
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 5419258

CORREIÇÃO PARCIAL N. 0024967-10.2017.4.01.8000

REQUERENTE :
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE
MATO GROSSO (ACDHAM)

ADV :
EMÍDIO ANTONIO DE SOUZA, JOÃO BATISTA BENEVIDES DA
ROCHA

REQUERIDO :
JUÍZO FEDERAL DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO
GROSSO

PROCESSO NA
ORIGEM

: 3260-28.2016.4.01.3600, 0006779-11.2016.4.01.3600

Trata-se de correição parcial interposta pela Associação Comunitária de Habitação do
Estado  de  Mato  Grosso  (ACDHAM)  nos  autos  da  Ação  de  Exibição  de Documentos  n.
3260-28.2016.4.01.3600 –  ajuizada,  de  acordo com o  que consta  do  sistema processual,  pela  ora
requerente, União Municipal das Associações Comunitárias e de Moradores dos Bairros de Cuiabá
(UNILESTE) e Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá em face do Banco
Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES)  e  BNDES  Participações  S/A
(BNDESPAR) -, e da Ação Civil Pública n. 0006779-11.2016.4.01.3600 – ajuizada, de acordo com o
que consta do sistema processual, pela Associação Comunitária de Habitação do Município de Cuiabá e
Associação  dos  Engenheiros  Sanitaristas  Ambientalistas  de  Mato  Grosso (AESAMT) em face  do
Banco  Nacional  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  (BNDES),  Município  de  Cuiabá,  CAB
Cuiabá S/A Concessionária  de Serviços Públicos  de  Água  e  Esgoto  e  BNDES Participações  S/A
(BNDESPAR).

Alegou-se  que:  a)  “urge  em  sede  preliminar  requerer  tutela  de  urgência  com  a
concessão de liminar para suspensão da tramitação dos feitos em tela, porquanto estão conclusos para
sentença,  ainda  que  neles  não  se  tenha  cumprido  o  rito  processual  estabelecido  pelo  Código  de
Processo  Civil,  certamente  que  após  o  julgamento  restará  somente  a  via  judicial  para  exaurir
inconformismo com decisões parciais, razão pela necessária e imediata intervenção de modo a impedir
a continuidade dos atos arbitrários que estão causando a inversão tumultuária dos atos processuais”; b)
“em  05/03/2016  a  Representante  ingressou  no  juízo  Representado  com  Ação  de  Exibição  de
Documentos 3260-28.2016.4.01.3600, considerando a suspeita de desvio do erário federal na ordem de
R$ 327.523 milhões de reais originários do BNDES, porquanto não se vislumbra nenhuma obra de

SEI/TRF1 - 5419258 - Decisão https://sei.trf1.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 de 11 23/01/2018 09:52



tamanha envergadura no município de Cuiabá/MT, no que tange ao tratamento e distribuição de água
c/c coleta e tratamento de esgoto. / Entretanto, parca documentação foi juntada, sendo apresentado
apenas Contratos e Relatórios, estando ausentes: a) comprovantes da contratação de empreiteiras e o
respectivo  pagamento  da  mão  de  obra  utilizada  nas  construções  conveniadas;  b)  notas  fiscais  de
materiais adquiridos para as construções conveniadas; c) documentos comprobatórios do recolhimento
dos  tributos  inerentes  às  construções  conveniadas;  d)  extrato  da  conta  corrente  receptora  do
financiamento público; etc... / Em 22/04/2016 a Representante ingressou com Ação Obrigação de Fazer
0006779-11.2016.4.01.3600 as obras pactuadas em Contratos de Financiamento juntados pelo BNDES
nos  autos  da  Exibição  de  Documentos,  posto  que,  a  ausência  de  documentos  essenciais  que
comprovassem a efetividade das construções conveniadas,  corrobora para a suspeita  do desvio do
erário  federal.  /  Entretanto,  o  juízo  Representado,  depois  da  tomada  de  informações  dos  Réus,
estranhamente envereda em proferir decisões parciais que permitem a defesa da parte adversa, inclusive
suplantando normas processuais aplicáveis e obrigatórias nos termos do novo Código de Processo
Civil, tais como a audiência de conciliação (arts. 303, II, 334, CPC) e, ante a complexidade da causa, 
audiência de instrução e julgamento (§3º, art. 357, CPC). /Após ultrapassar as supracitadas normas o
juízo  Representado  em  seguida  promove  DESPACHO  de  saneamento,  e  com isso  subtrai  da
Representante direito de recurso ao não exarar DECISÃO de saneamento (art. 357, CPC), posto que,
inconformada pela não observação das normas com certeza contra o ato promoveria Embargos de
Declaração e Agravo de Instrumento, petições que não lhe fora oportunizado, considerando que, contra
DESPACHO não cabe recurso. b)  “ora, se o juízo Representado, em ambos os processos, impede
acesso a documentos públicos pela Representante,  os quais comprovariam a aplicação ou não dos
recursos públicos nas obras conveniadas, como poderia a mesma apresentar, em saneamento, provas em
direito  admitidas,  em especial  DOCUMENTAL,  PERICIAL e TESTEMUNHAL,  se essas não lhe
foram permitido acessar ou promover??? / Na ação de obrigação de fazer o Réu faz juntada de fotos de
locais pré-existentes repintados, como se fossem novas construções, mas nem as notas fiscais das latas
de tinta foi  juntada. Um ABSURDO!!!  Ademais,  como pode o juízo Representado, insubmisso às
normas processualistas, agora exarar sentença sem aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento nº
0045669-52.2016.4.01.0000,  e nem requerer  a substituição  processual  da empresa Ré haja vista a
revenda  da  concessão  municipal,  conforme  requerido  na  Petição  nº  965082,  protocolada  em
20/10/2017, a qual nem aparece no extrato processual, como se não existisse??? / Destaca-se que, o
BNDES fez um bloqueio de R$ 30 milhões e está sacando mensalmente R$ 2,2 milhões das contas da
empresa concessionária  como pagamento do  financiamento,  então  para  onde foi  as obras dos  R$
327.535 milhões??? PASME MM Magistrado, nem os 07 (sete) viadutos da Copa 2014 construídos
aqui em Cuiabá custaram tanto quanto o malfadado empréstimo, e essas obras são visíveis à população,
diferentemente daquelas financiadas à Empresa Concessionária de Água e Esgoto pela retromencionada
instituição federal. / Interessante que, o Prefeito Municipal que anunciou em reportagem os valores
acima retirados pelo BNDES, ainda cobra investimento imediato na ordem de R$ 204 milhões em 18
meses da nova empresa que adquiriu a concessão então, se precisa desse montante, onde foi parar o
recurso federal que universalizaria em 100% a distribuição de água no município de Cuiabá???”; c) “a
nossa luta como de Davi não é só contra o gigante Golias da Corrupção, mas parece ser contra toda a
família dele, pois é humilhante buscar e não encontrar respaldo no Poder Judiciário para impedir o
descalabro desvio do erário federal, fato que traz desalento a toda população cuiabana que tem ciência
do acontecido, estranho impedimento quando se combate empresa que foi  condenada na Operação
Lava  Jato,  comprovando  um  histórico  de  CORRUPÇÃO  ATIVA  e  passiva, ocorrências
equivocadamente menosprezadas pelo juízo Representado”; d)  “indaga-se ainda: A ACDHAM e a
AESA –Associação dos Engenheiros Sanitaristas e  Ambientais,  entidades idôneas e de expressiva
representatividade da sociedade local,  se prestariam a vir ao juízo Representado para faltar com a
verdade contra empresas e gestores públicos (em que pese os documentos públicos,  reportagens e
depoimentos de autoridades, juntados aos autos comprovar os fatos da exordial) ??? / Lamentavelmente
o descrédito da população nas instituições está atingindo o último pilar da República capaz de garantir
uma nação decente, porquanto o judiciário está permitindo em muitos casos o estado democrático ‘do
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direito de roubar’, com exceção da Operação Lava Jato e suas ramificações, é o que se concretizará
caso a IMPUNIDADE reine também nestes processos”.

E  pediu-se:  “tutela  de  urgência  determinando  liminarmente  a  SUSPENSÃO DA
TRAMITAÇÃO  dos  Processos  nº  3260-28.2016.4.01.3600  e  nº  0006779-11.2016.4.01.3600,
instaurando de imediato a CORREIÇÃO PARCIAL para regresso da inversão tumultuária tornando-os
ao status quo ante de forma se aplique as normas processuais de CPC, desde a realização da audiência
de  conciliação  na  ação de obrigação de fazer,  e  de  juntada  de  toda  a  documentação  pelos  Réus
requerida na ação de exibição de documentos.  /  No mérito,  seja confirmado o pedido liminar  c/c
determinação  de  redistribuição  dos  autos  retirando-os  do  juízo  Representado,  ainda  se  requer  a
INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA para investigação da real motivação das decisões parciais que
trazem prejuízos irreparáveis à população e ao meio ambiente natural e urbano, aplicando a sanção
disciplinar cabível e prevista em lei para a espécie.

As informações (id 5286800) foram prestadas, nos seguintes termos:

1.  Trata-se de pedido de correição parcial  com instauração de sindicância
formulado pela ACDHAM, Associação Comunitária de Habitação do Estado
de  Mato  Grosso,  subscrita  por  EMÍDIO  ANTÔNIO  DE  SOUZA  e  JOÃO
BATISTA BENEVIDES DA ROCHA,  na  qual  postula  “a  SUSPENSÃO DA
TRAMITAÇÃO  dos  Processos  n.  3260-28.2016.4.01.3600  e  n.
0006779-11.2016.4.01.3600,  instaurando  de  imediato  a  CORREIÇÃO
PARCIAL para regresso da inversão tumultuária tornando-os ao status quo
ante de forma se aplique as normas processuais de CPC, desde a realização da
audiência de conciliação na ação de obrigação de fazer, e de juntada de toda a
documentação pelos Réus requerida na ação de exibição de documentos.”

2. Alega que:

a) Os processos acima estão conclusos para sentença, sem que neles tenha sido
cumprido o rito processual;

b)  Foram  praticados  atos  arbitrários  que  estão  causando  a  inversão
tumultuária dos atos processuais;

c) Ingressou com ação de exibição de documentos, distribuída sob o número
3260-28.2016.4.01.3600, ante a “suspeita de desvio do erário federal na ordem
de R$ 327.523 milhões de reais originários do BNDES.”;

d)  Em referidos  autos,  parca  documentação foi  juntada,  restando  ausentes
vários  comprovantes  de  contratação  e  notas  fiscais,  o  que  ensejou  o
ajuizamento  da  ação de  obrigação  de  fazer  n.  0006779-11.2016.4.01.3600,
posto  que  “a  ausência  de  documentos  essenciais  que  comprovassem  a
efetividade das construções conveniadas, corrobora para a suspeita do desvio
do erário federal.”;

e) Este Juízo Federal estranhamente enveredou em proferir decisões parciais
em defesa da parte adversa, deixando de designar audiência de conciliação e
audiência de instrução e julgamento;

f)  Após ultrapassar estas etapas processuais,  deixou de proferir  decisão de
saneamento,  mas  “despacho  de  saneamento”,  impedindo  a  requerente  de
exercer seu direito de interpor recurso;

g)  Como  poderia  a  representante  “apresentar,  em  saneamento,  provas  em
direito admitidas, em especial documental, pericial e testemunhal, se essas não
lhe foram permitido acessar ou promover?”
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h) Na ação de obrigação de fazer o requerido juntou –   alegando tratar-se de
construções novas –  fotos de locais pré-existentes e repintados, mas nem as
notas fiscais das latas de tinta foram apresentadas;

i)  Como há a  possibilidade de o  Juízo  representado proferir  sentença sem
aguardar  o  julgamento  do  agravo  de  instrumento  n.
0045669-52.2016.4.01.0000, e nem decidir sobre a substituição processual da
empresa ré, haja vista “revenda da concessão municipal, conforme requerido
na Petição n.  965082, protocolada em 20/10/2017, a qual  nem aparece no
extrato processual, como se não existisse.”;

j) O BNDES fez um bloqueio de 30 (trinta) milhões de reais e está sacando R$
2,2 (dois milhões e duzentos mil) reais mensalmente das contas da empresa
concessionária.  No entanto, não se sabe onde foram aplicados os recursos,
sendo que obras de valor inferior são visíveis à população;

k) É humilhante não encontrar respaldo no Poder Judiciário para impedir o
desvio do erário federal, “fato que traz desalento à toda população cuiabana
que tem ciência co acontecido.”;

l)  “O Brasil  vive  um maremoto  de escândalos  de corrupção”  e,  em Mato
Grosso,   cidadãos são impedidos de promover a defesa do patrimônio público;

m) A ACDHAM e a AESA não se prestariam para vir em Juízo com alegações
desprovidas de provas, ou faltando com a verdade contra empresas e gestores
públicos, correndo o risco de serem condenadas por litigância de má-fé.

3. Em 12 de dezembro de 2017, foram solicitadas informações à este Juízo
Federal.

4. A reclamante perde-se em considerações inverídicas e sem fundamento, as
quais serão mencionadas nestas informações.

DA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS n. 3260-28.2016.4.01.3600.

5.  A  reclamante  ajuizou  ação  de  exibição  de  documentos  n.
3260-28.2016.4.01.3600,  requerendo  a  apresentação  dos  processos
administrativos relativos “à aquisição de ações da CAB Cuiabá, promovida
pelo BNDESPAR”,  e ao “financiamento da Modernização e Expansão dos
Sistemas  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento   Sanitário  de  Cuiabá,
promovido pelo BNDES.”

6. Em contestação, o requerido BNDESPAR alegou que  não possui ações da
CAB Cuiabá S/A, devendo a exibição de documentos relativas ao "processo
administrativo para aquisição de ações da CAB Cuiabá S/A pelo BNDESPAR”
ser indeferida.  O BNDES, por sua vez, alegou que: a) com relação ao pedido
dos processos administrativos para financiamento e modernização e expansão
do sistema de abastecimento de água promovido pelo BNDES, cabe destacar
que há flagrante erro, já que o contrato n. 10.2.1596-1 não possui a finalidade
mencionada na inicial  e nem a CAB CUIABÁ figura como beneficiária dos
recursos objeto do contrato. Os fatos trazidos pela autora na inicial guardam
relação com o contrato n. 14.2.0424-1 entre o BNDES e a CAB CUIABÁ, este
sim  com  a  finalidade  de  modernização  e  expansão  dos  sistemas  de
abastecimento de água. Informou que possui em sua guarda os documentos
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referentes  à  aprovação,  contratação  e  acompanhamento  da  operação  de
financiamento, bem como cópias das licenças ambientais dos projetos apoiados
com os recursos do referido contrato.  No entanto, não possui cópias do projeto
executivo e básico, nem do EIA/RIMA; b) Parte dos documentos solicitados
está  resguardado por  sigilo  bancário,  nos  termos da Lei  Complementar  n.
105/2001, já que a CAB Cuiabá é pessoa jurídica de direito privado. Dever de
sigilo empresarial em relação às informações fornecidas ao sistema BNDES
para decisão de financiamento, apoio ou investimento financeiro.

 7.  Regularmente  intimada  para  impugnar  as  contestações,  bem  como
manifestar-se sobre os documentos juntados pelos requeridos, a saber, contrato
de  financiamento  mediante  abertura  de  crédito  n.  14.2.0424-1,  licenças
ambientais e pareceres técnicos acerca da emissão das licenças, a parte autora
não se manifestou, conforme certidão de fl. 578 verso. 

8. De plano afirmo que se a parte reclamante –regularmente intimada –  NÃO
IMPUGNA  as  contestações,  NÃO MANIFESTA-SE  sobre  os  documentos
anexos à resposta dos requeridos nos autos, NÃO CABE à este Juízo Federal
suportar o ônus de sua desídia, tão pouco tolerar que impute à este Julgador
 as consequências processuais de sua ausência voluntária no feito, visto que,
mesmo  regularmente  intimada  para  manifestar-se,  agasalhou-se  em  sua
própria inércia.

9.  Vindo,  na  fase  de  especificação  de  provas,  postular  a  designação  de
audiência  de  conciliação,  este  Juízo  Federal  indeferiu  tal  pretensão.  
Transcrevo, a propósito, o inteiro teor do decisum:

“Decisão

No procedimento de exibição de documentos, do antigo Código de Processo
Civil, só se pode discutir a obrigação de exibir o documento pretendido pelo
Requerente e a existência ou não de justa causa para recusa da exibição pelo
Requerido (art. 844, do antigo CPC). Portanto, desnecessária a realização de
audiência de tentativa de conciliação formulada pelo Requerente (fls. 591).

Prossiga-se  no  cumprimento  dos  atos  processuais  (fls.  579).  Intimem-se.
Cuiabá, 18 de outubro de 2016.”

10. Acrescento ainda que a animosidade criada entre as partes,  merecendo
destaque as constantes acusações da parte autora sobre casos de corrupção
que estariam sendo realizados nesta cidade de Cuiabá,  inviabilizariam por
completo a autocomposição entre os litigantes, mesmo porque os requeridos –
em sua contestação conjunta – informaram que não exibiriam a documentação
postulada pelo demandante, seja por não dizer respeito ao contrato na inicial,
seja em razão de sigilo bancário. 

11.   Ao  sentenciar  o  feito,  em  05/12/2017,  consignei  que  “em  relação  à
BNDESPAR, esta afirma não possuir ações da CAB Cuiabá S/A, sendo que
não há nada nos autos que evidencie que a sua informação seja inverídica,
pelo que fica totalmente prejudicado o pedido da inicial no sentido de que
sejam exibidas as ‘aquisições de ações da Cab Cuiabá S/A, promovida pelo
BNDESPAR’  ",  julgando  parcialmente  procedente  o  pedido  para  que  o
BNDES “exiba os documentos atinentes ao financiamento da modernização e
expansão dos sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário de
Cuiabá, relativos ao contrato n. 14.2.0424-1, conforme requerido na inicial
(fl. 14). “
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DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA n. 6779-11.2016.4.01.3600.

12. Os reclamantes ajuizaram ação civil  pública contra o MUNICÍPIO DE
CUIABÁ, BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES, BNDES
PARTICIPAÇÕES  –  BNDESPAR,  CONCESSIONÁRIA  DE  SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO – CAB CUIABÁ e ASSOCIAÇÃO DOS
ENGENHEIROS  SANITARISTAS/AMBIENTALISTAS  DE  MATO  GROSSO  –
AESA/MT,  visando  discutir  o  que  entendem  necessário  para  preservação
ambiental  por  meio  da  implantação  de  redes  coletoras  de  esgoto  e
universalização do acesso à água.

13. Alegaram que:

a)  Informações prestadas  pela Agência  de Regulação de Serviços Públicos
Delegados  de  Cuiabá  concluem  que  durante  três  anos  foi  quase  nula  a
implementação de redes de esgoto e de abastecimento de água pela empresa ré
CAB Cuiabá S/A,  não obstante tal  requerida tivesse recebido do BNDES a
importância de R$ R$ 327.535.000,00, para “modernização e expansão dos
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário em Cuiabá e nos
distritos  do  Coxipó  do  Ouro,  Nossa  Srª  da  Guia,  Aguacú,  Sucuri  e  Nova
Esperança/Pequizeiro.” (fl. 5).

b) Apesar de o BNDESPAR possuir 33,42% do capital da CAB Cuiabá, estes
auxílios  financeiros  –  tais  como  o  empréstimo  acima  mencionado  –
tornaram-se operações de alto risco, pois o BNDES foi alvo da Operação Lava
Jato e denunciado por corrupção passiva/ativa, lavagem de dinheiro e outros
crimes;

c) Há indícios de desvio de finalidade pois, segundo o relatório da ARSEC, os
recursos não foram utilizados para os fins a que se destinavam, fato inclusive
objeto de investigação pelo Ministério Público Federal,  conforme noticiado
pela imprensa;

d) O Prefeito de Cuiabá vem dedicando-se a apenas intervir na CAB e revender
a Companhia, ao invés de aplicar as multas contratuais previstas na concessão
e  determinar  a  imediata  aplicação  dos  recursos  federais  em  benefício da
população  local.   Tais  atitudes  implicam em suspeito  e  oportuno  interesse
empresarial, conforme se extrai de publicação constante no Portal Saneamento
Básico (fl. 9);

e) Interesses privados estão sobrepondo-se ao interesse público e coletivo, pois
toneladas de materiais e lixo estariam sendo jogadas in natura no Rio Cuiabá,
causando poluição e risco ao ecossistema do Pantanal;

f) O BNDES não estaria exigindo o cumprimento de obrigações ambientais
como contrapartida do empréstimo de recursos federais.

14.  A  partir  destes  fatos  e  explanando  seu  entendimento  sobre  as  normas
constitucionais e legais aplicáveis as Autoras pediram:

a)  A condenação dos Réus na obrigação de fazer  consistente em exigir   e
realizar  EIA/RIMA e EIV/RIV nas obras de saneamento objeto do contrato de
financiamento  com  recursos  federais,  incluindo  a  promoção  de  audiências
públicas  na  forma  que  entendem  correta  quanto  à  publicidade,  duração,
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convidados e comunidades afetadas;

b)  A condenação da CAB S/A na obrigação de, respeitado o EIA e o EIV,
aplicar imediatamente o valor do empréstimo;

c)  A  condenação  do  Município  de  Cuiabá  na  obrigação  de  não  fazer,
consistente em não autorizar a venda da CAB S/A até a conclusão de 50% das
obras, e na obrigação de fazer consistente em realizar cronograma das obras
de saneamento;

d) A condenação da CAB S/A ao pagamento de indenização pelos danos morais
e materiais no valor de R$ 6.500.000,00, correspondente à 2% do valor do
empréstimo contratado.

16. Posteriormente, em fl. 102, a parte autora trouxe aos autos peça processual
intitulada  emenda,  mas  que  efetivamente  tratava-se  da  juntada  de  Laudo
elaborado pelo Sindicato da Construção.

17.  Intimados para em 72 (setenta e duas) horas manifestarem-se, nos termos
do  art.  2º  da  Lei  n.  8.437/92,  os  réus  prestaram  as  seguintes  seguintes
manifestações:

CAB S/A – fls. 277

a) A exigência de EIA e EIV foi  feita de forma genérica e infundada. Tais
estudos/licenciamentos são exigidos em casos muito específicos, para obras de
maior vulto e potencial danoso ao meio ambiente, conforme disciplinado pela
legislação ambiental e autoridade ambiental;

b) O contrato de financiamento firmado pela CAB Cuiabá – no valor total de
R$  327.535.000,00  –  assemelha-se  a  uma  linha  de  crédito  e  não  a  um
empréstimo.  Ou  seja,  sempre  que  a  concessionária  apresenta  um  projeto,
cumpridos  os  requisitos  e  aprovado  o  projeto,  o  valor  correspondente  é
liberado para investimento;

c) Foi recebida pela CAB Cuiabá a importância de R$ 201.012.179,22, a qual
foi devidamente investida em obras de modernização e expansão dos sistemas
públicos de água e esgoto,  desde o início da concessão – abril  de 2012 –
conforme inclusive disponibilizados ao Poder concedente e à ARSEC;

18.  Teceu  explicações  sobre  o  contrato  de  empréstimo  e  a  aplicação  de
recursos. Abordou a transferência de controle societário e do cronograma de
obras. Narrou seus investimentos em esgoto e abastecimento de água.

BNDES e BNDESPAR – fls. 704

a) Sustentou que na ação de exibição de documentos já havia sido requerida a
apresentação dos mesmos documentos mencionados na inicial da Ação Civil
Pública,  tendo  os  requeridos  juntado  o  Contrato  de  Financiamento  n.
14.2.0424-1, Licenças Ambientais das intervenções e Pareceres Técnicos que
embasaram a emissão das licenças;

b) É absurda a pretensão de impor ao BNDES e ao BNDESPAR a obrigação de
elaborar ou analisar estudos e relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA) que,
nos  termos  da  legislação  ambiental,  constitui  atribuição  dos  órgãos
ambientais.   Cabe  ao  BNDES  exigir  a  apresentação  de  licenciamento
ambiental para análise técnica do projeto, nos termos da Lei n. 6.938/1981;

18. O MPF, em manifestação de fl. 717, requereu o indeferimento do pedido de
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liminar,  por ser descabida a pretensão de exigir  do agente financiador que
analise a exigência ou não de EIA/RIMA, incumbência imposta por lei  aos
órgãos ambientais competentes.  Em relação ao pedido de tutela de urgência
em face do Município de Cuiabá e CAB Cuiabá, o MPF posicionou-se pela
inexistência  de  elementos  de  prova  que  demonstrem  a  não  aplicação  dos
recursos públicos repassados.

19. Em decisão de fl. 728/730 indeferi o pedido de tutela por insuficiência de
prova.

20.  Em suas contestações, alegaram os requeridos:

CAB S/A – fl. 734

a) Ilegitimidade da autora AESA por falta de pertinência temática;

b) Ausência de interesse processual e inépcia da inicial;

c)  No mérito explicou a aplicação dos investimentos e de sua prestação de
contas,  tratando  também  das  exigências  de  estudo  ambiental,  quando
necessárias;

BNDES e BNDESPAR – fls. 1028

a)  Repisaram suas  informações  e  depois  apresentaram contestação  em  fl.
1.296, narrando os fatos em torno do contrato de financiamento com a CAB
S/A;

b) Relataram as atividades para as quais foram liberados recursos, defendendo
sua legalidade  (fls.  1313),  bem como informaram sobre  o  investimento  da
subsidiária BNDESPAR;

Município de Cuiabá – fls. 1444

a)  Apresentou  manifestação  narrando  apenas  a  fiscalização  que  vinha
exercendo sobre o contrato e os efeitos de um TAC assinado para corrigir
defeitos na prestação do serviço.

21.  Em fl.  1465 foi  determinada a especificação de provas.   Regularmente
intimada, a parte autora, ora reclamante, quedou-se inerte, conforme certidão
de fl. 1.491. 

22. O MPF apresentou parecer final em fl. 1.526, opinando pela improcedência
do pedido em razão da falta de provas. 

23. Este Juízo Federal determinou a conversão do julgamento em diligência, a
fim de que os documentos determinados nos autos n. 3260-28.2016.401.3600
 sejam  apresentados  e,  após  a  manifestação  das  partes,  sejam  os  autos
conclusos para julgamento.

24. Merece destacar que em seu parecer final, o Ministério Público Federal foi
taxativo: “Sem maiores delongas, em manifestação anterior, o MPF ressaltou
que,  com relação  ao  pedido  de  exigência  de  EIA/RIMA,  os  autores  não
conseguiram  demonstrar  as  obras  ou  atividades  que  o  BNDES  e  a
BNDESPAR teriam dispensado o EIA/RIMA na hipótese que a Constituição
Federal a exige. Em continuidade, também destacou que não houve elemento
de  prova  suficiente  a  comprovar  o  não  cumprimento  dos  compromissos
ambientais assumidos pelo Banco. (...) Por mais que fosse imprescindível a
produção de provas idôneas acerca dos fatos narrados na exordial, tal como
destacado  pelo  parecer  do  MPF  e  pela  decisão  liminar  (fl.  729),  os
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requerentes  não  se  desincumbiram  deste  ônus  processual,  insistindo  na
juntada de matérias jornalísticas (fls. 1.285/1.268) que, como se sabe, não
estão vinculadas necessariamente à veracidade dos fatos e, por conseguinte,
não podem ser utilizadas, isoladamente, para a condenação dos requeridos.”
(fl. 1.528).

25. Conclui ainda o MPF: “Assim sendo, como não houve a modificação da
realidade processual desde a análise do pedido liminar, o parquet  Federal
ratifica  a  integralidade  do  parecer  de  fls.  717/723  e  pugna  pela
improcedência dos pedidos em razão da FALTA DE PROVAS, o que não
impedirá o ajuizamento de nova ação com idêntico objeto se surgirem novas
provas por outro legitimado.”

26.  Por tudo o que foi acima exposto, nota-se que a Associação autora parece
querer suprir a provável deficiência na produção de provas que, regularmente
intimada  para  tanto,  não  requereu,  desferindo  e  despejando  agressões  e
acusações contra o Magistrado.  Semelhante modus operandi também praticou
contra  o  Representante  Ministerial,  numa  clara  tentativa  de  intimidação,
alegando  “suposta  atuação  irregular  do  representante  no  MPF/MT”  (fl.
1.518).   Além de  não  ter  conseguido  o  seu  intento,  o  MPF –  em parecer
subscrito por Procurador da República diverso do que anteriormente já havia
se  manifestado  pelo  indeferimento  da  liminar  –  reafirmou  o  entendimento
contrário à pretensão autoral por insuficiência de provas. 

27.  Este  Juízo  ainda  não  possui  convicção  formada  acerca  da  pretensão
autoral  – mesmo porque está aguardando os documentos cuja apresentação foi
determinada  na  ação  de  exibição  acima  mencionada  –  mas  reafirma  que
indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de inexistência de mínimo
suporte probatório a albergar a postulação formulada em sede de cognição
sumária.

28.  Sobre  o  valor  astronômico  de  mais  de  300  (trezentos)  milhões  que  o
requerente alegou ter sido liberado, até o momento o que resta esclarecido nos
autos  é  que  tratava-se  de  um  LIMITE  DE  CRÉDITO  passível  de
disponibilização à medida em que os projetos fossem aprovados e executados.

29.  Não assiste razão ao reclamante acerca da petição que não teria  sido
juntada,  pois  os  autos  encontravam-se  conclusos  para  decisão  no  dia
18/10/2017 quando a requerente aportou no dia 20/10/2017 a sua manifestação
(fl.  1.531).   Como  o  encadeamento  do  sistema  processual  não  permite o
lançamento da fase de juntada imediatamente após a conclusão, a petição foi
fisicamente juntada aos autos no dia 23/10/2017 (fl. 1.530 verso), apenas 3
(três)  dias  após  o protocolo,  observando-se  no  carimbo de fl.  1.530 verso
tratar-se  de  “juntada  em  gabinete”.   Devolvidos  os  autos  com  decisão,
procedeu-se ao lançamento da fase respectiva, obedecendo-se à sequência de
registros permitida pelo sistema processual

30. Por outro lado,  os ataques, pressões ou achaques raivosos desferidos pela
parte autora contra a atividade judicante – os quais afiguram-se em tentativa
desesperada e melindrosa de gerar causa de impedimento ou suspeição – não
intimidarão este  Magistrado  e  tão  pouco o  farão  dobrar-se  às  paixões  do
debate insano e inconsequente em detrimento da justa,  equilibrada,  hígida,
imparcial análise dos fatos e correta aplicação da lei, atributos que sempre
nortearam a sua impecável e lídima atuação profissional já nestes 21 (vinte e
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um) anos de Magistratura.

31. Na verdade, este clima de “rinha” promovido pela parte autora tem sido a
sua tônica em toda a tramitação processual, ora acusando as partes contra as
quais  litiga,  ora  lançando  dardos  inflamados  contra  este  Juiz  e  contra  o
Procurador  da  República.   No  entanto,  estranha  e  contraditoriamente,  ao
avizinhar-se o momento processual mais importante para comprovação das
suas  alegações,  a  saber,  a  fase  de  instrução  probatória,  simplesmente
desapareceu dos autos, aninhando-se em seu silêncio, vindo posteriormente a
atacar com toda a sua energia e forças o que denominou nesta peça de um
Judiciário  que  se  pretende  mostrar-se  “à  margem  deste  lamaçal” e,  no
entanto, “aqui em Mato Grosso impede cidadãos voluntários de promoverem
a defesa do patrimônio público requerendo a devolução ou correta aplicação
do erário.”

32. Acerca de todas as aleivosas acusações da parte autora, este Magistrado
responde que inexistiu má condução do processo, tão pouco qualquer atitude
que fira o devido processo legal e, pelo contrário, oportunizou ampla dilação
probatória que sequer foi valorizada pela reclamante, razão pela qual repele
sua tentativa de tumultuar a tramitação do feito.

Decido.

Não  é  raro  que  a  defesa  do  interesse  público  esbarre,  no  âmbito  do  processo
(administrativo  ou judicial),  na  dificuldade de produção probatória.  Essa  dificuldade é  própria  da
natureza  difusa  dos  interesses/direitos  envolvidos.  Não  por  outro  motivo, foram  positivadas  no
ordenamento medidas destinadas a transpor ou mitigar essa dificuldade. Na Lei n. 7.347/85 podem ser
destacados,  por  exemplo,  os seguintes dispositivos:  “qualquer  pessoa poderá e o  servidor  público
deverá  provocar  a  iniciativa  do  Ministério  Público,  ministrando-lhe  informações  sobre  fatos  que
constituam objeto da ação civil e indicando-lhe os elementos de convicção” (art. 6º); “para instruir a
inicial, o interessado poderá requerer às autoridades competentes as certidões e informações que julgar
necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias” (art. 8º).

Mesmo o juiz e o Ministério Público, em consonância, aliás, com o poder instrutório
previsto no Código de Processo Civil, não estão isentos de contribuir para o afastamento de entrave à
defesa. Da Lei n. 7.347/85, destacam-se: “se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem
conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério
Público  para  as  providências  cabíveis”  (art.  7º);  “o  Ministério  Público  poderá  instaurar,  sob  sua
presidência,  inquérito  civil,  ou  requisitar,  de  qualquer  organismo público  ou  particular,  certidões,
informações, exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias
úteis” (art. 8º, § 1º); “somente nos casos em que a lei impuser sigilo, poderá ser negada certidão ou
informação,  hipótese  em que  a  ação  poderá  ser  proposta  desacompanhada  daqueles  documentos,
cabendo ao juiz requisitá-los” (art. 8º, § 2º).

A Lei n. 7.347/85 prevê, ainda, a aplicação, “no que for cabível”, dos “dispositivos do
Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor” (v.g.: multa, tutela específica, busca
e apreensão).

Esse arcabouço de apoio, no entanto, atende ao interesse público e não à parte autora,
propriamente dita. Por isso, a inicial da ação civil pública deve ser redigida com concatenação de fatos
e fundamentação jurídica, ou seja, a causa de pedir deve ser inteligível, pois só assim pode ser cobrada
atuação  (colaboração)  do  Ministério  Público  e/ou  do  magistrado  para  que  a  ação  chegue a  um
resultado.

 A  parte  autora  não  está  isenta,  portanto,  de  desincumbir-se  de  suas  atribuições
processuais e não está imune às consequências de seus atos (comissivos ou omissivos).
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No caso, ao que consta, não há se falar de “inversão tumultuária”. O indeferimento de
audiência de conciliação e de juntada de (novas?) provas teve como fundamento o quanto alegado na
inicial, na contestação e na réplica. Eventual erro nesse julgamento deve ser atacado, pois, por recurso
previsto na legislação processual. Não se trata de error in procedendo.

Também  não  se  vislumbra  falta  funcional,  na  espécie.  É  do  senso  comum  o
afastamento de formalismos processuais nas ações coletivas, tendo em vista que a relevância de seu
objeto impõe (mais ainda) a utilização do processo como meio, instrumento de consecução do direito
material. Mas isso não quer dizer que o magistrado, não obstante seu poder instrutório, deva deferir ou
determinar  a prática  de atos até  que se encontre lastro  fático ou  jurídico que dê plausibilidade à
integralidade das alegações da inicial. O magistrado, por mais expressivos sejam os (alegados) valores
monetários em questão e por mais relevantes sejam, socialmente, os interesses envolvidos, está adstrito,
por imposição do mesmo interesse público, ao princípio do devido processo legal, de que são corolários
o contraditório e a ampla defesa e a razoável duração do processo.

No mais, o pedido na cautelar de exibição foi julgado parcialmente procedente, o que
retira (supervenientemente) à requerente o interesse de reforma. Contra a parte em que vencida cabe
recurso previsto no Código de Processo Civil, o que afasta a possibilidade de correição parcial.

Não há risco de a ação civil pública ser julgada “sem provas”, tendo em vista que,
conforme se obtém de pesquisa ao sistema processual,  o  magistrado converteu “o julgamento em
diligência, a fim de que se aguarde a exibição de documentos determinada nos autos em apenso (Ação
de Exibição n. 3260-28.2016.4.01.3600)”. O magistrado consignou, zelosamente, que, “com a exibição
dos documentos”, as “partes” terão vista “para se manifestarem”.

Nego, por isso, seguimento à correição parcial.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquive-se.

Brasília, 11 de janeiro de 2018.

Desembargador FederalJOÃO BATISTA MOREIRA

Corregedor Regional da Justiça Federal da 1ª Região

Documento assinado eletronicamente por João Batista Moreira, Corregedor Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 12/01/2018, às 12:11 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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