciada estariam justificadas em razão de casamento, tanto
pelo fato de que os documentos comprobatórios da boda não
conteriam a indispensável chancela consular, o que lhes retira-
ria a certeza da legitimidade, como também diante da incoerên-
cia da tese, quando analisada no contexto dos acontecimentos.
Isso porque, "se a acusada tinha consciência de que se casaria
no dia 06 de janeiro de 2010, porque, então, segundo sua versão,
quis marcar o início de suas férias para o dia seguinte, conside-
rando que supostamente teria direito a licença gala?" (fl. 316).

Na mesma toada, sustenta que a acusação de falsidade
ideológica encontra respaldo no rascunho escrito de próprio
punho pela Promotora, que serve como prova de que a acusa-
da foi a autora mediata da falsa declaração de férias, subscrita
pela servidora Maria de Lourdes. Além disso, no seu entender,
o dolo específico exigido pelo tipo penal existiu e foi confessa-
do na resposta da acusada: "...intenção de assegurar eventual,
futura e hipotética defesa em processo administrativo disciplinar
(sic) perante o CNMP." (fl. 250)"

Rebate, também, a alegação de que as condutas relacio-
nadas com os delitos de constrangimento ilegal e de falsidade
ideológica caracterizariam indevido bis in idem. Isso porque, no
constrangimento ilegal, a denunciada figuraria como executo-
ra do crime, na medida em que, mediante ameaça psicológica,
teria compelido servidora do MPDFT a emitir falsa declaração.
Já em relação à falsidade ideológica, a denunciada aparece no
cenário delitivo como autora mediata, na medida em que, "após
reduzir as forças de resistência de Maria de Lourdes, usou-a
como instrumento para realizar materialmente a conduta típi-
ca" (fl. 319) de produzir um documento público com declaração
falsa, capaz de alterar a verdade sobre fato relevante.

Por fim, impugna a validade da fotografia e da certidão

de casamento (fls. 264/266) que demonstram ter a denunciada
se casado em 06.01.2010 na cidade de Chekka, no Líbano, por
não apresentarem chancela da Embaixada brasileira no Líba-
no. Afirma nunca ter existido o hábito de tramitar documentos
com o campo de assinatura em branco na Promotoria de Justi-
ça de Sobradinho e reforça ser fato público e notório, entre os
profissionais do Direito, que o recesso da Justiça Federal e do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios transcorre,
sempre, entre os dias 20 de dezembro e 06 de janeiro do ano
subseqüente.

Manifestação da denunciada (fls. 328/353) sobre a ré-
plica, com a seguinte argumentação:

a) não há prova nos autos de que tenha sido exercida
qualquer coação pela acusada sobre a Sra. Maria de Lourdes,
pois, em momento algum, a vítima foi obrigada, sob grave ame-
aça, violência ou por qualquer outro meio coativo ou coercitivo
a não fazer o que a lei determina;

b) "Não há nos autos prova cabal da materialidade do
delito de estelionato, porquanto não houve a obtenção de van-
tagem indevida" (fl. 339), seja porque os dois dias de ausência
ao serviço seriam abonados pela licença de gala à qual a acu-
sada fazia jus ante a realização de cerimônia religiosa de seu
casamento em 06.01.2010, seja porque ao membro do Minis-
tério Público é garantida a irredutibilidade de subsídios, o que
faz com que, mesmo no caso de falta ao trabalho, tais valores
não sejam descontados de seu salário, por ausência de previsão
legal para tal penalidade na Lei Complementar n. 75/93, o que
demonstra que o fato narrado na denúncia constitui, no máxi-
mo, uma falta disciplinar.

c) a produção de um simples rascunho não pode ser
considerada ato executório do tipo da falsidade ideológica, mas
apenas o documento adulterado, que não pode ser substituído
pela prova testemunhal.

Em seu memorial, a acusada reafirma: a) o hábito de
usufruir férias (2003/2009), logo após o recesso de final de
ano; b) que, em 2010, como aguardava confirmação da data de
seu casamento que seria realizado fora do país, não pode mar-
car as férias no período ordinário, tendo requerido posterior-
mente sua marcação; c) ao perceber o equívoco na marcação
de suas férias, prontamente restituiu ao erário os vencimentos
tidos como indevidamente recebidos e requereu à servidora
competente a expedição de certidão demonstrativa do erro
material; d) que sofreu perseguição da Administração Ban-
darra (posteriormente afastada do MPDFT), em decorrência
de sua firme posição diante dos lamentáveis episódios, de co-
nhecimento público, que macularam a imagem da instituição,
com procedimento(s) disciplinar(es) indevido(s), conforme
reconhecido pelo Conselheiro do CNMP Dr. Almino Afonso nos
autos da RPD nQ 928/2009-31, juntado pela própria denún-
cia. Cita, no ponto, aliás, o depoimento do Promotor de Justiça
Nardel Lucas da Silva; e) encontrava-se de licença médica no
período anterior ao recesso e às férias, e seu estado delicado
de saúde permaneceu inalterado, tendo sido apresentado novo
atestado médico, renovando-se a licença a partir do dia 08 de
fevereiro de 2010, data em que acreditava terminar suas férias.
Tal fato evidencia, por si só, a boa-fé da investigada; f) seu ca-
samento no dia 06 de janeiro no Líbano existiu, está certificado
e devidamente fotografado, o que demonstra, a rigor, o direito
à licença gala prevista na Lei Complementar 75/93 (art. 203);
e g) se sua vida pessoal fora exposta em mensagens de e-mails
da rede interna do MPDFT, demonstrando sua permanência no
Oriente Médio, é lógico que a acusada não poderia "dar a enten-
der que estava trabalhando" no mesmo período. Espera, pois, a
rejeição da denúncia, por atipicidade da conduta.

É o relatório.



VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNAL-
DO FONSECA (Relator):

Trata-se de denúncia imputando à acusada MARIEN
CRISTINA GADELHA, Promotora de Justiça junto ao Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, o cometimento dos
crimes de constrangimento ilegal, estelionato e falsidade ide-
ológica:

Constrangimento ilegal
Art. 146 - Constranger alguém, mediante

violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver
reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de
resistência, a não fazer o que a lei permite, ou afazer
o que ela não manda:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou
multa.

Estelionato
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, van-

tagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou man-
tendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou
qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa,
de quinhentos mil réis a dez contos de réis.

Falsidade ideológica
Art. 299 - Omitir, em documento público ou

particular, declaração que dele devia constar, ou ~
inserir ou fazer in5erjr declaração falsa ou diversa da
que devia 5erescrita. com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato jurj-
djcamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e muI-
ta, se o documento é público, e reclusão de um a três
anos, e multa, se o documento é particular.

Nos termos da denúncia às fls. 02/06, MARIEN CRISTI-
NA GADELHA, Promotora de Justiça, teria recebido a remune-
ração de seu cargo relativa aos dias 07, OS, 09 e 10 de janeiro
de 2010, conquanto tenha-se apurado que nestes dias estivera
fora do País, ausentando-se do trabalho, "injustificadamente".

Afirma a acusação, ainda, que, com o intuito de ocultar a
"falta injustificada" ao serviço, a denunciada teria constrangido
psicologicamente a servidora Maria de Lourdes Carvalho Cari-
ri, Secretária Executiva da Coordenadoria das Promotorias de
Justiça de Sobradinho, unidade em que é lotada a denunciada,
a produzir e assinar documento, cuja redação é da autoria da
acusada, no qual a servidora declara "falsamente" ter cometido
erro material na marcação de férias da Promotora em questão.

Inicialmente, verifico que a peça acusatória procura de-
monstrar sua regularidade formal diante dos requisitos legais
previstos no art. 41 do Código Processo Penal, a saber: a expo-
sição do fato criminoso com a narrativa de suas circunstâncias,
a qualificação da acusada, e a tipificação dos delitos por ela co-
metidos.

Acontece que, para a regularidade da peça acusatória,
não basta o preenchimento do aspecto meramente formal. Na
dicção do colendo Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS - DELITO SOCIETÁRIO
- CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - LEI NQ
8.137/90 - QUOTISTA MINORITÁRIO (1% DAS QUO-
TAS SOCIAIS) - INEXISTÊNCIA DE PODER GEREN-

CIAL E DECISÓRIO - IMPOSSIBILIDADE DE INCRIMI-
NAR QUOTISTA SEM A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE
CONDUTA ESPECÍFICA QUE O VINCULE AO EVENTO
DELITUOSO - INSUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO
PENAL DECRETADA - PEDIDO DEFERIDO. PROCESSO
PENAL ACUSATÓRIO - OBRIGAÇÃO DE O MINISTÉRIO
PÚBLICO FORMULAR DENÚNCIA JURIDICAMENTE
APTA.

O sistema jurídico vigente no Brasil- tendo
presente a natureza dia lógica do processo penal
acusatório, hoje impregnado, em sua estrutura
formal, de caráter essencialmente democrático -
impõe ao Ministério Público a obrigação de expor,
de maneira precisa, objetiva e individualizada,
a participação das pessoas acusadas da supos-
ta prática da infração penal, a fim de que o Po-
der Judiciário, ao resolver a controvérsia penal,
possa, em obséquio aos postulados essenciais do
direito penal da culpa e do princípio constitucio-
nal do due process of law, ter em consideração,
sem transgredir esses vetores condicionantes da
atividade de persecução estatal, a conduta indi-
viduai do réu, a ser analisada, em sua expressão
concreta, em face dos elementos abstratos conti-
dos no preceito primário de incriminação. O orde-
namento positivo brasileiro repudia as acusações
genéricas e repele as sentenças indeterminadas.
(..).

(HC 73590, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Primeira Turma, julgado em 06/0S/1996,
DJ 13-12-1996 PP-50162 EMENT VOL-01S54-03
PP-591)

Nessa ordem de idéias, passo, então, à análise da denún-
cia, inclusive quanto aos aspectos das condições da ação e da
justa causa:

Da imputação de estelionato
Analisando a imputação de estelionato, não vislumbro a

tipicidade na conduta descrita na denúncia.
Pratica o crime previsto no art. 171 do Código Penal o

sujeito que obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, me-
diante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

No caso dos autos, ao menos um dos elementos do tipo
não se encontra presente na conduta da Promotora de Justiça
que falta a 02 (dois) dias úteis de trabalho (já que os dias 09 e
10 de janeiro de 2010 foram sábado e domingo e não há notícia
de designação da acusada para plantão), "injustificadamente",
e recebe pagamento pelos dias não trabalhados. Não se vislum-
bra o alegado dolo na indução ou manutenção de alguém em
erro.

De fato, constatou-se que Marien Cristina Gadelha não
compareceu para trabalhar nos dias 07 e OS de janeiro de 2010,
todavia, não se tem notícia de que alguém tenha sido induzido
ou mantido em erro para que se perfizesse a alegada obtenção
da vantagem ilícita de recebimento de salário pela denunciada,
sem a devida contraprestação. A própria notícia de que colegas
da acusada recebiam e-mails nos quais eram narrados aconte-
cimentos de sua viagem ao Oriente Médio demonstra que não
houve tentativa de esconder da Administração a sua ausência,
assim como não houve tentativa de enganar quem quer que a
viesse procurá-la no local do trabalho, com informações falsas,
alegando, por exemplo, uma ausência temporária do local de
trabalho ou uma falta justificada.

Nem mesmo o dolo na conduta de faltar ao trabalho,



como meio de obtenção da suposta vantagem ilícita, no caso,
patrimonial, fica demonstrado, como indício. no conjunto de
investigação realizado. Em última análise, a obtenção da van-
tagem patrimonial decorrente da remuneração por 02 (dois)
úteis ou 04 (quatro) dias de trabalho bem poderia não ser o
fim visado pela Promotora, mas, sim, a falta pura, simples e não
justificada, ao trabalho.

Em caso análogo, confira-se excerto do voto-condutor
da Ministra Eliana Calmon, em julgamento da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça, aos 16/05/2007:

"Ofuncionário público que se apropria dos sa-
lários que lhe são endereçados de forma lícita e não
cumpre o dever de contraprestar os serviços para os
quais foi contratado comete grave, ou melhor gravís-
sima, falta funcional e administrativa, podendo confi-
gurar-se em ato de improbidade administrativa, mas
não há tipicidade penal (..)".

(Ação Penal n. 475/MT, Corte Especial, DJ
06/08/2007 p. 444)

No referido julgado, o douto Órgão Ministerial, oficiante
na Corte Especial do ST), não denunciou o agente público com
foro privilegiado (Desembargador Estadual), por crime de este-
lionato. Foi mais além e ofertou a denúncia por crime com pe-
nalidade mais grave - peculato (CP, art. 312 - pena de 2 (dois) a
12 (doze) anos). Eis a síntese da resposta da Instância Superior:

PENAL E PROCESSOPENAL - DENÚNCIA GE-
NÉRICA - PECULATO: TIPICIDADE - ATO DE IMPRO-
BIDADE ADMINISTRATIVA: PROVIDÊNCIAS.

1. A jurisprudência repudia denúncia genéri-
ca, mas restringe a qualificação quando a imputação
penal não é imprecisa, impedindo a exata compreen-
são da acusação.

2. O crime de peculato exige, para sua confi-
guração em qualquer das modalidades (peculato fur-
to, peculato apropriação ou peculato desvio), a apro-
priação, desvio ou furto de valor, dinheiro ou outro
bem móvel.

3. Servidor público que se apropria dos salá-
rios que lhe foram pagos e não presta os serviços, não
comete peculato.

4. Configuração, em tese, de falta disciplinar
ou ato.

5. Denúncia rejeitada.
6. Encaminhamento de peças ao Conselho Na-

cional de Justiça e ao Ministério Público Estadual.
(Apn 475/MT, ReI. Ministra ELIANA CAL-

MON, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ
06/08/2007,p.444)

A situação fática que envolve o julgado não é idêntica,
pois os parentes do referido Desembargador foram contrata-
dos pelo Tribunal e lá não trabalhavam (uma morava inclusive
em outra unidade federativa). Daí a recomendação específica
da Relatora para o encaminhamento de peças ao CN), para fins
de apuração de eventual improbidade administrativa. Todavia,
a norma jurídica individual e concreta estabelecida pela Cor-
te Especial do Superior Tribunal de Justiça, na perspectiva do
construtivismo lógico-semântico do saudoso Professor Louri-

vaI Vilanova (brasileiro citado pelo insuperável Hans Kelsen)
e do festejado jurista e Professor da USP e PUC/SP, Dr. Paulo
de Barros Carvalho, serve, sim, para solucionar a situação ora
posta.

Na hipótese, ainda que se forme o convencimento no
sentido de que os proventos da Promotora de Justiça foram re-
cebidos sem que a função correspondente tenha sido exercida
nos dois dias supramencionados, referida conduta não se en-
quadra na descrição do delito de estelionato. Nesse sentido, a
repressão à conduta descrita, sem dúvida, deve dar-se na esfera
cível e/ou administrativa. Jamais no âmbito penal.

De mais a mais, ainda que a certidão de casamento tra-
zida aos autos pela autora, devidamente traduzida por tradu-
tor juramentado, não tenha recebido a chancela de autoridade
consular, e que, por isso, não pudesse autorizar a concessão da
licença-gala prevista no art. 203, I. da LC 75/937, o mero fato
de a denunciada ter demonstrado que se casou, no religioso,
no dia 06.01.2010 (fotografia e certidão traduzida por tradutor
público - fls. 234/235), a meu ver, já constituiria justificativa
para sua ausência ao trabalho durante os 02 (dois) dias úteis
subseqüentes ao recesso e anteriores ao início de suas férias,
afastando tanto o animus de induzir alguém em erro, quanto o
de obter vantagem ilícita.

Observe-se, a propósito, que o nome da acusada já está,
inclusive, alterado neste processo: Marien Cristina Gadelha
Rizk, com o reconhecimento pela digna representante do MPF
oficiante do sobrenome do marido da acusada - Jorge Salim
Risk (fl. 265 e 308).

Recorde-se, inclusive, que tal como outros regramentos
de servidores ou agentes públicos, o Regimento Interno desta
Corte, em seu art. 23, XIV, autoriza o afastamento do juiz fede-
ral e do juiz federal substituto, pelo Corregedor Regional, por
prazo inferior a trinta dias. Tal autorização pode mesmo ser
concedida a posteriori e no interesse particular. Exemplo dis-
so seria o caso de magistrado que, mesmo não tendo solicitado
licença para acompanhar pessoa doente na família, avisado do
estado terminal de saúde de membro da família, se desloca para
outra cidade com o intuito de vê-lo antes que venha a óbito. Ou
mesmo um magistrado que se ausenta para celebrar um evento
familiar de grande alegria (aprovação de um filho no vestibu-
lar ou em um concurso público em unidade federativa diversa).
Tais exemplos demonstram ser excepcionalmente possível o
oferecimento de uma justificativa posterior à ausência do tra-
balho.

Com efeito, a interpretação dada à Resolução n. 68/2005
- Conselho Superior do MPDFT (falta ao serviço por membros
do MPDFT, por interesse particular, até 5 dias consecutivos) -
fl. 246 - é inteiramente plausível e relevante (Procedimento n.
08190.038321/10-16-CNMP).

Relembre-se, ainda, que até mesmo o ilícito administra-
tivo de abandono de cargo público, para sua configuração, exige
muito mais do que a falta do servidor por mais de 30 (trinta)
dias consecutivos. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.PRO-
CESSOADMINISTRA TIVO DISCIPLINAR. ABANDONO
DE CARGO NÃO CONFIGURADO.AUSÊNCIA DE IN-
TENÇÃO. PERTURBAÇÃO MENTAL. FALTAS JUSTIFI-
CADAS. RETIFICAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS FUN-
CIONAIS DOSERVIDOR.

1. No caso em apreço, para o deslinde da con-

7 Art. 203. Sem prejuizo dos vencimentos, vantagens. ou qualquer direito, o membro do Ministério Público da União poderá afastar-se de suas funções:
I - até oito dias consecutivos, por motivo de casamento;
(... )



trovérsia, necessário considerar que o servidor: a) so-
fria, à época dos fatos, de distúrbio psicológico, apu-
rado pela junta Médica do Tribunal; b) estava auto-
rizado pela presidência da 1Oª j.c.j. a fazer carga dos
processos para executar suas atribuições atinentes à
função de calculista auxiliar, "em local onde tivesse
melhor infra-estrutura, vez que a secretaria da jun-
ta não possibilitava a concentração e tranqüilidade
necessária para o desenvolvimento dos cálculos" (fl.
61), que poderia ser a sua própria residência; e, c) foi
posto "à disposição" do Gabinete da Presidência, sem
indicação de relotação.

2. Assiste em parte razão ao autor, a uma,
porque restou devidamente comprovado nos autos
a existência de problemas de saúde mental a justifi-
car suas faltas ao serviço desde 15.10.97, de modo a
assegurar-lhe o direito de ter registrado em seus as-
sentamentos o referido período de ausência como de
licença para tratamento de saúde; a duas, porque era
praxe do setor liberar o servidor de sua presença físi-
ca para o exercício de suas atividades, evidenciando
o descontrole da repartição no registro de presença
de seus servidores, de modo que as faltas apenas fo-
ram assinaladas porque o mesmo deixou de entregar
os processos com os devidos cálculos; a três, porque
com a situação de encontrar-se "à disposição" da
Presidência, o autor deixou de ser relatado em outra
unidade, que lhe cobrasse a presença; a quatro, que a
reinclusão em folha de pagamento deve ser entendida
como a consequência imediata da regularização da
situação funcional do servidor, assim como o paga-
mento retroativo das parcelas remuneratórias inde-
vidamente suspensas.

3. No tocante ao pedido do autor de "retirada
de todas as suas faltas': como bem colocou o juízo a
quo, "resta indeferido porque não se há de considerar
presente um servidor que efetivamente não compare-
ceu ao trabalho", ressaltando que "o que deve ser feito
é atribuir a cada ausência a característica própria de
ser ou não ser justificada, de acordo com a realidade -
aqui a determinação é de se considerarem com faltas
justificadas em razão da doença emocional constata-
d "a.

4. Esta Corte já se manifestou no sentido de
que "o que configura o abandono de cargo é a au-
sência intencional do servidor ao serviço por mais
de trinta dias e não a simples ausência ao serviço
por mais de trinta dias" (AC 1999.01.00.121007-
3/DF, Rei. Juiz Antonio Savio de Oliveira Chaves,
Primeira Turma, DJ p.56 de 11/03/2002); in-
tenção esta não configurada no caso em apreço,
diante da comprovada perturbação mental sofri-
da pelo autor durante o período em que se ausen-
tou do serviço.

5. Apelação da União não provida.
(AC 0013875-32.2001.4.01.3300/BA,

ReI. Juiz Federal (Conv.) MARK YSHIDA BRAN-
DÃO, 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.97 de
15/02/2012) - negritei.

Não se esqueça, no caso em foco, que, conforme cons-
ta do relatório, a acusada estava usufruindo licença antes do
recesso forense e voltou a ficar de licença médica após as fé-
rias, em fevereiro/2010. A propósito, o documento de fi. 65 do
MPDFT bem demonstra o quadro de saúde da acusada com 13

licenças médicas, no período de janeiro/2007 a abril/2010.
Sob tais fundamentos, rejeito a denúncia relativamente

à infração descrita no art. 171, ~ do Código Penal, por ati-
picidade penal da Sra. Marien Cristina Gadelha.

Da acusação de falsidade ideológica
Afastada a imputação de estelionato, fica prejudicado,

a rigor, o exame da acusação de falsidade ideológica na medi-
da em que, nos termos do enunciado n. 17 da Súmula do ST),
"Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potenciali-
dade lesiva, é por este absorvido".

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. IN-
QUÉRITO POLICIAL. FALSIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO
DE SERVIDOR COM VISTAS À OBTENÇÃO DE PENSÃO
POR MORTE NO SENADO FEDERAL. CRIME-MEIO
PARA O ESTELIONATO. ABSORÇÃO. PREJUÍZO À
UNIÃO. COMPETÊNCIA DAJUSTIÇA FEDERAL.

1. A falsificação de documento - consisten-
te em declaração de servidor público - com vistas
à obtenção de pensão previdenciária configura
crime-meio para o estelionato (art. 171, 9 3º, do
CP). Incidência da Súmula 17/ST]'

2. Hipótese em que a acusada pleiteou pensão
por morte como dependente de servidor falecido do
Senado Federal, colacionando, em processo adminis-
trativo, declaração falsa do de cujus que reconhecia
a existência de união estável.

3. Embora o prejuízo advindo da fraude, num
primeiro momento, tenha repercutido apenas no pa-
trimônio da legítima beneficiária da pensão (viúva do
servidor), é certo que, declarado o falso por sentença
em processo cível, cabe, em tese, o ressarcimento do
prejuízo verificado, especificamente pela União, pois
mantenedora do sistema de aposentadorias e pensões
dos servidores efetivos do Poder Legislativo federal.
Razão pela qual remanesce clara a competência da
justiça Federal para processar e julgar o delito em
questão, nos termos do art. 109, IV, da Constituição
Federal.

4. Conflito conhecido para declarar a compe-
tência do juízo Federal da 12ª Vara da Seção judiciá-
ria do Distrito Federal, o suscitante.

(CC 124.890/DF, ReI. Ministro SEBAS-
TIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
27/02/2013, D/e 05/03/2013) - negritei.

AGRA VO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FALSIDA-
DE IDEOLÓGICA. ESTELIONATO CONTRA ESTABE-
LECIMENTOS COMERCIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUN-
çÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRA-
VODESPROVIDO.

I. O delito de falsidade ideológica consti-
tuiu o meio utilizado para a consumação do delito
de estelionato (fim), devendo incidir na espécie o
princípio da consunção.

lI. O uso de documento ideologicamente falso,
ainda que expedido por órgão federal, não tem o con-
dão de atrair a competência da justiça Federal.

m. A insurgência do agravante traduz mero
inconformismo com a declaração de competência da
justiça Estadual, o que não pode ensejar o conheci-
mento do recurso.

IV - Agravo regimental desprovido.



(AgRg no CC 116.516/RS, ReI. Minis-
tro GILSON DIPP, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
08/06/2011, DJe 01/07/2011) - negritei.

De outra parte, como o delito indicado (falsidade) deixa
vestígios, penso ser imprescindível a apresentação do docu-
mento original (CPP, art. 158), o que não foi feito pelo MPF (fls.
18, 169/170, 172, 174, 175 e 226). O documento original de fl.
182 é um rascunho, que não seria capaz de alterar qualquer di-
reito ou obrigação nem imita a verdade, porque jamais poderia
ser confundido com o documento formalmente em ordem; não
é, portanto, a certidão/declaração original da servidora Maria
de Lourdes. A propósito:

PROCESSUAL PENAL - INCIDENTE DE FAL-
SIDADE DE DOCUMENTO - DENÚNCIA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA - ART. 299 DO CÓDIGO PENAL - MEN-
çÃO AO DOCUMENTO DECLARADO FALSO - IRRELE-
VÂNCIA - ACUSAÇÃO QUE SE SUSTENTA, PORQUE, O
DOCUMENTO DECLARADO FALSO, OBJETO DE "MON-
TAGEM", EXPRESSA O MESMO TEOR DO DOCUMEN-
TO ORIGINAL E AUTÊNTICO - POSSIBILIDADE DE SE-
REM SUPRIDAS AS OMISSÕES DA DENÚNCIA, ANTES
DA SENTENÇA - ART. 569 DO CÓDIGODE PROCESSO
PENAL - DESENTRANHAMENTO DO DOCUMENTO
DECLARADO FALSO - ART. 145, IV, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL - MANUTENÇÃO, NOS AUTOS, DE
CÓPIA DO DOCUMENTO - PERTINÊNCIA - REMESSA
DO DOCUMENTO FALSO E DOS AUTOS DO PROCES-
SO INCIDENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.

I - Constando, nos autos da ação penal - em
que o réu é acusado da prática do crime de falsidade
ideológica (art. 299 do Código Penal) - o documento
autêntico, ideologicamente falso (supostamente), no
seu conteúdo, é irrelevante ofato de que, na denúncia,
o Ministério Público Federal tenha feito menção à sua
versão falsificada, por meio de "montagem': porque o
conteúdo de ambos é de idêntico sentido (declaração
de idoneidade de outros acusados).

II - A teor do disposto no art. 569 do Código
de Processo Penal, "As omissões da denúncia ou da
queixa, da representação, ou, nos processos das con-
travenções penais, da portaria ou do auto de prisão
em flagrante, poderão ser supridas a todo o tempo,
antes da sentença final".

III - Reconhecida a falsidade e transitada em
julgado a respectiva decisão, o juiz "mandará desen-
tranhar o documento e remetê-lo, com os autos do
processo incidente, ao Ministério Público" (art. 145,
IV, do Código de Processo Penal), para a apuração da
existência do crime de falsum (arts. 296 a 311 do CP),
sendo autorizada, pela Orientação Normativa 11, de
05/06/2001, da Corregedoria-Geral da Justiça Fede-
ral de Primeiro Grau da Primeira Região, a manuten-
ção de cópia, nos autos da ação penal, do documento
declarado falsificado no incidente respectivo.

IV - Não há que se falar em habeas corpus
de ofício, para trancar a aludida ação penal, como
pretende o recorrente, considerando que a materia-

/idade do suposto crime de falsidade ideológica
(imputado na denúncia) não foi abalada, porque
contida no documento original.

V - Recurso improvido.
(RCCR 0023877-42.2007.4.01.3400/DF, ReI.

Desembargadora Federal ASSUSETE MAGALHÃES,
ReI. Conv. Juiz Federal REYNALDO SOARES DA FON-
SECA (CONV.), TERCEIRA TURMA, e-DJFl p.68 de
10/10/2008) - negritei.

Além do mais, o argumento de que a acusada estava
convicta de que suas férias tinham sido emendadas com o re-
cesso é reforçado pelo fato de a licença médica subseqüente ter
sido iniciada no dia 08 de fevereiro de 2010, antes, portanto, do
término de suas férias oficiais.

De qualquer forma, a potencialidade lesiva da "declara-
ção/certidão" da servidora Maria de Lourdes Carvalho Cariri,
jamais juntada em original aos autos, não ultrapassaria, quando
muito, o recebimento dos dois dias úteis de trabalho da acusada
(07 e 08 de janeiro de 2010), não extrapolando o objeto do su-
posto estelionato, inexistente concretamente como visto acima.

Tanto é assim que a servidora do MPDFT, co-autora no
suposto delito, não chegou a ser denunciada pelo Ministério PÚ-
blico nem pelo crime tipificado no art. 299 do CP, nem tampou-
co pelo delito mais brando do art. 3018 da Lei Substantiva Penal
(certidão ou atestado ideologicamente falso).

De igual forma, vale a pena conferir trecho do Parecer
acatado, na esfera administrativa, pela Procuradora-Geral de
Justiça do Distrito Federal e Territórios, quanto á servidora:

"Tendo a Excelentíssima senhora Promotora
de Justiça, Dra. Marien Cristina Gadelha, sido absol-
vida das acusações e os processos apuratórios arqui-
vados, da mesma forma e pelos mesmos motivos nada
mais justo que seja a servidora Maria de Lourdes Car-
valho Cariri declarada inocente das acusações. Como
bem asseverou o excelentíssimo Conselheiro Eduardo
José de Oliveira de Albuquerque a certidão em causa
não produziu efeitos, além de ter a servidora levado
os fatos ao conhecimento do Coordenador Adminis-
trativo da promotoria de Justiça de Sobradinho logo
emseguida."- fls. 220/221.

Anote-se, aliás, no tópico, que, sobre os mesmos fatos, o
CNMP arquivou a reclamação disciplinar contra a ora acusada
(fls. 267/271).

Da acusação de constrangimento ilegal
Da mesma forma, entendo que a conduta descrita pelo

Ministério Público Federal não se subsume ao tipo penal do
constrangimento ilegal, que pressupõe o constrangimento de
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a fazer algo que
a lei não manda.

Sustenta a acusação que a indiciada teria constrangido
ilegalmente servidora do MPDFT, estável, com cargo efetivo e
sem relação de subordinação (já que a acusada não era a Che-
fe da Promotoria de Sobradinho), "para obter certidão de con-
teúdo falso", com a finalidade de acobertar sua fraude de não
comparecer ao serviço por dois dias, auferindo vantagem ilícita
relativa aos vencimentos respectivos.

Acontece que a Sra. Maria de Lourdes não pode ter sido

8 Art. 301 - Atestar ou certificar falsamente. em razão de função pública. fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. isenção de ônus ou de serviço de
caráter público. ou qualquer outra vantagem:
Pena - detenção. de dois meses a um ano.



vítima de qualquer tipo de coação. Trata-se, como já dito, de
servidora estável, com cargo efetivo e sem relação hierárquica,
em relação à acusada, que tem o dever de não cumprir ordem
manifestação ilegal. Além do mais, a ausência da coação é extra-
ída dos próprios depoimentos colhidos. Senão vejamos:

Em depoimento prestado no dia 20.04.2010 (fls. 25/27),
a então Secretária Executiva da Coordenadoria das Promoto-
rias de Justiça de Sobradinho afirma ter assinado a declaração,
"atendendo a seu insistente pedido, sob a justificativa de que
era 'para salvar sua (da Promotora) pele' e que não traria ne-
nhum problema para a declarante" (fl. 26) e que "somente for-
neceu tal certidão porque uma Promotora de Justiça, fiscal da
lei, por três vezes, lhe garantiu que nada aconteceria e que não
havia nada de errado com tal declaração a qual serviria para
'salvar a sua pele'" (fl. 27), reforçando que, "no dia da confecção
da declaração, a Dra. Marien garantiu que a declarante não iria
responder a qualquer procedimento administrativo (...)''' (fl.
27).

Ouvida novamente pelos membros da Comissão do In-
quérito Administrativo Disciplinar n. 08190.038313 /10-80, em
12.05.2010, a mesma servidora afirmou:

"( .. .J a Dra. MARJEN solicitou à declarante
que lhe fizesse um favor, a saber que a declarante
fizesse uma declaração." (fl. 86 - negritei).

"(...) na sequência, a declarante e a Dra. MA-
RlEN saíram do gabinete desta última e se desloca-
ram à sala da secretaria executiva, (...); ali chegando,
a declarante procurou pelas pastas arquivadas com
os formulários de férias antigos, ao passo que a Dra.
MARIEN ficou aguardando, sentada, em silêncio;
quando a declarante localizou as pastas, a Dra. MA-
RIEN disse à declarante para digitar a declaração,
com base no rascunho, enquanto que ela mesma, Dra.
MARIEN, iria procurar nas pastas os formulários; até
esse momento, a Dra. MARJEN estava pedindo à
declarante, em tom de cordialidade, a adoção de
tais providências; quando a declarante viu o conte-
údo da minuta que seria digitada e assinada por ela,
perguntou à Dra. MARIEN se 'isso não vai me preju-
dicar'; a Dra. MARIEN disse, alterando o tom de voz,
'claro que não'; a declarante, diante disso, digitou a
minuta, imprimiu-a, mostrou-a à Dra. MARIEN e esta
disse à declarante 'assina', em tom de voz de ordem;
a declarante perguntou novamente à Dra. MARIEN se
aquilo não lhe prejudicaria e a resposta da Dra. MA-
RIEN foi 'não, porque vou entregar essa declaração
ao Conselho, e o Conselho não pode abrir processo
contra você, você só responderia a processo adminis-
trativo aberto por mim'; a Dra. MARIEN não especi-
ficou que Conselho era esse; a declarante perguntou
pela terceira vez sobre prejuízos que poderiam advir
daquela declaração, e a Dra. MARIEN respondeu que
aquela declaração serviria par salvar a sua pele; de-
pois disso a declarante assinou a declaração; (...)" (fl.
86 - negritei).

Depreende-se, nitidamente, deste segundo depoimento
(versão da Sra. Maria de Lourdes), que, embora pudesse ter a
servidora notado certo autoritarismo no tom de voz da Pro-
motora em determinado momento, o que predominou na sua
conduta foi uma atitude de quem pede um favor e a tentativa
de assegurar à servidora que nenhuma consequência ruim lhe
adviria da conduta.

Mais adiante, nesse mesmo depoimento, a servidora
afirma:

" (..J que a declarante tinha ciência que es-
tava na presença de uma Promotora de Justiça,
que é fiscal da lei, sentindo-se, por isso, constran-
gida; (...J" (fl. 89 - negritei).

Por fim, ouvida pelo Ministério Público Federal, na Re-
presentação n. 1.00.000.007565/2010-42, em 16.03.2011, a
referida servidora do MPDFT afirmou:

"(..J a depoente se sentiu constrangida
pela Promotora Marien para elaborar a decla-
ração, pelo fato da promotora ficar todo o tem-
po ao lado da depoente, insistindo para que ela
elaborasse a declaração, e que, diante do temor da
depoente de sofrer processo administrativo pela Cor-
regedoria, Q promotora afirmou que quem deveria
processá-la seria ela e não a Corregedoria" (fl. 180).

Comparada essa última declaração com a anterior, pres-
tada em 12.05.2010, tem-se a nítida sensação de que os temo-
res da servidora advinham muito mais de sua consciência da
"ilegalidade" do pedido e da declaração por ela produzida do
que de constrangimento exercido pela Promotora, cujas afir-
mações tinham como intuito acalmar a servidora e assegurar
que ela não sofreria punição administrativa por sua conduta.

Onde está a violência, a grave ameaça ou qualquer ou-
tro meio que reduziu a capacidade de resistência da Sra. Maria
de Lourdes? Trata-se de cidadã, maior, capaz, servidora pública
efetiva, experiente e que não tinha qualquer relação de subor-
dinação à Promotora Marien.

Assim, não há que se falar que a Sra. Maria de Lourdes
foi obrigada, coagida ou forçada a expedir uma declaração/
certidão. Se achou razoável o pedido da Promotora e depois se
arrependeu, é evidente que não houve coação, mas, sim, arre-
pendimento posterior ou reconhecimento posterior de sua não
resistência a pedido duvidoso ou não condizente com a ordem
jurídica.

Além do mais, o elemento subjetivo do tipo penal é o
dolo. Não existe forma culposa. Na hipótese, a própria servido-
ra reconhece que foi pedido "um favor", para correção de su-
posto erro material.

Vê-se, assim, que não há como acolher a denúncia tam-
pouco em relação à infração descrita no art. 146, .G!jlli.\;, do Có-
digo Penal.

Em conseqüência, se a denúncia não descreve o suposto
"fato penal", com suporte probatório mínimo (origiQ;.l1da decla-
ração/certidão tida como falsa, por exemplo), de modo a ampa-
rar a acusação deduzida, e descreve, inclusive, conduta atípica,
o caminho processual a ser trilhado é o da rejeição da denúncia
com base no art. 395, Ill, do CPP (falta de justa causa para o
exercício da ação penal). A propósito:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. USO DE DOCU-
MENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚ-
BLICO. CRIME IMPOssíVEL. ATIPICIDADE DA CON-
DUTA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em se tratando do crime de uso de docu-
mento falso, estando este sujeito à conferência em
relação a sua idoneidade, não há como explicitar o
agravo à fé pública, tratando-se na verdade de crime
impossível, por ter sido analisado e rejeitado em ra-
zão de sua inautenticidade manifesta.



.....

2. A partir do momento em que o documento
falso empregado com o intuito de ludibriar afé públi-
ca é sujeito à conferência e seus vícios são identifica-
dos, comprovando-se assim sua inidoneidade, não há
que se falar em crime, dada a absoluta impropriedade
do meio utilizado para a sua prática.

3. Não se pode, contudo, considerar como
meio para a ocorrência do crime de falso um docu-
mento eivado de ineficácia. Precedente da Turma.

4. Recurso não provido.
(RSE 0011192-27.2012.4.01.3400/DF, ReI.

Desembargadora Federal MONICA SIFUENTES,
TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.267 de 03/05/2013).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEiÇÃO
DE DENÚNCIA. CRIME DE DESTRUiÇÃO DE VEGETA-
çÃO DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 38 DA
LEI 9.605/1998. CRIME DE USURPAÇÃODE BENS DA
UNIÃO.ART. 2º DA LEI 8.176/1991. ATlPICIDADE DE
CONDUTA.

I - Não havendo a presença dos indícios ne-
cessários ao recebimento da denúncia por terem as
provas se revelado deveras frágeis, há de se rejeitá-Ia.

11 - Recurso desprovido.
(RSE 0002998-78.2012.4.01.3807/MG, ReI.

Desembargador Federal CÂNDIDO RIBEIRO, TER-
CEIRA TURMA, e-DJF1 p.656 de 30/11/2012).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO CRI-
MINAL. REJEiÇÃO DA DENÚNCIA. CRIME DE ESTE-
LIONATO CONTRA O INSS. FRAUDE PREVIDENCIÁ-
RIA. JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA.
DENÚNCIA. REJEiÇÃO. CPP.ART. 395, li/. RECURSO
NÃO PROVIDO.

1. Não havendo a subsunção perfeita da con-
duta praticada pelo agente ao modelo abstrato pre-
visto na Lei, a rejeição da denúncia é medida que se
impõe.

2. Háfalta de justa causa para a ação penal se
ficar evidenciada a atipicidade da conduta (art395,
li/, do CPP).

3. Recurso não provido.
(RSE 0051317-35.201l.4.01.3800/MG,

ReI. Desembargador Federal HILTON QUEIROZ,
ReI. Conv. Juiz Federal MARCUS VINÍCIUS REIS
BASTOS (Conv.), QUARTA TURMA, e-DJF1 p.83 de
23/08/2012).

AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME.
DESCRiÇÃO GENÉRICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA DOS FATOS.
INÉPCIA DA INICIAL. ARTIGO 41 DO CPP. INOBSER-
VÃNCIA. REJEIÇÃO.

1. De acordo com o art. 41 do CPP,a denúncia
ou queixa deve conter a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, de modo a individu-
alizar a conduta do agente de forma pormenorizada,
a fim de estabelecer o elo de ligação entre o acusado e
o delito a ele imputado.

. . .~
'. ' ... "
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2. O art. 395, lll, do CPP,por sua vez, exige jus-
ta causa para o recebimento da denúncia.

3. É inepta, pois, a queixa-crime que não in-
dividualiza a conduta de cada uma das quereladas
limitando-se a descrever o fato criminoso como se
todas as quereladas tivessem proferido as mesmas
ofensas à honra dos querelantes, sem distinção, e sem
qualquer suporte probatório mínimo, conduz à inép-
cia da inicial, por inobservância dos requisitos legais
(art. 41 do CPP).

4. Deve ser rejeitada a queixa-crime tam-
bém quando desacompanhada de suporte proba-
tório mínimo ljusta causa) de ordem a amparar a
acusação deduzida.

5. Queixa-crime que se rejeita, por inob-
servância do artigo 41 do CPP e em conformidade
com o art. 395, lII, do CPP.

(QCR 0072918-85.2010.4.01.0000/GO, ReI.
Desembargador Federal NÉVITON GUEDES, CORTE
ESPECIAL, e-DJF1 p.176 de 01/03/2013). negritei.

Por fim, não se deve perder de vista o princípio da in-
tervenção mínima, segundo o qual "a atuação do direito penal
deve ser a mais reduzida possível, a estritamente necessária
para tutelar os ataques mais graves aos bens jurídicos mais
re!evantes"9, limitando-se e racionalizando-se a intervenção
punitiva estatal de maneira que a pena somente seja aplicada
como último recurso (princípio da ultima ratio, também cha-
mado de subsidiariedade) de que dispõe o Estado para resolver
os conflitos sociais.

Como decorrência deste princípio, o Direito Penal só
deve intervir quando realmente a lesão ao bem jurídico for de
monta a justificar a imposição de uma restrição grave aos direi-
tos do cidadão, bem como quando a lesão não seja passível de
reparação por outros ramos do Direito.

Decorrem dessa teoria tanto a descriminaIização de con-
dutas quanto o princípio da insignificância. Mas, acima de tudo,
o princípio da subsidiariedade pugna pela aplicação do direito
penal apenas a condutas que afrontem bens jurídicos de razoá-
vel importância para o Estado, de maneira a justificar a sua cus-
tosa e firme atuação, sob pena de se banalizar a pena e a imposi-
ção da força estatal a infrações e conflitos que podem muito bem
ser solucionados na esfera cível, administrativa ou tributária.

Nessa ordem de idéias, ressalto que o festejado profes-
sor Guilherme de Souza Nucci considera ainda possível a rejei-
ção da denúncia, em hipóteses como a dos autos, com alicerce
no art. 395, 11, do CPP, por impossibilidade jurídica do pedido
(uma das condições da ação). Veja-se:

"26. Ausência de Tipicidade: pode-se cons-
tatar não haver tipicidade em dois momentos distin-
tos. Quando o fato não se encaixa em qualquer tipo
penal abstrato, desde o princípio, trata-se de impos-
sibilidade jurídica do pedido. Entretanto, quando, em
tese o fato se amolda à lei penal, possibilitando o iní-
cio da ação penal, para então, constatar-se, durante a
instrução que é atípico (por exemplo, por erro escusá-
vel), profere-se uma decisão de mérito, absolvendo-se
o réu (art. 386, lll, CPP)."JO

9 In OLlVÉ, Juan Carlos Ferré .. [et al.]. Direito Penal brasileiro: parte geral: principios fundamentais e sistema; apresentação e prólogo Claus Roxin. _ São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2011, p. 94.

10 In NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12" ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, comentário n. 26 ao art.
395 do CPP, p. 775.
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"22. Condições da ação: (..)
a) possibilidade jurídica do pedido, identi-

ficada, majoritariamente, pela doutrina como o fato
imputado a alguém ser considerado crime (tipicida-
de, ilicitude e culpabilidade).

Logo, se, à primeira vista, lendo o inquérito
que acompanha a denúncia ou queixa, não vislumbra
o juiz qualquer desses elementos, deve rejeitar a peça
acusatória. O pedido é juridicamente impossível, pois
não se pode pedir a condenação de alguém por ter
praticado conduta penalmente irrelevante.

É verdade que há tendência doutrinária a
não mais considerar útil esse entendimento, ou seja,
a possibilidade jurídica do pedido - tal como utilizado
o conceito no processo civil - deveria ser deixada de
lado no processo penal. A justificativa, dentre outras,
é que o direito de punir do Estado fundamenta-se,
precipuamente, no princípio da legalidade (não há
crime sem lei que o defina, não há pena sem prévia
cominação legal), de modo que, nas palavras de Ma-
ria Thereza Rocha de Assis Moura, torna-se desneces-
sária 'para o processo penal, a discussão acerca da
ação e sua identidade ou não com a tipicidade. Esta
- não há como deixar de reconhecer - integra o juí-
zo de legitimidade da acusação. E, uma vez ausente,
possibilita o trancamento da ação penal por falta de
justa causa' Qusta causa para a ação penal - Doutri-
na e jurisprudência, p. 188-189).

Em síntese, seria mais um problema atinente
à justa causa para a ação penal do que, propriamen-
te, um tópico destacado e intitulado possibilidade
jurídica do pedido.

Parece-nos válida essa afirmativa, reduzindo-
-se no princípio da legalidade o cerne da acusação le-
gítima, embora não se possa perder de vista o caráter
prático da consideração de existência dessa condição
da ação penal. Afinal, o pedido formulado pelo órgão
acusatório é sempre genérico, baseando-se na con-
denação do réu, para que justa sanção penal lhe seja
aplicada. Somente há possibilidade de se permitir o
ajuizamento da ação penal, inicialmente, produzin-
do-se prova ao longo da instrução, caso o pedido seja
juridicamente viável, significando dizer que o fato, em
tese, é considerado crime. Havendo demonstração de
que não é infração penal, logo, desrespeitado está o
princípio da legalidade, sendo impossível o pedido fei-
to. Pode-se, é certo, dizer que, nessa hipótese, estaria o
juiz produzindo um autêntico julgamento de mérito,
mas o importante é deduzir acerca da existência de
estágios no processo penal- o que não há no processo
civil, razão pela qual os institutos precisam ser adap-
tados a um e outro.

Para que haja ação penal, é fundamental exis-
tir, ao menos em tese e de acordo com uma demons-
tração prévia e provisória, uma infração penal."l1

Em face do exposto, como os fatos narrados não se en-
quadram em qualquer tipo penal abstrato e tendo em vista a
ausência de suporte probatório mínimo de ordem a amparar
a acusação deduzida, REJEITO a denúncia, ante a carência da
ação detectada (impossibilidade jurídica do pedido) e a falta de
justa causa, com base no art. 395, II e III, do CPP.12

É como voto.

"In NUCCI. Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 12" ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, comentário n. 22 ao
art. 395 do CPP, pp. 771 e 772.

12 Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (Redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, em vigor 60 dias após a publicação)
I. for manifestamente inepta;
11 - faltar pressuposto processual ou condição para o exercicio da ação penal; ou
111. faltar justa causa para o exercicio da ação penal.
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RELATÓRIO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO
FONSECA (RELATOR):

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Mi-
nistério Público Federal (fls. 412/416 verso) em face de acór-
dão (fls. 405/406) proferido pela Corte Especial deste TRF, que
recebeu a seguinte ementa:

PENAL E PROCESSO PENAL - PROMOTORA
DEJUSTIÇA - FALTA AO TRABALHO DE2 (DOIS) DIAS
ÚTEIS, POSTERIORES AO RECESSO FORENSE DE FI-
NAL DEANO EANTECEDENTES ÀS FÉRIAS REGULA-
MENTARES - VIAGEMAO EXTERIOR - CASAMENTO
RELIGIOSOFORA DOPAÍS NO DIA 06/01/2010 (DIO-
CESE MARONITA DE TRÍPOLE - CHEKKA/LÍBANO) -
SOLICITAÇÃOA SERVIDOR PÚBLICOESTÁVEL E SEM
RELAÇÃODESUBORDINAÇÃO PARA QUEELABORAS-
SE DECLARAÇÃORETIFICADORA DE SUPOSTO ERRO
MATERIAL NA MARCAÇÃO DO INÍCIO DE SUAS FÉ-
RIAS - CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AOS TIPOS
DE ESTELlONA TO, FALSIDADE IDEOLÓGICAE CONS-
TRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DODOLODE IN-
DUZIR ALGUÉM EM ERRO E DE COAÇÃOPSICOLÓGI-
CA - AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO
ljUSTA CAUSA) DE ORDEMA AMPARAR A ACUSAÇÃO
DEDUZIDA - PRINCÍPIO PENAL DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA (CARÊNCIA DE
AÇÃO E FALTA DEjUSTA CAUSA) - CPP,ART. 395, 11
Em.

1. Não consubstancia estelionato o recebi-
mento de proventos referentes a quatro dias de traba-
lho (dois dias úteis somados ao sábado e ao domingo)
faltados (entre o final do recesso forense e o início do
período de férias da acusada), seja porque não hou-
ve dolo de induzir a Administração em erro quanto

à presença da denunciada no local de trabalho, seja
porque a vantagem não é ilícita, uma vez que a Re-
solução n. 68/2005, do Conselho Superior do MPDFT,
autoriza a falta ao serviço por membros do MPDFT,
para tratar até mesmo de interesses particulares, por
até 5 (cinco) dias consecutivos.

2. Ainda que não tenha ficado provado que a
falta ao serviço decorreu de equívoco na marcação de
férias da Promotora, o fato de ter ela demonstrado
que se casou, no religioso, no dia 06.01.2010 (último
dia do recesso forense) já constituiria justificativa
para sua ausência ao trabalho durante os 02 (dois)
dias úteis subseqüentes, anteriores ao início de suas
férias, afastando tanto o animus de induzir alguém
em erro, quanto o de obter vantagem ilícita.

3. Em caso análogo, mas gravíssimo (contra-
tação de parentes em órgão público, que residem em
outra unidade federativa), a Corte Especial do STj já
assentou que: "O funcionário público que se apropria
dos salários que lhe são endereçados de forma lícita
e não cumpre o dever de contraprestar os serviços
para os quais foi contratado comete grave, ou melhor
gravíssima, falta funcional e administrativa, podendo
configurar-se em ato de improbidade administrativa,
mas não há tjvjcidade penal (00.)". (Apn 475/MT, Rei.
Ministra ELIANA CALMON, CORTEESPEClAL,julgado
em 16/05/2007, Dj 06/08/2007, p. 444). Sem neg no
original.

4. Afastado o estelionato, fica prejudicado o
exame da acusação de falsidade ideológica (por in-
duzir servidor público a redigir declaração falsa com
o fim de justificar a ausência ao serviço) visto que a
potencialidade lesiva da "declaração/certidão" fal-
sa, jamais juntada em origjnal aos autos. não ultra-
passaria, quando muito, o recebimento dos dois dias
úteis de trabalho da acusada (07 e 08 de janeiro de
2010), sem extrapolar, portanto, o objeto do suposto
estelionato. Aplicação do enunciado n. 17da Súmula
do STj (Quando o falso se exaure no estelionato, sem
mais potencialidade lesiva, é por este absorvido), caso
existisse o estelionato.

5. Não há como identificar coação psicológica
na conduta da denunciada que solicita a confecção e
elabora os termos de declaração ("rascunho'] sobre
possível equívoco na marcação de suas férias, se os
depoimentos da própria servidora pública (estável,
com cargo efetivo e sem relação de subordinação com
a acusada) que a produziu e assinou demonstram ter
ela atendido a um "favor" solicitado pela acusada. Ca-
rece, portanto, a acusação de constrangimento ilegal
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de amparo no contexto fático-probatório dos autos
(QCR 0072918-85.201 0.4.01.OOOOjGO, Rei. Desem-
bargador Federal NÉVITON GUEDES, CORTE ESPE-
CIAL, e-DJF1 p.176 de 01/03/2013 e RSE 0002998-
78.2012.4.01.3807/MG, Rei. Desembargador Federal
CÂNDIDO RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, e-DJF1 p.656
de 30/11/2012)

6. Corolário do princípio da intervenção mí-
nima, o princípio da subsidiariedade (ou da ultima
ratio) pugna pela aplicação do direito penal apenas
a condutas que afrontem bens jurídicos de razoável
importância para o Estado, de maneira a justificar a
sua custosa e firme atuação, sob pena de se banalizar
a pena e a imposição da força estatal a infrações e
conflitos que podem muito bem ser solucionados na
esfera cível, administrativa ou tributária.

7. Se a denúncia não'descreve o suposto "fato
penal': com suporte probatário mínimo (original da
declaração/certidão tida cómo falsa, por exemplo),
de modo a amparar a acusação deduzida, e descreve,
inclusive, conduta atípica, o caminho processual a ser
trilhado é o da rejeição da denúncia, seja com base
no inciso II (por impossibilidade jurídica do pedido),
seja com base no inciso III (falta de justa causa para
o exercício da ação penal), ambos do art. 395 da Lei
Adjetiva Penal.

8. Denúncia rejeitada com amparo no art.
395, II e IlI, do CPP.

9. Após a leitura do relatório, da sustentação
oral da defesa e do voto do Relator, pela rejeição da
denúncia, o MPU (MPF) suscitou questão de ordem
para a conversão do feito em diligência para que o
Judiciário indague ao próprio Ministério Público da
União (MPDFT) - CF/art. 128 - sobre eventual.apo-
sentadoria da acusada, para fins de cessaçãoV,o foro
privilegiado. Questão de ordem rejeitadâ. Fase de di-
ligências superada processualmente.

10. De qualquer forma, a partir do julgamen-
to da Ação Penal 396 - Rondônia (Relatora MINIS-
TRA CARMEM LÚCIA, Sessão de 28/10/2010, DJe de
28/04/2011), o Supremo Tribunal Federal firmou
a diretriz no sentido de não aceitar o deslocamento
de competências constitucionalmente definidas, no
mínimo anós a inclusão do feito em nauta em razão
de notícia de cessação da causa ensejadora do foro
privilegiado.

Alega o Ministério Público Federal, em síntese, que:

a) a defesa escondeu maliciosamente a aposentadoria
da denunciada, ocorrida em 06 jan 2012, pois peti-
cionou nos autos em 24 out 2012 sem fazer nenhu-
ma menção ao fato, o que configuraria litigância de
má-fé, não se podendo atribuir ao MPF de trazer,
previamente, a lume uma questão a respeito da qual
somente veio a tomar conhecimento por meio da
sustentação oral realizada pela defesa na sessão de
julgamento;

b) esta Corte teria se omitido "quanto ao seu dever de,
logo após ter tomado conhecimento sobre fato re-
levante superveniente, pelo menos ouvir ex officio
a outra parte, no caso, o Ministério Público Federal,
consoante determina o art. 398 do Código de Proces-
so Civil, também aplicável supletivamente à hipótese,
só que desta vez em razão do art. 3º do CPP." (fl. 414);

c) o acórdão embargado padeceria de obscuridade por
ter se utilizado de parâmetro jurisprudencial (Pre-
cedente do STF no julgamento da AP 396/RO) ina-
dequado ao caso concreto, para rejeitar a questão
de ordem referente à competência deste TRF para o
julgamento do feito;

d) por conseqüência, ao declarar sua competência para
o julgamento do feito, o acórdão embargado teria
desrespeitado o princípio do juiz natural (art. 5º,
LIII, da CF), assim como o art. 109, IV, CF, os arts. 69
e ss. do CPP, o art. 156, 11,do CPP c/c o art. 2º, 9 úni-
co, da Lei 8.038/90, Ó art. 398 do CPC c/c o art. 3º do
CPP, e: por fim, o art. 18,11, "c", da Lei Complementar
n.75/1993.

Em contrarrazões (fls. 421/427), a investigada defende
o acerto da decisão embargada, ao argumento de que "a rejei-
ção da questão de ordem não causa qualquer prejuízo às partes,
estando em consonância com os princípios que devem nortear
o ato judicial, o que não se pode dizer do seu acolhimento, dado
que o deslocamento da competência importaria em graves
prejuízos à-embargada, que seria submetida, uma vez mais, ao
constrangimento ilegal de responder a injusto processo crimi-
nal, mesmo após a firme rejeição da denúncia pela Corte Espe-
cial deste Tribunal.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO
FONSECA (RELATOR):

Verifico que a irresignação do embargante se centra
no episódio da rejeição de questão de ordem por ele suscitada
após a leitura do relatório, a oportunidade de sustentação oral,
utilizada apenas pela defesa, e a leitura do voto deste Relator,
durante a sessão de julgamento.

Da alegação de litigância de má-fé
Argumenta o embargante, no ponto, que teria sido

exagerada a cobrança no sentido de que o Ministério Público
Federal era quem devia ter trazido a lume a questão referente
à aposentadoria da denunciada ocorrida em 06 jan 2012. Na
mesma oportunidade, acusa a investigada de litigância de má-
-fé, por não ter informado o Relator, quando peticionou em 24
out 2012, antes da inclusão do feito em pauta, sobre o fato de
que tinha conhecimento.

Ocorre que, sem nenhum desdouro para a costumeira-
mente diligente e competente atuação do Ministério Público Fe-
deral, a rejeição da questão de ordem por ele suscitada, com a
consequente manutenção da competência deste Tribunal para
o julgamento do feito, teve como fundamento a impossibilidade
de se arguir a incompetência superveniente da Corte após a in-
clusão do processo em pauta. Tanto mais quando o julgamento
já se iniciara, dado que este Relator já havia proferido seu voto.

Não se cogitou, em momento algum, de se atribuir a
qualquer das partes falha na atuação ou omissão deliberada de
informação, pois, como este Relator não teve acesso à informa-
ção sobre a aposentadoria da investigada antes da inclusão do
feito em pauta, nada obrigava o órgão do Parquet a ter conhe-
cimento do fato. Contudo, também não se pode imputar à in-
vestigada uma omissão maliciosa da informação, pois, se fosse
o caso, a advogada de defesa não teria feito referência a ela por
ocasião da sustentação oral.

Registro, portanto, minha profunda admiração pelo tra-
balho dos Srs. Procuradores Regionais da República Drª. Val-
quíria O. Quixadá Nunes, que conheço desde quando atuei, por



mais de dez anos, na 22ª. Vara/DF; Dr. Juliano Baiocchi Villa-
-Verde de Carvalho, que tem demonstrado também excelência
na atuação como Chefe da PRR-1 ª. Região.

Não posso, todavia, acolher a tese de omissão maliciosa
por parte da investigada, mesmo porque, na esfera penal, não
há obrigação probatória para a defesa. Sua faculdade, no pon-
to, é sempre para produzir provas favoráveis à manutenção da
presunção constitucional de inocência.

Assim sendo, rejeito a alegação.

Da alegada omissão

Defende o embargante que esta Corte teria se omitido
quanto a seu dever de ouvir o órgão da acusação no momento
em que tomou conhecimento da superveniente aposentadoria
da investigada.

A alegação, contudo, não prospera.
A uma.-porque, como o próprio embargante admite, ele

foi ouvido durante a sessão de julgamento, teve oportunidade
de suscitar questão de ordem e seus argumentos foram rejeita-
dos pelo órgão colegiado deste Tribunal.

A duas, porque não se pode imputar ao julgador o de-
ver de realizar diligências após o transcurso da fase instrutória,
máxime depois de já iniciado o julgamento do feito.

No tópico, é preciso lembrar que o Ministério Público
da União (MPF), que atua como parte na ação penal, pretende
transferir, na hipótese, ao Judiciário ou à defesa a produção tar-
dia de prova, de sua alçada, ainda mais se registrarmos que a
diligência postulada estava localizada, na verdade, no próprio
Ministério Público da União (MPDFT), que é uno.

De qualquer forma, a tese do deslocamento da compe-
tência foi recusada, em seu mérito, com alicerce inclusive em
precedente do Plenário do colendo STF, que não aceita sequer
a notícia de alteração competencial após a inclusão do feito cri-
minal em pauta, para julgamento.

Da alegação de obscuridade

Aponta, ainda, o embargante obscuridade no acórdão,
por ter utilizado como um de seus fundamentos precedente do
Supremo Tribunal Federal que não se enquadraria adequada-
mente à hipótese concreta.

A toda evidência, a alegação de obscuridade traduz, na
realidade, um inconformismo do embargante com a interpreta-
ção dada por esta Corte ao julgado do STF na AP 396/RO, visto
que o órgão ministerial compreendeu perfeitamente a hipótese
ali colocada e a comparou à questão decidida nestes autos por
4 vezes diferentes.

Ora, se, por hipótese, a conclusão tirada pelo STF na AP
396/RO não pudesse ser aplicada ao caso dos autos, o equívoco
na interpretação judicial corresponderia a erro de julgamento
que desafia recurso próprio e não a obscuridade.

Por outro lado, a despeito de os casos concretos exami-
nados na AP 396/RO e neste inquérito penal envolverem uma
provável perda de prerrogativa de foro por motivos diferentes
(no STF por renúncia de mandato pelo parlamentar julgado e,
nesta Corte, devido à aposentadoria por invalidez permanente
da investigada), isso não elide a conclusão de que, após aque-
le julgamento, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais
admitir o deslocamento de competências constitucionalmente
definidas após a inclusão do feito em pauta.

Mesmo que o caso concreto com o qual se deparou o
STF para traçar essa diretiva tenha tido origem numa eviden-
te tentativa de burlar o sistema processual penal, por meio de
uma renúncia ao mandato na véspera do julgamento, o fato é

que existem outros fundamentos que justificam a sua adoção.
Um deles, mencionado em voto oral proferido pela Mi-

nistra Ellen Gracie na já mencionada Ação Penal, é o fato de que
a modificação de competência após a inclusão do feito em pauta
pode ter intuito protelatório com vistas à ocorrência da prescri-
ção do poder punitivo do Estado. De nada vale o apego excessi-
vo ao purismo da regra processual se ela favorecer a impunida-
de dos infratores, devendo-se, portanto, sopesar o princípio do
juiz natural em face da celeridade processual.

Além disso, a prorrogação da competência desta Cor-
te para o julgamento de ação penal que, como bem apontou o
próprio embargante em seu recurso, já estava há quase 2 anos
completamente instruída, aguardando apenas uma decisão
quanto ao recebimento ou rejeição da denúncia não parece ter
causado prejuízo a qualquer das partes. Isso sem contar que o
julgamento foi realizado por órgão colegiado previsto no texto
constitucional que, no mínimo, teria a competência para revi-
são do tema em sede recursal.

Com efeito, na dicção do Excelso Pretório, independen-
temente da boa fé ou da má-fé das partes, a notícia de cessação
do suposto foro privilegiado, após a inclusão do processo em
~, não interfere no julgamento da causa. Nesse sentido, o
voto da Relatora, Min. Carmem Lúcia, e do Revisor, Ministro
Dias Toffoli, condutores do acórdão, são esclarecedores.

Repita-se, uma vez mais, que o atual Presidente do STF,
Min. Joaquim Barbosa, chegou a propor, na ocasião, que o mar-
co temporal fosse a conclusão do feito ao Relator, com o encer-
ramento das providências processuais pertinentes, e o Ministro
Gilmar Mendes chegou a ressuscitar a necessidade de manu-
tenção dos feitos na Corte competente, nos crimes chamados
de "funcionais". Todos os Membros do STF, exceto o Min. Marco
Aurélio, consideraram impertinente o deslocamento da compe-
tência, após a inclusão do processo em pauta para julgamento,
em razão da notícia de suposta cessação da causa motivadora
do foro privilegiado (vide voto expresso do Revisor, Min. Dias
Toffoli).

Das supostas ofensas a preceitos
legais e constitucionais

Sabe-se que os embargos de declaração, conforme es-
tabelece o art. 535 do CPC, têm a finalidade de esclarecer, com-
plementar e aperfeiçoar eventuais vícios (omissão, contradição
e/ou obscuridade) existentes na sentença ou no acórdão. Assim
sendo, seu manejo pressupõe a demonstração de que o julgado
contém obscuridade ou contradição, ou foi omisso a respeito
de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal
(CPC, art. 535).

No ponto, transparece o intuito do embargante de re-
discutir questões já expressamente examinadas por esta Corte,
por meio de recurso que a tanto não se presta, vez que os Em-
bargos de declaração não são a via adequada para a reaprecia-
ção do entendimento ventilado no acórdão embargado.

Quanto ao prequestionamento, também o STJ tem se
pronunciado no sentido de que: "Os embargos de declaração
têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos
vícios previstos no art. 535 do CPC,supostamente detectados no
decisum embargado, não se prestando, contudo, ao mero pre-
questionamento de dispositivos constitucionais para a viabiliza-
ção de eventual recurso extraordinário, porquanto visam, unica-
mente, completar a decisão quando presente omissão de ponto
fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão,
ou obscuridade nas razões desenvolvidas" (Precedentes da Cor-
te Especial: EDcl no AgRg nos EREsp 807.970/DF, ReI. Ministra
Eliana Calmon, julgado em 19.12.2007, DJ 25.02.2008; EDcl no



AgRg nos EREsp 707.848/SC, ReI. Ministro Gilson Dipp, julgado
em 06.12.2006, DJ 05.02.2007; EDcl na SEC 968/EX, ReI. Minis-
tro Felix Fischer, julgado em 23.11.2006, DJ 05.02.2007; e EDcl
nos EREsp 579.833/BA, ReI. Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado em 04.10.2006, DJ 04.12.2006). 4. Embargos de decla-
ração rejeitados" (EDcl no AgRg no REsp 897.857/MG, ReI. Mi-
nistro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/08/2008,
DJe 15/09/2008).

Cumpre ainda esclarecer que: "(..) O não-acatamento
das teses do recurso não implica cerceamento de defesa. Ao juiz
cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente
à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas
partes, mas sim com seu livre convencimento (CpC, art. 131),
usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema
e legislação que entender aplicáveis ao caso. Não obstante a opo-
sição de embargos declaratórios, não são eles mero expediente
para forçar o ingresso na instância especial, se não há vício para
suprir. Não há ofensa aos arts. 165, 458, Il e 11/,e 535, I e I/, do

CPCquando a matéria é abordada no aresto a quo" (AgRg no Ag
987.898/RJ, ReI. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 06/05/2008, DJe 04/06/2008).

Nessa linha de raciocínio, não há que se cogitar, portan-
to, em violação ao arts. 5º, LIII e 109, IV, CF; 69 e ss. e 156, li,
do CPP; 2º, parágrafo único, da Lei 8.038/90; 398 do CPC; 3º do
CPP, e 18, 11, "c", da Lei Complementar n. 75/1993.

Registro, por fim, que fui eleito para compor a Corte Es-
pecial deste Tribunal no final do ano passado e passei a exercer
tal encargo somente a partir do mês de fevereiro do ano em
curso. Em abril, pedi pauta. No dia 16 de maio subseqUente,
trouxe o relatório e voto correspondentes, consumando-se o
julgamento. Hoje não tenho mais feitos conclusos da Corte Es-
pecial, prontos para julgamento.

Com tais considerações, REJEITO os embargos de decla-
ração opostos pelo Ministério Público Federal.

É como voto.
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PENAL E PROCESSO PENAL - PROMOTORA DE JUSTIÇA
- FALTA AO TRABALHO DE 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS, POSTERIO-
RES AO RECESSO FORENSE DE FINAL DE ANO E ANTECEDEN-
TES ÀS FÉRIAS REGULAMENTARES - VIAGEM AO EXTERIOR
- CASAMENTO RELIGIOSO FORA DO PAÍS NO DIA 06/01/2010
(DIOCESE MARONITA DE TRÍPOLE - CHEKKA/LÍBANO) - SO-
LICITAÇÃO A SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL E SEM RELAÇÃO
DE SUBORDINAÇÃO PARA QUE ELABORASSE DECLARAÇÃO
RETIFICADORA DE SUPOSTO ERRO MATERIAL NAMARCAÇÃO
DO INÍCIO DE SUAS FÉRIAS - CONDUTA QUE NÃO SE AMOL-
DA AOS TIPOS DE ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E
CONSTRANGIMENTO ILEGAL - AUSÊNCIA DO DOLO DE IN-
DUZIR ALGUÉM EM ERRO E DE COAÇÃO PSICOLÓGICA - AU-
SÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO (JUSTA CAUSA)
DE ORDEM A AMPARAR A ACUSAÇÃO DEDUZIDA - PRINCÍPIO
PENAL DA INTERVENÇÃO MÍNIMA - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA
(CARÊNCIA DE AÇÃO E FALTA DE JUSTA CAUSA) - CPP, ART.
395,11 E III.

1. Não consubstancia estelionato o recebimento de pro-
ventos referentes a quatro dias de trabalho (dois dias úteis so-
mados ao sábado e ao domingo) faltados (entre o final do reces-
so forense e o início do período de férias da acusada), seja por-
que não houve dolo de induzir a Administração em erro quanto
à presença da denunciada no local de trabalho, seja porque a
vantagem não é ilícita, uma vez que a Resolução n. 68/2005,
do Conselho Superior do MPDFT, autoriza a falta ao serviço por
membros do MPDFT, para tratar até mesmo de interesses par-
ticulares, por até 5 (cinco) dias consecutivos.

2. Ainda que não tenha ficado provado que a falta ao ser-
viço decorreu de equívoco na marcação de férias da Promotora,
o fato de ter ela demonstrado que se casou, no religioso, no dia
06.01.2010 (último dia do recesso forense) já constituiria justi-
ficativa para sua ausência ao trabalho durante os 02 (dois) dias
úteis subseqüentes, anteriores ao início de suas férias, afastan-
do tanto o animus de induzir alguém em erro, quanto o de obter
vantagem ilícita.

3. Em caso análogo, mas gravíssimo (contratação de pa-
rentes em órgão público, que residem em outra unidade fede-
rativa), a Corte Especial do STJ já assentou que: "O funcionário
público que se apropria dos salários que lhe são endereçados
de forma lícita e não cumpre o dever de contraprestar os servi-
ços para os quais foi contratado comete grave, ou melhor gra-
víssima, falta funcional e administrativa, podendo configurar-
-se em ato de improbidade administrativa, mas não há tipici-
dade penal (...)". (Apn 475/MT, ReI. Ministra ELIANA CALMON,
CORTE ESPECIAL, julgado em 16/05/2007, DJ 06/08/2007, p.
444). Sem neg no original.

4. Afastado o estelionato, fica prejudicado o exame da
acusação de falsidade ideológica (por induzir servidor públi-
co a redigir declaração falsa com o fim de justificar a ausência
ao serviço) visto que a potencialidade lesiva da "declaração/
certidão" falsa, jamais juntada em original aos autos, não ultra-
passaria, quando muito, o recebimento dos dois dias úteis de
trabalho da acusada (07 e 08 de janeiro de 2010), sem extra-
polar, portanto, o objeto do suposto estelionato. Aplicação do
enunciado n. 17 da Súmula do STJ (Quando o falso se exaure no
estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvi-
do), caso existisse o estelionato.

5. Não há como identificar coação psicológica na condu-
ta da denunciada que solicita a confecção e elabora os termos
de declaração ("rascunho") sobre possível equívoco na marca-
ção de suas férias, se os depoimentos da própria servidora pú-
blica (estável, com cargo efetivo e sem relação de subordinação
com a acusada) que a produziu e assinou demonstram ter ela
atendido a um "favor" solicitado pela acusada. Carece, portanto,
a acusação de constrangimento ilegal de amparo no contexto
fático-probatório dos autos rQCR 0072918-85.2010.4.01.0000/
GO, Rei. Desembargador Federal NÉVITON GUEDES, COR-
TE ESPECIAL, e-DJF1 p.176 de 01/03/2013 e RSE 0002998-
78.2012.4.01.380 7/MG, Rei. Desembargador Federal CÂNDIDO
RIBEIRO, TERCEIRATURMA,e-DJF1p.656 de 30/11/2012J

6. Corolário do princípio da intervenção mínima, o prin-
cípio da subsidiariedade (ou da ultima ratio) pugna pela apli-
cação do direito penal apenas a condutas que afrontem bens
jurídicos de razoável importância para o Estado, de maneira a
justificar a sua custosa e firme atuação, sob pena de se banali-
zar a pena e a imposição da força estatal a infrações e conflitos
que podem muito bem ser solucionados na esfera cível, admi-
nistrativa ou tributária.

7. Se a denúncia não descreve o suposto "fato penal",
com suporte probatório mínimo (original da declaração/certi-
dão tida como falsa, por exemplo), de modo a amparar a acusa-
ção deduzida, e descreve, inclusive, conduta atípica, o caminho
processual a ser trilhado é o da rejeição da denúncia, seja com
base no inciso Il (por impossibilidade jurídica do pedido), seja



com base no inciso III (falta de justa causa para o exercício da
ação penal), ambos do art. 395 da Lei Adjetiva Penal.

8. DenÚncia rejeitada, com amparo no art. 395, 11e III
do CPP.

9. Após a leitura do relatório, da sustentação oral da
defesa e do voto do Relator, pela rejeição da denúncia, o MPU
(MPF) suscitou questão de ordem para a conversão do feito em
diligência para que o Judiciário indague ao próprio Ministério
Público da União (MPDFT) - CF/art. 128 - sobre eventual apo-
sentadoria da acusada, para fins de cessação do foro privilegia-
do. Questão de ordem rejeitada. Fase de diligências superada
processualmente.

10. De qualquer forma, a partir do julgamento da Ação
Penal 396 - Rondônia (Relatora MINISTRA CARMEM LÚCIA,
Sessão de 28/10/2010, DJe de 28/04/2011), o Supremo Tri-
bunal Federal firmou a diretriz no sentido de não aceitar o des-

locamento de competências constitucionalmente definidas, no
mínimo após a inclusão do feito em pauta. em razão de notícia
de cessação da causa ensejadora do foro privilegiado.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as aci-

ma indicadas:
Decide a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da

1ª Região, por unanimidade, rejeitar a denúncia, nos termos do
voto do Relator.

Brasília-DF, 16 de maio de 2013 (data do julgamento).

DESEMBARGADO FEDERAL REYNALDO FONSECA
Relator
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PROCESSUAL CIVIL - INQUÉRITO POLICIAL - EMBAR-
GOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCU-
RIDADE COM RELAÇÃO À QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA
PELO MPF DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO. REDISCUS-
SÃO DAMATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTlONAMENTO.

1. Não há como se atribuir a qualquer das partes falha
na atuação ou omissão deliberada de informação, devido ao
fato de a superveniente aposentadoria da investigada somen-
te ter sido noticiada após a inclusão do feito em pauta, pois,
da mesma forma que nada obrigava o órgão do Parquet a ter
conhecimento prévio do fato, também não se pode imputar à
investigada uma omissão maliciosa de informação, quando, ao
final e ao cabo, foi a própria defesa quem fez alusão ao fato du-
rante sua sustentação oral e quando, em princípio, o desloca-
mento da competência não implicaria em benefício para qual-
quer das partes.

2. Não merecem ser acolhidos embargos de declaração
fundados em alegada omissão da Corte julgadora quanto a seu
dever de ouvir o Órgão da acusação no momento em que tomou
conhecimento da superveniente aposentadoria da investigada,
se tal omissão em verdade não ocorreu. A uma, porque o MPF,
mesmo apÓs a leitura do relatório, a oportunidade de sustenta-
ção oral por ele não utilizada, a sustentação oral da defesa e a
leitura integral do voto do Relator, suscitou questão de ordem
durante a sessão de julgamento e seus argumentos foram re-
jeitados, à unanimidade, com base inclusive em precedente do
Plenário do Supremo Tribunal Federal. A duas, porque não se
pode imputar ao julgador o dever de realizar diligências após o
transcurso da fase instrutÓria, máxime depois de já iniciado o
julgamento do feito.

3. No ponto, é preciso lembrar que o Ministério Públi-
co da União (MPF), que atua como parte na ação penal, preten-
de transferir ao judiciário a produção tardia de prova, de sua
alçada, ainda mais se registrarmos que a diligência postulada
estava localizada, na verdade, no prÓprio Ministério Público da
União (MPDFT), que é uno.

4. Da mesma forma, deve ser rejeitada a alegação de
obscuridade no acórdão embargado, por ter utilizado como um
de seus fundamentos precedente do Supremo Tribunal Federal
(AP 396/RO) que, no entendimento da digna representante do
MPF, não se enquadraria adequadamente à hipótese concreta.
Isso porque o equívoco na interpretação judicial corresponde-
ria a erro de julgamento que desafia recurso próprio e não a
obscuridade.

5. Ainda que assim não fosse, a despeito de os casos con-
cretos examinados na AP 396/RO e neste inquérito penal envol-
verem uma provável perda de prerrogativa de foro por motivos
diferentes (no STF por renúncia de mandato pelo parlamentar
julgado e, nesta Corte, devido à aposentadoria por invalidez
permanente da investigada), isso não elide a conclusão de que,
após aquele julgamento, o Supremo Tribunal Federal passou a
não mais admitir o deslocamento de competências constitucio-
nalmente definidas apÓs a inclusão do feito em pauta.

6. Com efeito, na dicção do Excelso PretÓrio, indepen-
dentemente da boa fé ou da má-fé das partes, a notícia de ces-
sação do suposto foro privilegiado, apÓs a inclusão do processo
em pauta, não interfere no julgamento da causa.

7. De mais a mais, a modificação de competência apQ.s.
a inclusão do feito em pauta pode ter como consequência o de-
curso do prazo para o exercício do poder punitivo do Estado. De
nada vale o apego excessivo ao purismo da regra processual se
ela vier a favorecer a impunidade dos infratores, devendo-se,
portanto, sopesar o princípio do juiz natural em face da celeri-
dade processual.

8. O inconformismo da embargante com o resultado do
julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acór-
dão, são situações não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.

9. O prequestionamento, por meio de embargos decla-
ratórios, com vistas à interposição de recurso extraordinário
e/ou recurso especial, somente é cabível quando configuradas
omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.
Precedentes do STj.

10. Embargos de declaração do Ministério Público Fe-
deral rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as aci-
ma indicadas:

Decide a Corte Especial do Tribunal Regional Federal da
1ª Região, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração
do Ministério Público Federal, nos termos do voto do Relator.

Brasília-DF, 05 de setembro de 2013 (data do julgamento).

Desembargador Federal REYNALDO FONSECA
Relator
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA
SEÇÂO JUDICIÁRIA DO MARANHÂO

8ªVARA

SENTENÇA Tipo a

PROCESSO N.46530-06.2010.4.01.3700

CLASSE 7100 - Ação Civil Pública

RQTE Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

RQDO Carajás Indústria e Comércio de Madeiras Ltda
e outros

Vistos etc.
Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada entre partes INS-

TITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA (autor) e CARAjÁS INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTOA, BERNARDO BALLES-
TRERI e VALMOR LUIZ FELLINI (réus), qualificadas (fl. 03), que
objetiva o reconhecimento de responsabilidade civil de nature-
za ambiental pela ocorrência de dano proveniente da explora-
ção ilegal de produto florestal.

Em síntese, sustenta que os demandados tinham em de-
pósito/transportaram/venderam grande quantidade (4.973,90
m3) de madeira em tora e serrada sem a licença ambiental ou-
torgada pela autoridade competente; especificou, ainda, que
desse volume, 40,500m3 de madeira serrada foram transporta-
dos valendo-se a parte da utilização de documento falsificado.

Declara ainda que o ilícito, cuja responsabilidade é
imputada aos réus, também foi apurado na esfera adminis-
trativa (Autos de Infração 301712/D, 301716/D, 301715/D e
485740/D).

Pretende a condenação dos réus em obrigação: 01. de
fazer, consistente na recuperação 124,3473 hectares de área
degradada na Reserva Biológica do Gurupi, localizada na região
da Floresta Amazônica; 02. de pagar, consistente em indeniza-
ção pelos danos não suscetíveis de recuperação e pelos danos
morais ocasionados. Requer, ainda, o bloqueio dos bens móveis
e imóveis dos réus até o limite de R$ 683.910,05 (seiscentos e
oitenta e três mil, novecentos e dez reais e cinco centavos), bem
como a suspensão/perda do direito de participar de linhas de
financiamento oferecidas por estabelecimento oficiais de crédi-
tos e de acesso a incentivos fiscais.

Inicial instruída com documentos (fls. 28/209).
Decisão de indeferimento do pedido de antecipação dos

efeitos da tutela jurisdicional (fls. 214/215), contra a qual hou-
ve a interposição de Embargos de Declaração, que foi rejeitado
(fl.222).

Comunicação de interposição de Agravo de Instrumen-
to (fl.227).

Reposta - também instruída com documentos (fls.
290/296) - apresentada com alegação de questão processual
(incompetência da justiça Federal). No mérito, requer a impro-
cedência do pedido (fls. 277 /289).

Manifestação do Ministério Público Federal pela proce-
dência do pedido (fls. 299/305).

Não houve manifestação do autor sobre a resposta
apresentada, apesar de intimado (fl. 308).

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Examino as questões processuais: inversão do ônus da

prova e incompetência da justiça Federal.

PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

A inversão do ônus da prova pressupõe, além da veros-
similhança das alegações, a hipossuficiência, compreendida
como a dificuldade na sua (prova) produção, pelo autor, por
não ter acesso a determinados elementos e informações neces-
sários à demonstração dos fatos alegados!.

No caso desta Ação Civil Pública, no entanto, não se evi-
dencia a hipossuficiência a justificar a inversão do ônus da prova,
na medida em que os fatos alegados - ter em depósito/transpor-
tar/vender produto florestal sem licença outorgada pela autori-
dade competente - não exigem, para sua comprovação, conheci-
mentos técnicos que sejam de difícil acesso à parte autora.

Longe disso, tenho que os fatos do processo são de fácil
constatação e demonstração pela parte autora; menciono, a tí-
tulo de exemplo, a apuração dos mesmos fatos, promovida pelo
autor na esfera administrativa.

Sobre a questão, releva notar que a inversão do ônus da
prova, com base no princípio da precaução, tem como pressu-
posto o desconhecimento dos riscos - ou da sua causa - ocasio-
nados pelo empreendiment02•

1 A doutrina mais moderna e as legislações novas têm compreendido bem a problemática que envolve a produção da prova que deve ser feita pelo autor que. por sua vez. não
tem acesso a elementos e informações que são de vital importância para a demonstração dos fatos que sustentam seu direito. Nessa linha de considerações estâ a inversão
do ônus da prova que se admite no CDC, em favor do consumidor. (NERY JR., Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação
extravagante. 12.ed. São Paulo: RT, 2012. p. 729).

2 "Canoti/ho sintetiza com muita clareza as circunstâncias que ensejam dúvida sobre a iniqüidade de determinada ação e ensejam a transferência do ônus da prova para
potenciais poluidores. por aplicação do principio da precaução: a) quando ainda não se verificaram quaisquer danos mas se receia que possam vir a ocorrer, diante da
de provas cientificas; b) quando os danos já ocorreram. mas não hâ conhecimento cientifico acerca da causa que está na sua origem; c) quando os danos ocorreram
não hâ provas cientificas sobre o nexo de causalidade entre a causa hipotética e os danos verificados. (SILVEIRA, Clóvis Eduardo Malinverni da. A inversão do -
prova na reparação do dano ambiental difuso. IN: LEITE, Jose Rubens Morato; DANTAS. Marcelo Buzaglo (Coord.). Aspectos processuais do direito ambiental. 3.00.
Janeiro: Forense Universitária, 2010, p. 29).



Em outras palavras: constatada a existência de dúvida
acerca dos riscos - ou do que os originou - provocados pelo
empreendimento, não cabe ao autor da ação comprovar esses
riscos, mas à parte ré demonstrar a inofensividade da sua ativi-
dade empresarial.

Essa, contudo, não é a hipótese desta ação civil pública,
uma vez que são conhecidos os danos provocados pela extração
e pela comercialização de produto de origem florestal.

Indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

A parte autora (IBAMA) agiu no regular exercício de
seu dever-poder de polícia ambiental - resultante das atribui-
ções a si conferidas para controle e fiscalização das atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais
- e autuou a pessoa jurídica demandada por ter em depósito/
transportado/vendido 4,973,90 m3 de madeira sem autoriza-
ção legal'.

Nesse contexto, a simples presença da autarquia (IBA-
MA) determina a competência da Justiça Federal para processo
e julgamento da causa (CF, art. 109, 1)4.

REJEITO, portanto, a alegação de incompetência da Jus-
tiça Federal.

No mérito, é parcialmente procedente o pedido.
Parte da prova documental que instrui a Ini-

cial (Processos Administrativos 02051.000810/2007-
71, 02051.000809/2007-46, 02051.000005/2008-28 e
02051.000060/2007-37) evidencia que a pessoa jurídica ré
explorou certa quantidade de madeira - em toras e serrada -, de
forma clandestina, uma vez que não possuía documentação que
comprovasse a proveniência desse produto (ATPF - Autoriza-
ção para Transporte de Produtos FlorestaisS); a ausência de co-
bertura legal da madeira apreendida impediu o controle sobre
sua origem (licitude do depósito/transporte/venda).

Cumpre destacar, a esse propósito, que esse documento
"constitui importante mecanismo de controle de exploroção

de produtos florestais e combate aos desmatamentos ilegais,
porquanto revela a origem do produto, na medida em que o
lBAMA ao fornecer niferida licença exige que o comprodor.
que adquirir madeiro ou outro produto florestal de tercei-
ros, apresente a Declaroção de Venda de Produto Florestal: e
no caso de madeiro proveniente de plantio próprio, é neces-
sária a autorização do órgão ambiental paro o desmate ou
exploroção" (TRF /2ª R - AC 2008.50,01.005739-6/ES).

É fora de dúvida, pois, que a exploração ilegal de madei-
ra gerou graves impactos ao meio ambiente natural.

Reforça essa conclusão a circunstância de que o réu não
se desincumbiu do ônus probatório, pois se resumiu a fazer
alegações genéricas - equívoco na medição e classificação da
madeira, por exemplo - , de forma a não elidir a presunção de
veracidade dos atos administrativos,

Sobreleva enfatizar, ademais, que mesmo a concessão
da renovação de licença de operação para continuidade das
atividades da pessoa jurídica ré não possui carga de definitivi-
dade - conforme ressaltado pelo Ministério Público -, de modo
que, constatada alguma ilegalidade praticada pelo licenciado, é
possível a cassação daquele ato administrativ06,

Portanto, a renovação dessa licença de operação não
comprova que a pessoa jurídica ré explorou regularmente pro-
duto florestal - mediante autorização específica expedida pelo
órgão competente, no caso ATPF - nem afasta a presunção de
veracidade dos autos de infração lavrados,

Observo, no entanto, que a responsabilidade civil que
decorre da exploração/comercialização clandestina de madei-
ra - tal como descrita na petição inicial - não alcança os co-réus
BERNARDO BALLESTRERl e VALMOR LUIZ FELLINl (pessoas
físicas) porque, em relação a eles, a peça (petição inicial) não
preenche condição intrínseca de validade,

É que a bem lançada petição inicial atribui o ilícito de
que decorreu o dano ambiental somente à pessoa jurídica ré,
contra quem - inclusive - afirma terem sido instaurados vários
processos para apuração de sua responsabilidade na esfera ad-
ministrativa.

3 AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL NA AMAZÔNIA LEGAL. SENTENÇA EXTINTIVA DO PROCESSO
SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AO CAUSAM DO IBAMA. APELAÇÕES DO IBAMA E DO MPF REFORMA DA SENTEN-
çA. PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO (ART. 515, S 3°, DO CPC). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AO CAUSAM DO POSSUI-
DOR DO IMÓVEL DEGRADADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E PROPTER REM. DESMATAMENTO ILEGAL DE 224, 130 HECTARES DA FLORESTA AMAZÔNICA.
ÁREA DA RESERVA LEGAL DE IMÓVEL RURAL NÃO OBSERVADA. DEVER DE REPARAR O DANO AMBIENTAL MATERIAL E COLETIVO. 1. Apelação do IBAMA e do
MPF A derrubada de f10resla nativa em área da Amazônia Legal configura ofensa aos interesses da União, pois seus recursos naturais lhe pertencem (CF/88, art. 20, IX). 2.
A proteção ao meio ambiente é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municipio (art. 23, VI c/c art. 225 da CF/88), o que implica dizer que a defesa
ambiental conceme a todas as pessoas de Direito Público da Federação de forma não excludente. 3. A Lei 6.938/81, que institui a Politica Nacional do Meio Ambiente, es-
tabelece que compete ao IBAMA executar essa politica e atuar supletivamente no licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (art. 10). 4. No sistema
federativo brasileiro, havendo omissão de Estados e/ou Municipios, compete ao IBAMA atuar supletivamente visando a prevenção ou reparação do dano local ou regional.
A Floresta Amazônica é patrimônio nacional, o que confere legitimidade ativa ao IBAMA para argüir em juizo em sua defesa. 5. Já decidiu o STJ no REsp 818666/PR (DJ de
25.05.2006 que ':4 conservação do meio ambiente não se prende a situações geográficas ou referências históricas, extrapolando os limites impostos pelo homem. A natureza
desconhece fronteiras politicas. Os bens ambientais são transnacionais". 6. Legitimidade ativa do IBAMA para ajuizar ação civil pública em defesa da Floresta Amazônica
reconhecida Sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito reformada. (...). 10. Compete a Justiça Federal conhecer e julgar ação coletiva ajuizada pelo
IBAMA para reparação de dano ambiental na Amazônia Legal. (...). 17. Apelação provida para se declarar o IBAMA parte ativa legitima. 18. Prosseguindo o julgamento, com
fundamento no art. 515, S 3° do CPC, julga-se procedente a ação civil pública de reparação de dano ambiental e moral coletivo. (TRF/1 a R. -AC 200841000030649).

4 PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IBAMA. ART. 109, INCISO I, DA CF COMPETÊNCIA FEDERAL. DESMATAMENTO. INTERESSE FE-
DERAL. DESNECESSIDADE. LEI 7347/85, ART. 5°. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. I - A competência no art. 109, inciso I, da CF é estabelecida em razão
da pessoa, não sendo necessário qualquer interesse especifico. /I - No caso concreto, o fato de o IBAMA figurar no pólo ativo da demanda já justifica a determinação da
competência federal para processar e julgar a ação. 1/1- O juiz a quo ao analisar a questão, já admitiu a competência administrativa do IBAMA para fiscalizar e tomar as
medidas necessárias á proteção do meio ambiente, inclusive, quanto á lavratura do auto de infração no caso concreto. IV - Ademais, o art. 5° da Lei 7347/85 é preciso ao
determinar quem detém legitimidade para propor ações civis públicas, estando, dentre este rol, as autarquias. V - É de se concluir, pois, que se o IBAMA possui competência
administrativa reconhecida para lavrar autos de infração relacionados a danos ambientais e a própria Lei que dispõe sobre a Ação Civil Pública o legitima para propô-Ia, não
vejo razão para negar sua legitimidade ativa na presente demanda. (...). (TRF/5a R. - APELREEX 200983000044286).

5 Documento exigido á época dos fatos para certificar a origem da madeira.

6 Fica o empreendedor- CARAJAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA - ciente de que o não cumprimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano
causado ao meio ambiente, por negligência, omissão ou impericia, é de inteira responsabilidade, podendo a Licença ser cassada a qualquer momento, por este órgão ou
pela via judicial e o infrator responsabilizado civil e criminalmente, conforme determina a Legislação Ambiental em vigor. (fl. 292).
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Tanto é assim que é à pessoa jurídica que a parte autora
imputa a comercialização clandestina de madeira7•

A pessoa física, ao que se lê da inicial, também é consi-
derada responsável pela obrigação de reparar o dano ambien-
tal porque, de acordo com o entendimento da parte autora, "(...)
há solidariedade entre co-responsáveis pelo dano ambiental, o
que inclui desde o agente que extraiu a madeira ilicitamente até
o vendedor que comercializa carvão vegetal sem ATPF válida" (fl.
21).

Para além desse aspecto referente à solidariedade, o au-
tor também atribui responsabilidade às pessoas físicas porque,
como integrantes da pessoa jurídica, poderão garantir o adim-
plemento da obrigação de reparar o dano em caso de insufici-
ência patrimonial desta (pessoa jurídica).

Haveria nisso uma espécie de desconsideração antecipa-
da da personalidade iurídica da co-ré, com o objetivo de garan-
tir, desde logo, a existência de lastro à obrigação de reparar o
dano; antecipada porque, neste caso, a pessoa física teria sido
levada ao polo passivo para assegurar a efetividade da tutela
jurisdicional (antes do julgamento da demanda) a fim de que
não haja risco de não satisfação da obrigação.

Ora, é fora de dúvida que a responsabilidade civil am-
biental é solidária e alcança quem de qualquer forma se insere
na cadeia de causalidade do dano praticado.

Essa solidariedade, no entanto, não dispensa o autor do
ônus de descrever os fatos (plano fenomenológico) que consi-
dera causadores da situação de prejuízo ao meio ambiente e
apontar quem deve responder por eles; não o desonera, portan-
to, do ônus de descrever o comportamento (ação ou omissão)
da pessoa física causadora do ilícito, inserindo-a na cadeia de
causalidade do dano.

Causalidade e solidariedade não se confundem: serão
solidários na obrigação de reparar o dano aqueles cujo com-
portamento (ação ou omissão) contribuiu para sua ocorrência.

É, pois, a causa de pedir próxima que, Dor atribuir algo a
alguém, deflagra o interesse de agir da parte.

Narrar fatos significa descrever acontecimentos em si
mesmos (circunstâncias de modo, lugar e tempo), que são pra-
ticados ou omitidos por alguém, e a eles atribuir a eficácia de
lhes conferir a incidência do direito material (fattispecie) que
justifica a pretensão deduzida.

No ordenamento processual brasileiro, a adoção do sis-
tema da substanciação leva a que o juiz, além de adstrito ao pe-
dido, esteja vinculado à causa de pedir.

Mesmo no campo do processo coletivo, no qual se admi-
te certa atenuação dos rigores da substanciaçã08 - notadamente
porque nele é mais intenso o grau de abstração (existência de
interesses coletivos e difusos) -, não se vai ao extremo de dis-
pensar a parte do ônus de descrever os elementos indicadores
da demandada, sob pena de violação ao sobreprincípio da segu-
rança jurídica e ao devido processo legal.

Ainda no âmbito dos pressupostos processuais relati-
vos ao exame de aptidão da petição inicial, não concordo com
a tese de que a utilização do mecanismo da desconsideração

da personalidade jurídica, como medida voltada a garantir sol-
vabilidade de patrimônio a quem há de suportar os efeitos da
obrigação, possa justificar a inclusão da pessoa física no polo
passivo; ao contrário, é a circunstância mesma de não fazer par-
te da relação processual de acertamento do direito (processo
de conhecimento) que leva a pessoa a ser chamada a satisfazer
a obrigação reconhecida contra outrem.

Por isso é que não basta ao elemento causa de pedir a
alegação - em tese - de solidariedade ou da necessidade de ga-
rantir patrimônio suficiente à satisfação do crédito; é impres-
cindível a identificação do evento (fato e autor) do qual decorre
a obrigação de reparar o dano.

Nessas circunstâncias, tenho que a demanda trazida na
inicial não alcança as pessoas físicas nela incluídas.

Considero, por isso, que apenas em relação à co-ré CA-
RAjÁS INDÚSTRIA E COMÉRlCO DE MADEIRAS LTDA estão
presentes os elementos necessários ao reconhecimento de sua
responsabilidade (civil ambiental) pelos danos materiais oca-
sionados ao meio ambiente pela exploração ilegal de madeira
(CF, art. 225, p. 3º e Lei n. 6.938/81, art. 14, p. 1º).

Aqui, pouco importa tenha a pessoa jurídica promovido
a extração da matéria-prima ou apenas a comercialização da
madeira (como descrito na inicial), pois sua responsabilidade
decorre do reconhecimento de que essa comercialização se in-
sere na cadeia de causalidade do dano e alcança quem suprime
área de floresta e quem comercializa o produto dessa ativida-
de (madeira); vale dizer, portanto, que, quem comercializa
madeira de origem clandestina é sujeito responsável prin-
cipal pelo dano ambiental que disso decorre, a despeito de
poder não ser o Único, pois dele também é o proveito (di-
reto) econÔmico que advém da ilegal supressão de área de
floresta para extração da matéria-prima.

Desse modo, verificada a prática de conduta lesiva aos
elementos corpóreos do meio ambiente, a responsável deve
promover a reabilitação ambiental de área equivalente àquela
degradada, pois, a proteção ao meio ambiente que se busca no
âmbito desta ação civil pública pode alcançar uma dentre as 02
(duas) obrigações de fazer (prestações) requeridas pela parte
autora com o objetivo de assegurar que a tutela jurisdicional
seja a mais eficaz possível; no que interessa à higidez do meio
ambiente, a efetividade da tutela jurisdicional está em assegurar
a situação que existiria se não tivesse ocorrido o dano ecológico.

Nos casos de agressão aos elementos corpóreos do meio
ambiente, a reparação in natura (restauração ou recuperação)9,
com o retorno das funcionalidades ambientais que precediam
a existência do dano, constitui a opção fundamental do siste-
ma de responsabilidade civil; no entanto, não sendo possível a
reparação natural (restauração ou recuperação) ou a reabilita-
ção de área equivalente (compensação ecológica jurisdicional),
pode incidir a obrigação de pagar quantia certa (CF, art. 225,
caput e parágrafo 3º, e Lei 6,938/81, arts, 2º e 4º),

No caso de que se cuida, a recuperação de área degra-
dada na Reserva Biológica do Gurupi pode ser compreendida
como modalidade de compensação ecológica jurisdicional por-

7 "Aempresa ré sofreu 04 (quatro) autuações por parte do IBAMA em razão do cometimento de ilicitos ambientais relacionados à comercialização ilegal de produto flore ar
(fi. 03 verso); "analisando os autos de infração, constata-se que a empresa negociou de forma ilegal, ao todo 4.973,90 m3 de madeira de espécies diversas" (fi. 04).

8 Hà autores que se distanciam desse entendimento e consideram que o Brasil se situa em uma posição intermediària, entre a substanciação e a individuação, ainda que
próxima daquela.

9 Ainda hà certa diferença de nomencfatura no que se refere às diversas formas de reparação do dano ao meio ambiente; isso ocorre inclusive na legislação, razão
adoto, sob o ponto de vista técnico, as denominações previstas na Lei 9.985/00.
Por isso, no âmbito desta sentença e no que diz com a reparação in natura do bem ambiental, a restauracão (Art. 4°, XIV) equivale à restituição do meio ambiente ao e -
mais próximo possivel de sua condição original; jà a recuperacão (Art. 4°, XIII) equivale à restituição do meio ambiente a uma condição não degradada, ainda que --s -=
da original.
A doutrina também fala de reabilita cão, que consiste na transformação de um bem com a modificação de suas funcionalidades ambientais.



que promovida em local diferente daquele em que o dano teria
ocorrido e tem por objetivo assegurar funcionalidades (am-
bientais) semelhantes àquelas do bem degradado; é uma espé-
cie de "indenização pelo equivalente funcional ambiental", pois,
através dela se pretende que o patrimônio natural - como um
todo - permaneça quantitativa e qualitativamente inalterado ou
o mais próximo possível de como era antes da degradação.

Cumpre destacar, aqui, que a delimitação da espécie de
obrigação a cumprir (compensação ou indenização) representa
tão somente critério de escolha da técnica processual mais efi-
ciente à satisfação da pretensão.

Passo ao exame da pretensão referente à indenização
por ocorrência de dano moral coletivo.

O dano extra patrimonial se caracteriza pela lesão a va-
lor imaterial coletivo, pelo prejuízo proporcionado a patrimô-
nio ideal da coletividade, relacionado à manutenção do equilí-
brio ambiental e da qualidade de vida.

Vale dizer, portanto, que essa espécie de dano repre-
senta uma ofensa a um direito da personalidade de dimensão
coletiva 10, que tem como pressupostos necessários à sua confi-
guração o seguinte: (1) conduta antijurídica (ação ou omissão)
do agente, pessoa física ou jurídica; (2) ofensa a interesses ju-
rídicos fundamentais, de natureza extra patrimonial, titulariza-
dos por uma determinada coletividade (comunidade, grupo, ca-
tegoria ou classe de pessoas); (3) intolerabilidade da ilicitude,
diante da realidade apreendida e da sua repercussão social; (4)
nexo causal observado entre a conduta e o dano corresponden-
te à violação do interesse coletivo (sentido lato ).11

Nessa perspectiva, a configuração desse dano extrapa-
trimonial ambiental demanda avaliar se a conduta é socialmen-
te intolerável. Essa intolerabilidade refere-se à transgressão
do sentimento coletivo (sofrimento da comunidade) diante da
infração ambientap2.

A dificuldade para constatação da existência de dano
moral coletivo reside, pois, em aferir até que ponto toda a cole-
tividade foi atingida em sua honra, na sua dignidade ou se ape-
nas parte dela - ou nenhuma - teve algum sofrimento.

No caso sob apreciação - infração ambiental consistente
em exploração ilegal de produto florestal-, contudo, não obser-
vo a necessária homogeneidade da repercussão negativa que
tal conduta tenha causado à comunidade local.

Essas são as razões que me levam a não reconhecer a
existência de dano moral coletivo, de natureza ambiental.

Outrossim, no que diz respeito à pretensão de suspen-
são ou perda de benefícios fiscais e de acesso a créditos públi-
cos (Lei 6.938/81, art. 14), entendo que o pedido não pode ser
apreciado no âmbito desta ação civil pública.

De acordo com a sistemática da legislação que dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, é atribuição do
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA a imposição
de perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Po-
der Público, bem assim do acesso a linhas de financiamento em
estabelecimentos oficiais de créditos (Lei 6.938/81, art. 8º, V, e
Decreto 99.274, art. 7º, IV e p. 2º).

Essas sanções também foram contempladas na Lei
9.605/98, que estabeleceu nova sistemática com a previsão de

duas outras hipóteses de sua aplicação: 01. na esfera criminal
(tutela jurisdicional), como decorrência da prática de crimes
contra o meio ambiente (arts. 10 e 22, lll); 02. na esfera admi-
nistrativa (art. 72, p. 8º, III e IV); na primeira hipótese, a medida
imposta pode ter duração de até 10 (dez) anos e, na segunda, de
até 03 (três) anos.

Já na esfera cível (responsabilidade civil por atos lesivos
ao meio ambiente) e no que se refere à pretensão de suspensão
ou perda de benefícios fiscais e de acesso a créditos públicos
(parcela do pedido deduzido pelo autor) - a tutela jurisdicio-
nal pode ser prestada de maneira autônoma, com o objetivo
de impedir o financiamento (concessão de benefícios fiscais ou
acesso a linhas de financiamento) de obra ou atividade ilícita;
não pode - pelo menos como atividade primária - se destinar à
imposição de tais sanções com natureza de medida acessória da
responsabilidade civil.

Tais sanções (princípio da tipicidade) são, por tais ra-
zões, inerentes à atividade processual nas esferas criminal
(processo penal) e administrativa (processo administrativo).

Por fim, no que se refere ao pedido de indisponibilidade
de bens, tenho-o como improcedente, na medida em que o au-
tor não comprova insuficiência patrimonial da parte nem sua
pretensão de se furtar ao adimplemento da obrigação imposta.

Com tais considerações, JULGO PARCIALMENTE PRO-
CEDENTE o pedido para CONDENAR CARAJÁS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, já qualificada, em obrigação
de fazer consistente na recuperação de área degradada, no in-
terior da Reserva Biológica do Gurupi, correspondente, em di-
mensão e em funcionalidade dos elementos corpóreos do meio
ambiente ali existente, à quantidade do produto vegetal apre-
endido em poder do réu (4.973,90 m3).

A obrigação de fazer deverá ser promovida com base
em plano elaborado por técnico habilitado, com a devida ART
(Anotação de responsabilidade Técnica), o qual será submetido
à parte autora em até 90 (noventa) dias e realizada no prazo,
sob as condições, no local e com a dimensão por ela estipula-
dos, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais), a ser revertida ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos
(Lei 7.347/85, art. 13), devida desde o dia em que configura-
do o descumprimento e exigível depois do trânsito em julgado
desta sentença.

DECLARO extinto o processo, sem apreciação de mérito,
em relação aos co-réus BERNARDO BALLESTRERI e VALMOR
LUIZ FELLINI (CPC, art. 267, IV).

Custas processuais em rateio pelas partes, em face da
face sucumbência recíproca (CPC, art. 21), desobrigado o autor
do pagamento em virtude de isenção legal (Lei 9.289/96, art.
4º, I).

Honorário reciprocamente compensados (CPC, art.21).
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição neces-

sário (CPC, art. 475, I).
P.R.I.
Em 17.10.13.

Ricardo Felipe Rodrigues Macieira
juiz Federal

10 LEITE, Jose Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo.Dano Ambiental. Do Individual ao coletivo extra patrimonial. Teoria e Prática. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011.
pg. 294

11 MEDEIROS, Xisto Tiago De. Dano moral coletivo. 28 ed. São Paulo: LTr, 2007, p. 121. In: REsp 1057274.

12O dano moral ambiental caracterizar-se-á quando, além dessa repercussão fisica no patrimônio ambiental, sucede ofensa ao sentimento difuso ou coletivo _ v.g.: o dano
causado a um paisagem causa impacto no sentimento da comunidade de determinada região, quer como v.g.: a supressão de certas árvores na zona urbana ou localizadas
na mata próxima ao perimetro urbano. Consectariamente, o reconhecimento do dano moral ambiental não está umbilicalmente ligado á repercussão fisica no meio ambiente,
mas, ao revés, relacionado á transgressão do sentimento coletivo, consubstanciado no sofrimento da comunidade, ou do grupo social. diante de determinada lesão ambien-
tai. (STJ - REsp 598.281, ementa do voto vencido)
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ROBERTO CARVALHO VELOSO
juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

MEDIDA CAUTELAR Nº 45288-07.2013.4.01.3700

Requerente MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Procurador JURACYGUIMARÃES JUNIOR

Requerido: RÁDIO TOP FM 99,3 MHZ

DECISÃO

O Ministério Público Federal requer Medida Cautelar de
BUSCA E APREENSÃO, em desfavor do representante legal da
estação de radiodifusão sonora RÁDIO TOP 99,3 MHz, localiza-
da na Rua João Paulo lI, s/n, Briolândia, Município de Governa-
dor Newton Bello/MA (fls. 03/07).

O pedido se fundamenta na representação apresentada
pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, segun-
do a qual a referida rádio encontra-se em funcionamento sem
outorga do órgão competente.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

É inegável a natureza jurídica de medida cautelar da
busca e apreensão. Estando inserida no seio do procedimento
cautelar penal, para o seu deferimento deverão estar presen-
tes os requisitos da possibilidade jurídica do pedido, assim
entendido o fumus bani iuris, e a necessidade, interpretada
como o periculum in mora.

Eugênio Pacelli de Oliveira assim disserta sobre a natu-
reza jurídica da busca e apreensão:

Trata-se, por certo, de medida de natureza
eminentemente cautelar, para acautelamento de
material probatório, de coisa, de animais e até de
pessoas, que não estejam ao alcance, espontâneo, da
justiça.

A medida, cautelar no que se refere à ques-
tão probatória e à segurança de pessoas, também é
excepcional por implicar a quebra da inviolabilidade
do acusado ou de terceiros, tanto no que se refere
à inviolabilidade do domicílio quanto no que diz
respeito à inviolabilidade pessoal. (in Curso de pro-
cesso penal, 10ª ed., São Paulo: Lúmen Júris, 2008,
p.369).

A necessidade deve ser vista como garantia da efetivi-
dade do processo penal principal, posto que as medidas caute-
lares penais, assim como as do processo civil, estão vinculadas
à efetividade do processo principal.

Essa necessidade não se encontra demonstrada nos

autos. Sequer há inquérito instaurado para apurar o suposto
crime.

Não há a demonstração da ofensa ou do perigo à segu-
rança dos meios de comunicação.

De fato, o que se observa é que o Direito Penal está
sendo utilizado para impedir o acesso da população à infor-
mação. Caso a medida seja deferida inaudita altera pars, o
dano inverso estará evidente, porque não se saberá se houve
requerimento administrativo ou não para o funcionamento do
transmissor.

Parece-me que há uma volta aos tempos do "primeiro
se prende para depois perguntar porquê". No caso, não há o
mínimo de apuração dos órgãos responsáveis pela persecucio
criminis, a saber a polícia e o Ministério Público.

Procura-se, com a medida, tratar situações diferentes
de maneira igual. Tomar como base a posição do Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, com sede na capital paulista,
para aplicá-la em cidades situadas no interior longínquo do
Maranhão, parece-me não ser a melhor exegese.

São Paulo é a maior cidade da América Latina. Somente
no aeroporto de Congonhas há perto de 500 pousos e deco-
lagens por dia, então é possível que uma rádio comunitária
venha a interferir nas comunicações.

O mesmo entendimento é possível ter nas grandes
cidades da Primeira Região, a exemplo, Belo Horizonte, Salva-
dor, Brasília e Goiânia, mas no interior do Maranhão, onde não
há nenhum pouso de avião de carreira, é bastante improvável,
para não dizer impossível, que isso aconteça.

Portanto, além de não ser necessária a medida, ela
também não possui a possibilidade jurídica do pedido.

A operação de rádio desta natureza, emissoras de baixa
potência, no interior de estados sem infraestrutura aeropor-
tuária, não possui todos os elementos para caracterização do
delito previsto no art. 183 da Lei n° 9.472/97, que, nesse as-
pecto, revogou o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei
n° 4.117/62, art. 70).

Isso porque a conduta descrita na petição não tem o
condão de lesionar o bem jurídico protegido pela norma incri-
minadora, pois não tem o poder de atingir a segurança e efeti-
vidade do sistema brasileiro de telecomunicações.

Nelson Hungria, no início do século passado, dizia so-
bre o bem jurídico a ser protegido pelos tipos penais:

Bem é tudo aquilo que satisfaz a uma neces-
sidade da existência humana (existência do homem
individualmente considerado e existência do homem
em estado de sociedade), e interêsse é a avaliação
ou representação subjetiva do bem como tal (Roeco.
Lóggeto dei reato). Bem ou interesse jurídico é o
que incide sob a proteção do direito in genere. Bem



Cientifique-se o Ministério Público Federal.
Decorrido o prazo para oposição de recurso, proceda a

Secretaria à expedição das comunicações cabíveis, arquivan-
do-se os autos com baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

ou interesse Jurídico penalmente protegido é o que
dispõe da reforçada tutela penal (vida, integridade
corporal, patrimônio honra, liberdade, moralidade
pública,jé pública, organização familiar, segurança
do Estado, paz internacional, etc.). (in. Comentários
ao código penal, 3ª ed., v. 1, tomo 2, Rio de janeiro:
Edição Revista Forense, 1955).

o tipo penal em epígrafe não se completa na conduta
de quem instala sem licença da autoridade pública emissora
de rádio, com a utilização de rádio transmissor de baixa potên-
cia (69,45 W - cf. Relatório nº 0023MA20120012, de fls. 15),
caracterizando uma atipicidade.

No citado relatório, não consta nenhum comentário em
que se faça alusão a alguma interferência da rádio - que o re-
querente deseja apreender o transmissor - em outros equipa-
mentos eletrônicos de rádiocomunicação. Em outras palavras,
não há lesividade ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido
pela norma.

Hans-Heinrich jescheck dizia que o crime não se dife-
rencia da infração civil e administrativa sob o ponto de vista
qualitativo, mas quantitativamente. Segundo ele, a intervenção
do Direito Penal é promovida por uma elevada necessidade
de proteção da coletividade pelo que, em correspondência
com isso, o crime deve evidenciar um injusto e uma culpabili-
dade elevada porque o crime é um injusto merecedor de pena.
(in Tratado de Derecho penal- parte general. 5ª ed. Granada:
Comares, p. 55)

Não é merecedora de pena a conduta de quem instala
uma rádio para prestar serviços comunitários no interior do
Maranhão. Primeiro, porque não coloca em perigo os serviços
de comunicação; segundo, porque atende a uma sociedade
carente de informação.

Em assim sendo, é força reconhecer a atipicidade da
conduta protagonizada pelo requerido, na esteira do que já
tem decidido nossos Tribunais Superiores, em acórdãos que
consagram a tese da insignificância, in verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. RÂDIO COMUNI-
TÁRIA. OPERAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DO PODER
PÚBLICO. IMPUTAÇÃO AO PACIENTE DA PRÂTI-
CA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 183 DA LEI
9.472/1997. BEM JURÍDICO TUTELADO. LESÃO.
INEXPRESSIVIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFI-
CÂNCIA. APLICABILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS.
PRESENÇA. APURAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRA-
TIVA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

I - Conforme perícia efetuada pela Anatel,
o serviço de radiodifusão utilizado pela emissora
não possuía capacidade de causar interferência pre-
judicial aos demais meios de comunicação, o que
demonstra que o bem jurídico tutelado pela norma
- segurança dos meios de telecomunicações - per-
maneceu incólume.

11 - Rádio comunitária operada com os ob-
jetivos de evangelização e prestação de serviços
sociais, denotando, assim, a ausência de periculosi-
dade social da ação e o reduzido grau de reprovabi-
lidade da conduta imputada ao paciente.

SÂO.

III - A aplicação do princípio da insignificân-
cia deve observar alguns vetores objetivos: (i) con-
duta minimamente ofensiva do agente; (ii) ausência
de risco social da ação; (iii) reduzido grau de repro-
vabilidade do comportamento; e (IV) inexpressivi-
dade da lesão jurídica.

IV - Critérios que se fazem presentes, excep-
cionalmente, na espécie, levando ao reconhecimen-
to do denominado crime de bagatela.

V - Ordem concedida, sem prejuízo da pos-
sível apuração dos fatos atribuídos ao paciente na
esfera administrativa.!

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. INEX-
PRESSIVIDADE DA LESÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNI-
FICÂNCIA. CRIME NÃO CONFIGURADO.

Se a lesão corporal (pequena equimose) de-
corrente de acidente de trânsito é de absoluta insig-
nificância, como resulta dos elementos dos autos - e
outra prova não seria possível fazer-se tempos de-
pois - há de impedir-se que se instaure ação penal
que a nada chegaria, inutilmente sobrecarregando-
-se as varas criminais, geralmente tão oneradas.2

RHC. CONSTITUCIONAL. PENAL. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA.

O habeas corpus, por seu procedimento,
não comporta investigação probatória. O fato deve
projetar-se isento de dúvida. Concede-se, todavia,
habeas corpus de ofício, caracterizada a pequenês
do valor do furto.

Princípio da insignificância. O resultado
(sentido jurídico-penal) deve ser relevante, quanto
ao dano, ou perigo ao bem juridicamente tutelado.
De minimis non curat praetor. Modernamente, ga-
nha relevo o princípio da insignificância. O delito
(materialmente examinado) evidencia resultado
significativo. Deixa de sê-lo quando o evento é irre-
levante. Não obstante conclusão doutrinária diver-
sa, afirmando repercutir na culpabilidade, prefiro
tratar a matéria como excludente da tipicidade, ou
seja, o fato não se subsume a descrição legaJ.3

DISPOSITIVO

Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE BUSCA E APREEN-

São Luís, 15 de outubro de 2013.

ROBERTO CARVALHO VELOSO
juiz Federal

'STF, HC n° 115.729/BA. 2" Turma, reI. Min. Ricardo Lewandowski, maioria. DJe 13.02.2013.

2 STF, RHC n° 66.869/PR, 2' Turma, reI. Min. Aldir Passarinho, unânime, DJU de 28.04.1989, p. 6.295.

3 STJ, RHC n° 4.311/RJ, 6' Turma, reI. Min. Vicente Cernicchiaro, unânime. DJU de 13.03.1995. p. 18.751.



RUBEM LIMA DE PAULA FILHO
juiz Federal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

PROCESSO Nº. 47961-07.2012.4.01.3700

CLASSE , 1200 - MANDADO',DESEGURANÇA INDI-
VIDUAL

IMPETRANTE .' CARLOS SANTOS LEAL

IMPETRADO REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO MARANHAO

SENTENÇA/2013 (Tipo A)

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Individual impetra-
do por CARLOS SANTOS LEAL em face de ato supostamente
ilegal atribuído ao REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
MARANHÃO, objetivando provimento jurisdicional que -asse-
gure ao impetrante o direito de poder gozar da licença adotante
no mesmo prazo da licença maternidade. '

Em síntese, alega o Impetrante que, em 31/10/2012,
iniciou um Processo de Adoção junto à 1ª Vara da Infância e Ju-
ventude, referente à criança Lara Victória Ferreira Costa, e que,
desde o dia 27/11/2012, possui a guarda provisória.

Relata que, de posse do respectivo termo de guarda,
dirigiu-se à Universidade Federal do Maranhão - UFMA, onde
é servidor, para apresentar o citado documento e requerer a
concessão da Licença Adotante, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias.

Informa, por fim, que lhe foi concedido apenas 05 (cin-
co) dias, a título de licença, sob a justificativa de ser o mesmo
prazo contemplado nos casos de Licença Paternidade.

Juntou documentos.
Decisão acolhendo em parte o pedido de liminar, para

determinar à autoridade impetrada que conceda ao impetran-
te licença remunerada de 30 (trinta) dias, em razão da guarda
judicial da criança Lara Vitória Ferreira Costa, com base no art.
210, da Lei 8112/90, devendo ser descontados os dias já goza-
dos.

Custas recolhidas.
Informações apresentadas pela autoridade impetrada,

onde alega ausência de direito líquido e certo provado de plano,
visto que não há previsão legal de concessão de licença supe-
rior a cinco dias ao pai adotante, e, ainda que não se fazem pre-
sentes os requisitos para a concessão de liminar, não pugnando
pela sua revogação e improcedência do pedido.

O Ministério Público Federal manifesta-se pela conces-
são da segurança, de modo que a licença seja deferida nos mol-
des em que deferida liminarmente, ou seja, 30 (trinta) dias, com
direito à prorrogação pelo prazo de 15 (quinze) dias.

É o breve relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

A matéria trazida à lume diz respeito à concessão de
licença a servidor da Universidade Federal do Maranhão, ado-
tante, c\lja disciplina se dá pela Lei 8.112/90.

Ab initio, impõe-se afirmar que o estudo do tema trazi-
do a julgamento deve ser direcionado à perquirição mais eqüi-
distante possível das alegações aduzidas pelas partes, isto é,
deverá o Julgador, pelo menos tentar, abstrair ao máximo do
processo cognitivo elementos subjetivos (preconceitos, justiça
social etc.) que possam vir a pender a balança do Poder Judiciá-
rio para um dos lados da demanda.

É cediço que as relações familiares estão se modifican-
do dentro de nossa sociedade, de modo que uma das espécies
de entidade familiar que vem crescendo bastante na sociedade
moderna é a família monoparental. Regulamentada no artigo
226, S 4º da Constituição Federal, tal núcleo é formado por ape-
nas um dos pais e seus descendentes, sendo notória a existência
de adoções deferidas a pais (homens solteiros), perfeitamente
constitutivas de famílias.

Pois bem, o cerne da questão se concentra no reconheci-
mento que o direito pátrio concede a tais relações.

A Lei nº. 8.112/90 dispõe:

Art. 207. Será concedida licença à servidora
gestante por 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
sem prejuízo da remuneração.

(...)
Art. 210. À servidora que adotar ou obtiver

guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade,
serão concedidos 90 (noventa) dias de licença re-
munerada.

Parágrafo único. No caso de adoção ou
guarda judicial de criança com mais de 1 (um)
ano de idade, o prazo de que trata este artigo
será de 30 (trinta) dias.

Por sua vez, o Decreto Presidencial n. 6.691, de 11 de
dezembro 2008, que instituiu o Programa de Prorrogação da
Licença à Gestante e à Adotante, trouxe as seguintes regras:

Art. 2º Serão beneficiadas pelo Programa de
Prorrogação da Licença à Gestante e à Adotante as
servidoras públicas federais lotadas ou em exercício
nos órgãos e entidades integrantes da Administra-
ção Pública federal direta, autárquica e fundacional

S 1º A prorrogação será garantida à servido-
ra pública que requeira o benefício até o final do



primeiro mês após o parto e terá duração de sessen-
ta dias.

S 2º A prorrogação a que se refere oSlo ini-
ciar-se-á no dia subseqüente ao término da vigência
da licença prevista no art. 207 da Lei no 8.112, de 11
de dezembro de 1990, ou do benefício de que trata o
art. 71 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

S 3º O benefício a que fazem jus as servido-
ras públicas mencionadas no caput será igualmente
garantido a quem adotar ou obtiver guarda judicial
para fins de adoção de criança, na seguinte propor-
ção:

I - para as servidoras públicas em gozo do
benefício de que trata o art. 71-A da Lei nº. 8.213,
de 1991 [salário maternidade à adotante, no Regime
Geral da Previdência Social]:

a) sessenta dias, no caso de criança de até
um ano de idade;

b) trinta dias, no caso de criança de mais
de um e menos de quatro anos de ida-
de;e

c) quinze dias, no caso de criança de quatro
a oito anos de idade.

11 - para as servidoras públicas em gozo
do benefício de que trata o art. 210 da Lei nº
8.112, de 1990 [licença-adoção às servidoras
públicas federais]:

a) quarenta e cinco dias, no caso de criança
de até um ano de idade; e

b) quinze dias, no caso de criança com
mais de um ano de idade.

S 4º Para os fins do disposto no S 30, inciso 11,
alínea "b", considera-se criança a pessoa de até doze
anos de idade incompletos, nos termos do art. 20 da
Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.

Como se observa, no caso de servidora pública federal
que adote criança de mais de um e menos de quatro anos de
idade, a lei especial assegura, mediante requerimento, licença
remunerada por apenas 30(trinta) dias, com a prorrogação de
lS(quinze) dias, não havendo nenhuma previsão para o caso de
pai adotante único.

A Constituição Federal, por sua vez, garante o direito
à licença maternidade e licença paternidade em seu artigo 7º,
XVlII e XIX,mas a Carta Magna não estabelece o período de gozo
da licença deferida ao pai. Apenas no artigo 10, dos Atos das
Disposições Constitucionais Transitórias fica - provisoriamen-
te - estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias da aludida licença.

Essa é a única normatização acerca do prazo da Licença
Paternidade, no entanto, não se relaciona com o caso em tela,
pois aqui não estamos a tratar de licença paternidade comum,
mas sim de Licença Paternidade destinado a pai solteiro.

Infere-se, assim, que as normas de regência acerca do
tema não deixam dúvidas do período a ser usufruído em casos
de licença maternidade a serem concedidas à mulher adotante
e mãe biológica.

Sob essa ótica não é possível equiparar, em benefícios, o
impetrante às mães biológicas, dada a imperiosa submissão das
normas aplicáveis à espécie.

Ademais, a licença maternidade concedida à mãe bioló-
gica diz respeito, por um lado, à necessidade de atenção que
requerida pela criança em tenra idade e, por outro, à indispen-
sável recuperação da mãe parturiente. No caso da adotante e,
mais especificamente, no caso em análise, não sofrendo, esta,
as vicissitudes da gravidez, com o seu inevitável desgaste físico

e as eventuais conseqüências do puerpério, não está, objetiva-
mente, em igualdade de condição em face daquel'outra, daí o
tratamento diferenciado dado pelo legislador.

Em outro giro, apesar de tais disposições, veda-se o non
liquet, até por disposição legal (art. 126, CPC), devendo o Juiz
dar a solução que a lide exige, mesmo diante da inexistência de
norma positivada específica sobre a contenda.

O próprio Ordenamento Jurídico Pátrio, reconhecendo
tais deficiências eventualmente ocorrentes, dá a solução quan-
do prevê que "quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de
acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do
direito" (art. 4º, da Lei de Introdução do Código Civil).

Assim, na escolha de uma dessas "saídas" autorizadas
legislativamente, creio encontrar-se a solução para o deslinde
da questão,

É fato que na lide em apreço, à semelhança de muitas
outras em trâmite pelos Tribunais do País, buscam os autores
(homens), para si, a concessão de direitos legalmente assegu-
rados à mãe biológica e, a quem, por força de lei, é considerada
adotante, no caso, a mulher. Reitero que diante de tal parâme-
tro escolhido pela parte autora, entendo que o exercício silogís-
tico a ser efetuado deve tomar por base a modalidade integra-
tiva da analogia.

Referido instituto constitui-se no procedimento de ade-
quar a determinado caso, cuja lacuna jurídica é evidente, regras
aplicáveis a situações semelhantes.

Sobre a analogia, Caio Mário da Silva Pereira, asseverou
consistir "no processo lógico, pelo qual o aplicador do direito
estende o preceito legal aos casos não diretamente compreen-
didos em seu dispositivo. Pesquisa a vontade da lei, para levá-
-Ias às hipóteses que a literalidade de seu texto não havia men-
cionado." (Instituições de Direito Civil, Vol. 1, 6ª ed. Forense,
1994, p. 47).

Via de regra, como no caso dos autos, almeja o autor a
concessão da licença paternidade nos mesmos moldes em que
deferida às servidoras públicas federais, quando do deferimen-
to de uma licença maternidade, conforme regramento previsto
na Lei nº 8112/90.

Contudo, não vejo como acolher tal pretensão, na medi-
da em que a licença maternidade advém além dos aspectos psi-
cológicos relacionados à criança e sua adaptação, também de
aspectos biológicos concernentes à recuperação física da mãe e
amamentação, o que não se aplica ao caso sub judice, conforme
dantes explicitado.

Por outro lado, não se pode desconsiderar inexistirem
diferenças entre as obrigações e deveres atribuídos a pais e
mães adotantes únicos. No caso da Licença Maternidade defe-
rida à adotante, não se justifica qualquer diferencial em rela-
ção ao homem e sua Licença Paternidade. Aqui, não entra o
aspecto biológico (amamentação e recuperação da parturiente)
enquanto fator determinante de diferenciação lícita.

Diante de tais considerações, declaro perfeito o uso da
analogia ao caso concreto, com vistas a apurar se o autor se en-
quadra na hipótese constante da Lei nº. 8.112/90.

Pois bem. A Lei 8.112/90 assegura licença maternidade
remunerada, à servidora que adotar ou obtiver guarda judicial
de criança até 1 (um) ano de idade, no período de 90 (noven-
ta) dias e, no caso de adoção ou guarda judicial de criança com
mais de 1 (um) ano de idade, pelo prazo de 30 (trinta) dias
(art.210, parágrafo único).

Destarte, o instituto da adoção não se restringe somente
às mulheres. Sendo assim, deve também ser assegurado ao pai
adotante solteiro esse mesmo período de licença sem prejuízo
do seu salário. Ademais, aplicando-se o princípio da Isonomia
e o da Igualdàde entre os sexos, ambos presentes no artigo Sº



da Lei Maior, não há que se fazer distinção para a concessão
da licença ora pretendida, visto que o adotante é sozinho para
cuidar da criança.

Em juízo de cognição exauriente, vislumbro a parcial
plausibilidade do direito alegado, haja vista que a teor do pa-
rágrafo 6º, do art. 227 da Constituição Federal não há distinção
entre filhos havidos ou não da relação de casamento e adota-
dos. Do mesmo modo, em havendo determinação legal em favor
da mãe adotante, não há razão para discriminar o pai adotante.

No presente caso, verifica-se que a criança adotada tem
03 (três) anos de idade, pelo que incide no caso o parágrafo
único, que determina a licença remunerada de 30 (trinta) dias,
sendo facultado o direito à prorrogação (15 dias) prevista no
art. 2º, 9 3º, 11, b do Decreto nº. 6.691, de 11 de dezembro 2008.

Em outro giro, não há que se falar em licença remu-
nerada de 120 (cento e vinte) dias. É que no caso da licença-
-maternidade concedida à mãe biológica, há além do caráter
afetivo, como já dito, a proteção da questão fisiológica em razão
do parto e às eventuais restrições no puerpério e da lactação,
o que explica a discriminação normativa entre a concessão de
licença remunerada entre a mãe biológica e a mãe adotiva. O
mesmo raciocínio, por óbvio, se utiliza em função do pai ado-
tante, como no caso em tela. Nesse sentido colacíono:

ADMINISTRATIVO. LICENÇA-ADOTANTE.
LEI N. 8.112/90. I - Considerando-se a data da ado-
ção e a do nascimento da criança, configura-se hi-
pótese de aplicação do parágrafo único do art. 210
e não do caput do dispositivo, isto é,a concessão da
licença-adotante pelo prazo de 30(trinta) dias. Il -
Apelação e remessa oficial parcialmente providas.
(AMS 199701000380627, JUIZ CARLOS FER-
NANDO MATHIAS, TRF1 - SEGUNDA TURMA, DJ
DATA:13/05/2002 PAGINA:194.)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PRAZO DA LICENÇA À ADOTANTE. APLICAÇÃO DA
LEI Nº 8.112/90. 1. Tendo a Agravada adotado crian-

ça de mais de 1 (um) ano de idade, o prazo para a li-
cença em questão, nos termos do parágrafo único do
art. 210 da Lei nº 8.112/90, é de 30 (trinta) dias. 2.
No que toca a concessão de férias e licença à adotan-
te, possível, por analogia, a aplicação da Resolução
nº 106, do Conselho da Justiça Federal, que assegura
à servidora adotante, que estiver em gozo de férias
quando do nascimento ou adoção de criança, o direi-
to a iniciar a licença a partir do término das férias,
disposição que se coaduna com o art. 80 da Lei nº
8.112/90.3. Agravo a que se dá parcial provimento.
(AG 200304010070814, VALDEMAR CAPELETTI,
TRF4 - QUARTA TURMA, DJ 23/06/2004 PÁGINA:
482.)

DISPOSITIVO

Com tais considerações, CONCEDO PARCIALMEN-
TE A SEGURANÇA para, confirmando a liminar, manter a
licença remunerada de 30(trinta) dias concedida em fa-
vor do impetrante Carlos Santos Leal, em razão da guarda
judicial da criança Lara Victória Ferreira Costa, com base no
art. 210, parágrafo único da Lei nº 8.112/90.

Ante a equiparação, por meio do instituto da ana-
logia, do direito do impetrante à licença por adoção, facul-
to-lhe o direito de requerer à Administração a respectiva
prorrogação (15 dias), nos termos do Decreto nº. 6.691, de
11.12.2008 (art. 2º, 93º, lI, b).

Custas "ex lege".
Honorários advocatícios indevidos (art. 25 da Lei n.

12.016/09).
Sentença sujeita a reexame necessário.
Publique. Registre-se. Intimem-se.
São Luís, 13 de maio de 2013.

RUBEM LIMA DE PAULA FILHO
juiz Federal



WELLINGTON CLÁUDIO PINHO DE CASTRO
juiz Federal Substituto
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PROCESSO 2002.37.00.009923-2

CLASSE 7100 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA

REQUERENTE MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

REQUERIDA COMPANHIA DE NAVEGAÇÃONORSUL

SENTENÇA

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINIS-
TÉRIO PÚBLICO FEDERAL em desfavor da COMPANHIA DE
NAVEGAÇÃO NORSUL, devidamente qualificada na inicial de
fls. 03/12, imputando à requerida a responsabilidade por dano
causado ao meio ambiente, em virtude de vazamento de óleo do
navio cargueiro NORSUL CAMOCIM, de sua propriedade.

Na inicial, o Ministério Público Federal afirma que a de-
gradação ao meio ambiente foi conseqüência de derramamento
de óleo do referido navio, durante operação de reabastecimen-
to, no Porto do Itaqui, com escoamento dos produtos poluentes
para o mar, atingindo 4 ha de áreas de mangue, de acordo com
laudo de vistoria do IBAMA (fls. 47/54).

Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/157.
Em sede de contestação, a requerida alega, preliminar-

mente, a inépcia da inicial por ausência de pedido mediato. As-
severa que, diante da inexistência de comprovação do dano, ne-
nhum valor lhe pode ser atribuído, o que teria levado o autor a
formular apenas pedido imediato de condenação. Diante disso,
requer que seja extinto o processo sem investigação do mérito.

No mérito, sustenta que no processo administrativo não
há a comprovação do resultado lesivo, tampouco da autoria do
incidente alegado, não podendo, dessa forma, a empresa ser
responsabilizada por mera suposição de dano. Insurge-se, ain-
da, contra o laudo técnico, alegando a impossibilidade de, sem a
realização de exame laboratorial, os profissionais responsáveis
pela vistoria atestarem que o óleo encontrado na área atingi-
da seja o MF 380 e que o mesmo seja oriundo do navio NOR-
SUL CAMOCIM. Além disso, ocorreram, anteriormente, outros
incidentes na mesma região, o que dificulta a constatação da
responsabilidade da requerida. Igualmente, não se verifica nos
autos mapeamento da área que confirme a extensão do dano
causado.

Conclui asseverando ser inconcebível, também, o pedi-
do de dano moral, porque não restou configurado.

Em réplica, o autor refuta os termos da contestação e
confirma os fundamentos expostos na inicial (fls. 183/190).

Apesar de intimadas, as partes não requereram a pro-
dução de outras provas.

É, em suma, o relatório. Passo ao julgamento.

FUNDAMENTAÇÃO

Não merece acolhimento a preliminar de inépcia susci-
tada na contestação.

Mesmo em análise perfunctória, é perceptível que a pe-
tição inicial contempla pedido expresso, nas modalidades me-
diata e imediata.

De fato, o autor requereu a condenação do réu "na obri-
gação de fazer consistente na elaboração e execução de plano
de recomposição ambiental da área degradada", assim como o
pagamento de indenização pelos danos morais e materiais de-
correntes da conduta imputada.

Além disso, como bem demonstrado na réplica, o art.
286, 11, do CPC, admite a formulação de pedido genérico, quan-
do não for possível determinar, de modo definitivo, as conse-
qüências do ato ou do fato ilicito.

É inegável que a hipótese de dano ambiental se enqua-
dra perfeitamente ao dispositivo em questão, pois, em razão de
sua natureza difusa, não permite que seja mensurada e delimi-
tada a extensão da conduta danosa, a fim de que se possa plei-
tear initio litis uma indenização de valor líquido.

As demais questões relacionadas à inexistência de dano,
ausência de relação de causalidade e inexistência da obrigação
de reparação, constituem matéria de mérito a serem apreciadas
no contexto adequado.

Mérito
Consta na inicial que, segundo foi apurado em procedi-

mento administrativo, por volta das 0:30 h do dia 18/06/2000,
ocorreu um vazamento de 300 litros de óleo MF-380 do navio
cargueiro NORSUL CAMOCIM, de propriedade da ré, que che-
gou a atingir 4ha de áreas de mangue, causando degradação
ambiental, conforme relatório de vistoria do IBAMA.

A tutela jurídica do meio ambiente foi erigida ao pata-
mar constitucional pelo poder constituinte originário de 1988,
conforme decorre dos seguintes dispositivos:

Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e combater
a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a
flora;

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambien-
te ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao Poder Público e à coletividade o de-
ver de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. .



S 3º - As condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e ad-
ministrativas, independentemente da obrigação
de reparar os danos causados.

Longe de constituírem preceitos meramente programá-
ticos, os princípios e normas constitucionais transcritos pos-
suem eficácia imediata, porque dotados de densidade norma-
tiva! com aptidão suficiente para a produção de todos os seus
efeitos, independentemente de regulamentação pelo legislador
ordinário.

Conforme acentuado pelo Ministro Celso de Mello "o di-
reito à integridade do meio ambiente - típico direito de ter-
ceira geração - constitui prerrogativa jurídica de titulari-
dade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação
dos direitos humanos, a expressão significativa de um po-
der atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singu-
laridade, mas, num sentido verdadeiramente mais abran-
gente, a própria coletividade social" (STF - MS 22.164/SP, DJ
17/11/95).

Ousamos acrescentar: é direito universal, inalienável,
intangível, indisponível e de natureza difusa, por transcender
à fruição individual ou coletiva, pois colocado à disposição de
um número indeterminado e indeterminável de destinatários,
diante da sua natureza intergeracional.

Além disso, a norma consagra como sujeitos passivos o
Estado e a própria Sociedade, impondo-lhes a obrigação solidá-
ria na defesa e preservação do meio ambiente.

Por outro lado, é pacífico no campo doutrinário, assim
como na jurisprudência do STF, o entendimento de que os di-
reitos e garantias individuais não se exaurem nas prescrições
do Título li (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), encon-
trando-se dispersos por todo o corpo da Constituição Federal.

Aliás, essa constatação resulta do próprio S 2º do art. 5º
ao estabelecer que os direitos e garantias expressos na Consti-
tuição não excluem outros decorrentes do regime e dos princí-
pios por ela adotados.

Na obra elaborada em co-autoria com Gilmar Ferrei-
ra Mendes e Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet
Branco enfatiza que "o parágrafo em questão dá ensejo a
que se afirme que se adotou um sistema aberto de direitos
fundamentais no Brasil, não se podendo considerar taxati-
va a enumeração dos direitos fundamentais do Título 11 da
Constituição", concluindo mais adiante que "no âmbito dos
direitos sociais, seriam fundamentais fora do catálogo os
direitos à previdência social e à assistência social e o diJ:.ci:
to à proteção do meio ambiente (CF 225)".2

José Afonso da Silva compartilha desse entendimento:

"A proteção ambiental, abrangendo a pre-
servação da natureza em todos os seus elementos
essenciais à vida humana e à manutenção do equilí-
brio ecológico, visa tutelar a qualidade do meio am-
biente em função da qualidade de vida, como uma
forma de direito fundamental da pessoa humana".3

1 A expressão é freqüentemente utilizada na jurisprudência do STF.

2 Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais. Brasilia Juridica. 2000. p: 160 e 161.

3 Direito Constitucional Ambiental, Malheiros, 2" ed., p.36.

4 MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional, Tomo, 11, Coimbra, 3" ed., p. 316.

5 Idem, p. 258.

Diante dessas premissas, é inegável que o direito ao
meio ambiente hígido foi contemplado como direito fundamen-
tal de terceira geração, alcançando foros de intangibilidade até
mesmo pelo poder constituinte reformador (CF art. 60, S 4º, IV).

Realmente, a par da consagração do direito à proprieda-
de privada e do livre exercício de qualquer atividade econômica,
a Constituição elegeu como valor fundamental o equilíbrio am-
biental, de modo a compatibilizar. o acesso do cidadão aos bens,
produtos e serviços com a preserVação qanatureza, PQsitivando.
também em nível constitucional os vetores do desenvolvimento
sustentável (CF art. 5º, XXIIc/c art. 170, VI e parágrafo único).

A interpretação sistemática desses preceitos tem o mé-
rito de conciliar a aparente tensão dialética entre os princípios
do "desenvolvimento sócio-econômico" e "preservação am-
biental", ambos de matriz constitucional, cuja aplicação ao caso
concreto deve observar a técnica da ponderação de valores.

Como se sabe, o ordenamento constitucional não ad-
mite a existência de antinomias entre normas constitucionais
elaboradas pelo constituinte originário. Em outros termos,
significa que a Constituição Federal de 1988 não agasalhou a
teoria das normas constitucionais inconstitucionais, concebida
pelo Direito Alemão.

Dissertando sobre o tema, esclarece Jorge Miranda4:

"É possível inconstitucionalidade - e incons-
titucionalidade material - por discrepância entre
normas constitucionais e outras normas nascidas
por virtude de revisão constitucional como cons-
titucionais (ou com pretensão de o serem). Não é
possível, porém, a inconstitucionalidade de normas
constitucionais originárias".

Para o eminente constitucionalista, em virtude da ne-
cessária preservação da unidade da constituição, as contradi-
ções entre princípios "hão de ser superadas, nuns casos, me-
diante a redução adequada do respectivo alcance e âmbito e da
cedência de parte a parte e, noutros casos, mediante a preferên-
cia ou a prioridade na efetivação de certos princípios frente aos
restantes - nuns casos, pois, através de coordenação, noutros
através de subordinação. Tem de fazer-se, por conseguinte, um
esforço de concordância prática, assente num critério de pro-
porcionalidade" .5

Em outras palavras, deve o intérprete e aplicador das
normas constitucionais utilizar-se primeiramente da técnica
de coordenação para solucionar o aparente conflito pela con-
jugação dos princípios, que reciprocamente se complementam
e interagem de forma harmoniosa, prestigiando a unidade da
Constituição.

Na impossibilidade de adotar referida técnica de co-
ordenação, restaria a alternativa de reconhecer a prevalência
de um princípio sobre o outro (subordinação), ponderadas as
circunstâncias do caso concreto, tendo como parâmetro os pru-
dentes balizamentos do salutar princípio da proporcionalidade.

Na verdade, não constitui objeto do direito ambiental
transformar a preservação da biosfera em obsessão ou fanatis-
mo, de modo a estabelecer obstáculos intransponíveis ao de-
senvolvimento. Assim, não pode o ambientalismo descambar
para o fundamentalismo ambiental.



das;

Como já enfatizado, o direito à melhoria das condições
sócio-econômicas também encontra assento na Constituição,
não se chegando ao extremo de reconhecer a supremacia entre
valores de mesma hierarquia e relevância.

Por imperativo de hermenêutica constitucional, deve-se
entender que a essência dos princípios de proteção ecológica
contempla de forma subjacente a necessidade e a efetiva possi-
bilidade do desenvolvimento sustentável, instaurando-se uma
relação de interdependência, em perfeita interação e harmonia,
como se fossem parceiros de uma simbiose.

Na eventualidade de se admitir a supremacia de um dos
princípios, o confronto resolve-se em favor da questão ambien-
tal, que é realçada, em última análise, pelo direito à vida e à
sobrevivência da humanidade, valores universais que estariam
acima dos direitos econômicos, sequer contemplados entre os
direitos fundamentais, segundo os ensinamentos de José Afon-
so da Silva. Para o insigne autor, "a Constituição não inclui os
direitos fundados nas relações econômicas entre os direitos
fundamentais sociais".6

Já no contexto normativo infraconstitucional, a Lei
6.938/81 consagrou os seguintes comandos:

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambien-
te tem por objetivo a preservação, melhoria e re-
cuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no País, condições ao desenvol-
vimento sócio-econômico, aos interesses da segu-
rança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana, atendidos os seguintes princípios:

I - ação governamental na manuten-
ção do equilíbrio ecológico, considerando o
meio ambiente como um patrimônio público
a ser necessariamente assegurado e protegi-
do, tendo em vista o uso coletivo;

II - racionalização do uso do solo, do
subsolo, da água e do ar;

III - planejamento e fiscalização do
uso dos recursos ambientais;

IV - proteção dos ecossistemas, com a
preservação de áreas representativas;

V - controle e zoneamento das ativi-
dades potencial ou efetivamente poluidoras;

VI - incentivos ao estudo e à pesquisa
de tecnologias orientadas para o uso racio-
nal e a proteção dos recursos ambientais;

VII - acompanhamento do estado da
qualidade ambiental;

VIIl - recuperação de áreas degrada-

IX - proteção de áreas ameaçadas de
degradação;

X - educação ambiental a todos os
níveis do ensino, inclusive a educação da co-
munidade, objetivando capacitá-Ia para par-
ticipação ativa na defesa do meio ambiente.

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, en-
tende-se por:

I - meio ambiente, o conjunto de con-
dições, leis, influências e interações de or-
dem física, química e biológica, que permite,
abriga e rege a vida em todas as suas formas;

6 Curso de Direito Constitucional Positivo, Malheiros, 20' ed .. p. 183.

II - degradação da qualidade ambien-
taI, a alteração adversa das características
do meio ambiente;

111 - poluição, a degradação da quali-
dade ambiental resultante de atividades que
direta ou indiretamente:

a) prejudiquem a saúde, a seguran-
ça e o bem-estar da população;

b) criem condições adversas às ati-
vidades sociais e econômicas;

c) afetem desfavoravelmente a bio-
ta;

d) afetem as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente;

e) lancem matérias ou energia em
desacordo com os padrões am-
bientais estabelecidos;

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de
direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade causadora de degrada-
ção ambiental;

V - recursos ambientais: a atmosfera, as
águas interiores, superficiais e subterrâneas, os es-
tuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os ele-
mentos da biosfera, a fauna e a flora (Redação dada
pela Lei nº 7.804, de 1989).

Pelo que se observa, o legislador adotou definição bas-
tante abrangente de meio ambiente, que não se restringe aos
recursos naturais, contemplando, outrossim, as alterações efe-
tuadas pelo homem, como as construções, patrimônio históri-
co, arqueológico, artístico, paisagístico e turístico.

Esse mesmo entendimento é defendido, na Doutrina,
por José Afonso da Silva, que nos oferece o seguinte conceito:

"O meio ambiente é, assim, a interação do
conjunto de elementos naturais, artificiais e cultu-
rais que propiciem o desenvolvimento equilibrado
da vida em todas as suas formas"

Na opinião do autor, o meio ambiente contempla trípli-
ce vertente: artificial (edificações, ruas, praças, áreas verdes,
etc.), cultural (patrimônio histórico, artístico, paisagístico, etc.)
e natural (solo, água,ar, flora, fauna).

Desse modo, toda e qualquer conduta (ação ou omissão)
atentatória ao meio ambiente, em qualquer de suas modalida-
des, será objeto de sanção civil, penal e administrativa, em vista
de sua contrariedade ao ordenamento jurídico constitucional
(CF, art. 225, S 3º).

De forma mais específica a Lei 9.966/2000, que dispõe
sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causa-
da por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou peri-
gosas em águas sob jurisdição nacional, apresenta as seguintes
disposições:

Art. 20 Para os efeitos desta Lei são estabele-
cidas as seguintes definições:

IV - áreas ecologicamente sensíveis:
regiões das águas marítimas ou interiores,
definidas por ato do Poder Público, on4e a
prevenção, o controle da poluição e a ma-



nutenção do equilíbrio ecológico exigem
medidas especiais para a proteção e a pre-
servação do meio ambiente, com relação à
passagem de navios;

V - navio: embarcação de qualquer
tipo que opere no ambiente aquático, in-
clusive hidrofólios, veículos a colchão de ar,
submersíveis e outros engenhos flutuantes;

VIII - óleo: qualquer forma de hi-
drocarboneto (petróleo e seus derivados),
incluindo óleo cru, óleo combustível, borra,
resíduos de petróleo e produtos refinados;

IX - mistura oleosa: mistura de água
e óleo, em qualquer proporção;

X - substância nociva ou perigosa:
qualquer substância que, se descarregada
nas águas, é capaz de gerar riscos ou causar
danos à saúde humana, ao ecossistema aquá-
tico ou prejudicar o uso da água e de seu en-
torno;

XI - descarga: qualquer despejo, es-
cape, derrame, vazamento, esvaziamento,
lançamento para fora ou bombeamento de
substâncias nocivas ou perigosas, em qual-
quer quantidade, a partir de um navio, porto
organizado, instalação portuária, duto, pla-
taforma ou suas instalações de apoio;

XIV - incidente: qualquer descarga
de substância nociva ou perigosa, decorren-
te de fato ou ação intencional ou acidental
que ocasione risco potencial, dano ao meio
ambiente ou à saúde humana;

Art. 15. É proibida a descarga, em águas sob
jurisdição nacional, de substâncias nocivas ou pe-
rigosas classificadas na categoria "A", definida no
art. 40 desta Lei, inclusive aquelas provisoriamente
classificadas como tal, além de água de lastro, resí-
duos de lavagem de tanques ou outras misturas que
contenham tais substâncias.

Art. 21. As circunstâncias em que a descarga,
em águas sob jurisdição nacional, de óleo e substân-
cias nocivas ou perigosas, ou misturas que os conte-
nham, de água de lastro e de outros resíduos poluen-
tes for autorizada não desobrigam o responsável de
reparar os danos causados ao meio ambiente e de
indenizar as atividades econômicas e o patrimônio
público e privado pelos prejuízos decorrentes dessa
descarga.

Art. 22. Qualquer incidente ocorrido em
portos organizados, instalações portuárias, dutos,
navios, plataformas e suas instalações de apoio, que
possa provocar poluição das águas sob jurisdição
nacional, deverá ser imediatamente comunicado ao
órgão ambiental competente, à Capitania dos Por-
tos e ao órgão regulador da indústria do petróleo,
independentemente das medidas tomadas para seu
controle.

Art. 23. A entidade exploradora de porto or-
ganizado ou de instalação portuária, o proprietário
ou operador de plataforma ou de navio, e o conces-

sionário ou empresa autorizada a exercer atividade
pertinente à indústria do petróleo, responsáveis
pela descarga de material poluente em águas sob
jurisdição nacional, são obrigados a ressarcir os ór-
gãos competentes pelas despesas por eles efetuadas
para o controle ou minimização da poluição causa-
da, independentemente de prévia autorização e de
pagamento de multa.

Art. 25.

~ 30 A aplicação das penas previstas neste
artigo não isenta o agente de outras sanções admi-
nistrativas e penais previstas na Lei no 9.605, de 12
de fevereiro de 1998, e em outras normas específi-
cas que tratem da matéria, nem da responsabilidade
civil pelas perdas e danos causados ao meio ambien-
te e ao patrimônio público e privado.

Por certo, o meio ambiente ontologicamente considera-
do não pode ser titular de direito à reparação. A teor do art. 225
da CF, este ostenta a natureza de bem de uso comum do povo,
sendo desprovido de personalidade jurídica e, por conseqüên-
cia, insuscetível de lhe serem outorgados direitos e obrigações.
Na condição de coisa, deve ser tratado como objeto de proteção,
cujos titulares são o Estado e toda sociedade, em função dos
interesses transindividuais.

É unânime, tanto na Doutrina quanto na Jurisprudência,
o entendimento de que a responsabilidade civil em matéria am-
bientai é de natureza objetiva, ou seja, independente de culpa
ou dolo do agente. Subsiste alguma controvérsia apenas em re-
lação à aceitação de hipóteses excludentes de responsabilidade,
o que pode ensejar a adoção da teoria do risco integral, caso
não sejam admitidas as causas que eximem a responsabilidade,
como caso fortuito e força maior.

Referida conclusão decorre do art. 14, ~ 1 º da Lei
6.938/81, cuja redação é a seguinte:

Art. 14.

~ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades
previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, inde-
pendentemente da existência de culpa, a indenizar
ou reparar os danos causados ao meio ambiente e
a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério
Público da União e dos Estados terá legitimidade
para propor ação de responsabilidade civil e crimi-
nal, por danos causados ao meio ambiente.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ:

DANO AMBIENTAL. CORTE DE ÁRVORES
NATIVAS EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

2. A Lei de Política Nacional do Meio Am-
biente (Lei 6.938/81) adotou a sistemática da res-
ponsabilidade civil objetiva (art.14, parágrafo 1º.) e
foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica
atual, de sorte que é irrelevante e impertinente a
discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para
atribuição do dever de indenizar.

3. A adoção pela lei da responsabilidade ci .
objetiva, significou apreciável avanço no comba e
a devastação do meio ambiente, uma vez que, 50



esse sistema, não se leva em conta, subjetivamente,
a conduta do causador do dano, mas a ocorrência do
resultado prejudicial ao homem e ao ambiente. Assim
sendo, para que se observe a obrigatoriedade da re-
paração do dano é suficiente, apenas, que se demons-
tre o nexo causal entre a lesão infligida ao meio am-
biente e a ação ou omissão do responsável pelo dano.

4. O art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 prevê ex-
pressamente o dever do poluidor ou predador de
recuperar e/ou indenizar os danos causados, além
de possibilitar o reconhecimento da responsabilida-
de, repise-se, objetiva, do poluidor em indenizar ou
reparar os danos causados ao meio ambiente ou aos
terceiros afetados por sua atividade, como dito, in-
dependentemente da existência de culpa, consoante
se infere do art. 14, 9 1º, da citada lei.

(RESP 578797/RS, Ministro LUIZ FUX, DJ
20.09.2004 p. 196)

Resulta dessa assertiva que os requisitos para a caracte-
rização da responsabilidade civil são a conduta (ação ou omis-
são), o resultado danoso e o nexo causal entre ambos.

No plano dos fatos, ainda que a ré tenha negado a ocor-
rência de dano e até mesmo a existência de relação de causa-
lidade, entendo que há nos autos prova irrefutável da degra-
dação ambiental, conforme demonstra a conclusão do laudo de
vistoria técnica realizado pelo IBAMA à fl. 48:

"Houve um comprometimento da Fauna e
Flora local com prejuízos devido a ação tóxica dos
componentes do Óleo e além do que todo derrama-
mento de óleo em corpos d'águas ocorre um abafa-
mento ou seja um impedimento da passagem de oxi-
gênio para a água tendo como conseqüência a morte
por asfixia da Fauna Aquática e também comprome-
timento da alimentação desse ecossistema sensível
que é o Manguezal."

Vale registrar que o art. 427 do CPC faculta ao magistra-
do dispensar a prova pericial sempre que as partes apresenta-
rem, na inicial e/ou contestação, pareceres técnicos suficientes
à elucidação das questões de fato.

Em relação a esse aspecto, os laudos que instruem a
inicial, porque emitidos por entidades idôneas que integram a
Administração Pública, são dotados do atributo da presunção
de veracidade e legalidade, até prova em contrário pela parte
interessada.

Como adverte Maria Sylvia Zanella Di Pietro, "a presun-
ção de veracidade diz respeito aos fatos; em decorrência desse
atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Ad-
ministração", com a inexorável conseqüência da inversão do
ônus da prova.

No entanto, não há nos autos qualquer prova produzida,
principalmente pelo réu, capaz de infirmar a conclusão dos re-
latórios que atestaram a concretização do dano ambiental.

A esta altura, transcorridos quase 05 anos desde o in-
cidente, tornou-se impraticável até mesmo a produção de pro-
va pericial (CPC 420, 1Il), diante da significativa alteração das
circunstâncias fáticas. Na época, deveria a ré ter ajuizado uma
ação cautelar de produção antecipada de provas (CPC 846),
como forma de se resguardar contra a ação deletéria do tempo.

Por outro lado, não procede a alegação de que o dano
não restou caracterizado, diante da ausência de constatação da
morte de espécimes marinhos.

~t~.~.

Como é intuitivo, o meio ambiente marinho não é com-
posto apenas pela fauna de peixes e mariscos, mas também
pela flora, sobretudo os manguezais, além de microorganismos,
como algas, plâncton e fitoplâncton, integrantes da cadeia ali-
mentar e essenciais ao equilíbrio do ecossistema.

Desse modo, sendo incontroverso o fato consistente no
derramamento de óleo em águas marinhas, em decorrência do
incidente ocorrido no Porto de ITAQUI (CPC 334, 1Il), é de se
presumir a afetação do meio ambiente, em virtude da atividade
potencialmente poluidora exercida pela ré.

Afinal, por imposição do princípio do poluidor-pagador,
quem desfruta dos proveitos da exploração econômica deve su-
portar os riscos que lhe são inerentes, vez que seria injusto e
atentatório ao princípio da isonomia que a sociedade arcasse
com os prejuízos de uma atividade exercida em benefício de um
determinado grupo de pessoas.

Superadas essas questões, o passo seguinte consiste na
fixação do quantum indenizatório. A própria Doutrina reconhe-
ce que não é tarefa fácil dimensionar a repercussão material
da degradação ambiental. É que, sendo um bem de valor ines-
timável e imensurável, não se teria como aferir, por meio de
critérios objetivos, a valoração do montante a ser indenizado.
A rigor, nada pode compensar financeiramente a poluição das
águas, do ar, do solo, a devastação e a extinção das espécies,
porque impagável é o direito à vida, que, em última análise,
pretende-se resguardar.

Essa constatação recomenda uma postura muito mais
sancionadora, pedagógica, de que propriamente compensa-
tória, a ser exercida dentro dos parâmetros da razoabilidade,
da proporcionalidade e do bom senso, ponderadas as circuns-
tâncias do caso concreto. Da mesma forma que não pode ser
excessiva, desmedida, absurda, não pode também ser irrisória,
insignificante, capaz de gerar sentimento de impunidade e esti-
mular a reiteração da prática.

Assim, levando em conta que quantidade de óleo esco-
ada para mar não teve proporção catastrófica, o incidente foi
comunicado imediatamente às autoridades, foram adotadas
providências para contenção e retirada do excesso dos produ-
tos poluentes, não se constatou a mortandade de peixes e ma-
riscos, bem como a pequena repercussão do fato no meio social,
entendo que a fixação da indenização em R$ 100.000,00 (cem
mil reais) atende às finalidades pedagógica e de ressarcimento.

Resta, ainda, analisar a configuração do dano extrapa-
trimonial.

A Constituição Federal de 1988 efetivamente assegurou
o direito à reparação pelo dano moral, conforme se infere dos
dispositivos a seguir transcritos:

Art. 5º ...
V - é assegurado o direito de resposta, pro-

porcionaI ao agravo além da indenização por dano
material, moral ou à imagem;

X - São invioláveis a intimidade, a vida pri-
vada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado
o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;

Já a Lei 7.347/85 é expressa em seu art. 1º, I, quanto
à possibilidade ajuizamento da ação civil pública para respon-
sabilidade por danos morais e patrimoniais causados ao meio
ambiente, o que significa dizer que o direito positivo encampou
a Doutrina que preconiza a existência de dano moral coletivo
e difuso.

A esse respeito, são lúcidas as palavras de CARLOS AL-
BERTO BITTAR FILHO:
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"O dano moral coletivo é a injusta lesão da
esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a
violação antijurídica de um determinado círculo de
valores coletivos. Quando se fala em dano moral co-
letivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patri-
mônio valorativo de uma certa comunidade (maior
ou menor), idealmente considerado, foi agredido de
maneira absolutamente injustificável do ponto de
vista jurídico: quer isso dizer, em última instância,
que se feriu a própria cultura, em seu aspecto ima-
terial. Tal como se dá na seara do dano moral indi-
vidual, aqui também não há que se cogitar de prova
da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo
simples fato da violação (damnum in re ipsa)".!

Ressalte-se que a configuração do dano moral prescinde
da demonstração de prejuízo, o qual deve ser mensurado no
âmbito da reparação material. Diferentemente da lesão patri-
monial, o dano moral é inerente à personalidade, à intimidade e
à honra subjetiva do indivíduo, freqüentemente traduzido pelo
sentimento de indignação, injustiça, revolta, irresignação, en-
fim, pelos dissabores experimentados diante de um ato ilícito
que cause lesão ao direito da pessoa ofendida.

Desnecessária, portanto, a prova do dano moral, por ser
absolutamente impossível exigir que a vítima exteriorize um
sentimento relacionado ao seu íntimo, sendo suficiente a com-
provação do fato material que o ocasionou.

Conforme já se manifestou o ST/, "dispensa-se a prova
de prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que
o dano moral, tido como lesão à personalidade, ao âmago e à
honra da pessoa, por vez é de difícil constatação, haja vista os
reflexos atingirem parte muito própria do indivíduo - o seu in-
terior. De qualquer forma, a indenização não surge somente nos
casos de prejuízo, mas também pela violação de um direito."
(RESP 85019/R/, ReI. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,D/
18/12/1998, p. 00358).

A reparação pelo dano à moral alheia encontra lastro,
basicamente, em dois fundamentos: caráter pedagógico da san-
ção ao agente causador do evento lesivo e compensação pecu-
niária pelos dissabores experimentados pela vítima.

Os parâmetros para fixação da indenização por dano
moral foram didaticamente delineados pelo STJ, no seguinte
sentido:

"A indenização, em caso de danos morais,
não visa reparar, no sentido literal, a dor, a alegria,
a honra, a tristeza ou a humilhação; são valores
inestimáveis, mas isso não impede que seja preci-
sado um valor compensatório, que amenize o res-
pectivo dano, com base em alguns elementos como
a gravidade objetiva do dano, a personalidade da
vítima, sua situação familiar e social, a gravidade da
falta, ou mesmo a condição econômica das partes

(RESP 239973/RN, 5ª T, MIN. EDSON VIDIGAL, DJ
12/06/2000, p. 129)".

Entretanto, a fixação do valor da indenização por dano
moral não pode servir como fonte de enriquecimento sem cau-
sa, nem ser inexpressiva a ponto de nada representar, devendo
o seu quantum guardar harmonia com a capacidade econômica
do causador do dano e o abalo sofrido pela vítima.

Finalizando, convém advertir que a avidez pelo lucro,
imposta pelas competitivas regras do capitalismo, é ameaça
constante pela tentação do crescimento desenfreado, marcado
pelo imediatismo que costumar traçar as diretrizes do mercado
econômico, exigindo permanente vigilância da sociedade e do
poder público, a fim de não serem repetidos os desmandos pa-
trocinados por uma ensandecida ação predatória dos recursos
naturais.

Por isso, mais do que simples repressão civil, penal e
administrativa, por vezes tardia e incapaz de reverter os efeitos
nefastos da agressão ao meio ambiente, é preciso desenvolver a
consciência da exploração dos recursos naturais de forma ética,
racional, responsável, equilibrada, educando a população, de
modo a difundir uma cultura ecológica de preservação, que a
médio e longo prazo poderá ter resultados eficazes e duradou-
ros (CF art. 225, 9 1º, VI).2

Além disso, o Estado deve conferir efetividade às polí-
ticas públicas de acesso à educação, saúde, saneamento básico,
erradicação da pobreza, assegurando a melhoria da qualidade
de vida do cidadão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acolho os pedidos para condenar a
COMPANHIA DE NAVEGAÇÃO NORSUL a: A) elaborar e execu-
tar plano de recomposição da área degradada, sob a fiscalização
do IBAMA (obrigação de fazer); B) pagar indenização por dano
material fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e por dano
moral coletivo arbitrada em R$ R$ 50.000,00 (cinqüenta mil re-
ais), corrigidas monetariamente desde o evento lesivo (súmula
54 STJ) e da data da sentença (ST/ - RESP 657026/CE), respec-
tivamente, acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês, desde
a citação inicial (ST/ - RESP 645339/R)), a serem destinadas ao
Fundo Nacional do Meio-Ambiente (Lei 7.797/89). Por força da
sucumbência, a ré arcará com o pagamento das custas proces-
suais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o
valor da condenação (CPC art. 20, 9 3º).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Transitada em julgado, arquivem-se.
São Luís, 03 de março de 2005.

Wellington Cláudio Pinho de Castro
juiz Federal Substituto

1 BITTAR FilHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto juridico brasileiro. Jus Navigandi. Teresina, a. 9, n. 559, 17 jan. 2005. Disponivel em: <

jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=6183>. Acesso em: 03 mar. 2005.

2 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial á sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
e á coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
S 10_ Para assegurar a efetividade desse direito. incumbe ao Poder Público:

Vi - promover a educação ambiental em todos os niveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO MARANHÃO

Apelação Criminal nº 3.700 - Maranhão
Relator Ministro Washington Bolívar Brito
Revisor Ministro Otto Rocha
Presidente Ministro Márcio Ribeiro

Sentença confirmada à unanimidade pela 1ª Turma do Tribunal
Federal de Recursos - em 18 de junho de 1979.

O Dr. Procurador da República, fulcrado ao anexo preli-
minar apuratório, ajuizou denúncia contra N.C.M., P.A., j.P.L.S. e
G.C.M.,todos qualificados na inicial ausatória, sendo-lhes impu-
tada infração ao art. 289, S 1º, do mesmo diploma.

A denúncia revela que, no dia 10, do mês de dezembro,
do ano próximo findo, o acusado P.A. se acercou do estabeleci-
mento comercial do cidadão j.j.F.C., situado na Praça do Merca-
do Central da cidade de Bacabal, neste Estado, quando solicitou
lhe fosse trocada uma cédula de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzei-
ros), mais tarde declarada como falsa na Agência do Banco do
Brasil S/A da dita cidade.

A exposição ministerial aduz que o réu P.A. foi encon-
trado nas proximidades da estação rodoviária em situação de
fuga, acompanhado do imputado j.P.L.S., ambos encarregados
de introduzir na circulação notas falsas de Cr$ 500 (quinhentos
cruzeiros) que lhes foram entregues pelo incriminado N.C.M.,
recebendo cada um daqueles, a importância de Cr$ 25,00 (vinte
e cinco cruzeiros) por cédula passada.

Em poder dos dois primeiros réus foram encontradas
ainda, 21 (vinte e uma) cédulas falsas de Cr$ 500,00 (quinhen-
tos cruzeiros), tendo sido recolhidas em mãos de diversas pes-
soas, sete dessas notas, em Bacabal e consoante giza, também,
a denúncia, os denunciados P.A. e j.P.L.S., por determinação do
réu N.C.M., na primeira quinzena de dezembro do ano findo,
lançaram no meio circulatório notas falsas de Cr$ 500,00 (qui-
nhentos cruzeiros) nas seguintes cidades maranhenses: Dom
Pedro (vinte e quatro cédulas); Capinzal (dezesseis cédulas);
Lago da Pedra (dez cédulas), além das introduzidas em Bacabal.

Menciona o Dr. Procurador da República que o réu
N.C.M.,já processado no Estado de São Paulo por crime previsto
no art. 334 do C. P., passou a adquirir, no final do ano de 1975,
na cidade de Letícia (Estado do Amazonas), notas falsas de Cr$
500,00 (quinhentos cruzeiros), apontadas como fabricadas na
Colômbia, que restaram introduzidas naquela capital, com o
concurso dos seus sobrinhos G. e H..M.

Na sequência da narrativa da denúncia está grafado
que, por volta do mês de setembro do ano findo, o réu N.C.M.

adquiriu em Letícia nova quantidade de cédulas nas mesmas
condições das anteriores, contratando o incriminado P.A., na
cidade de Porto Velho, levando-o para São Paulo, onde este e
seu sobrinho G.C.M.,ora denunciado passaram a trocar esse di-
nheiro por moeda regular, operação que executaram, empós,
nas cidades de Belo Horizonte, Salvador, Petrolina e juazeiro.

Mais tarde, ainda sob a direção do réu N.C.M., após as
eleições de novembro, P.A. e G.M. receberam do concatenador
denunciado mais dinheiro falso, derramado por eles em Forta-
leza e Belo Horizonte, seguindo esta para São Paulo e o segundo
para Terezina onde já se encontrava o primeiro, que por seu
turno, aliciara o réu j.P.L.S.para entrar no negócio.

No curso do inquérito policial, ema atenção a repre-
sentação da autoridade policial, este juízo decretou a prisão
preventiva dos réus N.C.M., , P.A., e j.L.S., além dos dois outros
elementos que não foram denunciados; H.M. e L.M.

Os réus presos foram requisitados e interrogados en-
quanto o de nome G.C.M., não encontrado em São Paulo e em
Terezina, chamado por edital com prazo de 15 (quinze) dias,
desatendeu a ordem, daí o conseqüente decreto de revelia e no-
meação de curador.

A destempo o patrono dos denunciados N.C.M., P.A. e
j.P.L.S. apresentou defesa prévia, articulando:

a) que a denúncia não está em harmonia com as provas
do inquérito;

b) a pouca intensidade do dolo;
c) que o móvel do crime foi a miséria econômica que

afligia os defendidos.

Às fls 191, encontra-se pedido de revogação da custódia
provisória do denunciado j.P.LS., manifestando-se contraria-
mente ao mesmo O Dr. Procurador da República, às fls 200/201,
tendo este juízo optado pela manutenção do enclausuramento
às fls 245.

O defensor do revel G.C.M. nas alegações preliminares,
afirmou que o envolvimento deste nos crimes denunciados
deve-se à malícia do réu N.C.M. e que a falta de consciência da
antijuricidade exclui a criminosidade, no caso.

No sumário, perante este juízo, restaram ouvidas cinco
testemunhas, enquanto uma prestou depoimento na Comarca
de Bacabal, sendo todas arroladas pelo M.P.F.

No prazo das diligências, o advogado do réu N.C.M., pe-
diu "a citação do Capitão Astrogildo, Delegado de Polícia da
cidade de Terezina a fim de prestar depoimento nos aludidos
autos" (sic).

A diligência colimava esclarecer a situação do patrimô-
nio deste acusado que teria sido dilapidado pelo mencionado
militar e outros.



Indeferida a diligência, por ser estranha à matéria obje-
to do processo, com vista dos autos o Dr. Procurador da Repú-
blica reafirmou a versão inicial da acusação, assinalando que
a denúncia está integralmente provada, sendo induvidosas a
autoria e a materialidade, assim como o ajuste dos fatos à pre-
visão do g2Q, do art. 51. do c.P.

Em arrazoado último, o advogado de N.C.M., P.A. e
j.P.L.S. não nega a autoria da imputação que recai sobre seus
constituintes, ressalvando que este último apenas passou uma
cédula de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) e não auferiu
qualquer vantagem desse ato.

A defesa declarou que se resigna com a condenação dos
defendidos, no entanto, entende que seja a mesma humanizada
face a situação caótica das famílias dos acusados, principalmen-
te, N.C.M. cujo patrimônio teria sido dissipado pelas polícias de
Bacabal e de Terezina, esta representada pelo Capitão Astro-
gildo.

O defensor de G. C. M. argüi que, dada a sua inexperiên-
cia, além da sua condição de genro e sobrinho de N.C.M., não
poderia agir livremente, mas o fez sob o domínio de coação a
que não podia resistir, ficando, dessarte, isento de punição, con-
forme determina o art. 18 do c.P.

É o quanto cabe relatar. Decido a seguir.
Nos interrogatórios dos réus, na Polícia e em juízo, en-

contra-se estampada, com pormenores ratificados e harmonio-
sos, perfeitamente encadeados, uma série de fatos lesivos à fé
pública e ao patrimônio, não só de particulares, mas principal-
mente, do Estado.

No contexto desta urdidura criminosa, desponta como
"meneur" o incriminado N.C.M.,aventureiro que, oriundo do in-
terior do Piauí, onde se dedicava ao amanho da terra, partiu, no
ano de 1969, com destino aos garimpos da região do Território
Federal de Roraima, debandando nos idos de 1973, para lançar-
-se, então, ao contrabando e envolver-se por tal crime, com a
justiça de Mato Grosso, assim como a de São Paulo, no fluir de
1974.

Ao mesmo tempo que o imputado N.C.M. saía do Piauí,
em busca de fortuna, deslocava-se, também, para o mesmo lu-
gar e com o idêntico propósito o incriminado j.P.L.S., ligados,
ambos, pelos laços de compadresco duplo, este porém, obriga-
do a regressar, definitivamente, acometido de impaludismo que
lhe fizera marear a saúde e talvez os sonhos.

No garimpo estratificou-se a amizade de N.C.M. e j.P.L.S.,
apoiado financeiramente pelo primeiro para empreender o re-
torno aos pagos de origem que agasalharam-no, mais tarde, ele,
vítima de Hanseníase que estancou sua marcha deletéria e sua
mulher com a higidez dos pulmões comprometida, ainda hoje
(fls. 233).

Em Roraima, outro garimpeiro, o incriminado P.A., co-
nheceu os denunciados N.C.M. e j.P.L.S.

A acrisolada vocação do réu N.C.M. para o crime está es-
tereotipada na sua resolução efetiva e consciente de adquirir,
como adquiriu, segundo relato dos autos, dinheiro falso, cédu-
las de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) provenientes da Co-
lômbia, para introduzi-las no meio circulante nacional.

A consecução da meta visada por N.C.M. fê-lo, em pri-
meiro lugar, convocar os seus sobrinhos H. e G.M., este de-
nunciado, conferindo-lhes a tarefa de trocarem cédulas de Cr$
500,00 (quinhentos cruzeiros), conseguidas nas condições suso
especificadas por dinheiro corrente autêntico.

Mais tarde, a expansão do plano criminoso determi-
nou o chamamento do réu P.A. que, advertido dos perigos da
empreitada facinorosa, pelo próprio inculpado N.C.M., aceitou
consciente e voluntariamente correr os riscos previsíveis (fls.
179 e 173 v.), abandonando, afinal, seu emprego no 5Q BEC, Ro-

raima, para se transferir para São Paulo.
Depreende-se, após vistoriados os pronunciamen

dos réus N.C.M. e P. A., perante a autoridade que presidi
preliminar apuratório e nesta Seção judiciária, bem como
palavra de G. C. M., inculpado revel, ouvido apenas na Polída
judiciária, que o primeiro entregou, em ocasiões diversas. cé-
dulas falsas de Cr$ (quinhentos cruzeiros) aos últimos e a o
sobrinho seu, H.M., não denunciado, introduzidas na circula -
em diversas cidades do Brasil.

Desse conjunto de declarações que, por sinal, coere
conclui-se que P.A. e G.C.M., passaram notas falsas, a partir e
setembro de 1976, em São Paulo, Fortaleza, Salvador e Belo Ho-
rizonte.

Em operação conjunta com H. M., o incriminado P.A.
atuou nas seguintes cidades: Belo Horizonte, Salvador, juazeiro
da Bahia, Petrolina e Terezina.

As confissões dos denunciados que se reportam a esses
sucessos ostentam a marca da credibilidade, bastando para
chegar a esta asserção, que se analisem as peculiaridades cir-
cunstanciais objetivas de lugar, tempo e modo, expostas com
coordenação lógica por cada um deles.

Lembre-se, ainda, por cabível, no passo presente, que
a palavra desses inculpados, à exceção do revel G.S.M., apenas
ouvido na Polícia, foi captada livremente em juízo, constituindo
confissões espontâneas que vieram corroborar, plenamente, as
confissões extrajudiciais, provas essas não contraditadas em
qualquer espaço deste processo.

O valor da confissão, entanto, não é, como se sabe, abso-
luto, daí a necessidade de sua concordância com outras provas,
e principalmente, em matéria como a ora versada, com o corpo
de delito que, por sinal, inexiste.

No entendimento meramente laico, para produzir efei-
tos nas relações habituais das pessoas, pode-se afirmar que o
derrame de cédulas falsas efetivado pelos denunciados, nas ci-
dades brasileiras acima apontadas, estaria provado.

Há, entanto, uma diferença profunda entre a prova, con-
siderada como tal, nas relações habituais e a que vale judicial-
mente na esfera penal, pois, enquanto aquela não gera maiores
conseqüências, esta visa demonstrar a veracidade de um fato
antijurídico, determinado, tendo como decorrência a aplicação
da mais grave das sanções que é a pena.

Vale recordar, no momento, a preleção do notável pro-
cessualista Cardoso Isaza, membro da Academia Colombiana
de jurisprudência, ao responder qual o significado do termo
provar, sob o ponto de vista jurídico.

"Por tanto, se puede decir que probar, en de-
recho es demonstrar ai juez la verdade de um hecho
o de um acto jurídico, utilizando médios considera-
dos por la ley como conducentes, eficaces y adecu-
ados" (In, Manual de las Pruebas judiciales, Tomo
I, pago 18).

Os meios probatórios colocados sob a inspeção des e
juízo são insuficientes para admitir-se como provados, sob o
ponto de vista processual penal, os fatos incriminadores acima
confessados, não só porque os mesmos carecem de elemen os
gizadores da materialidade, mas, também, porque são no 'das
não corroboradas por quaisquer outras provas.

No que respeita ao acusado G.C.M., ainda que prova
todos esses fatos - o que se nega - os dados trazidos à co
no correr do processo não permitem um juízo de certeza
sentido de afirmar-se que ele ao praticar um ou alguns
atos houvesse atingido a condição de imputável.

Os dados que permitiram conclusão em sen . o



trário são aleatórios e não poderiam ter o alcance pretendido
pelo ilustrado representante do M.P.F. nas suas alegações finais
(item 4).

Não se torna necessário, por outro lado, recorrer ao es-
conso das provas para proclamar provada a peregrinação cri-
minosa empreendida pelos réus P.A. e J.P.L.S., em várias cidades
do interior maranhense, encaminhando dinheiro falso que lhes
fora entregue pelo chefe N.C.M.

Não remanesce qualquer dúvida, pois, bem provado se
encontra, que o réu P.A., no dia la, do mês de dezembro, do ano
próximo findo, procurou o comerciante J.I.F.C., no seu estabele-
cimento comercial e conseguiu trocar uma cédula falsa de Cr$
500,00 (quinhentos cruzeiros) por dinheiro corrente.

A falsidade da questionada cédula foi reconhecida não
só pelo caixa da agência bancária que a interceptou, nem ape-
nas confessadas pelo réu P.A., mas a tal conclusão chegaram os
louvados oficiais do Instituo Nacional de Criminalística que a
examinaram (fls.), assim como outras tantas encontradas em
mãos do réu I.P.L.S., no momento em que ambos, em atitude de
fuga, se preparavam para deixar a cidade de Bacabal (fls.).

Desassume-se das confissões do réus ouvidos em juí-
zo que, sob a direção direta e exclusiva do acusado N.C.M., não
apenas foi passada uma cédula falsa de Cr$ 500,00 (quinhentos
cruzeiros) para o cidadão J.I.F.C., em Bacabal, mas ao mesmo
tempo, outras foram introduzidas no meio circulatório daquela
cidade por P. A. e I.P.L.S.

A testemunha C.F.B., ouvida no inquérito policial (fls.
64), descreve os traços físicos correspondentes ao acusado
P.A. e apontando-o como responsável pela troca de uma cédula
de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) falsa no seu estabeleci-
mento, fato este contestado pelo depoimento de sua mulher,
M.S.O.E. (fls. 63).

Somando-se à caudalosa prova alinhada nos autos para
demonstrar sucessivas práticas ilícitas exercitadas por P.A. e
I.P.L.S., sob o comando à distância de N.C.M., na cidade de Baca-
bal, nos autos há elementos que explicitam que essa operação
se estendeu a lugares próximos: Dom Pedro, Capinzal e Lago
da Pedra.

Os atos ilícitos múltiplos praticados em série pelos acu-
sados N.C.M., P.A. e J.P.L.S. constituem violação de uma das con-
dutas nucleares engastadas no art. 289,91 º do c.P., qual seja a
de introduzir na circulação, por conta própria, moeda falsa, sem
falar na ação de guardar moeda em tais condições que, sendo
igualmente emolduradas no mesmo tipo, deve ser considerada
como preparatória da conduta denunciada.

Os comportamentos destes acusados constituem cri-
mes da mesma espécie, mas estão internamente vinculados
num processo continuado, pelas condições de tempo, lugar e,
mormente, maneira de execução, reproduzindo-se, dessarte, a
figura do delito continuado (art. 51, 92º do c.P.).

A situação particular do réu I.P.L.S.leva este Juízo a uma
análise mais aprofundada do seu comportamento porque, em-
bora haja ele praticado atos inquestionavelmente típicos, resta
indagar acerca da concretização da culpa, perquerindo-se, en-
tão, o que o mestre italiano Bettiol chama de "Ia normalidad de
las circunstancias através de las cuales se exterioriza la acción"
(Derecho Penal, pg. 417).

A inteligência da expressão "normalidad de las circuns-
tancias" é dada pelo referido autor, logo a seguir, nos termos
seguintes:

"Para que la acción pueda considerarse cul-
pable no basta que un sujeto capaz haya previsto y
querido un evento lesivo, sino que es necesario que
su voluntad haya podido determinarse normalmen-

te a la acción: esta determinación normal no se da
cuando las condiciones de hecho en las cuales actúa
el individuo son tales que hacen imposible o muy
difícil la formacion de um querer humano Iibre de
defectos."

Levada em conta, em primeiro plano, as profissões de
lavrador e comerciante ambulante (fls 170) exercidas pelo acu-
sado J.P.L.S. e a sua condição precária de sanidade, conclui-se
que não tinha ele condições para exercê-las satisfatoriamente,
pois bem se sabe a repulsa natural causada pela hanseníase.

O acusado mantinha sob suas expensas três filhos me-
nores e sua mulher, esta portadora, ainda hoje, de tuberculose
pulmonar ativa (fls. 195).

Em meio a essa constelação de miséria que afligia o réu
I.P.L.S., surge, mais uma vez, em seu caminho, o acusado N.C.M.,
seu compadre que há anos lhe ajudara a empreender viagem
de retorno dos garimpos de Roraima, quando a febre amarela
lhe vitimara.

Neste estado de desespero e, obviamente, repelido no
meio social pequeno e atrasado que vivia, entendemos que
I.P.L.S, já com poucas forças físicas, viu fenecer as forças morais
e capitulou ao aceitar o convite do réu N.C.M. para passar di-
nheiro falso, talvez muito mais movido por extrema necessida-
de do que pela gratidão e amizade, se bem que esta na expres-
são de certo poeta, seja "sentimento tão raro quão nobre que
compra qualquer consciência que o ouro jamais compraria".

Na posição em que se encontrava J.P.S., a única mão que
lhe foi estendida e ele julgou amiga, embora não o fosse, serviu
para guiá-lo ao crime, sobrelevando marcar que, nem em meio
aos condenados, encontrou compreensão e amparo, pois, a sua
simples presença na Penitenciária de Pedrinhas foi recusada,
consoante o ofício de fls. 266/268, firmado pelo Exmo Dr. Dr.
Secretário de Interior e Justiça do Estado.

Entendemos que na situação de fato aqui traçada o
processo psíquico de representação e motivação escapou ao
campo da normalidade, excluindo, dessarte, a liberdade de de-
terminação, "ipso facto", a culpa do réu J.P.L.S. de quem não se
poderia exigir um comportamento lícito.

Ante o acima exposto e considerando o que mais dos au-
tos consta, JULGO a denúncia procedente, em parte para:

a) absolver o acusado G.C.M.,vez que não há nos autos
prova de sua maioridade penal, ao tempo dos fatos
denunciados, nem elementos suficientes que levam
a afirmar a existência dos delitos que lhe são impu-
tados;

b) absolver o incriminado I.P.L.S por entender exclu-
ída a culpabilidade, pois dele não se poderia recla-
mar comportamento distinto do que exercitou;

c) condenar o denunciado P.A. como incurso nas penas
do art. 289 91 º, do c.P. e levando em consideração
os seus bons antecedentes, o seu caráter, o dolo
intenso do seu agir, os motivos egoísticos que o le-
varam ao crime, as circunstâncias e conseqüências
danosas dos seus atos, fixo em 4 (quatro) anos de
reclusão a pena base.
Face à caracterização da continuidade delituosa (art.
51, 9 2º, do c.P.) aumento referida pena a um sexto,
fixando em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses a pena
prisional definitiva e atendendo às recomendações
do art. 43, do c.P., aplico a multa de Cr$ 30,00 (trin-
ta cruzeiros).

d) Condeno o incriminado N.C.M. por ilícito previsto
no art. 289, 9 1º do c.P. e considerando seus maus
antecedentes, sua má índole, a elevada intensidade



do dolo que alicerçou seus atos, os motivos repro-
váveis que o impeliram, principalmente a idéia de
lucro fácil, as circunstâncias perniciosas do crime,
assim como considerando caracterizada a agravan-
te do art. 44 do mesmo diploma, fixo em 5 (cinco)
anos a pena base
Considerando, também, a ocorrência do crime con-
tinuado, na espécie, aumento de um sexto a pena
base, fixando-a, finalmente, em 5 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão.
Imponho, ainda, ao dito sentenciado a multa de Cr$

.~

45,00 (quarenta e cinco cruzeiros), com esteio na
regra do art. 43 do vigente estatuto repressor codi-
ficado.

Custas ex lege
P.R.1.
São Luís, 29 de julho de 1977.

Alberto José Tavares Vieira da Silva
juiz Federal no Maranhão
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