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EDITORIAL
A Jus ça no dia a dia dos cidadãos

Prezado Leitor,

A

Jus ça Federal no Pará põe à disposição de magistrados, servidores e do público em geral esta
segunda edição da Revista Ver-o-Direito, lançada em dezembro do ano passado com o obje vo
primordial de divulgar a produção técnico-cien ﬁca de magistrados e servidores desta Seção
Judiciária, além de estudos e pesquisas que contribuam para o desenvolvimento nacional e regional, promovendo uma rápida divulgação de conhecimentos cien ﬁcos e técnicos.
Este segundo número apresenta, entre outros, ar gos que abordam a questão da respon sabilidade civil obje va no ordenamento jurídico brasileiro, mediante o estudo da doutrina e jurisprudência
nacionais e estrangeiras. O termo a quo do prazo decadencial para a revisão do bene cio originário com
repercussão no bene cio derivado, a experiência da criação do Mosaico de Unidades de Conservação
em torno da BR-163 e o direito à iden dade gené ca do indivíduo gerado a par r da reprodução assis da heteróloga, em face do direito ao anonimato do doador de material gené co, também são temas
abordados.
A presente edição reproduz ainda decisões que veram grande repercussão no úl mo semestre, como a sentença que obrigou o Município de Belém foi condenado a prestar regularmente o serviço
público de transporte de pacientes em estado de urgência (SAMU) por meio de ambulanchas e a que
condenou a União Federal e o estado do Pará a proteger cinco defensores de direitos humanos que estão sofrendo ameaças em decorrência das a vidades que desenvolvem na região oeste paraense.
Como se evidencia, a variedade dos temas expostos neste segundo número, todos relacionados
direta ou indiretamente à competência da Jus ça Federal, ora reﬂete a acuidade intelectual de operadores do Direito, em atualizar debates dos mais fundamentais em todos os âmbitos da s ociedade, ora
indica claramente a relevância incontestável do exercício pleno da função jurisdicional, em tantas e tão
frequentes ocasiões capitais, em que o Poder Judiciário é chamado a se pronunciar, em exames de mérito ou não, sobre temas que afetam diretamente milhares e milhões de pessoas.
Pela qualidade dos trabalhos aqui desenvolvidos, esta Diretoria do Foro congratula -se com todos os ar culistas, pela conﬁança depositada na revista, bem como agradece aos magistrados e magistradas que assen ram em ter suas sentenças publicadas.
A Diref manifesta ainda seus agradecimentos aos servidores que integram a Coordenação Técnica e o Conselho Cien ﬁco desta publicação, pela disponibilidade e comprome mento com a produção
intelectual no País.
Tenham todos uma ó ma leitura!

Carina Cá a Bastos de Senna
Diretora do Foro da Seção Judiciária do Pará
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ARTIGO
A Reforma da Previdência e o Segurado Especial: O risco da desproteção social no
contexto do déﬁcit previdenciário.
Por Adrya Marcella Queiroz Trajano¹ e José Anijar Fragoso Rei2

RESUMO: O presente ar go moldou-se sobre pesquisa teórica, baseada nos instrumentos de pesquisa
bibliográﬁca e documental, u lizando-se de obras, documentos e dados esta s cos para analisar os
riscos sociais e jurídicos da Reforma da Previdência (PEC 06/2019) em face do segurado especial, enfa zando a obrigatoriedade de contribuição, sem esquecer o cenário que a impulsionou. Empregando, sobretudo, os conhecimentos de autores especializados em direito previdenciário e em ciências humanas
e sociais, auxiliados pela Cons tuição Federal de 1988, por leis infracons tucionais, pela PEC 06/2019 e
dados esta s cos dentro do tema proposto. O po de análise aplicada foi a qualita va, baseando -se
eminentemente em teorias, dados e no ordenamento jurídico como um todo. O método empregado foi
o dedu vo, uma vez que se parte da teoria geral con da no primeiro, segundo e terceiro tópicos que
tratam da evolução histórica dos direitos do segurado especial, do seu enquadramento jurídico, destacando a forma de contribuição diferenciada e do trabalho no campo relacionando com a previdência
social para o úl mo e quarto tópico que aborda os efeitos da PEC 06/2019 sobre os segurados especiais.
O texto está estruturado em quatro partes, quais sejam: “A e volução histórica da previdência rural no
Brasil”; “O segurado especial: enquadramento jurídico e a forma de contribuição diferenciada”; “O trabalho no campo e o papel dos bene cios previdenciários”; “A reforma de previdência: o risco da desproteção social”.
PALAVRAS-CHAVES: Segurado especial. Contribuição diferenciada. Previdência Rural no campo. Reforma da Previdência.
ABSTRACT: The present ar cle was based on theore cal research, based on bibliographical and documentary research tools, using books, documents and sta s cal data to analyze the social and legal risks
of Pension Reform (PEC 06/2019) in the face of the special insured, emphasizing the obliga on to contribute, not forge ng the scenario that propelled it. Employing, especially, the knowledge of authors
specialized in social security law and in the human and social sciences, assisted by the Federal Cons tuon of 1988, by infracons tu onal laws, by PEC 06/2019 and by sta s cal data within the proposed
theme. The type of analysis applied was qualita ve, based mainly on theories and the legal order as a
whole. The deduc ve method is based on the general theory contained in the ﬁrst, second and third
topics dealing with the historical evolu on of the rights of the special insured, its legal framework, highligh ng the form of diﬀeren ated contribu on and work in the ﬁeld rela ng to social security for the
last and fourth topic that addresses the eﬀects of PEC 06/2019 on special insured. The text is structured
in four parts, which are: "The historical evolu on of rural social security in Brazil"; "The special insured:
legal framework and the form of diﬀeren ated contribu on"; "Work in the ﬁeld and the importance of
social security beneﬁts"; "Pension Reform: the risk of social unprotec on".
KEYWORDS: Special insured. Diﬀeren ated contribu on. Welfare in the countryside. Pension Reform.
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1 INTRODUÇÃO12
A presente temá ca tem como objeto de
estudo analisar os efeitos jurídicos e sociais que
a Reforma da Previdência (PEC 06/2019) acarretará ao segurado especial levando em consideração o contexto de déﬁcit em que ela está sendo proposta, buscando visualizar a evolução
histórica da previdência rural no Brasil, conceituar o segurado especial como beneﬁciário e
contribuinte diferenciado, analisar o contexto
social do trabalhador rural/pescador e como a
previdência rural impacta na sua realidade e
demonstrar os riscos que os disposi vos da PEC
06/2019, se aprovada, produzirão no contexto
social e jurídico do segurado especial. Nesse
sen do, o escopo principal se traduz na busca
da resposta do seguinte ques onamento: “a
Reforma da Previdência Social (PEC 06/2019)
desprivilegia o sistema de proteção social do
segurado especial no contexto do déﬁcit previdenciário?”, sendo este, portanto, o problema
de pesquisa. Tendo como ﬁnalidade secundár ia
a elucidação das questões norteadoras, expostas nos tulos de cada parte do ar go.
A jus ﬁca va do tema se deu em razão
dos rumores de reformar previdência social,
concre zados pela atual Proposta de Emenda a
Cons tuição nº 6 de 2019. Esta proposta prevê a
exigência de custeio obrigatório ao segurado
especial, que atualmente conta com um ordenamento que o ampara, depois de comprovada
1

Acadêmica de Direito UNAMA/ICJ 2019. Estagiária da
11ª vara de Juizado Especial Federal da Seção Judiciário
do Pará.
2

Doutorando em Direito Fiscal pela Universidade de Lisboa. Mestre em Direito Tributário e Direitos Humanos pela Universidade
Federal do Pará (2013). Possui graduação em Direito pela Universidade da Amazônia (2005), Especialização em Direito Tributário
pela Universidade da Amazônia, em convênio com o Ins tuto Luiz
Flávio Gomes e IOB Thompsom e Especialização em Direito Público pela Universidade do Sul de Santa Catarina. É Defensor Público
do Estado do Pará, tular da 1ª Defensoria da Fazenda Pública da
Capital. Professor de Direito Tributário, Direito Financeiro e Direito
Previdenciário.
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a sua condição de segurado especial, quando
não faz a sua contribuição, este posicionamento
se dá pela compreensão da condição trabalho
sob regime de economia familiar de subsistência, laborando, grande parte das vezes, para o
seu sustento e poucas vezes para comercialização de sua produção. Além disso, a PEC 06/2019
não produzirá efeitos apenas no âmbito jurídico/administra vo, impactará na sobrevivência
daqueles que dependem do valor concedido
pelos bene cios rurais, além de afetar as economias dos municípios que possuem grande
número de segurados especiais beneﬁciados por
algum bene cio previdenciário. Além do mais, é
possível perceber o contexto social de hipossuﬁciência ﬁnanceira e intelectual nas ro nas processuais dos Juizados Especiais Federais, tanto
na análise de processos quanto na par cipação
de audiências para concessão destes bene cios.
No que diz respeito aos obje vos do trabalho em comento, tem-se como principal deles
a demonstração dos efeitos nega vos da exigência de contribuição obrigatória ao segurado
especial trazidos no texto da Reforma da Previdência (PEC 06/2019) no sustento da unidade
familiar e na sua cole vidade, uma vez que desconsidera toda a evolução de direitos conquistados e do tratamento diferenciado merecido
em função da sua condição social. Já os especíﬁcos são: demonstrar a evolução histórica da
previdência rural no Brasil; conceituar juridicamente o segurado especial no que diz respeito
ao seu regime de contribuição diferenciada;
analisar as suas condições de trabalho no campo
e como os bene cios rurais impactam contexto
social e econômico do segurado especial; evidenciar os efeitos jurídicos e sociais que a PEC
06/2019, se aprovada, produzirá em face do
segurado especial, contextualizando o cenário
que a mo vou.
Quanto a metodologia, o método de
pesquisa u lizado é puramente teórico, tomando como ferramentas de pesquisa a bibliográﬁca
e a documental, empregando-se, respec va-
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mente, de livros, leis e dados esta s cos. U lizou-se, sobretudo, das obras de Tadeu Alencar
Arrais (2017), Frederico Amado (2017), Hugo
Goes (2018) Alexandre Menezes Farineli (2013),
Grupo Ecoagro (2017) e da Associação Nacional
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do
Brasil (ANFIP) em parceria com o Departamento
Intersindical de Esta s cas e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) (2017), além da
contribuição documental da Constuituição
Federal de 1988, das leis 8.212/1991 e
8.213/1991, da Instrução Norma va nº 77 de
2015, da Proposta de Emenda a Cons tuição nº
06/2019 e de dados esta s cos extraídos do
IBGE, Grupo Banco Mundial e do IPEA. Dito isto,
frise-se que o po de análise aplicada foi a qualita va, baseando-se eminentemente em teorias,
dados e no ordenamento jurídico como um todo. Já o método empregado foi o dedu vo, uma
vez que se parte da teoria geral con da no primeiro, segundo e terceiro tópicos para o úl mo
e quarto que aborda os efeitos da PEC 06/2019
sobre os segurados especiais.
Na primeira parte, demonstra-se a evolução histórica do Estado Democrá co de Direito, tendo destaque as inicia vas do Estado Social na esfera de amparo aos necessitados, u lizando-se da compreensão do doutor em Geograﬁa Tadeu Alencar Arrais (2017, p. 34) sobre
este modelo de Estado. Posteriormente, é salientada a evolução mida, porém importante da
previdência rural no Brasil por meio da demonstração da evolução das ins tuições até se alcançar a deﬁnição legal do segurado especial na
Cons tuição Federal de 1988, que em seguida
foi obje vo de legislações que efe varam e asseguram maior cobertura de bene cios rurais.
No segundo tópico, parte-se para conceituação do segurado especial dentro do universo
previdenciário, evidenciando desde o ramo da
seguridade social até o regime que pertence sob
a ó ca da contribuição diferenciada, trazendo
os entendimentos dos juristas Frederico Amado
(2017, p. 78) e Hugo Goes (2018, p. 38), além,
evidentemente, do enquadramento legal deste
segurado, com o auxílio da Cons tuição Federal
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(BRASIL, 1988) das leis 8.212/1991 e 8.213/1991
(BRASIL, 1991). No mais, faz-se breves comentários sobre as controvérsias interpreta vas entre
o Ins tuto Nacional do Seguro Social (INSS) e o
Poder Judiciário acerca dos integrantes do grupo familiar, a ﬁm de inclui -los como segurados
especiais, que culminam no aumento da judicialização de demandas por bene cios rurais, demonstrada por dados esta s cos e da comparação do disposto na lei 8.213/1991 e da Instrução
Norma va nº 77/2015. Ainda neste tópico, conclui-se trazendo diferenças e semelhanças entre
o segurado especial e o empregado rural, por
meio, também, da lei 8.213/1991.
Na quarta parte, direciona-se a análise
do segurado especial para o âmbito do seu trabalho no campo, levando em consideração o seu
contexto social de sobrevivência através do regime de economia familiar ante ao avanço da
modernização no espaço rural e os intemperes
do labor rural, para isso fundamenta-se nas concepções de Tadeu Alencar Arrais (2017, p.19),
de Alexandre Menezes Farineli (2013, p. 83) e
dados da empresa especializada em consultorias
e operações ﬁnanceiras na área do agronegócio
Grupo Ecoagro (2017). Além disso, destaca-se
aqui a importância da previdência rural na vida
das populações rurais e de como os bene cios
rurais movimentam e sustentam a economia de
municípios que têm alto percentual de segurados especiais agraciados por bene cios rurais, o
que implicam na melhora dos indicadores sociais, como o índice de pobreza e miséria, isto é
constatados isto por meio de dados esta s cos
extraídos de gráﬁcos e ﬁguras ilustra vas do
IBGE, Banco Mundial e IPEA.
Finalmente, no úl mo tópico deste ar go levanta-se a discursão sobre a Proposta de
Emenda a Cons tuição (PEC 06/2019) que pretende modiﬁcar o regime de regras de concessão de bene cios previdenciários e assistenciais,
dentro da temá ca, as regras de concessão de
bene cios aos segurados especiais. Leva-se em
consideração o cenário que a mo vou, como
bem compreende trecho da obra “Reformar
para Excluir” elaborada pela Associação
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Nacional dos Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil (ANFIP) em parceria com o
Departamento Intersindical de Esta s cas e
Estudos Socioeconômicos (DIEESE) (2017, p. 14).
Um dos principais pontos discu dos é a obrigatoriedade de contribuição do segurado especial,
sob o argumento de garan r uniformidade probatória e segurança jurídica, entretanto, como
demostrado, o segurado especial conquistou
este tratamento diferenciado em função da sua
condição social, que agora se vê inseguro ante
as eminentes mudanças con das na PEC
06/2019, para isto confrontou-se o vigente art.
195, § 8º da Cons tuição Federal de 1988 e a
nova redação da PEC 06/2019. Por ﬁm, os possíveis efeitos da PEC 06/2019 vão além dos jurídicos, pois impactarão na subsistência das famílias
rurais, na economia dos pequenos municípios e
por ﬁm, impulsionarão o aumento dos índices
de miséria e pobreza, favorecendo, portanto, o
êxodo rural para os centros urbanos.
2 A EVOLUÇÃO HISTóRICA DA PREVIDÊNCIA
RURAL NO BRASIL
A seguridade social foi instaurada no
Brasil com a atual Cons tuição de 1988, a qual é
fruto de inúmeras inovações legisla vas e da
evolução do próprio Estado Democrá co de
Direito.
Desde a existência dos estados absolustas inexis a qualquer proteção à pessoa que
es vesse em condição de necessidade, em razão
da concentração do poder nas mãos do monarca. Posteriormente, com o Estado Liberal já era
mais evidente a presença de uma en dade que
visasse proteger e garan r direitos aos seus governados, porém intervia apenas na regulação
da economia, enquanto era mida a atuação
ante as necessidades como o desemprego, a
maternidade, a velhice, a infância, a doença, a
prisão, a invalidez e até mesmo a morte. Diante
do clamor por ações de cunho social era incabível a manutenção destes moldes liberais.
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Neste contexto instaurou-se o Estado
Social de Direito, o qual buscava grada vamente
atender às necessidades outrora citadas. Desse
modo, o Estado passava a assegurar direitos
fundamentais de segunda geração, dos quais,
trazendo para temá ca abordada, correspondem à assistência social, à saúde e, principalmente, à previdência social.
Neste diapasão, o geógrafo Tadeu
Alencar Arrais compreendeu a importância das
ações do Estado Social da seguinte forma:
A história moderna da proteção social pode
ser interpretada como a história do Estado
Social, manto sobre o qual o cidadão deposita, em diferentes circunstâncias sociais,
econômicas, polí cas e ecológicas, a expecta va de proteção. Por essa ó ca, a ampliação do Estado Social correspondeu, igualmente, a ampliação das redes de proteção
social. Essas redes podem gerar, ao mesmo
tempo, gozo e/ou expecta va de gozo com
relação aos direitos sociais. A universalização das redes de serviço público, como educação e saúde, e de proteção social, a
exemplo das transferências de renda e da
Previdência Social, insere-se no amplo conjunto de ações do Estado Social. (2017, p.
34).

Diante deste contexto mais amplo, é
mister destacar a evolução da seguridade social
(previdência social) no Brasil para compreender
em qual momento o segurado especial foi enquadrado como sujeito de direitos previdenciários.
A previdência social tem seu marco inicial no Brasil com a Lei Eloy Chaves, que ins tuiu
as Caixas de Aposentadorias e Pensões dos ferroviários, por meio do Decreto Legisla vo 4.682
de 24 de janeiro de 1923, além deste decreto, as
movimentações legisla vas posteriores tratavam de incluir apenas trabalhadores urbanos.
Apenas em 1963 iniciaram-se esforços
para garan r cobertura previdenciária aos trabalhadores rurais através da Lei nº 4.214 de 2
de março de 1963, que reconhecia os sindicados
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rurais, tornava obrigatório o pagamento de um
salário mínimo ao trabalhador rural e criou o
Fundo de Assistência e Previdência do Trabalhador Rural (FAPTR) que, posteriormente, tornou se o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural
(FUNRURAL). A lei citada foi subs tuída mais
adiante pela Lei nº 5.889 de 8 de junho de 1973.
Em 1971, o FUNRURAL passou a incumbência do Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (PRORURAL) por meio da Lei
Complementar nº 11 de 25 de maio de 1971, o
qual garan a maior extensão aos trabalhadores
rurais e produtores rurais de bene cios como
pensão por morte, aposentadorias por invalidez
e velhice e serviços de saúde. Esta Lei Complementar aparentava garan r maior abrangência
bene cios, entretanto apenas um membro da
família, normalmente o patriarca, era beneﬁciado, privando os demais dependentes, além da
necessidade de ter a faixa etária de 65 anos de
idade em uma época em que a expecta va de
vida era de 50 anos de idade.
Nos anos posteriores, criaram-se órgãos de maior robustez no sen do de garan r
maior cobertura e com melhor estruturação
comparado aos anteriores, tais como: Ins tuto
Nacional de Previdência Social (INPS), Ins tuto
de Administração da Previdência Social (IAPAS),
Ins tuto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS), Legião Brasileira de
Assistência (LBA), Fundação Nacional do BemEstar do Menor (FUNABEM), Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social (DATAPREV) e Centro de Medicamentos (CEME); todos
agregados ao Sistema Nacional de Previdência e
Assistência Social (SINPAS).
Em 1988, com a promulgação da Constuição Federal o amparo ao trabalhador foi
consubstanciado em um diploma legal basilar de
todo o ordenamento jurídico, o qual se consagra, inicialmente, no art. 6º da Carta Magna com
o rol de direitos sociais: “São direitos sociais [...]
a previdência social [...] na forma desta Cons tuição” (BRASIL, 1988).
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Mais adiante, o art. 195, § 8º trouxe o
segurado especial da seguinte forma:
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal,
bem como os respec vos cônjuges, que
exerçam suas a vidades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos bene cios nos termos
da lei. (BRASIL, 1988).

Em 24 de julho de 1991, foram publicadas as leis 8.212 e 8.213 que dispõem, respec vamente, sobre a organização da Seguridade
Social e dos Planos dos Bene cios da Previdência Social. No art. 12, VII da Lei 8.2.12/1991 e no
art. 11, VII em diante da Lei 8.213/1991 trazem
a conceituação do segurado:
VII – como segurado especial: a pessoa sica residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros. (BRASIL, 1991).

Percebe-se, portanto, que o atual aparato jurídico que garante direitos ao segurados
especiais é fruto de diversas modiﬁcações legisla vas, direitos e garan as estas que serão objeto de análise minuciosa para compreender como se iden ﬁca o segurado especial dentro da
gama de beneﬁciário da Seguridade Social.
3 O SEGURADO ESPECIAL: ENQUADRAMENTO
JURÍDICO E A FORMA DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENCIADA
O segurado especial, como já dito, se
consolidou por meio da Cons tuição Federal de
1988, no seu art. 195, § 8º:
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal,
bem como os respec vos cônjuges, que
exerçam suas a vidades em regime de economia familiar, sem empregados perma-
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nentes, contribuirão para a seguridade social mediante a aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos bene cios nos termos
da lei. (BRASIL, 1988).

Este contribuinte se insere no ramo da
previdência social, a qual tem cunho contribu vo, como demonstra Frederico Amado:
No Brasil, um dos grandes traços que diferenciam a previdência social da assistência
social e da saúde pública é o seu caráter
contribu vo, pois apenas terão cobertura
previdenciária às pessoas que vertam contribuições ao regime que se ﬁliaram, de
maneira efe va ou nas hipóteses presumidas por lei, sendo pressuposto para a concessão de bene cios e serviços aos segurados e seus dependentes. (2017, p. 78).

Além disso, o segurado especial faz parte do plano básico da previdência social, o qual
tem natureza de vinculação obrigatória para os
trabalhadores em geral que não par cipam de
outro plano previdenciário que consiste no Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
O RGPS é o principal pilar de sustentação da previdência social por abrigar grande
parte dos segurados do Sistema de Proteção
Social do país. Trata-se de um regime contribuvo de repar ção, o qual cria um fundo único
para o atendimento de seus segurados. Este
regime é embasado pelo princípio cons tucional
da solidariedade, o qual garante auxílio àquele
que se encontrar em necessidade, nessa perspec va o professor Hugo Goes esclarece:
Em harmonia com esse princípio cons tucional, o caput do art. 195 da CF/88 estabelece que "a seguridade social será ﬁnanciada
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei." Aqueles que têm
melhores condições ﬁnanceiras devem contribuir com uma parcela maior, os que têm
menores condições ﬁnanceiras contribuem
com uma parcela menor, os que ainda estão
trabalhando contribuem para o sustento
dos que já se aposentaram ou estejam incapacitados para o trabalho, enﬁm, vários setores da sociedade par cipam do esforço
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arrecadatório em bene cio das pessoas
mais carentes. (2018, p. 38).

Após visualizar em qual ramo da seguridade social e em qual regime se situa o segurado especial, este é deﬁnido conforme o art.
11, VII da lei 8.213/1991:
VII – como segurado especial: a pessoa sica residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia
familiar, ainda que com o auxílio eventual
de terceiros, na condição de:
a) produtor, seja proprietá rio, usufrutuário,
possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário
rurais, que explore a vidade:
1. agropecuária em área de até 4 (quatro)
módulos ﬁscais;
2. de seringueiro ou extra vista vegetal que
exerça suas a vidades nos termos do inciso
XII do caput do art. 2º da Lei nº 9.985, de 18
de julho de 2000, e faça dessas a vidades o
principal meio de vida;
b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca proﬁssão habitual ou
principal meio de vida; e
c) cônjuge ou companheiro, bem como ﬁlho
maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a
este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respec vo.
§ 1o Entende-se como regime de economia
familiar a a vidade em que o trabalho dos
membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e
colaboração, sem a u lização de empregados permanentes. (BRASIL, 1991).

Para alcançar a concessão de qualquer
bene cio previdenciário, o segurado especial
necessita contribuir 2,1% sobre a comercialização da sua produção, conforme dispõe o art. 25
do lei 8.212/1991, entretanto apesar de a previdência exigir contribuição, quando o segurado
especial não a ﬁzer, con nuará tendo direito
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aos bene cios, sendo necessário somente comprovar o seu tempo de labor rural, início de prova material, a depender do tempo de carência
para cada bene cio. Como solidiﬁca Goes:
[...] embora haja previsão legal a respeito da
contribuição previdenciária do segurado especial (Lei 8.212/91, art. 25, I e li), ele faz jus
aos bene cios previdenciários mesmo que
não apresente contribuições recolhidas. Terá apenas que comprovar o tempo mínimo
de efe vo exercício de a vidade rural ou
pesqueira, ainda que de forma descon nua,
igual ao número de meses correspondentes
à carência do bene cio requerido (Lei
8.213/91, art. 39, I). (2018, p. 100).

No que diz respeito à contribuição sobre a produção rural, além da responsabilidade
do trabalhador rural/pescador de recolher o
percentual citado, também será obrigada a recolher contribuição sobre a produção do segurado especial a empresa ou coopera va adquirentes desta, independente da forma direta ou
indireta de negociação com o produtor rural
para obtenção da produção, conforme o art. 30,
III e IV da lei 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das
contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às
seguintes normas:
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rogadas nas obrigações da pessoa sica de
que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12
e do segurado especial pelo cumprimento
das obrigações do art. 25 desta Lei, independentemente de as operações de venda
ou consignação terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa sica, exceto no caso do inciso X
deste ar go, na forma estabelecida em regulamento; (BRASIL, 1991).

Acerca da comprovação do labor rural/pesqueiro, o art. 106 da lei 8.213/1991 traz
um rol de documentos aceitos para tal ﬁnalidade, os quais são:
Art. 106. A comprovação do exercício de
a vidade rural será feita, complementarmente à declaração de que trata o art. 38-B,
por meio de:
I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social;
II – contrato de arrendamento, parceria ou
comodato rural;
IV - Declaração de Ap dão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do
art. 2º da Lei nº 12.188, de 11 de janeiro de
2010, ou por documento que a subs tua,
emi das apenas por ins tuições ou organizações públicas;
V – bloco de notas do produtor rural;

III - a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a coopera va são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o
art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de
essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa sica, na forma estabelecida em
regulamento;
IV - a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a coopera va ﬁcam sub-
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VI – notas ﬁscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, emi das
pela empresa adquirente da produção, com
indicação do nome do segurado como vendedor;
VII – documentos ﬁscais rela vos a entrega
de produção rural à coopera va agrícola,
entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante;
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Tabela 1 - Percentual de bene cios concedidos
judicialmente de 2004 a 2017

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da
produção;
IX – cópia da declaração de imposto de renda,
com indicação de
renda proveniente da comercialização de produção rural; ou
X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (BRASIL, 1991).

Além disso, há posicionamento do STJ
no sen do de que este rol é meramente exempliﬁca vo e inclui outros documentos como cerdões de óbito e de casamento que façam constar a qualiﬁcação do cônjuge como rural (STJ,
AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Min. Laurita Vaz,
5ª Turma, DJe 28/06/2011).
Embora o enquadramento e as formas
de comprovação do trabalho do segurado especial aparentem bem deﬁnidas e claras, elas
permitem margem para interpretações destoantes. Isto é percep vel pelo percentual de 87,2%
de bene cios rurais concedidos por via judicial,
o que demonstra que a leitura feita inicialmente
pelo Ins tuto Nacional do Seguro Social (INSS)
do conjunto probatório trazido pelo trabalhador
rural/pescador difere da análise feita, posteriormente, pelo Poder Judiciário quando há o
indeferimento do bene cio, conforme a tabela
1.

Fonte: IPEA, 2018.

Um dos exemplos desta controvérsia é
como se concebe o grupo familiar do segurado
especial. O §1º do inciso VII do art. 11 da lei
8.213/1991 entende que o grupo familiar é
composto pelos membros da família indispensáveis para a sua própria subsistência, ou seja,
todo aquele tem vínculo de parentesco com o
segurado especial e que for indispensável para a
sobrevivência do grupo, logo não delimitando
até qual grau de parentesco este grupo familiar
pode alcançar. Já Instrução Norma va nº
11/2017 do INSS, entretanto, aﬁrma que cons tuem o circulo familiar do segurado especial
apenas cônjuge e ﬁlho maior de 16 anos, ou
seja, restringe dras camente a quan dade de
membro podem ser indispensáveis ao seu grupo
familiar, o que permite inferir o INSS tem um
entendimento mais estrito, enquanto o judiciário se permite analisar de forma mais ampla. O
art. 39, § 1º, incisos I e IV da citada Instrução
Norma va nº 77/2015 ﬁrma entendimento da
seguinte maneira:
Art. 39. São considerados segurados especiais o produtor rural e o pescador artesanal
ou a este assemelhado, desde que exerçam
a a vidade rural individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o
auxílio eventual de terceiros.
§ 1º A a vidade é desenvolvida em regime
de economia familiar quando o trabalho dos
membros do grupo familiar é indispensável
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à sua subsistência e desenvolvimento socioeconômico, sendo exercido em condições
de mútua dependência e colaboração, sem
a u lização de empregados permanentes,
independentemente do valor auferido pelo
segurado especial com a comercialização da
sua produção, quando houver, observado
que:

JOSÉ ANIJAR FRAGOSO REI
ADRYA MARCELLA QUEIROZ TRAJANO

videnciários ao segurado especial, é relevante
trazer para este trabalho o contexto social em
que se insere.

I - integram o grupo familiar, também podendo ser enquadrados como segurado especial, o cônjuge ou companheiro, inclusive
homoafe vos, e o ﬁlho solteiro maior de
dezesseis anos de idade ou a este equiparado, desde que comprovem a par cipação
a va nas a vidades rurais do grupo familiar;

Diante dos avanços tecnológicos no
campo com a u lização de técnicas de cul vo e
colheita avançadas e de tecnologias que aumentam e melhoram a qualidade dos insumos naturais, o agronegócio passou a ser uma das principais a vidades econômicas do Brasil, como demonstra o Grupo Ecoagro, empresa especializada em consultorias e operações ﬁnanceiras na
área do agronegócio:

IV - não integram o grupo familiar do segurado especial os ﬁlhos casados, separados,
divorciados, viúvos e ainda aqueles que estão ou es veram em união estável, inclusive
os homoafe vos, os irmãos, os genros e as
noras, os sogros, os os, os sobrinhos, os
primos, os netos e os aﬁns; (BRASIL, 2015).

O Agronegócio no Brasil tem uma expressiva par cipação na economia do país e representa aproximadamente 22,15% do PIB
em 2012. Atualmente o país ocupa notável
posição mundial na produção agroindustrial. (2017).

Para ﬁnalizar, é relevante suscitar disnções entre o segurado especial e o empregado rural. Diferente do segurado especial, o empregado rural é vinculado à empresa para qual
presta serviço remunerado, de caráter não
eventual, em regime de subordinação, segundo
o art. 11, I, a da lei 8.213/1991 “aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural à
empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive
como diretor empregado”. (BRASIL, 1991).
Ademais, o empregado rural está sujeito a todos os direitos trabalhistas que um trabalhador pode auferir, sendo, portanto, semelhante ao trabalhador urbano, só que exercendo
a vidade em âmbito rural e a sua contribuição
também se assemelha a contribuição de um
empregado urbano. Portanto, a semelhança
com o segurado especial reside apenas no desempenho de a vidade em localidade rural.
4 O TRABALHO NO CAMPO E O PAPEL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
Após compreender quais requisitos são
necessários para a concessão de bene cios pre-
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É neste cenário, de modernização da
produção rural, que o segurado especial sobreviver por meio uso de técnicas de cul vo mais
rudimentares, das quais se extraí a sua produção des nada a subsistência do seu grupo familiar e quando há excedente, este é comercializado para a obtenção de itens básicos. Dessa forma, Tadeu Alencar Arrais (2017, p.19) concebe
que “o lugar reservado ao campo brasileiro foi
aquele da produção de excedentes, o que fez
par, na clássica divisão do trabalho, com a representação de um sujeito social com menor
grau de exper se laboral”.
Além das diﬁculdades naturais e econômicas da sua a vidade rural/pesqueira, o segurado especial encontra obstáculos quando se
trata da regularização de terras e de seus documentos, tanto pessoais como da sua proﬁssão, o
que muitas vezes obsta a concessão de bene cios previdenciários.
Entretanto, apesar do contexto indicar
a expansão do agronegócio e da valorização do
meio urbano em detrimento do meio rural, além
da desvalorização trabalho manual, o Brasil é
mais rural do que se imagina, pois há
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14.260.704 milhões de pessoas consideradas
como população rural segundo o censo de 2010,
conforme o gráﬁco 1.

Gráﬁco 1 - População por situação do domicilio, 1950 – 2010.

Fonte: IBGE, 2010.

Estas populações rurais além de perderem espaço ante a modernização que cresce
desenfreada no campo convivem, ainda, com as
incertezas que o labor rural ocasiona, como bem
disserta Alexandre Menezes Farineli:
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vo número de segurado especiais agraciados
por algum bene cio.
A ﬁgura 1 demonstra a par cipação do
valor dos bene cios rurais em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios, com altas
porcentagens, principalmente, nas regiões
Norte e Nordeste,
onde se encontram
grande parte das populações rurais que
sobrevivem em regime de economia familiar. Além disso, o gráﬁco 2 evidencia o percentual de par cipação dos bene cios
rurais nos municípios
de acordo com o número de habitantes, o
que permite constatar
que os municípios com
até 49.991 habitantes têm cerca 51% de seus
habitantes agraciados por algum bene cio previdenciário.

Figura 1 - Percentual do valor dos bene cios rurais em relação ao
PIB.

[...] é possível inferir que a vida no campo a
cada dia é marcada pela insegurança decorrente da escassez de terras, além de lidar
com fatores naturais como as mudanças no
clima, na es agem, na entressafra, no período de defeso (período de piracema), dentre outros, que corroboram o desamparo
social dos segurados especiais (2013, p. 83).

Sensível a estas questões que o legislador, depois de diversas inovações legisla vas,
assegurou direitos previdenciários a estes segurados especiais em momentos de necessidade.
Estes bene cios, por sua vez, além de amparar a
pessoa do beneﬁciário auxiliam, também, na
subsistência da comunidade em que se insere,
principalmente, os municípios que têm signiﬁca-
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Fonte: ARRAIS, 2017.
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Gráﬁco 2- Percentual da presença dos bene cios rurais nos
municípios de acordo com o número de habitante em 2015.
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para os segurados especiais e para as suas
comunidades.
5 A REFORMA DA PREVIDÊNCIA: O RISCO DA
DESPROTEÇÃO SOCIAL

Fonte: ARRAIS, 2017.

A cobertura previdenciária concedida
ao trabalhador rural/pescador em momento de
necessidade temporária ou permanente garante
a sua permanência no campo, ou seja, impede o
escoamento destas populações rurais para os
centro urbanos, visto que têm suas carências
atendidas. Ressalta-se que além de repelir a
possibilidade de um grande êxodo rural, a
previdência social é responsável por reduzir os
índices de pobreza e miséria, principalmente no
campo, garan ndo o mínimo de dignidade,
conforme o gráﬁco 3 elaborado pelo Grupo
Banco Mundial.

Antes de discorrer sobre o mérito da
Reforna da Previdência (PEC 06/2019), é
imprescindível compreender o cenário que
impulsionou a discursão acerca dos gastos com
a seguridade social.
Desde meados de 2014 para 2015, o
contexto econômico do Brasil era de diminuição
do rí mo de crescimento, redução abrupta do
PIB e o aumento da dívida pública, frutos de má
gestão ﬁnanceira do país. Tais peripécias
favoreceram a jus ﬁca va de que os cortes nos
setores sociais seriam o melhor caminho para a
almejada recuperação do equilíbrio ﬁscal. No
livro elaborado pela Associação Nacional dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil
(ANFIP) em parceria com o Departamento
Intersindical de Esta s cas e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) compreendem este
cenário da seguinte forma:

Gráﬁco 3 - Es ma vas do índice de pobreza com e sem os
valores dos bene cios previdenciários
Não obstante a piora pra camente generalizada dos principais indicadores econômicos, a agenda da austeridade econômica foi
aprofundada no país, sustentada por avaliação cada vez mais disseminada de que os
gastos sociais “obrigatórios” seriam a causa
do desajuste ﬁscal. (2017, p.14).

Fonte: Grupo Banco Mundial, 2017.

Entretanto, com a eminente proposta
de reforma da previdência, PEC 06/2019, para
alterar as regras para concessão de bene cio
principalmente, para os
. previdenciários,
segurados especiais, este cenário outrora
mostrado poderá, a depender da vontade do
poder legisla vo, mudar de forma prejudicial
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É neste cenário que o discurso acerca
necessidade de reformular a previdência social
tornou-se mais recorrente, impulsionando em
2016 a primeira Proposta de Emenda a
Cons tuição (PEC 287), posteriormente
subs tuída pela PEC 06/2019, a qual traz
mudanças profundas no âmbito das regras de
concessão de bene cios em geral, baseado no
principal argumento de contenção de gastos,
em detrimento de direitos sociais arduamente
alcançados no decorrer das décadas. Dentro os
diversos grupos que serão afetados com a
eminente aprovação desta proprosta de
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emenda a Cons tuição, destaca-se os segurados
especiais.
Como já deﬁnido exaus vamente em
tópicos anteriores, o segurado especial é
deﬁnido no § 8º do art.195 da Cons tuição
Federal, o qual condiciona a concessão de
bene cio previdenciário mediante recolhimento
de percentual sobre a comercialização da sua
produção, todovia seu direito permanece
garan do se não a ﬁzer.
No texto da PEC 06/2019 a alteração
reside no ﬁnal do citado § 8º e acrescenta o §
8º-A, os quais alteram o regime diferenciado de
contribuição do segurado especial, tornando
obrigatória o recolhimento de contribuição
integral se não houver recolhimento de
percentual sobre a produção comercializada ou
parcial, para ﬁns de complementar o percentual
recolhido sobre a comercialização da produção
rural, conforme dispõem os ar gos alterados a
seguir.
Art. 195 § 8º O produtor rural, na condição
de proprietário ou possuidor, o extra vista
e o pescador artesanal, e os seus respec vos cônjuges ou companheiros e ﬁlhos maiores de dezesseis anos que exerçam suas
a vidades em regime de economia familiar,
sem empregados permanentes, contribuirão para a previdência social com o valor
resultante da aplicação de alíquota sobre o
resultado da comercialização da produção
rural, observado o valor mínimo anual previsto em lei.
§ 8º-A Se não houver comercialização da
produção rural ou não for a ngido o valor
mínimo a que se refere o § 8°, deverá ser
feito o recolhimento do valor integral ou da
diferença, para ﬁns de manutenção da qualidade de segurado no Regime Geral de Previdência Social, do cômputo do tempo de
contribuição e carência do segurado e de
seu grupo familiar, nos termos, nos limites e
nos prazos deﬁnidos em lei. (BRASIL, 2019).

A drás ca mudança trazida pela PEC
06/2019 em face dos segurados especiais é jusﬁcada pela “preocupação” em fornecer segu-
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rança jurídica e uniformidade probatória ao trabalhador rural quando requerer qualquer benecio ante ao INSS. Todavia, é evidente que o
sustento daquele que depende tão somente da
agricultura/pesca familiar é des nado única e
exclusivamente para a subsistência do seu grupo familiar, o que será colocado à risca quando
o trabalhador rural precisar contribuir com uma
receita que mal supre suas necessidades básicas. Conforme exigirá PEC 06/2019, no seu art.
35 do Capítulo VI com a seguinte redação: “Até
que entre em vigor a nova lei a que se referem
os § 8º e § 8º-A do art. 195 da Cons tuição, o
valor mínimo anual de contribuição previdenciária do grupo familiar será de R$ 600,00 (seiscentos reais)”.
Neste aspecto, a “cobrança” para obter
qualquer cobertura previdenciária em situações
de velhice, morte, doença, maternidade, prisão,
dentre outros poderá vir a ser uma diﬁculdade a
mais dentre as já existentes no co diano do
segurado especial, além de que se não es ver
de acordo com as futuras regras previdenciárias
ﬁcará desprotegido em circunstância de desamparo, conforme a redação do § 2º do já citado
art. 35 do texto da reforma:
Art. 35. § 2º Na hipótese de não ser recolhido o valor mínimo anual da contribuição
previdenciária do grupo familiar até o prazo
a que se refere o § 1º, o período correspondente não será considerado como tempo de
contribuição ao Regime Geral de Previdência Social.

Outrossim, as alterações constantes na
PEC além de afastar o trabalhador rural/pescador de pleitear qualquer bene cio na
esfera administra va em razão da sua hipossuﬁciência ﬁnanceira, trará, ainda, impactos aos
municípios que têm alto percentual de valores
de bene cios rurais integrantes de suas receitas,
como já demonstrado no tópico 4.
Portanto, apesar de o país se encontrar
em situação ﬁnanceira delicada e necessitar de
medidas que apresentem soluções rápidas, os
cortes nos setores sociais, como o da previdên-
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cia rural, produzirão efeitos que trarão retrocessos aos direitos conquistados e aos indicadores
sociais, acarretando o aumento dos índices de
pobreza, aumento do êxodo rural em razão da
necessidade de recursos para custear a previdência social e impacto nega vo nas economias
locais.
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quanto ao primeiro tópico deste trabalho, pode-se visualizar a evolução histórica da
previdência rural inﬂuenciada pelo Estado Social, que apesar de tardia, foi fundamental para a
concre zação dos atuais direitos assegurados
aos segurados especiais.
Em relação à segunda parte do desenvolvimento, foi possível enquadrar o segurado
especial dentro do seu ramo da seguridade social, a previdência social, que insere o no Regime
Geral da Previdência Social (RPGS). Em seguida,
conceituou-se o segurado especial sob a ó ca
da legislação tanto cons tucional, como infracons tucional, trazendo a sua deﬁnição e os
meio probatórios disponíveis para pleitear bene cio previdenciário, dando ênfase a sua forma de contribuição diferenciada sobre a produção rural. Dito isto, suscitou-se as diferenças
interpreta vas acerca do grupo familiar e de
como isto implica no aumento da judicialização
de demandas previdenciárias de bene cios rurais. Por ﬁm, ainda neste tópico, ﬁnalizou-se a
discursão sobre a conceituação do segurado
especial com a comparação com o empregado
rural, que apesar de exercer labor de natureza
rural, sua contribuição previdenciária é assemelhada a do empregado urbano.
Já no que concerne o terceiro tópico,
emergiu-se uma análise mais ampliada do segurado especial, em especial sobre as suas condições de trabalho rural. Foram colocadas em relevância as adversidades enfrentadas pelas populações rurais que sobrevivem da agricultura e
pesca familiar, como as condições climá cas
que atrapalham a produção, o avanço do agro-
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negócio, as diﬁculdades de adquirir documentos
pessoais e fundiários, entre outras que diﬁcultam a sobrevivência famílias rurais. Somado a
isso, foi demonstrado que apesar dos obstáculos
da a vidade rural/pesqueira, a previdência rural
tem papel fundamental na garan a de dignidade para estas populações rurais, pois atua na
redução das desigualdades sociais, como na
diminuição dos índices de pobreza, favorece a
movimentação das economias dos pequenos
municípios por meio dos valores dos bene cios
rurais, além manter o segurado especial e a sua
família na zona rural.
Por derradeiro, no quarto ul mo tópico, levanta-se o ques onamento da Reforma da
Previdência (PEC 06/2019) exigir a contribuição
obrigatória do segurado especial, sendo que
atualmente o ordenamento jurídico compreende que quando este não puder contribuir sobre
a sua produção, con nuará garan da cobertura
previdenciária em momento de necessidade,
isto se jus ﬁca pelas adversidades enfrentadas
no labor rural/pesqueiro. Os impactos da eminente aprovação desta emenda implicarão no
afastamento do trabalhador rural/pescador de
requerer bene cio rural, pois o requisito de
obrigatoriedade contribu va está diretamente
relacionado à subsistência do seu grupo familiar. Além disso, os efeitos não se restringem
apenas a pessoa do segurado especial, pois com
a possível diminuição da procura ou aumento do
indeferimento dos bene cios rurais, produzirão
impactos nas economias de municípios que têm
grande parte das suas receitas integradas por
bene cios rurais.
Em conclusão, é mister suscitar esta
discursão acerca da Reforma da Previdência no
âmbito dos segurados especiais, visto que, se de
fato aprovada, resultará em insegurança social e
retrocesso de direitos previdenciários arduamente conquistados pelos trabalhadores rurais,
de modo geral. Contudo, a Previdência Social
brasileira, por certo, necessita de reformulação
para que atue de forma operante e justa, porém
em virtude do cenário de desequilíbrio ﬁnanceiro, a escolha pelo caminho de cortes nos setores
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sociais para acelerar recuperação econômica
implicarão no desamparo às populações rurais,
aumento dos índices de pobreza, aumento do
êxodo rural para os centros urbanos pela escassez de recursos para custear a previdência social
e impacto nega vo nas economias locais.
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ARTIGO
A Liberdade Econômica e o Verdadeiro Papel do Estado na Economia
Por Aldenis Maciel Damácio1

RESUMO: O presente trabalho tem por ﬁnalidade demonstrar que a a vidade econômica no Brasil foi
dominada pelo comércio informal. A pesquisa realizada revelou o crescente número de pessoas que
desenvolvem o comércio à margem da regulamentação estatal. Sob a ó ca dos princípios cons tucionais norteadores da livre inicia va e do livre comércio, o desejo do cons tuinte foi de que o Estado atuasse como agente norma vo e regulador dessa a vidade. Os resultados evidenciam que, conquanto
presentes algumas medidas visando a regulamentar o mercado, ainda falta muito para legalizar esse
comércio crescente e acelerado.
PALAVRAS- CHAVES: Estado Regulador e Fiscalizador, Economia Informal, livre comércio .
ABSTRACT: This paper aims to demonstrate that economic ac vity in Brazil was dominated by informal
commerce. The survey revealed the growing number of people developing trade outside state regulaon. From the standpoint of the cons tu onal principles guiding free enterprise and free trade, the
cons tuent's desire was for the State to act as a norma ve and regula ng agent of this ac vity. The results show that, although there are some measures aimed at regula ng the market, there is s ll a long
way to legalize this growing and accelerated trade.
KEYWORDS: Regulatory and Inspec on State, Informal Economy, free trade.

1 INTRODUÇÃO1
O Governo Federal recentemente editou
a Medida Provisória n. 881 de 30/04/2019, que
estabeleceu normas de proteção à livre inicia va e ao livre exercício de a vidade econômica,
tendo como fundamento de validade o próprio
texto descrito no ar go 170, da Cons tuição
Federal.
Ao tratar da ordem econômica e ﬁnanceira, a Cons tuição Federal ins tuiu como
princípio expresso a livre inicia va e a livre con1

Bacharel em direito. Especialista em Direito Processual
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1ª Região – Subseção Judiciária de Castanhal-PA
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corrência, assegurou a todos o livre exercício de
qualquer a vidade econômica independentemente de autorização de órgãos públicos e ressalvou a inicia va de lei, apenas quando houvesse compa bilidade com os princípios expressos no Texto Maior.
Percebe-se com isso que o mandamento
cons tucional vigente resgatou as raízes do liberalismo econômico clássico, modelo também
defendido nas cons tuições anteriores, cuja
ideologia baseava-se na organização da economia em linhas individualistas, tendo como escopo reservar a a vidade econômica ao domínio
do setor privado (LEOPOLDINO, 2016, p. 52).
Segundo o autor, o novo texto cons tucional redeﬁniu o modelo liberal clássico e se-
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guiu a linha do neoliberalismo, introduzindo
princípios adotados pela nova ordem econômica, tais como o princípio da proteção do direito
de propriedade e o princípio da liberdade de
comércio e de indústria, e o princípio da igualdade.

ocupadas no trimestre encerrado em setembro,
22,9 milhões trabalhavam por conta própria, e
10,9 milhões eram empregadas no setor privado
sem carteira de trabalho, um crescimento de,
respec vamente, 1,8% e 2,7%, na comparação
com o trimestre imediatamente anterior.

Com efeito, o modelo cons tucional em vigor
não deixa dúvida quanto ao papel outorgado ao
Estado no segmento econômico. Certo é que a
Cons tuição Federal atribuiu ao Poder Estatal a
responsabilidade de atuar como agente normavo e regulador da a vidade econômica, que,
na forma da lei, exercerá as funções de ﬁscalização, incen vo e planejamento.

Se comparado ao mesmo trimestre de
2016, o aumento de 1,1 milhão de pessoas por
conta própria e de 641 mil postos de trabalho
sem carteira assinada são alguns aspectos que
demonstram o avanço da informalidade no Brasil.

Diante dessa perspec va, deve-se perguntar se o Estado vem cumprindo com seu mister cons tucional de incen var e planejar a a vidade econômica para o setor privado, quais as
medidas de planejamento indicadas para o mercado interno que efe vamente fomentou seu
crescimento. Nesse diapasão, será analisada a
situação por que passa a a vidade econômica
informal no Brasil.

2 O COMÉRCIO INFORMAL NO BRASIL
No campo da a vidade econômica o Brasil caminha para a informalidade, na medida em
que é crescente o número de pessoas que trabalham por conta própria, realizando a vidade
de produção e prestação de serviços nas calçadas, em frente a prédios públicos, escolas ou até
mesmo em suas próprias residências.
Sobre o tema, Kitamura, Miranda e Ribeiro Filho (2007, p. 23), assim prelecionam:
Os espaços públicos com enfoque para as
praças, calçadas e ruas, são os ambientes
mais u lizados para localização dos ambulantes/camelôs, uma vez que estes espaços
estão localizados em partes privilegiadas da
área central e possibilitam a circulação de
pessoas e, consequentemente, o comércio.

Reforçando a análise, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Con nua
(PNADC), divulgada pelo IBGE em outubro de
2017 registrou que, dos 91,3 milhões de pessoas
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Essa situação clandes na custa caro para
o nosso país, sendo, portanto, necessária a presença estatal como garantidor e regulador desse
mercado, já que esse foi o do cons tuinte, notadamente se considerarmos que a informalidade constatada também pode ser alvo de sonegação ﬁscal.
A par da matéria tributária, o cons tuinte originário expressamente previu que o pagamento dos impostos (latu sensu) será realizado
de acordo com a capacidade econômica do contribuinte (ar go 145,§ 1º, da CF/88), uma vez
não mensurada essa capacidade, aﬁgura-se trabalhoso visualizar quem de fato detém a posse
de recursos produ vos ou de riqueza.
Não se quer com isso dizer que a economia de nosso país tem que acontecer no Estado dentro do Estado e para o Estado, não se
trata de ressuscitar o paradigma do faccismo
econômico, pois a base da liberdade econômica
é vetor delineado na Lei Maior e deve ser observada.
O desejo do cons tuinte foi de afastar o
Estado da exploração direta da a vidade econômica, permi ndo sua atuação apenas nos
casos previstos na Cons tuição e quando necessário aos impera vos de segurança nacional e
relevante interesse cole vo, conforme previsão
inserta no ar go 173, da Cons tuição Federal de
1988, mas não de afastá-lo de sua missão constucional de agente regulador e ﬁscalizador da
a vidade econômica.
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3 O ENCERRAMENTO PRECOCE DE EMPRESAS
BRASILEIRAS

Análise de Impacto Regulatório, com a seguinte
redação:

Nos úl mos anos, muitas empresas brasileiras fecharam as portas, especialmente pela
ausência de planejamento, incen vo estatal e
tributação adequada. Pesquisas apontam que
poucas empresas sobreviveram ao primeiro lustro de suas a vidades.

Art. 5º As propostas de edição e de alteração de atos norma vos de interesse geral
de agentes econômicos ou de usuários dos
serviços prestados, editadas por órgão ou
en dade da administração pública federal,
incluídas as autarquias e as fundações públicas, serão precedidas da realização de
análise de impacto regulatório, que conterá
informações e dados sobre os possíveis efeitos do ato norma vo para veriﬁcar a razoabilidade do seu impacto econômico.

Nos anos de 2013 a 2016 houve um registro de 341,6 mil empresas que veram suas
a vidades encerradas no Brasil, o comércio foi o
segmento mais afetado, com 262,3 mil empresas fechadas neste período. É o que apontam as
Esta s cas do Cadastro Central de empresas
divulgadas pelo Ins tuto Brasileiro de Geograﬁa
e Esta s ca – IBGE. (Fonte: IBGE, 2016).
Com efeito, a falta de planejamento, traduzida na má administração, causa a morte precoce das empresas, porque a maior parte dos
empreendedores desconhece os princípios de
administração e seus instrumentos básicos de
gestão, que somados à diversidade de tributos
levam as empresas à bancarrota (VERRUCK,
2001, pg. 12).
Existem atualmente no Brasil três pos
de regimes de tributação de empresas, Lucro
Real, Lucro Presumido e Simples Nacional. Este
úl mo, também denominado de Regime Especial Uniﬁcado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, regulamentado pela
Lei Complementar n. 123/06.
As empresas formalmente cons tuídas
pagam, em média, 59 tributos dentre taxas, tarifas e contribuições, além de 93 obrigações acessórias oriundas de tais exações (Moore
Stephens Auditores).

3.1 Urgência na regulação da a vidade econômica informal
A Medida Provisória em comento veda
expressamente a causação de obstáculos que
emperram o andamento da a vidade econômica, reconhece a necessidade da u lização da
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Vê-se que uma das propostas do novo
instrumento norma vo é o efe vo emprego da
Análise de Impacto Regulatório (AIR), instrumento reconhecido internacionalmente voltado
a proporcionar transparência, robustez técnica e
analí ca ao processo decisório e melhor compreensão do cidadão sobre o papel regulador do
Estado, inclusive já u lizado pelas agências reguladoras (ALBUQUERQUE e GUARANYS, 2018,
pg.2).
No capítulo que trata das garan as da livre inicia va, a Medida provisória estabelece
como dever da Administração Pública evitar o
abuso do poder regulatório de forma indevida,
cujos incisos rela vos à proibição são os seguintes:
Art. 4º É dever da administração pública (...)
evitar o abuso do poder regulatório de maneira
a, indevidamente:
I - criar reserva de mercado ao favorecer, na
regulação, grupo econômico, ou proﬁssional, em prejuízo dos demais concorrentes;
II - redigir enunciados que impeçam a entrada de novos compe dores nacionais ou
estrangeiros no mercado;
III - criar privilégio exclusivo para determinado segmento econômico, que não seja
acessível aos demais segmentos;
IV - exigir especiﬁcação técnica que não seja
necessária para a ngir o ﬁm desejado;
V - redigir enunciados que impeçam ou retardem a inovação e a adoção de novas tecnologias, processos ou modelos de negócios,
ressalvadas as situações consideradas em
regulamento como de alto risco;
VI - aumentar os custos de transação sem
demonstração de bene cios;
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VII - criar demanda ar ﬁcial ou compulsória
de produto, serviço, ou a vidade VIII - introduzir limites à livre formação de sociedades empresariais ou de a vidades econômicas; e
IX - restringir o uso e o exercício da publicidade e propaganda sobre um setor econômico, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei proﬁssional, inclusive
de uso de cartórios, registros ou cadastros;

3.2 Instrumentos governamentais de desburocra zação
Não se pode negar que nos úl mos anos
o Poder Público vem realizando signiﬁca vas
mudanças com vistas a implementar a desburocra zação da a vidade econômica.
Como exemplo, temos o cumprimento
de um dos princípios cons tucionais da ordem
econômica, qual seja o tratamento favorecido
para as empresas de pequeno porte cons tuídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede
e administração no país, nos termos do inciso,
IX, do ar go 170, da CF/88, conforme regulamentação ins tuída pela Lei Complementar n.
123/2006.
Outro exemplo de desburocra zação levado a efeito pelo Poder Público é a permissão
de os vendedores ambulantes e camelôs expedirem notas ﬁscais mesmo atuando informalmente nos grandes centros comerciais, bastando
para isso submeterem-se ao simples registro nas
prefeituras locais ou em unidades criadas para
tal ﬁnalidade, a exemplo do que ocorre na grande São Paulo, inclusive, com isenção de ISS para
algumas categorias (TOM, 2018, p.2).
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trabalhadores autônomos que não possuem
empresa aberta.
O fornecimento de máquinas de cartões
de crédito/débito hoje é considerado um grande
facilitador dos negócios informais, cujas vendas
não serão perdidas por falta de opções de pagamento, sendo que esses proﬁssionais contam,
ainda, com a possibilidade de escolher a que
mais se adeque ao volume de suas vendas e
negócios.
Par ndo dessa premissa, é possível mensurar ao menos o volume dessa arrecadação, já
que o uso de cartões no Brasil cresceu 15,5% e
a ngiu R$ 1,55 trilhão em compras em 2018, o
equivalente a 22,8% do Produto Interno Bruto –
PIB, segundo dados esta s cos da Associação
Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços – Abecs.
Nota-se o crescente percentual de consumidores que preferem u lizar o denominado
dinheiro de plás co. Segundo Pedro Cou nho,
presidente da Abecs “O crescimento surpreendeu posi vamente”. Representando a en dade
asseverou que o governo deve es mular o livre
mercado com regras iguais para todos.
Nesse contexto, o poder estatal detém
essa tão valiosa informação, tendo em vista que
a Associação citada estruturou o programa de
compliance, por força das leis n. 12.529/11 (Lei
de Defesa da Concorrência) e Lei n. 12.846/13
(Lei An corrupção), o que já lhe encurtaria a
metade do caminho, possibilitando uma atuação mais fácil, mais ágil e mais justa.

4 CONCLUSÃO
3.2 Setor informal - nova modalidade de vendas
A despeito dos mencionados instrumentos de desburocra zação, isso ainda é pouco se
comparado à inicia va das grandes empresas
que operam com máquinas de cartões de créditos, as quais saíram na frente ao apresentarem
soluções disponíveis para proﬁssionais liberais e
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Diante da urgente e relevante necessidade de
recuperar a economia do Brasil, o atual governo
provoca um olhar atencioso para o tema que, a
despeito de seu status cons tucional, orbita
num plano secundário, especialmente se analisarmos o histórico de desemprego, o encerramento de inúmeras empresas e o crescimento
acelerado do mercado informal abordado no
presente trabalho. É hora de fazer uso do poder
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soberano nacional visando à promoção de medidas que busquem efe vamente evitar uma
possível recessão econômica. É chegada a hora
de compreender que temos um problema estrutural na ordem econômica que vai além de um
viés polí co-ideológico.
Há, portanto, a imediata necessidade da
justa regulação do mercado informal e, diga-se
por oportuno, a defesa é pela justa regulação e
ﬁscalização de acordo com a posse de recursos
produ vos ou de riqueza, sem que para isso o
poder estatal tenha que sufocar o contribuinte
com as altas cargas tributárias e a deliberada
burocracia atualmente experimentada pelas
empresas formalmente cons tuídas.
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ARTIGO
Responsabilidade Civil Obje va: Tendências e Análise do Direito Comparado
Por Ana Paula Mar ni Tremarin Wedy 1

RESUMO: A presente inves gação visa analisar o panorama da responsabilidade civil obje va no
ordenamento jurídico brasileiro, perpassando pela evolução histórica do ins tuto, mediante o estudo da
doutrina e jurisprudência nacionais e estrangeiras.
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade obje va. Fundamentos. Teoria do risco. Solidarização dos riscos.
Securi zação.
ABSTRACT: The present paper aims to give a global overview of objec ve liability in Brazilian law, going
through the historical evolu on of the ins tute, through the study of na onal and interna onal doctrine
and judiciary precedents.
KEYWORDS: Objec ve civil liability. Founda on. Theory of risk. Socialize risk. Securi za on.
SUMÁRIO: Introdução; 1 Da responsabilidade civil baseada na culpa e evolução para o sistema
solidarista da reparação do dano; 2 A responsabilidade obje va no ordenamento jurídico brasileiro; 3 A
responsabilidade obje va no Direito Comparado; 3.1 Direito germânico; 3.2 Direito francês; 4
Jurisprudência do STJ. Conclusão.

INTRODUÇÃO1
Pretende-se demonstrar que o dogma
da culpa, por muito tempo o centro gravitacional do sistema da responsabilidade civil, adotada como fundamento pelos códigos do século
XIX, inerentes à polí ca ﬁlosóﬁca do Estado liberal, cede espaço aos anseios presentes, notadamente no que se refere aos conﬂitos e interesses próprios ao progresso social, marcado
pela inovação tecnológica e o direito das massas, que pugnam por soluções mais solidaristas,
coopera vas, que tragam em seu bojo a socialização do risco, ou seja, soluções que permitam
que os danos sejam redistribuídos cole vamente.
1

Pós-Graduação Lato Sensu na UFRGS em Direito Público. Mestre na PUC/RS.
Juíza Federal Subs tuta do Tribunal Regional Federal 4ª
Região.
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1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL BASEADA NA
CULPA E EVOLUÇÃO PAR A O SISTEMA
SOLIDARISTA DA REPAR AÇÃO DO DANO
Nos sistemas jurídicos integrantes da
família romano-germânica (civil law), é possível
dis nguir dois modelos no tratamento da responsabilidade civil: o modelo liberal dos códigos
civis do século XIX (nos quais se pode incluir o
CC/1916) e o modelo solidário ou social (ou welfarista) dos códigos civis da segunda metade do
século XX (italiano, português, brasileiro etc) e
de diversos microssistemas legisla vos como o
consumerista.
A evolução de um sistema de responsabilidade civil baseado na culpa, adotado nos
códigos de modelo liberal, para um sistema obje vo, baseado no risco econômico, na socialização do prejuízo, próprio dos códigos de mode-
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lo social, revela uma opção do legislador por um
modelo jurídico completamente diverso do liberal, chamado de "Direito Social" (próprio do
Welfare State), que propõe um modelo socialmente funcionalizado de direito privado. Esta
"socialização" das normas jurídicas impõe novas
tarefas aos ins tutos jurídicos, bem como aos
operadores do Direito. 2
Na perspec va evolu va do sistema de
responsabilidade civil, tem-se que, no início do
Direito Romano a responsabilidade era obje va,
dissociada da noção de culpa, porquanto era
fundamentada na vingança privada. Assim, ainda que obje va, não considerava o risco da a vidade, e tal qual o sistema da culpa, era ni damente individualista. Posteriormente, surge o
período da composição voluntária, em que a
vingança é subs tuída pela composição a critério da ví ma, e por ﬁm a composição econômica
passa a ser obrigatória.
Neste sen do, os Códigos estabeleciam
determinado valor de acordo com a ofensa pracada, por exemplo, pela quebra de um osso,
pagava-se uma mina de prata: Código de Ur
Namnu, Código de Manu e Lei das XII Tábuas.
A origem do fator culpa como fundamento de reparação do dano é atribuída à Lei
Aquília.3 Porém, o casuísmo que marcou a legislação romana impediu o surgimento de um
princípio geral de responsabilidade. Apenas no
século XVII, com o jusnaturalismo, veio à tona o
princípio genérico da responsabilidade civil, que
depois serviu de base para o art. 1.383 do Códi-

2 TIMM, Luciano Bene . Os grandes modelos de responsabilidade civil no direito privado: da culpa ao risco. Doutrinas Essenciais de Direito do Trabalho e da Seguridade
Social | vol. 2 | p. 787 | Set / 2012 | DTR\2005\425.
3 JUNIOR, Otávio Luis Rodrigues. Responsabilidade civil no
Direito Romano. p. 13. In Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São
Paulo: Atlas, 2011. A Lex Auilia é um Plebiscito de data
incerta, aproximadamente 286 ou 287 a.C., elaborada a
pedido de um tribuno da plebe, de nome Aquilius, para
permi r o ressarcimento dos danos causados pelos patrícios aos plebeus.
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go Civil francês, marco legisla vo inspirador da
legislação de inúmeras outras nações. 4
As caracterís cas especíﬁcas da responsabilidade civil foram traçadas no Código
Civil Francês de 1804, o qual ins tuiu o princípio
da a picidade da responsabilidade civil, mediante cláusula geral de responsabilidade subje va,
com o abandono do critério de enumeração de
casos de composição obrigatória e consagrando
a culpa como fundamento à reparação do dano.
Neste sen do, o art. 1.382 do Código
Civil francês ins tui a cláusula geral de responsabilidade subje va nos seguintes termos: "Tout
fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui
um dommage, oblige celui par la faute duquel il
est arrivé, à le réparer". 5
Ainda, o art. 1383 do Código Civil francês ins tui a culpa como pressuposto da responsabilidade civil: “Chacun est responsible du
dommage qu’il a causé non seulement par son
fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence”.6

4 FACCHINI, Êugenio. Da Responsabilidade Civil no novo
Código. p. 180. In SARLET, Ingo Wolfgang . O novo Código
Civil e a Cons tuição. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2006.
5 “Todo e qualquer fato do homem, que causa um dano a
outrem, obriga o culpado a repará-lo” .
6 “Cada um é responsável pelo dano que provocou não
somente por sua culpa, mas ainda por sua negligência ou
por sua imprudência.” O Código Civil francês de 1804
possui 2302 ar gos, dos quais 1200 ar gos con nuam em
vigor com sua redação original. O mais curioso é que,
embora a França tenha posto em vigor mais de dez cons tuições ao longo dos dois úl mos séculos (sendo a Cons tuição de 1958, regente do funcionamento das ins tuições da Quinta República, a úl ma delas), sempre conservou o Código Civil de 1804, pelo que é um verdadeiro
monumento da cultura jurídica e polí ca do povo francês
e desfruta de grande pres gio internacional por tudo que
representa. O Código Napoleão contém três livros desiguais: I – Das pessoas (arts. 1o a 515); II – Dos bens e das
diversas modiﬁcações da propriedade (arts. 516 a 710); III
– Das diferentes formas por que se adquire a propriedade
(arts. 711 a 2281). No Título IV, do Livro III, que trata das
diferentes formas por que se adquire a propriedade, o
Capítulo II, contendo apenas cinco ar gos, trata da responsabilidade extracontratual ou delitual, com a epígrafe
“dos delitos e quase-delitos”, dis nção essa por nós abo-
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No Brasil, as Ordenações do Reino de
Portugal vigoraram mesmo após a Independência. O Código Civil de 1867 de Portugal, inspirado no modelo francês, não vigorou no Brasil,
porquanto já havíamos proclamado a Independência. Assim, as Ordenações do Reino vigoraram até o Código Civil de 1916, sendo que no
campo da responsabilidade civil, o Código Francês de 1804 foi suporte e modelo para o nosso
estatuto civil revogado.
Destarte, inspirados nos franceses,
adotamos a culpa como pressuposto da responsabilidade, acolhida no art. 159 do CC de 1916, o
qual previa que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência,
violasse direito, ou causasse prejuízo a outrem,
ﬁcava obrigado a reparar o dano. Assim, nesse
modelo, são requisitos do dever indenizatório
comprovar: 1) o ato lesivo (ou ato ilícito); 2) o
dano; 3) o nexo causal entre ambos; 4) a culpa.
Não obstante, a era do maquinismo,
notadamente no ﬁnal do século XIX e acentuada
no úl mo século, e o conseqüente agravamento dos riscos e a mul plicação dos acidentes,
decorrentes dos fenômenos da industrialização,
urbanização e massiﬁcação da sociedade, trouxe
consigo a ruptura do dogma do sistema da culpa.7 Diﬁculdades em comprovar a culpa na origem do dano, e o próprio causador do dano,
principalmente nos acidentes de trabalho, permi ram o desenvolvimento de mecanismos alterna vos, como a inversão do ônus da prova e
a exarcebação do dever de cuidado.
A noção de responsabilidade baseada
na culpa não mais sa sfez à dinâmica da realidade social, e passou a ser insuﬁciente a reparar
os danos causados em decorrência destas novas
a vidades, dada à impossibilidade de comprovar a imprudência, negligência, imperícia ou
dolo do autor do dano.
lida, passando a iden ﬁcar a an juridicidade e a reprovabilidade do comportamento nos “atos ilícitos”.
7 FACCHINI, Êugenio. Da Responsabilidade Civil no novo
Código. p. 177.. In SARLET, Ingo Wolfgang . O novo Código Civil e a Cons tuição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
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RAYMOND SALLEILLES e LOUIS JOSSERAND, grandes teóricos franceses do Direito
Social do início do século XX, foram os precursores de uma teoria da responsabilidade civil objeva, focada na perspec va de reparação do dano.
Não se ignora que alguns doutrinadores
defendem a primazia da doutrina germânica
acerca da teoria obje va, mas o certo é que
foram os franceses os divulgadores desta teoria,
devendo ao seu trabalho de sistema zação a
evolução da teoria.8
A propositura de critérios obje vos de
imputação de responsabilidade teve como marco principal a obra de Raymond Saleilles, em
1897: “Les accidentes de travail et la responsabilité civile: essai d’une théorie objec ve de la
responsabililé délictuelle” (Os acidentes de trabalho e a responsabilidade civil: ensaio de uma
teoria obje va da responsabilidade delitual). O
autor defendia subs tuir o princípio da imputabilidade por um princípio de simples causalidade, em que fosse prescindida a avaliação do
comportamento do causador do dano.9

Neste passo, em 1897, Louis Josserrand
publicou o texto ÉVOLUTIONS ET ACTUALITTÉS,
em que se refere ao século do automóvel, da
mecanização universal, e que a falta da segurança material acarreta o anseio à segurança
jurídica. Defendia a adoção do fator risco como
critério de responsabilização, com base na jurisprudência francesa que já aplicava a responsabilidade obje va por guarda da coisa. 10

8 Assim, tem-se que a legislação alemã realmente previu a
responsabilidade obje va antes do Código Civil francês, já
que o Código Civil prussiano de 1794 obrigava o proprietário pela reparação dos danos causados por seus animais
sob sua guarda mesmo que sem culpa, o mesmo no código civil austríaco de 1811.
9 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos ﬁltros da reparação à diluição
dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 19
10 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos ﬁltros da reparação à diluição dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 19
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A prioridade passa a ser a ví ma e não
mais a conduta do agente, pra camente impossível de ser comprovada para ﬁns de reparação
do dano.
Difundiram-se as teorias do risco. A teoria da responsabilidade obje va possui diferentes formas de fundamentação, a par r da
noção de que a a vidade causadora do dano
apresenta certo grau de risco ao indivíduo/sociedade, e por esta razão, será suﬁciente
a fundamentar a obrigação da reparação do
dano.
Neste sen do, de acordo com Sérgio
Cavalieri: “risco é perigo, é probabilidade de
dano, importando, isso, dizer que aquele que
exerce uma a vidade perigosa deve -lhe assumir
os riscos e reparar o dano dela recorrente. A
doutrina do risco poder ser, então, resumida:
todo prejuízo deve ser atribuído ao seu autor e
reparado por quem o causou, independentemente de ter ou não agido com culpa. Resolvese o problema na relação de causalidade, dispensável qualquer juízo de valor sobre a culpa
do responsável, que é aquele que materialmente causou o dano”. 11
A teoria do risco administra vo trata da
responsabilidade obje va civil do Estado nos
atos omissivos e comissivos. A responsabilidade
nasce pelo ato de ser Estado, de ser administração pública e assim criar riscos devido ao desempenho de suas atividades a toda a sociedade.12
A teoria do risco integral surge sob o
enfoque de que para a conﬁguração da responsabilidade civil, basta a existência de um dano. A
norma indica o responsável sem exigir um nexo
de causalidade entre ele e o dano. Não admite
excludentes de responsabilidade, dever de reparar mesmo diante do caso fortuito, força maior,
fato de terceiro ou culpa exclusiva da ví ma.
Esta teoria se aplica no caso de dano ambiental
11 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. p.55 5ª Ed. Malheiros Editores Ltda. São Paulo:
2005
12 TARTUCE, Flavio. Responsabilidade Civil Obje va e
risco: a teoria do risco concorrente. Rio de Janeiro: Florense, 2011. p. 137.
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e no caso do seguro obrigatório dos veículos
automotores.
Ainda sob este enfoque, há a teoria da
responsabilidade obje va agravada. Esta é a
denominação de Fernando Noronha, e surge
quando há obrigação de indenizar, independente de haver o nexo de causalidade adequada
entre a a vidade e o dano. Exemplos prá cos
desta teoria seriam a responsabilidade do estabelecimento prisional pela incolumidade do prisioneiro, em caso de suicídio ou homicídio por
outros detentos, do hospital pelo paciente, do
banco pelo cliente, ainda que não corren sta,
transportador pelo passageiro, ainda que não
compre passagem.13
A teoria do risco excepcional trata do
risco de a vidades que apresentem risco exacerbado, como ocorre com a exploração de
energia nuclear (Lei 6.453/77). As excludentes
são especíﬁcas, limitando-se às situações de
conﬂito armado, guerra civil, hos lidades, insurreição ou fato excepcional da natureza (art. 8.º).
A teoria do risco-proveito tem por fundamento a máxima de que aquele que aufere
algum bene cio com a existência do risco, possui o dever de reparar. Também chamada de
risco bene cio, esta teoria do risco não se jus ﬁca se não há proveito para o agente causador
do dano, mo vo de crí ca, porquanto di cil
para a ví ma comprovar o proveito. A teoria do
risco proﬁssional sustenta igualmente este proveito, mas rela vamente a uma a vidade empresarial especíﬁca.
A teoria do risco criado, mais ampla e
mais benéﬁca para a ví ma, considera que toda
a vidade que exponha outrem a risco torna
aquele que a realiza responsável, mesmo nos
13 TARTUCE, Flavio. Responsabilidade Civil Obje va e
risco: a teoria do risco concorrente. Rio de Janeiro: Florense, 2011. p. 174. O autor explica que o direito italiano
diferencia a responsabilidade obje va da agravada, porquanto a agravada admite a excludente do caso fortuito,
de modo que esta relacionada a hipóteses em que a a vidade ou a coisa criam um perigo que poderia ser afastado
com a adoção das cautelas adequadas. Vide Fernando
Noronha. Direito das Obrigações. v.1. São Paulo: Saraiva,
2003. p. 485-489.
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casos em que não haja a vidade empresarial ou
a vidade lucra va propriamente dita.
Há ainda a idéia de responsabilidade
obje va desvinculada do fator risco, a par r de
um dever de garan a, a qual explica a responsabilidade obje va quando o autor direto do
dano não for possuidor de bens ou de renda.14 É
a relação que há, por exemplo, entre pais e ﬁlhos, curadores e curatelados, tutores e tutelados e assim por diante.
O enfoque da responsabilidade civil sofre diversas alterações ao longo dos úl mos
séculos, sendo que durante o século XIX, a culpa
era a viga mestra da responsabilização que possuía como fundamento a pessoa causadora do
prejuízo e a conseqüente atribuição de responsabilidade pelo evento. Numa segunda fase,
tem-se que o foco da responsabilidade passa a
ser a reparação do dano, neste período, despontam as concepções do risco criado e riscoproveito, de modo que a descoberta do responsável pelo dano ainda é fundamental para a ﬁxação da responsabilização. Em um terceiro
momento, ainda convivem elementos das fases
anteriores, mas não mais são suﬁcientes para a
concre zação da Jus ça, mormente nos casos
de danos de massa (centenas de ví mas e prejuízos de grande monta).
Atualmente o foco é a reparação do
dano, a indenização das ví mas, ainda que para
isso tenhamos que socializar o prejuízo, mediante mecanismos como a securi zação, seja esta
obrigatória ou contratual. É o modelo de responsabilidade cole va fundada na solidariedade.15

14 FACCHINI, Eugênio. Da Responsabilidade Civil no novo
Código. p. 181.. In SARLET, Ingo Wolfgang . O novo Código Civil e a Cons tuição. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.
15 FACCHINI, Êugenio. Da Responsabilidade Civil no novo
Código. p. 181-182.In SARLET, Ingo Wolfgang . O novo
Código Civil e a Cons tuição. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2006. De acordo com o autor, alguns doutrinadores, como Jean Guyenot e René Sava er, defendem
quea tendência é a socialização da responsabilidade e dos
riscos individuais, que garantam à ví ma uma certeza da
indenização. Neste sistema, o Estado absorverá todos os
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Denota-se que a criação ou a majoração do risco, como noção jurídica empregada
por cláusulas gerais de responsabilização con nua a ter eﬁciência, no entanto, não é mais fundamento exclusivo, na medida em que outras
hipóteses de incidência da responsabilidade
obje va em que não se pode invocar o risco
como fator de vinculação entre o dever de indenizar e o agente. Nestes casos, percebe-se a
verdadeira essência da responsabilidade obje va na contemporaneidade, que é a de uma responsabilidade independente de culpa ou qualquer outro fator subje vo, marcada pela necessidade de garan r a reparação dos danos que
não devem ser exclusivamente suportados pela
ví ma, mas solidarizados.16
Este modelo transcende o indivíduo e
socializa as perdas. Assim, não haveria uma única pessoa a indenizar o dano, mas toda a sociedade, ou um setor dela, passa a ter responsabilidade em ressarcir o prejuízo. 17

2
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO

NO

A responsabilidade obje va ingressou
no ordenamento jurídico brasileiro por meio de
legislação especial anterior ao Código Civil de
1916, a exemplo da Lei das Estradas de Ferro
(Decreto 2.681/12), do Decreto 24.687/34 (Lei
de Acidentes do Trabalho) que ﬁxou a responsabilidade obje va do empregador pelo dano
causado ao trabalhador, de que resultasse morte ou ferimento (esse encargo foi agravado pelo
Dec.-lei 7.036/44, que conﬁrmou a responsabilidade mesmo no caso de culpa da ví ma) e da
Lei 6457/77 rela va às a vidades nucleares.

riscos e distribuirá por todo o corpo social, através de um
imposto.
16 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos ﬁltros da reparação à diluição dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 29-30.
17 Facchini, no ar go Da Responsabilidade Civil no novo
Código, traz que no direito comparado este modelo já foi
implantado de forma ousada, como na Suécia e Nova
Zelândia, onde tais programas são man dos por fundos
ins tuídos por um a imposição tributária generalizada. p.
182
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A Cons tuição Federal de 1988 prevê
hipóteses especiﬁcas de responsabilidade objeva, quando se refere ao seguro em acidentes
de trabalho (art. 7º , inc. XXVIII), aos danos nucleares (art. 21, inc. XXIII, alínea c), às pessoas
jurídicas de direito público e privado prestadoras de serviço público (art. 37, § 6°:), aos danos
ambientais (art. 225, § 3°).18 Percebe-se que o
cons tuinte elegeu uma nova tábua axiológica
para a responsabilização obje va, que enfa za a
solidariedade social como fundamento à responsabilização obje va.

O Código Civil de 1916 foi inspirado no
Código Civil francês de 1804, ao menos no que
tange à responsabilidade civil. Assim, o Código
Civil dispunha no art. 159 que aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violasse direito, ou causasse prejuízo
a outrem, ﬁcava obrigado a reparar o dano. Havia, portanto, a previsão da cláusula geral da
responsabilidade subje va, mas era admi da a
responsabilidade obje va, ao menos no art.
1529, na hipótese de queda ou lançamento de
objetos de edi cios.

Nesta linha, O Código de Defesa do
Consumidor (Lei 8.078/90) também prevê a
responsabilidade obje vado fabricante, do produtor, do construtor, nacional ou estrangeiro, e
do importador pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes
de projeto, fabricação, construção, montagem,
fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por
informações insuﬁcientes ou inadequadas sobre
sua u lização e riscos (art.12).19

O Código Civil de 2002 igualmente prevê cláusula geral da responsabilidade subje va,
ao estabelecer a culpa como requisito para a
responsabilização civil, no art. 186: "Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete
ato ilícito".

18 Ainda no que tange à responsabilidade por danos ambientais, a legislação expressa também é enfá ca ao prever a teoria da responsabilidade obje va integral. Assim
ocorre nas disposições da Lei 6.938/1981, no art. 14, § 1.°:
Sem prejuízo das penalidades deﬁnidas pela legislação
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das
medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)§ 1º - Sem
obstar a aplicação das penalidades previstas neste ar go,
é o poluidor obrigado, independentemente da existência
de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao
meio ambiente e a terceiros, afetados por sua a vidade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legi midade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
19 Ainda, o art. 14 do CDC prevê: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos rela vos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuﬁcientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. no que tange à responsabilidade subsidiária
do comerciante dispõe: “São aqueles casos contemplados
nos incs. I a III, do art. 13, em que: 1) o fabricante, construtor, o produtor ou o importador não puderem ser idenﬁcados (inc. I); 2) o produto for fornecido sem iden ﬁcação clara do seu fabricante, produtor, construtor o u importador (inc. II) e 3) não forem adequadamente conservados produtos perecíveis (inc. III).
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De outra banda, também prevê cláusula geral de responsabilidade obje va por a vidades de risco no art. 927, parágrafo único, ao
estabelecer a obrigação de indenizar, independentemente de culpa, quando a a vidade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar riscos para outrem.20
O legislador inspirou-se no art. 2050 do
Código Civil da Itália de 1942, segundo o qual:
“Qualquer um que causa dano a outros no desenvolvimento de uma a vidade perigosa, por
sua natureza ou pela natureza dos meios empregados, é obrigado ao ressarcimento se não
provar haver adotado todas as medidas idôneas
para evitar o dano”. O disposi vo em questão
inverte o ônus da prova no caso de a vidade
perigosa e ins tui um parâmetro de comportamento mais elevado que o do homem médio, ao

20 “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar
dano a outrem, ﬁca obrigado a repará-lo. Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente
de culpa, nos casos especiﬁcados em lei, ou quando a
a vidade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

SUMÁRIO

33

ARTIGOS

exigir prova de todas as medidas idôneas para
evitar o dano.21
A redação original do projeto do Código
Civil previa a vidades "grande risco para os direitos de outrem", enquanto as legislações italiana e portuguesa, ao tratarem do assunto, tratam apenas de "a vidade perigosa".
Não obstante, o legislador excluiu a expressão "grande risco", que estava no projeto,
sinalizando que qualquer a vidade, normalmente desenvolvida, que, por sua natureza, implicar
risco aos direitos de outrem, obrigará o autor a
reparar o dano, independentemente do grau de
periculosidade e independente da a vidade de
risco se organizar ou não sob a forma empresarial, ou ainda, independente de ter ou não rever do em proveito de qualquer espécie para o
responsável pelo dano. 22
De acordo com Facchini, referindo-se à
jurisprudência italiana, a lição do direito comparado é que compete ao juiz iden ﬁcar a periculosidade da a vidade mediante análise tópica.
Não se trata de “decisionismo” judicial, em que
cada juiz possa desenvolver um critério próprio:
”O magistrado deve ser sensível às noções correntes na comunidade, sobre o que se entende
por periculosidade, bem como deve estar atento
a entendimentos jurisprudenciais consolidados
21 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos ﬁltros da reparação à diluição dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 21-22.
Outros códigos civis também adotam esta cláusula geral
como o faz o mexicano ao impor ao agente responsabilidade pela u lização de “mecanismos, instrumentos, aparelhos ou substâncias perigosas por si mesmas, pela velocidade que desenvolvem, por sua natureza explosiva ou
inﬂamável, pela energia de corrente elétrica que conduzem ou outras causas análogas”, mesmo “que não obre
ilicitamente”, admi ndo apenas a demonstração de que o
prejuízo foi causado por culpa da ví ma (art. 1.013). O
Código Civil de Portugal de 1966, no art. 493, também
assim o prevê.
22 Neste sen do, o Enunciado 38, aprovado na III Jornada
de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Jus ça Federal, assim estabelece: "a responsabilidade fundada no
risco da a vidade, como prevista na segunda parte do
parágrafo único do art. 927 do CC, conﬁgura-se quando a
a vidade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
causar a pessoa determinada um ônus maior do que aos
demais membros da cole vidade."
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ou tendenciais.” Conclui aﬁrmando que o juiz
pode se inspirar na legislação trabalhista e previdenciária no que tange a determinadas a vidades classiﬁcadas como perigosas para efeitos
de percepção do adicional de periculosidade.23
O Código Civil traz outra cláusula geral
de responsabilidade obje va nos casos de abuso
do direito, ao prever no art. 187: “Também comete ato ilícito o tular de um direito que ao
exercê-lo excede manifestamente os limites
impostos pelo seu ﬁm econômico ou social, pela
boa-fé ou pelos bons costumes.” Não exige a
intenção de prejudicar, contenta -se com o excesso obje vamente iden ﬁcável.
Denota-se que o legislador par u da
premissa de que os direitos subje vos não são
concedidos aos indivíduos em uma perspec va
meramente individual, pois possuem uma des nação econômica e social, já que o exercício
destes direitos repercute na esfera jurídica de
outras pessoas, mo vo pelo qual, quando o tular de um destes direito o exerce de forma abusiva, desviando-se destes parâmetros de convivência social, vindo a causar dano a outrem,
será obrigado a repará-lo, independente de haver agido com culpa.
Por ﬁm, outra cláusula geral prevista no
Código Civil está no art. 931, a qual trata da responsabilidade civil obje va do empresário pelo
fato do produto. Este ar go abrange situações
mais amplas que as previstas no art. 12 do CDC,
porquanto o CDC menciona “produtos com defeito”, e o CC responsabiliza os empresários “pelos danos causados pelos produtos postos em
circulação”. Ampliou o conceito de fato do produto e como não há referência à época em que
o produto foi colocado em circulação, contempla também os riscos do desenvolvimento.24

23 FACCHINI, Êugenio. Da Responsabilidade Civil no novo
Código. p. 187. .In SARLET, Ingo Wolfgang . O novo Código
Civil e a Cons tuição. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2006.
24 Art. 931. Ressalvados outros casos previstos em lei
especial, os empresários individuais e as empresas respondem independentemente de culpa pelos danos causados pelos produtos postos em circulação. Neste sentido, enunciados 42 e 43 do CJF, respec vamente: “Art.

SUMÁRIO

34

ARTIGOS

O Código Civil prevê outras hipóteses
de responsabilidade obje va: art. 928 (responsabilidade equita va e subsidiária dos incapazes), ar gos 932 e 933: (responsabilidade dos
pais em relação aos ﬁlhos; do tutor e curador
em relação aos pupilos e curatelados; do empregador ou comitente quanto aos empregados
e prepostos25; dos donos de hotéis pelos hóspedes; e dos que gratuitamente houverem par cipado nos produtos de crime), art. 936 (pelo fato
dos animais dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por ele causado, se não provar culpa
da ví ma ou força maior), ar gos 937 e 938
(responsabilidade civil pelo fato das coisas), argos 441 a 446 (responsabilidade por vício redibitório), ar gos 447 a 457 (responsabilidade
obje va por evicção), ar gos 734 e 735 (responsabilidade do transportador de pessoas é obje va), ar gos 884 a 886 (hipóteses de enriquecimento sem causa) e ar gos 939 e 940 (concernentes ao credor que demanda o devedor antes
de vencida a dívida, bem como ao que o faz por
dívida já paga).

3. DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO
COMPARADO
3.1 DIREITO ALEMÃO

O Código Civil Alemão é de 1896, no
original Bürgerliches Gesetzbuch ou simplesmente BGB. Possui cinco livros: I – Parte Geral; II
– Obrigações e Contratos; III – Coisas; IV – Família; V – Sucessões. No livro II há um capítulo que
trata “Dos atos ilícitos” (Unerlaubte Handlun-

931: O art. 931 amplia o conceito de fato do produto
existente no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor,
imputando responsabilidade civil à empresa e aos empresários individuais vinculados à circulação dos produtos e
Art. 931: A responsabilidade civil pelo fato do produto,
prevista no art. 931 do novo Código Civil, também inclui
os riscos do desenvolvimento”.
25 Na vigência do Código Civil de 1916, dispunha a Súmula 341 do STF: "É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto." Inicialmente tal presunção foi da como rela va, mas passou,
com o tempo, a ser considerada absoluta.

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.2, N.1, JAN./JUN. 2019

ANA PAULA MARTINI TREMARIN WEDY

gen) que elenca os os princípios gerais da responsabilidade civil, distribuídos em 30 ar gos. 26
O direito germânico está perﬁlado ao
sistema romano-germânico, assim, a disciplina
legal referente à responsabilidade civil está sistema camente prevista em estatutos legais, no
BGB ou na legislação esparsa.
A principal diferença entre o BGB e o
Código Civil Francês de 1804 é que o alemão
não apresenta a cláusula geral de responsabilidade por ato ilícito, de forma que os legisladores optaram por um modelo casuís co, em que
os direitos passíveis de indenização estão enumerados na lei.
O BGB adotou a responsabilidade subje va como regra, exige culpa como requisito
para a responsabilidade e limitação da possibilidade de ressarcimento de danos àqueles interesses legalmente protegidos. Assim, para que
haja a obrigada à reparação a lesão deve ser
contra um bem jurídico determinado, chamados
pela doutrina de “bens jurídicos absolutos” (absolute Rechtsgüter).27
Neste passo, os bens protegidos no §
823, I, do BGB são a propriedade, a integridade
sica, a liberdade pessoal e demais bens jurídicos (sons ge Rechte). A interpretação jurisprudencial que se dá ao conceito indeterminado
dos “demais bens jurídicos” é restrita, de forma
que serão consideradas lesões a direitos da personalidade. Outrossim, considerando que não
26 AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade civil: a culpa, o
risco e o medo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 140-141 Neste
aspecto, o Código Civil revogado e o atual adotam a classiﬁcação germânica da divisão de matérias. A opinião majoritária na doutrina compara sta é a de a inﬂuência alemã
no Código Civil Brasileiro estaria restrita ao siste ma à
sistemá ca adotada, e não abrangeria o conteúdo. O
sistema escolhido pelo legislador brasileiro, com uma
parte geral e uma parte especial, teria, então, sua origem
na ciência jurídica alemã da época.
27 SCHMIDT, Jan Peter. Responsabilidade Civil no D ireito
Alemão e Método Funcional no Direito comparado. p.
733. In JUNIOR, Luis Rodrigues; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vidal da. Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo:
Atlas, 2011.
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está abrangido o patrimônio, como bem jurídico
tutelado, no regime de responsabilidade extracontratual não se indenizam danos de caráter
exclusivamente patrimonial.28
No que se refere à responsabilização
por atos de terceiro, o § 831, I, do BGB exige a
comprovação da culpa in vigilando ou da culpa
in eligendo, de forma que o empregador não
responde de forma automá ca perante a ví ma.
Para suprir estes déﬁcits da responsabilidade
extracontratual e garan r a tutela efe va dos
bens jurídicos, houve signiﬁca va evolução na
área do direito dos contratos na Alemanha,
marcada pela necessidade e encontrar “maquinismos contratuais” para fazer valer esta proteção.
O BGB trata da responsabilidade obje va apenas quando se refere ao detentor de
animais, no § 833.29 Todavia, a responsabilidade
obje va já era prevista na legislação esparsa
28 SCHMIDT, Jan Peter. R esponsabilidade Civil no Direito
Alemão e Método Funcional no Direito comparado. p.
733. In JUNIOR, Luis Rodrigues; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vidal da. Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo:
Atlas, 2011. O autor cita dois casos da jurisprudência
alemã para ilustrar o signiﬁcado de dano à propriedade e
dano ao patrimônio. No primeiro caso durante obras de
construção em uma rua um cabo elétrico foi daniﬁcado e
uma fabrica conﬁnante ﬁcou sem energia elétrica por
várias horas, e por isso experimentou prejuízos econômicos. A questão versava sobre a responsabilidade do construtor a indenizar a fábrica por lucros cessantes, e a jurisprudência foi contraria à pretensão, sob o fundamento de
que não houve violação a um dos bens tutelados no §
823, I, do BGB, pois o prejuízo era exclusivamente patrimonial. No segundo caso, em razão de dano a cabo elétrico um armazém frigoríﬁco deixou de funcionar e estragaram as mercadorias nele armazenadas. Neste caso, o
proprietário obteve direito à indenização, pois houve
violação a bem jurídico tutelado, a propriedade.
29 AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade civil: a culpa, o
risco e o medo. São Paulo: Atlas, 2011. p.146. A responsabilidade é obje va quando o dano ocorrer em decorrência
da natureza do animal e não apenas por haver um animal
envolvido na ocorrência do dano.O autor ilustra o disposivo com a jurisprudência alemã: no primeiro, o dono de
um cachorro é condenado a indenizar a ví ma da mordida
do cão, no segundo, a ví ma, um ciclista, é ferida ao colidir à noite com o cadáver de um cão, situação em que o
dono do cão somente será condenado a indenizar caso
seja provada a sua culpa no evento.
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desde o direito germânico, em 1838 a Prússia
regulamentou a responsabilidade das ferrovias.
A responsabilidade obje va no direito
tedesco tem dois traços marcantes: o entendimento de que deve ser excepcional e mo vado
por uma perspec va social e a concepção de
que deve ser restrita às hipóteses posi vadas,
como o BGB assim o faz também na responsabilidade subje va.30
Neste rumo, a responsabilidade obje va é posi vada por leis esparsas, a exemplo das
seguintes legislações: Ato de tráfego aéreo de
1922, Ato de tráfego em estradas de 1952, Ato
federal de caça de 1952, Ato da responsabilidade obje va (estradas de ferro) de 1978, Ato da
responsabilidade obje va (operação de energia
e acidentes causados por eletricidade, gás, vapor, ou outro líquido u lizado, Ato federal de
mineração de 1980, Ato de energia nuclear de
1985, Ato de recursos hídricos de 1986, Proteção ao consumidor de 1989, Ato sobre a engenharia gené ca de 1990, Ato da responsabilidade ambiental de 1990 e Ato dos produtos farmacêu cos de 1976 (revisado em 1994).
Assim, no direito alemão a regra é a
subsunção da responsabilidade obje va à lei,
sendo quase nulo o espaço para jurisprudência
alargar hipóteses de incidência. a cri ca que se
faz a este modelo é que devido à inoperância da
lei para acompanhar as inovações tecnológicas e
assim os novos riscos que surgem no co diano
da vida moderna, a legislação acaba por tutelar
tardiamente os bens jurídicos lesados.
Denota-se que os avanços na legislação
da responsabilidade obje va são posteriores a
ocorrência de tragédias, de forma que não são
decorrentes do avanço da tecnologia, ou das
demandas judiciais em grande volume ou das
diﬁculdades das ví mas comprovarem o dano
ou sua autoria.
Assim precede a história do ato de responsabilidade ambiental, que foi editado após
um desastre ambiental ocorrido em 1986, em
30 AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade civil: a culpa, o
risco e o medo. São Paulo: Atlas, 2011. p.143.
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que a água u lizada para apagar incêndio em
indústria química na Suíça desaguou no rio Reno
substâncias altamente tóxicas, causando desastre ambiental na Suíça e Holanda. Diante do
desastre ecológico, o governo alemão manifestou-se no sen do de que deveria ser criada lei
aplicando a responsabilidade obje va em tais
situações, pelo que foi editado o ato de responsabilidade ambiental.31

meio da iden ﬁcação da faute e da densiﬁcação
dos requisitos especíﬁcos para a indenização. 33

Apesar do caráter excepcional da responsabilidade obje va a previsão na legislação
extra código acaba por criar sistema paralelo ao
BGB, o que diﬁculta a harmonização do sistema,
e assume feição de confronto entre o individualismo, caracterís co do BGB ao exigir o elemento culpa, e o socialismo, inspirador da responsabilidade obje va.

A primeira decisão da Cour de Cassaon (Corte de Cassação) é de 16/06/1886 e restou conhecida como Caso Arrêt Teﬀaine. A Corte considerou o proprietário de uma máquina a
vapor responsável pela morte do trabalhador
decorrente da explosão de máquina a vapor,
ocorrida em razão de defeito em seu maquinismo. O fundamento foi o de que o proprietário
da máquina era o seu guardião, não obstante os
argumentos de que não conhecia e de que nem
poderia conhecer o defeito que mo vou a explosão. Esta decisão foi o início, pela via jurisprudencial, da ins tuição do risco social como
fundamento à responsabilização obje va.

3.2 DIREITO FRANCÊS

O Código Civil francês de 1804 inovou
com a cláusula geral de responsabilidade por
culpa (ar gos 1382 e 1383), rompendo com o
modelo estabelecido no direito romano de responsabilidade ﬁxada em hipóteses preestabelecidas de ações, man do no âmbito da Common
Law.32

A construção da responsabilidade objeva pela jurisprudência a par r da releitura do
ar go 1384 do Código Civil, que trata da responsabilidade pelo fato das coisas, é exemplo da
contribuição da jurisprudência para o direito
Francês.34

Nesta evolução, em 1914, a Cour de
Cassa on estabelece a força maior, culpa da
ví ma e ato de terceiro como únicas excludentes da responsabilidade do art. 1384 do Código
Civil.

O Código de Napoleão é principiológico
ou conceitualista, pois foi alicerçado sobre o
princípio ou o conceito de faute, mas associada
à culpa em seu sen do moral. No entanto, o
código não deﬁne o que é a faute, nem condiciona à responsabilidade civil à violação de direitos subje vos ou de interesse jurídicos tutelados, tal qual ocorre no direito tedesco. No modelo francês, compete à jurisprudência construir
os pressupostos da responsabilidade civil, por

Neste rumo, a par r de uma decisão
paradigmá ca da Corte, em 1930, resta ﬁxado o
princípio geral da responsabilidade pelo fato da
coisa. Trata-se do caso Jand’heur v. Lés Galéries
belfortaises: uma senhora foi atropelada ao
atravessar a rua por um furgão que entregava
mercadorias para a ré. A ré foi condenada a indenizar por ser a guardiã do veículo. A Corte
para afastar a idéia de que se trata de culpa pre-

31 AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade civil: a culpa, o
risco e o medo. São Paulo: Atlas, 2011. p. 150. Também o
Ato de Tráfego Aéreo foi editado à luz do desastre com o
dirigível Zeppelin em 1908, e o Ato dos Produtos Farmacêu cos, o qual decorreu do incidente com o medicamento Contergan (talidomida).
32 A cláusula geral foi adota por países de culturas diferentes, a exemplo das codiﬁcações italianas de 1865 e
1942, Código Suíço de 1911, Código grego de 1940, Código português de 1966 e nos Códigos brasileiros de 1916 e
2002.

33 SCHMIDT, Jan Peter. Responsabilidade Civil no Direito
Alemão e Método Funcional no Direito comparado. p.
750. In JUNIOR, Luis Rodrigues; MAMEDE, Gladston; ROCHA, Maria Vidal da. Responsabilidade civil contemporânea: em homenagem a Silvio de Salvo Venosa. São Paulo:
Atlas, 2011.
34 No original: Ar cle 1384 On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait,
mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous
sa garde”.
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sumida, desde 1950, u liza a expressão responsabilidade de pleno direito (responsabilité de
plein droit), afastando a perspec va da culpa. 35
A jurisprudência também construiu a
responsabilidade obje va na matéria denominada pelos franceses de problemas de vizinhança (troubles du voisinage). a questão era tratada
no âmbito da responsabilidade subje va, nos
termos do art. 1.382 do code, no entanto, com
os anos adveio o entendimento de que a ninguém é permi do desenvolver em sua propriedade uma a vidade que traga incomodo anormal para seus vizinhos.
Ainda, no intuito de atender as Dire vas da União Européia de 1985, em 1998, foram
acrescentados ao art. 1386 dezoito parágrafos,
referentes à responsabilidade obje va por produtos defeituosos.36
No que se refere à socialização dos riscos, a França possui um Fundo de Seguros Obrigatórios, des nado a indenizar às ví mas de
catástrofes tecnológicas. Após a explosão da
usina de Grande Paroisse (AZF) em setembro de
2001, na cidade de Toulose, que custou milhares
de vidas e milhões de euros. Foi o pior acidente
industrial já ocorrido e mo vou a edição da lei
2003-699, de 2003, lei de prevenção de risco
tecnológicos. Devido a esta lei, sociedades empresárias de seguro têm o dever de indenizar os
danos e há previsão de um fundo de seguros.
Assim, a reparação do dano ocorre por securi zação, afastando-se dos instrumentos tradicionais de responsabilização.
Por ﬁm, insta sinalar que tramita no Legisla vo francês projeto de reforma do Código
35 AGUIAR, Roger Silva. Responsabilidade civil: a culpa, o
risco e o medo. São Paulo: Atlas, 2011. p.182
36 Ainda, legislação esparsa prevendo a responsabilidade
obje va: 1810 exploração do minério, 1917 estabelecimentos perigosos, incômodos ou insalubres, 1921 estabelecimentos que trabalham para a Defesa Nacional por
danos causados a terceiros, 1924 Código de Aviação Civil,
1941 operadores de teleféricos, 1968 usinas nucleares,
1978 vícios em construções de prédios, 1985 veículos
automotores (tráfego), 1988 experimentos médicos em
humanos, 1993 transfusão de sangue.
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Civil, apresentado ao Ministro da Jus ça em
2005, conhecido por Avant-projet Catalã, em
homenagem ao presidente da comissão, professor Pierre Catala. Este projeto pretende modernizar o code de 1804, para que haja possibilidade de ser uma referência em eventual futura
uniﬁcação da legislação privada no âmbito da
Comunidade Européia.
No projeto, há previsão de aditar ao
código ar go prevendo responsabilidade obje va pela prá ca da a vidade “anormalmente
perigosa”, mesmo lícita, sendo esta a a vidade
que cria um risco de danos graves podendo afetar um grande número de pessoas simultaneamente. Neste caso, a única excludente admissível será a culpa da ví ma, não admi rá fato de
terceiro e caso fortuito como excludentes.

4 JURISPRUDÊNCIA NO STJ

No intuito de demonstrar como a jurisprudência do Superior Tribunal de Jus ça vem
reconhecendo as hipóteses de incidência da
responsabilidade obje va no ordenamento jurídico brasileiro, serão trazidas à tona alguns julgamentos paradigmá cos sobre o tema.
Assim que o primeiro julgamento que
se destaca é referente ao acidente radioa vo
ocorrido em Goiânia em 1987, conhecido como
caso Césio 137. Neste julgamento, o STJ manteve acórdão do TRF da 1ª Região. O Estado foi
condenado com base na responsabilidade objeva a indenizar as ví mas do acidente. No entanto, os par culares, proprietários do Ins tuto
Goiano de Radiologia – IGR, e o sico responsável pela Bomba de Césio 137, foram condenados
em razão da negligência e imprudência, respondendo, solidariamente, pelos danos pessoais
causados aos autores.
Nada obstante, defende-se que a todos
os réus poder-se-ia ter imputado a responsabilidade civil obje va com base na Lei nº 6.453/77
(Lei de Acidentes Nucleares), com base na teoria
do risco excepcional, a qual prevê que a responsabilidade por dano nuclear é a obje va, admindo apenas a exclusão nos casos conﬂito ar-
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mado, guerra civil, hos lidades, insurreição ou
fato excepcional da natureza. 37
De outra banda, a jurisprudência é bastante evoluída em relação à responsabilidade
das ins tuições ﬁnanceiras, o que pode ser visualizado na Súmula 479 do STJ: “Conforme entendimento sufragado por esta Corte em recursos especiais representa vos de controvérsia,
subme dos ao rito do art. 543-C do CPC, as instuições ﬁnanceiras respondem obje vamente
pelos danos causados por fraudes ou delitos
pra cados por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp
1.199.782/PR e REsp 1.197.929/PR)”.
A Súmula 479 do STJ por sua vez dispõe: "As ins tuições ﬁnanceiras respondem
obje vamente pelos danos gerados por fortuito
interno rela vo a fraudes e delitos pra cados
por terceiros no âmbito de operações bancárias".
No que se refere ao caso fortuito interno do externo, é válida a conceituação de Sérgio
Cavalieri:
“Cremos que a dis nção entre fortuito interno e externo é totalmente per nente no
que respeita aos acidentes de consumo. O
fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no
momento da fabricação do produto ou da
realização do serviço, não exclui a respon37 Neste sen do, o STJ ao julgar o RECURSO ESPECIAL No
1.180.888 – GO (2010/0030720-3), manteve julgamento
do TRF no tange à responsabilidade obje va da União e
Estados pelo acidente radioa vo ocorrido em Goiânia em
1987, Bomba de Césio 137. No entanto, o acórdão do TRF
da 1ª Região (AC 38194 GO 2003.01.00.038194-4) condenou as pessoas sicas com base na subje va: “Os Réus ...
proprietários do Ins tuto Goiano de Radiologia – IGR,
que, juntamente com o sico responsável pela Bomba de
Césio 137, ao abandonarem o equipamento na an ga
sede da referida clínica, bem como Fulano ao mandar
“demolir” o prédio para re rar o material de construção
nele empregado e do qual se julgava dono, devem ser
considerados responsáveis pelo maior acidente radiológico do mundo, ocorrido na cidade de Goiânia/GO, em
setembro de 1987, em razão da negligência e imprudência, respondendo, solidariamente, pelos danos pessoais
causados aos Autores.
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sabilidade do fornecedor porque faz parte
de sua a vidade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se a noção geral de defeito de concepção do produto ou
de formulação do serviço. Vale dizer, se o
defeito ocorreu antes da introdução do
produto no mercado de consumo ou durante a prestação do serviço, não importa saber o mo vo que determinou o defeito; o
fornecedor é sempre responsável pela suas
consequências, ainda que decorrente de fato imprevisível e inevitável. O mesmo já não
ocorre com o fortuito externo, assim entendido aquele fato que não guarda nenhuma
relação com a a vidade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra, ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação.
Em caso tal, nem se pode falar em defeito
do produto ou do serviço, o que, a rigor, já
estaria abrangido pela primeira excludente
examinada - inexistência de defeito (art. 14,
§ 3.º, I)”. 38

Por ﬁm, merece destaque a jurisprudência do STJ sobre a construção da teoria do
risco integral nos casos de dano ambiental, ao
estabelecer que o nexo de causalidade é o fator
aglu nante que permite que o risco se integre
na unidade do ato, não admi ndo excludentes
de responsabilidade civil para afastar a obrigação de indenizar. Segundo o STJ, aquele que
explora a a vidade econômica coloca-se na posição de garan dor da preservação ambiental, e
os danos que digam respeito à a vidade estarão
sempre vinculados a ela, por isso descabe a
invocação, pelo responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil. 39
38 Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de direito do consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 256 -257.
39 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALOR DA
CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. SÚMULA N. 7/STJ.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PETROBRÁS. ROMPIMENTO DO POLIDUTO "OLAPA" E
VAZAMENTO DE óLEO COMBUSTÍVEL. DANO AMBIENTAL.
TEORIA DO RISCO INTEGRAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. TERMO INICIAL.
JUROS MORATóRIOS. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa por entender comprovada a ocorrência e a extensão do dano ambiental, bem como a legi midade do autor da ação. Alterar esse entendimento de-
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CONCLUSÃO

Os textos cons tucionais e a codiﬁcação civil do século XX trazem lógica da jus ça
social distribu va, da dignidade da pessoa humana, em que não mais se aceita que os danos
pessoais sejam ignorados, ou individualmente
suportados sob a falsa jus ﬁca va de que necessários ao crescimento social, econômico e
tecnológico de uma civilização. Nesta lógica solidarista, os prejuízos são transferidos, sempre
que possível, à comunidade, subordinando-se o
conceito de responsabilidade à efe va reparação dos danos (injustos) sofridos pela ví ma,
independentemente da iden ﬁcação de um
culpado, ressaltando-se a relação de solidariedade entre a cole vidade (na qual se inclui o
autor do dano) e a ví ma.40
A responsabilidade civil contemporânea
tem por escopo indenizar a ví ma, tem por contorno a ampliação da esfera de proteção dos
interesses e a solidarização da reparação dos
danos. O desenvolvimento dos seguros de responsabilidade civil adveio do propósito de deses mular as condutas culposas e assegurar a
reparação integral à ví ma, o que não rara vezes
é inviável, ante o grande número de pessoas
mandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula n.
7/STJ. 2. O exame da pretensão recursal no tocante à
diminuição do valor da condenação a tulo de danos
materiais exigiria o reexame da extensão do prejuízo
sofrido pelo recorrido, o que é inviável em recurso especial, ante o óbice da mesma súmula. 3. Aplica-se perfeitamente à espécie a tese contemplada no julgamento do
REsp n. 1.114.398/PR (Relator Ministro SIDNEI BENETI,
julgado em 8/2/2012, DJe 16/2/2012), sob o rito do art.
543-C do CPC, no tocante à teoria do risco integral e da
responsabilidade obje va ínsita ao dano ambiental (arts.
225, § 3º, da CF e 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981). É irrelevante, portanto, o ques onamento sobre a diferença
entre as excludentes de responsabilidade civil suscitadas
na defesa de cada caso. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 273058 / PR
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2012/0268197-9, DJe 17/04/2013)
40 TIMM, Luciano Bene . Os grandes modelos de responsabilidade civil no direito privado: da culpa ao risco.
Doutrinas Essenciais de Direito do Trabalho e da Seguridade Social | vol. 2 | p. 787 | Set / 2012 | DTR\2005\425.
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a ngidas e o elevado valor da reparação do dano (a exemplo do que ocorre em desastres ambientais e catástrofes industriais).
Neste passo, o legislador ampliou as hipóteses de responsabilidade solidária em que
são distribuídas na sociedade, ou em setor da
sociedade, os custos da administração dos riscos.
Denota-se que a tendência é a adoção
de sistemas de securi zação do risco, a imposição de seguros obrigatórios, e de fundos ressarcitórios, que permitam a subs tuição de uma
responsabilidade individual por uma responsabilidade social, em que cada um assuma o ônus
correspondente ao seu real potencial lesivo,
transformando o problema dos danos em um
problema de toda a sociedade.41
A securi zação como solução não está
imune a riscos, como a inviabilidade da generalização do seguro, o possível desaparecimento
do efeito in midatório do pagamento da indenização, ou ainda a necessidade da limitação da
indenização, como ocorre no direito tedesco.
Enﬁm, o que se vê não é a transformação de um sistema de responsabilidade para um
sistema de solidariedade, mas uma modiﬁcação
interna da estrutura da responsabilidade civil, a
qual subs tui a responsabilidade individual pela
social.
Este modelo ultrapassa a responsabilidade obje va, já que esta permanece vinculada
a parâmetros individuais, enquanto que a responsabilidade socializada transcende o indivíduo e socializa as perdas. O modelo de responsabilidade socializada está previsto no ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo, a
exemplo do acidente por trabalho ou de veículos automotores. No entanto, o que se percebe
é um movimento expansionista sem volta desta
nova tendência da responsabilidade civil.

41 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos ﬁltros da reparação à diluição dos danos. 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 256.
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CAMILA MARTINS TONELLO

ARTIGO
Pensão Por Morte: Termo a quo do Prazo Decadencial para a Revisão do Bene cio
Originário com Repercussão no Bene cio Derivado
Por Camila Mar ns Tonello

1 INTRODUÇÃO

2 DO DIREITO REVISIONAL

A revisão de bene cio previdenciário
consiste no acolhimento, judicial ou administravo, de impugnação do ato concessório do bene cio, o qual pode discu r questões fá cas ou
jurídicas.

A Previdência social consiste na prestação de cobertura previdenciária, por meio de
bene cios e serviços, a seus beneﬁciários, a saber segurados e seus respec vos dependentes.

Ao se ques onar se há prazo para que o
segurado realize essa postulação revisional, a
temá ca abre espaço à discussão a respeito do
ins tuto da decadência. Em matéria de bene cios previdenciários, este foi previsto pela primeira vez no ano de 1997, pela da MP 1.523-9.
Via de regra, o termo inicial da decadência para o exercício do direito potesta vo revisional inicia-se quando do recebimento da primeira prestação do bene cio, ou em período em
que esta deveria ter sido paga.
A discussão ganha novas cores quando
se discute o termo a quo do prazo decadencial
para pedidos de revisão de pensão por morte,
em que o beneﬁciário visa discu r o bene cio
originário, recebido pelo segurado em vida.
Uma vez decorrida a decadência decenal
para a revisão do bene cio originário, a contagem do prazo poderia ser reaberta ao dependente?
O presente estudo visa realizar análise
sobre os argumentos favoráveis e contrários à
tese acima exposta, bem como a evolução jurisprudencial.

Os segurados exercem a vidade vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, de
ﬁliação obrigatória, ou cuja ﬁliação e inscrição
dependam de contribuições. Os dependentes,
por outro lado, vinculam-se ao Regime Geral de
maneira reﬂexa, em virtude da existência de
vínculo com o segurado.
Uma vez concedido o bene cio previdenciário a qualquer um desses sujeitos, surge o
direito potesta vo de revisão, o qual pode fundar-se em incorreções rela vas à Renda Mensal
Inicial, à Data de Início do Bene cio, ou de índices u lizados para o reajustamento, entre outros. Em casos tais, poderá o beneﬁciário postular a revisão nas searas administra va e judicial.
Já se discu u se o requerimento administra vo do pedido revisional é imprescindível
para se acionar as vias judiciais. Sobre o assunto
STF, no julgamento do RE 631.240 (Rel. Min.
Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em
03/09/2014), em sede de repercussão geral,
consolidou entendimento. Na oportunidade,
ﬁrmou ser desnecessária a formulação do pedido administra vo para que reste materializado
o interesse de agir e, consequentemente, a pretensão resis da, para o ajuizamento das ações
revisionais.
Segundo a Suprema Corte, o INSS tem o
dever legal de conceder a pretensão mais vanta-
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josa ao segurado quando requerido o bene cio
previdenciário. Ao não fazê-lo, a conduta da
autarquia previdenciária conﬁgura o não acolhimento tácito da pretensão autoral.
Vistas as linhas gerais do direito revisional, ques ona-se se haveria um prazo para que
o segurado disporia de prazo para exercê -lo,
seja na seara judicial ou administra va, o que
será analisado no tópico a seguir.

3 DO PRAZO DECADENCIAL
Os ins tutos da prescrição e da
decadência estão atrelados ao fenômeno da
passagem do tempo, conferindo imutabilidade a
determinadas relações jurídicas e sociais, com o
ﬁm de garan r sua estabilização e segurança
jurídica. Cris ano Chaves de Farias e Nelson
Rosenvald (2017, p. 732) ilustram a contenda:
“A manutenção indeﬁnida de situações jurídicas pendentes, por lapsos temporais prolongados, importaria, sem dúvida, em total
insegurança e cons tuiria uma fonte inesgotável de conﬂitos e de prejuízos diversos.
Consequentemente, surge a necessidade de
controlar, temporalmente, o exercício de direitos, propiciando segurança jurídica e social.”

Há que se fazer dis nção entre ambas. O
fenômeno prescricional a nge a pretensão do
tular de direito subje vo patrimonial de exigir
de outrem determinado comportamento. A decadência, de seu turno, fulmina o exercício do
direito potesta vo, em virtude do não exercício,
pelo seu tular, em determinado prazo legal.
Atente-se que enquanto a prescrição faz
perecer a exigibilidade da pretensão, a decadência a nge o direito potesta vo em si.
A ﬁm de ilustrar os ins tutos em comento, oportuno trazer os exemplos em matéria de
direito previdenciário: o direito do segurado de
requerer a revisão do bene cio que lhe fora
concedido pela autarquia previdenciária é potesta vo e, sua inércia, dentro do prazo legal,
fulminará o fundo do direito em si, em virtude
do fenômeno da decadência.
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Já o direito de pleitear em Juízo as parcelas retroa vas relaciona-se ao exercício de pretensão relacionada a um direito subje vo patrimonial. Uma vez não exercida no prazo estabelecido em lei, tal pretensão será a ngida pelo
fenômeno prescricional. Ou seja, o direito à
prestação con nuará a exis r – tanto é verdade
que o devedor pode pagar dívida prescrita –
mas não poderá ser exigido legalmente.
Em matéria de direito previdenciário, os
ins tutos ora em estudo vem previstos no art.
103 da Lei 8.213/1991:
Art. 103. O prazo de decadência do direito
ou da ação do segurado ou beneﬁciário para
a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de bene cio,
do ato de deferimento, indeferimento ou
não concessão de revisão de bene cio é de
dez anos, contado:
I - do dia primeiro do mês subsequente ao
do recebimento da primeira prestação ou
da data em que a prestação deveria ter sido
paga com o valor revisto; ou
II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de
bene cio ou da decisão de deferimento ou
indeferimento de revisão de bene cio, no
âmbito administra vo.
Parágrafo único. Prescreve em ci nco anos, a
contar da data em que deveriam ter sido
pagas, toda e qualquer ação para haver
prestações vencidas ou quaisquer res tuições ou diferenças devidas pela Previdência
Social, salvo o direito dos menores, incapazes e ausentes, na forma do Código Civil.

A decadência do direito de revisão foi
prevista pela primeira vez na lei 8.213/91, com o
advento da Medida Provisória nº 1.523-9/1997,
posteriormente conver da na Lei 9.528/1997,
ins tuindo o prazo decadencial de dez anos.
Em seguida, a Lei 9.711/1998 reduzira tal
prazo para cinco anos, o qual foi restabelecido
em dez por meio da Lei 10.839/2004.
Sobre o assunto, o STJ manteve, por determinado período, entendimento no sen do de
que por se tratar de norma de direito material,
seria vedado à MP 1.523-9/1997 a ngir os bene-
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cios concedidos em período anterior à sua vigência.
Para ilustrar, colacionem -se os julgados a
seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECADÊNCIA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL.
RESSALVADA NO PRóPRIO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada deu provimento
ao recurso da autora por considerar que o
art. 103 da Lei nº 8.213/91, com a modiﬁcação introduzida pela Medida Provisória nº
1.523/97, posteriormente conver da na Lei
9.528/97, somente pode a ngir as relações
jurídicas cons tuídas a par r de sua vigência, vez que não é expressamente retroa va
e trata de ins tuto de direito material, não
sendo aplicável ao caso em exame, pois o
bene cio previdenciário foi concedido à segurada em data bem anterior à nova regência norma va. 4. Agravo improvido. (AgRg
no REsp 717.036/RJ, Sexta Turma, Rel. Min.
PAULO GALLOTTI, DJ de 23/10/06).
PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONSTATADA. DECISÃO
ULTRA PETITA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. PRAZO. TERMO INICIAL. ART.
103 DA LEI 8.213/91 E SUAS POSTERIORES
ALTERAÇÕES. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA SUA VIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
RETROAÇÃO. PRECEDENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Cons tui julgamento ultra pe ta a decisão que inclui na condenação do INSS verbas não expressamente deduzidas pelo autor em sua pe ção inicial. Inteligência do
art. 460 do CPC.
2. O prazo decadencial estabelecido no art.
103 da Lei 8.213/91, e suas posteriores alterações, não pode retroagir para alcançar situações pretéritas, a ngindo bene cios regularmente concedidos antes da sua vigência. Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, com
atribuição de efeitos infringentes, para dar
parcial provimento ao recurso especial.
(EDcl no REsp 527.331/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2008, DJe 23/06/2008)”.

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.2, N.1, JAN./JUN. 2019

CAMILA MARTINS TONELLO

Não obstante, no ano de 2012, a jurisprudência foi superada no âmbito do STJ, o qual
julgou a temá ca sob o regime de recursos repe vos (REsp 1326114/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, em
28/11/2012 - Tema 544).
Na oportunidade, a Corte entendeu pela
aplicabilidade da decadência decenal aos benecios concedidos em período anterior ao advento da MP 1.523-9/1997, sem que isso implique
em violação ao direito adquirido dos respec vos
beneﬁciários.
Segundo o julgado, o suporte de incidência do prazo decadencial sustenta-se no direito
de revisão. Já o direito ao bene cio propriamente dito seria dis nto e somente este úl mo seria
incorporado ao patrimônio jurídico do segurado.
Por tal mo vo, a prestação previdenciária originária não seria ex nta ou teria seu valor
diminuído. Pelo contrário, apenas o direito de
postular a revisão é que sofreria limitação temporal. Vejamos:
PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA REPETITIVA.
ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ
8/2008. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE
CONTROVÉRSIA (RESPS 1.309.529/PR e
1.326.114/SC). REVISÃO DO ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO SEGURADO. DECADÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 103 DA
LEI 8.213/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP 1.523-9/1997 AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DESTA NORMA. POSSIBILIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO LEGAL.
MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DO ART.
543-C DO CPC
O OBJETO DO PRAZO DECADENCIAL
(...) 4. O suporte de incidência do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei
8.213/1991 é o direito de revisão dos benecios, e não o direito ao bene cio previdenciário.
5. O direito ao bene cio está incorporado
ao patrimônio jurídico, não sendo possível
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que lei posterior imponha sua modiﬁcação
ou ex nção.
6. Já o direito de revisão do bene cio consiste na possibilidade de o segurado alterar
a concessão inicial em proveito próprio, o
que resulta em direito exercitável de natureza con nua sujeito à alteração de regime
jurídico.
7. Por conseguinte, não viola o direito adquirido e o ato jurídico perfeito a aplicação
do regime jurídico da citada norma sobre o
exercício, na vigência desta, do direito de
revisão das prestações previdenciárias concedidas antes da ins tuição do prazo decadencial.
RESOLUÇÃO DA TESE CONTROVERTIDA 8.
Incide o prazo de decadência do art. 103 da
Lei 8.213/1991, ins tuído pela Medida Provisória 1.523-9/1997, conver da na Lei
9.528/1997, no direito de revisão dos benecios concedidos ou indeferidos anteriormente a esse preceito norma vo, com termo a quo a contar da sua vigência
(28.6.1997).
(...)
CASO CONCRETO 10. Concedido, in casu, o
bene cio antes da Medida Provisória 1.5239/1997 e havendo decorrido o prazo decadencial decenal entre a publicação dessa
norma e o ajuizamento da ação com o intuito de rever ato concessório ou indeferitório,
deve ser ex nto o processo, com resolução
de mérito, por força do art. 269, IV, do CPC.
11. Recurso Especial provido. Acórdão subme do ao regime do art.543-C do CPC e da
Resolução 8/2008 do STJ.
(REsp 1326114/SC, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
28/11/2012, DJe 13/05/2013)

O entendimento acima também foi adotado pelo STF, quando do julgamento do RE
626489/SE, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO,
Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2013, in literis:
EMENTA: RECURSO EXTRAODINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). REVISÃO DO
ATO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. 1. O direito à previdência social
constitui direito fundamental e, uma vez
implementados os pressupostos de sua
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aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste
prazo decadencial para a concessão inicial
do bene cio previdenciário. 2. É legí ma,
todavia, a ins tuição de prazo decadencial
de dez anos para a revisão de bene cio já
concedido, com fundamento no princípio da
segurança jurídica, no interesse em evitar a
eternização dos li gios e na busca de equilíbrio ﬁnanceiro e atuarial para o sistema
previdenciário. 3. O prazo decadencial de
dez anos, ins tuído pela Medida Provisória
1.523, de 28.06.1997, tem como termo inicial o dia 1º de agosto de 1997, por força de
disposição nela expressamente prevista. Tal
regra incide, inclusive, sobre bene cios concedidos anteriormente, sem que isso importe em retroa vidade vedada pela Cons tuição. 4. Inexiste direito adquirido a regime
jurídico não sujeito a decadência. 5. Recurso
extraordinário conhecido e provido.
(RE 626489, Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
16/10/2013, ACóRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-184 DIVULG 22-09-2014 PUBLIC 23-09-2014)

Aos demais bene cios, concedidos após
o advento da MP nº 1.523-9/1997, aplica-se a
regular previsão do art. 103 da Lei 8.213/1991.
Via de regra, o termo inicial da decadência para
o exercício do direito potesta vo revisional inicia-se quando do recebimento da primeira prestação do bene cio, ou do período em que esta
deveria ter sido paga.
A discussão ganha novas cores quando
se discute o termo a quo do prazo decadencial
para pedidos de revisão de pensão por morte,
em que o beneﬁciário visa discu r o bene cio
originário, recebido pelo segurado em vida.

4 DO TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL
AOS DIREITOS DE REVISÃO DE PENSÃO POR
MORTE, COM BASE NO BENEFÍCIO ORIGINÁRIO
O bene cio de pensão por morte é concedido aos dependentes previstos no art. 16 da
Lei 8.213/1991, os quais serão elegíveis por
classe. Ou seja, existência de dependentes em
classe anterior exclui o direito dos previstos nas
classes subsequentes.
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O ins tuidor, ao tempo do óbito, deve
ostentar a qualidade de segurado ou ter preenchido os requisitos necessários à aposentadoria,
nos termos do que dispõe a Súmula 416 do STJ,
sendo desnecessário o preenchimento de carência.
Assim como ocorre com os demais benecios previdenciários, a pensão será regida pelo
brocardo tempus regit actum. Sua concessão
será regida pela lei vigente ao tempo do fato
gerador do bene cio, qual seja, o óbito do segurado.
A concessão da pensão por morte legi ma o beneﬁciário a requerer a revisão do benecio ora recebido, caso constatadas incorreções
no cálculo da Renda Mensal Inicial, Data de Início do Bene cio ou índices de reajustes.
Nesse contexto, surge o ques onamento: uma vez decorrida a decadência decenal
para a revisão do bene cio originário, a contagem do prazo poderia ser reaberta ao beneﬁciário da pensão?
Para uma primeira corrente, há renovação do prazo decadencial quando da ins tuição
da pensão. Segundo esse entendimento, a pensão por morte e a aposentadoria recebida pelo
segurado em vida são bene cios dis ntos, em
que os beneﬁciários que os tularizam também
são dis ntos.
Antes de ser habilitado à pensão, ao dependente falecia qualquer legi midade para
postular a revisão do bene cio recebido em vida
pelo segurado, o qual cons tui direito personalíssimo deste úl mo. Por tal razão, argumentase que o dependente não poderia se ver prejudicado em virtude da inércia do segurado em
não ter requerido a revisão em vida.
Seguindo essa linha, Carlos Alberto Castro e João Ba sta Lazzari (2017, p. 991) lecionam que: “Concordamos com esse entendimento, pois os beneﬁciários da pensão por morte
não poderão sofrer os reﬂexos da falta de revisão do bene cio de origem”.
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A temá ca inclusive abre ensejo à discussão a respeito da aplicabilidade da teoria da
ac o nata ao exercício de direitos potesta vos.
Segundo o brocardo ac oni nundu natae
non praescri bur, somente com o conhecimento
da lesão ou violação ao direito subje vo, por
parte de seu tular, é que seria possível o exercício do direito de ação e, consequentemente,
iniciar-se-ia a ﬂuência do prazo prescricional
(FARIAS, ROSENVALD, p. 741).
Já no caso dos direitos potesta vos, defende-se que, com a concessão do bene cio de
pensão por morte inaugura-se uma nova relação
jurídica, o que implicaria falar em novo prazo
decadencial. Esse foi o entendimento esposado
pelo Ministro Mauro Campbell, em voto prolatado no julgamento dos Embargos de Divergência no EREsp 1.605.554/PR (Primeira Seção, julgado em julgado em 26/03/2019).
Por outro lado, a corrente que defende a
impossibilidade de reabertura do prazo decadencial para revisar o bene cio originário argumenta que, pensar em sen do contrário implicaria em atentar contra a intenção do legislador
de estabilizar as relações jurídicas.
Isso porque a renovação de prazo para
revisão com a concessão da pensão protrai de
maneira indeﬁnida no tempo a possibilidade de
revisão de bene cios em que a decadência veriﬁcou-se há muitos anos.
Frederico Amado (2017, p. 987) pontua a
questão:
“(...) admi r a revisão de pensão por morte
derivada de aposentadoria com revisão
fulminada pela decadência decenal, seria,
de maneira injus ﬁcada, atribuir tratamento diferenciado ao dependente em detrimento do segurado. Ademais, a relação de
proteção previdenciária do dependente é
acessória ao segurado, de modo que o dependente faz jus à pensão por morte oriunda de conversão de aposentadoria no mesmo valor desta, e não em valor superior.
Ora, se o segurado, tular da relação previdenciária e pagador da contribuição, quedou-se inerte por mais de dez anos no pedido de revisão de sua aposentadoria, não é
direito do dependente fazê-lo na pensão
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por morte, vez que, para revisar este benecio, necessariamente se faz necessário rever o ato de concessão da aposentadoria”.

Na mesma linha, a Ministra Assussete
Magalhães, no âmbito do no julgamento dos
Embargos
de
Divergência
no
EREsp
1.605.554/PR (Primeira Seção, julgado em
26/03/2019), pontuou que o prazo decadencial
é ﬁxado em relação ao direito e não ao sujeito,
razão pela qual, uma vez decaído o direito de
revisão do bene cio antes do óbito, não haveria
alteração do status do direito com relação ao
dependente.
No tocante à jurisprudência, inicialmente, a TNU (PEDIDO 200972540036637, de
29/03/2012) posicionava-se no sen do de que o
prazo revisional se renovava a par r da concessão da pensão por morte.
Sobre o tema, em 15/12/2016, inclusive
fora julgado o Pedido de Uniformização PEDILEF
5049328-54.2013.4.04.7000/ PR, por meio do
qual fora ﬁrmada a Tese 125, in literis:
“(i) o marco inicial para a contagem do prazo decadencial do bene cio de pensão por
morte transcorre independentemente do
bene cio do segurado ins tuidor. Portanto,
a par r da data do início (DIB) do bene cio
[derivado]; e (ii) em alinhamento com a jurisprudência do STJ acima destacada, caso o
direito de revisão especíﬁco do pensionista
não seja alcançado pela decadência, o beneﬁciário não poderá receber eventual diferença oriunda do recálculo do bene cio do
ins tuidor [originário], em relação ao qual
houve o transcurso do prazo decadencial,
mas fará jus ao reﬂexo ﬁnanceiro correspondente na pensão concedida."

No âmbito do STF, a temá ca
está com repercussão geral reconhecida (RE
699535/RS), desde 15/02/2013, e aguarda julgamento. Neste processo, não se discute o direito de revisão do beneﬁciário em si, mas o prazo
decadencial para o INSS exercer o poder-dever
de rever seus atos que decorram efeitos favoráveis aos beneﬁciários.
O processo versa sobre a aplicabilidade
ins tuto da decadência para o INSS proceder à
revisão de pensão por morte paga à viúva de ex-
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combatente, passados mais de dez anos da conversão da aposentadoria do falecido em pensão
por morte.
A discussão a nente ao requisito temporal para o exercício do poder de autotutela da
Administração tem total relação com o tema
aqui tratado. Reconhecido que o prazo decadencial para revisar o bene cio originário iniciase com a concessão da pensão, a Administração
também disporia de igual prazo para o exercício
da autotutela, nos casos em que a pensão é derivada de aposentadoria concedida com base
em ato administra vo nulo. A asser va é comprovada pela redação dos ar gos 103 e 103-A
da Lei 8.213/91 os quais preveem prazo idên co.
No âmbito do STJ, a 1ª Turma nha julgados no sen do de que decorrida a decadência
para a revisão do bene cio originário, não mais
teria o dependente direito de postular a revisão
da pretérita aposentadoria (REsp 1526968/RS,
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 12/09/2016).
A 2ª Turma, por outro lado, ﬁliava-se à
corrente segundo a qual a legi midade do pensionista para a propositura da ação revisional
advém apenas com o óbito do segurado (REsp
1.519.562/CE, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 20/08/2015).
Em 10/05/2016, o Ministro Luís Roberto
Barroso (STF, RE 967.287/RS) decidiu monocracamente a temá ca. Na oportunidade, fundamentou que não há res tuição de prazo ao dependente com a concessão da pensão, se o direito revisional do bene cio do ins tuidor já
estava fulminado pelo fenômeno decadencial.
Diante da divergência entre as turmas do
STJ, foram propostos os Embargos de Divergência nº 1.605.554/PR, os quais foram julgados
pela 1ª Seção do STJ em 26/03/2019. Na oportunidade, restou paciﬁcado que: “decaído o direito de revisar o bene cio originário, o pedido
de revisão da pensão por morte, como reﬂexo da
revisão do bene cio que a originou, não pode
prosperar” (EREsp 1.605.554/PR, Primeira Seção, Relator originário Ministro Mauro Campbell
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Marques, Relatora para o acórdão Ministra Assussete Magalhães, julgado em 27/2/2019).
Ainda, em referido julgado, consignou-se
que “O princípio da ac o nata não incide no
caso dos autos, porquanto diz respeito ao direito
de ação, e, nessa medida, está interligado ao
prazo prescricional. O prazo decadencial, por
sua vez, refere-se ao direito material, que, como
dispõe a lei, não se suspende, nem se interrompe”.
A ﬁm de se alinhar ao entendimento
acima mencionado, em 23/05/2019, a TNU cancelou o Tema nº 125 do Colegiado, em sede do
julgamento do Pedido de Uniformização de Lei
Federal,
no
Processo
nº
505668063.2013.4.04.7000/PR.
Apesar de a repercussão geral não ter
sido julgada pelo STF, a jurisprudência sinaliza
harmonização, no sen do de o prazo decadencial para revisar o bene cio do ins tuidor é único, não se renovando com a concessão da pensão.

5 CONCLUSÃO
O presente ar go abordou, em
linhas gerais, a revisão da pensão por morte,
nos casos em que já se veriﬁcou o decurso do
prazo decadencial do direito de revisão do bene cio originário.
Inicialmente, foi abordado o direito de
revisão ao bene cio previdenciário, bem como a
aplicabilidade dos prazos decadenciais aos bene cios concedidos anteriormente ao advento
da MP nº 1.523-9/1997. Sobre a temá ca, veriﬁcou-se paciﬁcação da jurisprudência sobre o
assunto.
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a aposentadoria são bene cios dis ntos, tularizados por pessoas dis ntas, de modo que o
dependente não poderia se ver prejudicado em
virtude da inércia do tular em requerer a revisão.
Em sen do contrário, argumenta-se que
a renovação do prazo decadencial com concessão da pensão implica em atentar contra a intenção do legislador de estabilizar as relações
jurídicas, violação da isonomia, em virtude de
acarretar tratamento diferenciado entre segurados e dependentes.
Por ﬁm, acompanhou-se jurisprudência
dos tribunais, a qual tem caminhado no sen do
de convergência, ﬁxando a impossibilidade de
res tuição do prazo ao beneﬁciário da pensão
por morte para revisar o bene cio do ins tuidor, se este fora fulminado pelo decurso do prazo decadencial.
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Em seguida passou-se à análise da argumentação favorável ao transcurso do prazo decadencial do bene cio de pensão por morte
independentemente do bene cio do segurado
ins tuidor.
Segundo aqueles que defendiam a renovação do prazo decadencial, pensão por morte e
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ARTIGO
A experiência da Criação do Mosaico de Unidades de Conservação em torno da BR 163
Por Domingos Daniel Mou nho

RESUMO: O presente ar go trata da experiência resultante da criação das unidades de conservação ao
longo da BR 163 após a edição do plano BR 163 sustentável. De início, aborda o contexto do projeto e da
construção da rodovia e de sua caracterís ca enquanto vetor de ocupação do oeste do Pará. Em seguida, traça um diagnós co do povoamento da região do vale do rio Jamanxim, com o histórico da vocação
econômica da região, culminando na formação do corredor de escoamento da produção de grãos do
Centro-Oeste. Por ﬁm, trata das consequências da criação do mosaico de unidades de conservação e de
outras áreas especialmente afetadas ao longo da rodovia, bem assim apresenta as atuais perspec vas
para a polí ca de preservação ambiental na região.
ABSTRACT: This paper is about the experience over the crea on of Na onal Parks (Conserva on Units)
along BR 163 a er the edi on of the Sustainable BR 163 Project. At ﬁrst, it addresses the context of the
project and the construc on of the highway. Next, it traces a diagn osis of the se lement of the region of
the Jamanxim river valley, with the history of the economic voca on of the region, ending as the corridor for the disposal of grain produc on in the Midwest. Finally, it addresses the consequences of the
crea on of a mosaic of protected areas along the highway and presents the current perspec ves for the
environmental preserva on policy in the region.

1. A BR 163 enquanto vetor de ocupação do
Oeste do Pará
A BR 163, que liga os municípios de Santarém, no Pará, e Cuiabá, no Mato Grosso, é
hoje foco de intensos estudos e de muitas polêmicas. Como todo o processo de “colonização”
da Amazônia a par r da segunda metade do
século XX, sua ocupação é repleta de polí cas
contraditórias, que resultaram no abandono de
populações e nos conﬂitos a ele inerentes. Tudo
isso somado à aniquilação de populações indígenas, bem assim, à intensa degradação da ﬂoresta amazônica e do serrado mato-grossense.
A rodovia em questão é hoje é uma das
principais vias de ligação entre o Norte e o Centro Sul do país. Anteriormente à sua criação, o
acesso em questão se dava, essencialmente,
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pelos rios da região, caso do Madeira, do Guaporé e do Tapajós. Embora a construção da rodovia date da década de 70, os planos para sua
implementação remontam a bem antes dela.
Ainda na década de 20, havia a proposta de
construção de uma rodovia de acesso entre Cuiabá e a cidade de óbidos, à época, polo de referência em desenvolvimento na região oeste do
Pará.
Todos esses são planos que integram um
projeto maior de desenvolvimento para a Amazônia, inaugurado, essencialmente, com a criação, ainda na era Vargas, da Superintendência
de Valorização Econômica da Amazônia –
SPVEA, precursora da SUDAM enquanto agência
estatal de desenvolvimento da região. Nessa
época, em matéria de construção de grandes
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rodovias na Amazônia, a vez foi da BR 010, a
Belém-Brasília, que somente se concluiu já no
governo de Juscelino Kubistchek, em 1960. Até
então, o traçado da BR 163 havia sido deixado
de lado.
O projeto desenvolvimen sta para a
Amazônia, porém, se consolida e se intensiﬁca
na década de 70, após a chegada dos militares
ao poder, e tem como marco o Plano de Integração Nacional – PIN (DL 1.106/1970), editado
no Governo Médice, que nha, expressamente,
entre seus obje vos: deslocar a fronteira agrícola para a Amazônia e incorporar a região à economia de mercado. O PIN mencionava, ainda,
também expressamente, a construção da Transamazônica e da Cuiabá- Santarém. Em 1972
têm início as obras da BR 163.
Ao contrário da Transamazônica, que foi
construída mediante a realização de licitação, a
BR 163 foi construída pelos con ngentes do
Exército Brasileiro que atuavam nos destacamentos da região, entre os quais ﬁgurava o 8º
Batalhão de Engenharia e Construção, organização militar ins tuída em Santarém em 1970,
com a expressa missão de atuar no referido projeto nos trechos da rodovia situados no Pará.
À época, as ins tuições de controle eram
de todo incipientes. Não havia propriamente
ﬁscalização sobre os impactos e os meios adotados pelos governos militares na implementação de seus grandiosos projetos. Talvez por isso
tenham efe vamente saído do papel em um
curto espaço de tempo, se considerada a tradicional burocracia estatal brasileira. A BR 163,
por exemplo, cujas obras haviam iniciado em
1972, foi inaugurada em 1976, apesar de seus
mais de 1.500 quilômetros.
É que, até a Cons tuição de 88, o Ministério Público Federal não exis a enquanto ins tuição autônoma, na medida em que se confundia com o que hoje é a Advocacia Geral da União. Não havia uma ins tuição des nada exclusivamente à defesa dos interesses cole vos - em
sen do amplo – da população em âmbito federal. Aos integrantes dessa carreira, compe a
tanto essa tarefa quanto a defesa judicial da
União. Enﬁm, certamente essa confusão de fun-
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ções diﬁcultava o seu desempenho independente pelos seus membros. De outro lado, o IBAMA
somente foi criado em 1989, quando passou a
englobar as atribuições de uma série de órgãos
esparsos na estrutura da Administração Pública
Federal, desempenhando funções não raras
vezes de forma contraditória.
Com a construção da rodovia, teve início
um intenso ﬂuxo migratório em direção a alguns
de seus trechos, sempre sob o incen vo do governo. Era o projeto Rondon que, a respeito da
Amazônia, fazia uso do bordão “integrar para
não entregar”. Mais uma vez, o desenvolvimensmo nacionalista ditava as regras para a região.
A par r da conclusão dos traçados da Transamazônica e da Santarém-Cuiabá, ins tui-se que
toda a faixa de 100 Km ao largo das rodovias
federais seria de interessa da segurança nacional, de modo que a região passava, assim, ao
domínio da União.
O Plano de Integração Nacional, em
1970, já dava o tom de quais eram os propósitos
reservados para essas terras na Amazônia. Entre
seus obje vos, ﬁguravam: “reorientar as emigrações de mão-de-obra do Nordeste, em direção aos vales úmidos da própria região e à nova
fronteira agrícola” e “assegurar do apoio do
Governo Federal ao Nordeste para garan r um
processo de industrialização tendente à autossustentação”. Enﬁm, a Amazônia serviria para
solucionar o problema do excedente populacional nordes no, ante as secas que assolavam a
região.
Dessa faixa de terras da União ao longo
da rodovia, os dez primeiros quilômetros seriam
dedicados ao assentamento de famílias de produtores rurais. O INCRA, criado em 1970, seria a
ins tuição competente para gerir esse processo.
Logo surgem, na região, os Projetos Integrados
de Colonização – PIC de Altamira e, logo em
seguida, de Itaituba. São fundadas rurópolis e
agrovilas, muitas das quais dão origem às atuais
sedes dos municípios da região. Mas logo esses
projetos se veem esvaziados. Primeiramente,
grande parte da infraestrutura prome da quando de sua fundação jamais foi implementada. Os
colonos abandonam seus lotes ou os vendem
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para terceiros. Além disso, processos de grilagem, que contavam com a colaboração de diversas ins tuições do Estado, re ram dos produtores a posse sobre suas terras. Aliás, os próprios grileiros passam a acusar os pequenos
produtores de grilagem e invasão de terras.
De outro lado, as contradições das polí cas estatais reforçam as diﬁculdades nesse cenário. Os recursos liberados principalmente
através da SUDAM des nam-se prioritariamente
para a execução de grandes projetos, principalmente pecuários, em casos muitas vezes marcados pela grilagem de terras. Ao norte do Mato
Grosso, principalmente, instalam-se grandes
empresas rurais, seja para ﬁns de colonização
privada, seja para a própria execução de a vidades agropecuárias.
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distrito de Moraes Almeida, e adentra a ﬂoresta
até alcançar os rios Creprurizão e Crepurizinho,
onde a a vidade garimpeira é abundante.
O garimpo con nua a ser um expoente
da economia local. Em matéria jornalís ca recentemente publicada pela Folha de São Paulo 1,
informações colhidas junto à Red Amazônica de
Informacion Socioambinetal Georrefenrenciada
– RAISG revelam que toda a região de Novo
Progresso, em especial o entorno da Transgarimperia, ainda conta com diversos focos de
garimpo, em geral ilegalmente explorado. Na
ﬁgura abaixo, as áreas em roxo e a as esferas
indicam esses pontos de exploração:

2. O Povoamento do Vale do Jamanxim
O Rio Jamanxim é um dos principais aﬂuentes do Rio Tapajós e tem suas nascentes na
Serra do Cachimbo. Na respec va região, são
referências enquanto pequenos aglomerados
urbanos: o distrito de Moraes Almeida, no município de Itaituba; a sede do município de Novo
Progresso; e o distrito de Castelo dos Sonhos, no
município de Altamira, todos situados às margens da BR 163.
Como visto no capítulo acima, grande
parte dos municípios surgidos ao longo da Transamazônica foi fruto do confuso processo de
reforma e contrarreforma agrárias empreendido
ao longo dos governos desenvolvimen stas de
Vargas, JK e dos militares. Várias das rurópolis e
agrovilas então fundadas tornaram-se municípios da região, como é o caso de Brasil Novo e
Medicilância.
Na região do Jamanxim, por outro lado, o
povoamento inicial dos núcleos urbanos anteriormente mencionados teve como mote essencial a exploração garimpeira. A a vidade de exploração de ouro de aluvião nos rios da região
conduziu, inclusive, ao desenho do traçado da
hoje conhecida como Rodovia Transgarimpeira,
que começa na BR 163, nas proximidades do
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Figura 1 Área de Garimpo da região do Jamanxim

Apesar disso, a economia do vale do Jamanxim se diversiﬁcou e hoje apresenta sensível
iden dade com o norte do Mato Grosso. Primeiro veio a indústria madeireira, depois a pecuária. No mais, a possível vocação para a produção
de grãos tende a se intensiﬁcar, de vez que a BR
163 se consolida, cada dia mais, como um grande corredor de escoamento da produção do
Mato Grosso, até os portos de Miri tuba, em
Itaituba, e de Santarém, de onde devem par r
com des no ao mercado internacional.
1

h ps://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2018/12/amaz
onia-brasileira-abriga-453-garimpos-ilegais-mostraestudo.shtml Acesso em 14.12.2018.
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O Plano BR 163 Sustentável foi concebido pelo Governo Federal em meados dos anos
2000 como um ousado projeto inerdisciplinar
para ordenar toda a ocupação e a economia da
região. Nele, o Vale do Jamanxim é descrito como uma das Sub-áreas da dita Mesoregião Central – Médio Xingu/Tapajós. O Plano traça um
interessante diagnós co sobre a região objeto
de nosso estudo:
Com cerca de 80,2 mil km2 e 66,1 mil habitantes, esta sub-área é cons tuída pelo
Município paraense de Novo Progresso e a
parte sul dos municípios de Itaituba (localidade de Moraes de Almeida) e o extremo
sudoeste do município de Altamira (localidade de Castelo de Sonhos). Embora com
povoamentos de origens diversas, tem em
comum o fato de encontrar-se na rota de
uma forte frente de expansão que se move
pela BR-163 a par r de Mato Grosso e do
Norte do Pará.
A presença de terras indígenas, unidades de
conservação e de áreas militares confere à
área um signiﬁcado estratégico. Dada a natureza dessas áreas especiais, a sub-área
apresenta grandes extensões de ﬂorestas.
A localização da sub-área no eixo da BR-163
faz com que a dinâmica e o impacto da frente de expansão se manifeste de forma mais
intensa do que nas outras sub-áreas da Mesorregião. Registros espetaculares de ﬂuxos
migratórios evidenciam o caráter de fronteira móvel dessa área.
O processo de ocupação do eixo sul paraense da BR-l63 é uma espécie da expansão da
ocupação do norte do Mato Grosso. Entretanto, agora não se trata mais da ocupação
ligada aos projetos privados e públicos de
colonização, tratando-se sim de uma frente
de expansão marcada pela grilagem das terras públicas. Esse processo combina duas
a vidades igualmente marcadas pela ilegalidade, a a vidade madeireira predatória e
o garimpo decadente que ainda persiste em
algumas áreas. Essas duas outras a vidades
pressionam as terras indígenas e as unidades de conservação existentes. Dessa forma, a grilagem das terras públicas vai avançando e as cercas das pretensas propriedades instalam-se por toda a extensão da rodovia.
Com a decadência da a vidade madeireira
na região de Sinop, centro regional do Norte
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mato-grossense, muitas de suas madeireiras
tem se mudado para o trecho paraense da
BR-163, com destaque para o município de
Novo Progresso e as localidades de Castelo
de Sonhos e Moraes de Almeida. Assim, está se desenvolvendo um novo “ordenamento territorial” no estado do Pará, fazendo
com que um ﬂuxo de migrantes do norte de
Mato Grosso vá transferindo parte das a vidades econômicas dessa região para o sudoeste paraense. A exploração, em geral,
clandes na da madeira, vai alimentando
serrarias que des nam principalmente ao
mercado nacional, via Mato Grosso, a madeira explorada. Uma parte menor é exportada por Santarém.
A densidade demográﬁca na sub-área é inferior a 1 hab/km2 e a população é predominantemente rural (55%). O ritmo de crescimento é o mais acelerado em toda a área
do Plano, situando-se acima de 8% ao ano.
Novo Progresso já é uma cidade de quase
20 mil habitantes e sua posição é estratégica, localizada que está no meio do percurso
da rodovia no Pará (372 km para Guarantã
do Norte e 401 km para Itaituba). Morais de
Almeida, localizada 100 km ao Norte de Novo Progresso, implantada em 1996 por uma
empresa colonizadora, está localizada no sío de uma an ga vila garimpeira e tem cerca de 5 mil habitantes urbanos, mas já polariza extensa área que contem 30 madeireiras e mobiliza 18 mil pessoas. Quanto a Castelo de Sonhos, 153 km ao Sul de Novo Progresso, trata-se de uma pica localidade de
fronteira, concentrando cerca de 10 mil habitantes em sua área urbana. Esta localidade do Município de Altamira vive uma situação de absoluto isolamento, pois está situada a 980 km da sede municipal. A sua
emancipação é uma reivindicação de seus
moradores e mais do que jus ﬁcada.
Com uma população predominantemente
rural, a a vidade econômica está voltada
para a agricultura, pecuária e extração madeireira. A mandioca, com cerca de 30 mil
toneladas e o milho e o arroz, com 6 mil toneladas cada, são os principais cul vos. O
percentual de pastagens plantadas em relação à área dos estabelecimentos varia ente
20% e 50%, indicando a importância da pecuária, muito embora o efe vo bovino seja
pouco superior a 380 mil cabeças. Nesta
área paraense da BR-163, que se estende da
divisa de Mato Grosso até as proximidades
de Itaituba, predominam pecuaristas com
estabelecimentos médios (2.000 ha), localizados no eixo da estrada, e é muito peque-
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no o número de Projetos de Assentamentos
(PA) do INCRA.
A presença de estradas abertas ilegalmente
por par culares para a exploração madeireira é um fato na área, como ocorreu com
o garimpo no passado. A produção legal de
madeira em tora é superior a 200 mil m 3,
mas a extração ilegal é muito superior e se
caracteriza pela forte expansão da grilagem
de terras públicas, pelo desﬂorestamento
nas áreas situadas para além do eixo rodoviário e por violentos conﬂitos de terra. A
região tem enorme potencial para a a vidade ﬂorestal sustentável, dado o estoque
de ﬂoresta e a possibilidade de se elaborar
um modelo de manejo sustentável para as
terras públicas. Es ma-se que possam ser
manejados cerca de 6 milhões de ha nessa
região.

3. As Unidades de Conservação e Outros Espaços Especialmente Protegidos na Região.
A par r da Cons tuição de 1988 alguns
acontecimentos parecem buscar reverter esse
cenário de ocupação desordenada e de degradação ambiental. Na década de 90 os projetos
de assentamento para ﬁns de reforma agrária
são retomados. Em 1992, a ECO 92 reforça a
necessidade de preservação do meio ambiente
e de reversão das taxas de desmatamento recentemente registradas na Amazônia.
Especiﬁcamente em relação à BR 163,
devido à premente necessidade de seu asfaltamento, essencialmente para ﬁns de escoamento
da produção do Centro Oeste, estudos foram
desenvolvidos, de modo que, em 2006, foi aprovado o Plano BR 163 sustentável: um projeto
ousado, mul disciplinar, com vistas a ordenar a
ocupação no entorno da rodovia. Foram criadas,
então, quase uma dezena de unidades de conservação, com vistas a conter a ocupação desordenada e, consequentemente, o desmatamento na região. Eis as unidades de maior pernência em relação ao Vale do Rio Jamanxim
que foram ins tuídas no contexto desse projeto:
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●
Floresta Nacional do Armanã: Decreto
s/n, de 13.02.2006
●
Floresta Nacional do Crepuri: Decreto
s/n, de 13.02.2006
●
Floresta Nacional do Jamanxim: Decreto
s/n, de 13.02.2006
●
Parque Nacional do Rio Novo: Decreto
s/n, de 13.02.2006
●
Reserva Biológica Nascentes da Serra do
Cachimbo: Decreto s/n, de 20.05.2005
●
Parque Nacional do Jamanxim: Decreto
s/n, de 13.02.2006
●
Reserva Extra vista Riozinho do Anfrísio:
Decreto s/n, de 08.11.2004;
As referidas unidades de conservação vieram para se somar às unidades já anteriormente existentes na região: Parque Nacional da
Amazônia (década de 70), Florestas Nacionais
de Itaituba I e II (década de 90) e Floresta Nacional de Altamira (Década de 90). Todos esses
espaços formam, hoje, um mosaico de unidades2, a proteger a ﬂoresta em torno da BR 163:

Figura 2 Mosaico de Unidades de Conservação

Às unidades de conservação retratadas
no mapa acima, somam-se, ainda, a leste da
2

●
Área de Preservação Ambiental do Tapajós: Decreto s/n, de 13.02.2006
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Mapa extraído em
h p://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/servicos
/geoprocessamento/DCOL/dados_vetoriais/MapaUCS_jun
ho_2018_150dpi.pdf
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rodovia, as terras indígenas Baú, Menkragno e
Paraná. A oeste da rodovia, no extremo sul do
Estado do Pará, ao ﬁm das unidades de conservação recentemente criadas, ﬁca, ainda, a área
militar do Cachimbo, subme da à ﬁscalização do
Campo de Provas Brigadeiro Veloso, organização militar da Aeronáu ca instalada na região.
Assim, pode-se dizer que o trajeto da rodovia ao
longo de toda a região do Vale do Jamanxim
segue ladeado de unidades de conservação e de
outros espaços especialmente protegidos, de
modo que, à exceção das terras mais próximas
ao eixo da rodovia, as demais áreas ou não estão sujeitas a exploração ou o estão sob estritas
hipóteses e requisitos.

4. A criação de Unidades de Conservação foi e
será eﬁciente na contenção da degradação
ambiental?
A rar pela pelo dados a nentes à Floresta Nacional do Jamanxim, a unidade de conservação talvez sob maior pressão e ocupação
irregular na região, a ins tuição de tais espaços
especialmente protegidos exerce alguma eﬁcácia na contenção do desmatamento. Dados do
ICMBio mostram que os desmatamento médio
na região reduziu com a implantação da FLONA,
embora, após alguns anos, suas taxas tenham
voltado a assumir uma linha crescente:
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va com razoável ocupação exploratória, embora
sem qualquer respaldo em tulos, mesmo antes
da criação da UC. Por ﬁm, talvez a retomada da
crescente do desmatamento possa ser atribuída
ao fato de que não mais foram realizadas grandes operações concatenadas de combate ao
desmatamento e ao crime organizado na região,
bem assim que, àquelas anteriormente realizadas, o Poder Judiciário talvez não tenha dado o
andamento necessário, de modo a se instaurar
na região um rela vo clima de impunidade.
O fato é que hoje o cenário é nebuloso.
De um lado, as metas do BR 163 sustentável a
respeito da instalação de serviços básicos à população jamais foram cumpridas, o que torna os
populares mais susce veis à cooptação ou à
submissão a condições indignas de trabalho. De
outro lado, embora a criação das unidades de
conservação possa ser da como rela vamente
exitosa, as taxas de desmatamento, que haviam
se reduzido na região nos anos próximos a 2006,
veram seu crescimento retomado em seguida.
Recentemente, inclusive, o Governo Federal chegou a editar a Medida Provisória
756/2017 que nha entre seus obje vos reduzir
e alterar a natureza de parte da FLONA do Jamanxim, de modo a torná-la menos restri va, o
que nha pro fundamento a Nota Técnica
116/2017, da lavra do ICMBio. A MP foi converda em lei pelo Congresso, mas o governo voltou atrás na medida e decidiu vetá-la. Hoje ,
porém, tramita, novamente, no Parlamento,
proposta no mesmo sen do , desta vez veiculada via projeto de lei.
Enﬁm, o momento é de apreensão. Ins tuições e população encontram-se em compasso de espera a ﬁm de concluir quais serão as
novas ou velhas perspec vas de desenvolvimento para a região. Quem viver verá.

Diz-se que a FLONA do Jamaxim está
entre aquelas sob maior pressão, em primeiro
lugar, pela sua localização, de vez que a mais
próxima da sede do município de Novo Progresso, polo regional econômico para o Vale do Jamanxim. No mais, trata-se de região que conta-
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ARTIGO
Casa Rosada: Um Breve Histórico da Primeira Sede Própria da Seção Judiciária do Pará
Por Eliete de Sousa Pereira 1e Edvan Guilherme Souza de Barros 2

RESUMO: Pretende-se descrever cada passo dado pela jus ça federal do Pará desde o início de sua
instalação em 1967 até a aquisição de sua primeira sede própria. Pretende-se descrever os lugares por
onde se instalou, descrever seus prédios, sua gente, seus magistrados e servidores pioneiros, os quais
muito contribuíram para o desenvolvimento e crescimento desta casa que carinhosamente chamamos
casa rosada. Pretende-se situar o seu contexto histórico e o árduo e di cil caminho percorrido por todo
seu pessoal, até a compra da casa de número 697 da avenida Generalíssimo Deodoro no bairro do
Umarizal. Pretende-se também descrever a importância que teve esta casa de jus ça para o povo
paraense, seus processos e feitos dignos de entrar para a história do judiciário federal durante seus
vinte anos como primeira sede própria. Pretende-se também trazer uma reﬂexão sobre a importância
da conservação da memória ins tucional e documental da casa rosada como fonte de pesquisa e
história para o povo paraense, assim como para o judiciário federal do Estado do Pará.
PALAVRAS-CHAVE: Memória ins tucional. Casa Rosada-história. Jus ça federal–PA.
ABSTRACT: It´s intended to describe each step taken by the federal court of Pará from the beginning of
its installa on in 1967 un l the acquisi on of its ﬁrst headquarters. It is intended to describe all the
places where it was installed, to describe its buildings, its people, its magistrates and pioneer servants
who contributed much to the development and growth of this house that we aﬀec onate ly call pink
house. It is intended to situate its historical context and the diﬃcul es and road traveled by all its
personnel, un l the purchase of the house number 697 of avenue Generalissimo Deodoro in the
neighborhood of Umarizal. It is also intended to describe the importance of this house of jus ce for the
people of Pará, its processes and achievements worthy of entering into the history of the federal
judiciary during its twenty years as the ﬁrst headquarters. It is also intended to reﬂect on t he
importance of preserving the ins tu onal and documentary memory of the pink house as a source of
research and history for the people of Pará, as well as for the federal judiciary of the state of Pará.
KEYWORDS: Ins tu onal memory. Pink house-history. Federal Jus ce-PA.
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1 INTRODUÇÃO
Preservar a memória ins tucional é
manter a ins tuição viva e uma forma de
fortalecer suas bases e para que essa memória
seja preservada é necessário conservar fotos,
documentos, objetos, assim como organizar os
registros dos fatos para não perdê-los.
Conservar a memória ins tucional não é só
resgatar o passado desta, mas conservar cada
parte dessa história para mantê-la viva. E assim
a memória é um dos alicerces que dá sen do à
vida, e com uma ins tuição não é diferente os
erros e acertos do passado é que nos ajudam a
entender o presente para que venhamos a
planejar ações futuras guardando nosso rico
passado registrando os fatos históricos e as
instalações por onde passou, assim como
relatando os fatos sobre os seus magistrados e
todos os bravos servidores pioneiros que
iniciaram a jus ça federal no Pará. Este é um
trabalho criterioso de pesquisa, notadamente,
sobre a casa rosada, a qual fora instalada em
uma das mais belas cidades do norte do Brasil, a
grande Belém do Pará, a cidade das mangueiras,
das belas ilhas, rios e praias de beleza natural
invejável que respira o clima tropical quente e
úmido. Certamente a memória que é um elo
indispensável para resgatar a história de um
povo e par cularmente esclarecer grande parte
da história da primeira sede própria da seção
judiciária do Pará. Pretende-se também trazer
uma reﬂexão teórica sobre a importância que a
casa rosada teve e sempre terá para o judiciário
federal paraense, para o povo. Recontar sua
história durante os vinte anos em que foi palco
da primeira sede própria da jus ça federal.
Descrever através dos diversos documentos as
inúmeras diﬁculdades enfrentadas pelos
magistrados e servidores pioneiros que ﬁzeram
com que a história desta casa de jus ça não
passasse despercebida.

2 A LEI 5.010 DE 30 DE MAIO DE 1966
A jus ça federal no Brasil iniciou com
esta lei que deu origem ao Tribunal Federal e a
Lei n. 5.010, de 30 de maio de 1966, conhecida
pela jus ça federal como a lei de organização
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judiciária da jus ça federal ou lei orgânica da
jus ça federal, criou também o Conselho
Nacional de Jus ça - CNJ. Esta lei estabeleceu a
jus ça de primeiro grau em cinco diferentes
regiões pelo Brasil e por força da mesma lei
foram criados no quadro da jus ça federal
quarenta e quatro cargos de juiz federal e um
subs tuto ambos, cargos vitalícios, distribuídos
por todo o país (art.88). Os juízes federais
deviam ser nomeados pelo presidente da
república, dentre os nomes indicados, em lista
quíntupla, pelo Supremo Tribunal Federal
(art.19). Pela lei federal de primeira instância
passou a se dividir em cinco regiões e em cada
Estado, território e no Distrito federal seria
instalada uma seção judiciária.
A referida lei previa uma estrutura
rela vamente simples com as varas federais
organizadas com secretarias, cheﬁadas por um
diretor (cargo em comissão) nomenclatura
adotada pela lei em subs tuição a tradicional de
escrivão e vários cargos, como os de porteiro,
auxiliar de portaria, oﬁcial judiciário e servente
(art.36). Todos os cargos eram de provimento
isolado. A lei n. 6.029, de 9 de abril de 1974, no
entanto promoveu alteração substancial na
classiﬁcação dos cargos públicos dos servidores
do judiciário federal, criando diversos níveis ou
classes nos quais os funcionários teriam de ser
enquadrados.

3 A INSTALAÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL NO
PARÁ
Os caminhos traçados pela jus ça federal
do Pará não foram fáceis, principalmente nos
primeiros anos, seja pela falta de recursos ou
pela imensidão territorial e segundo Freitas
(2004, p.123) “A seção judiciária do Pará sempre
foi das mais trabalhosas, fruto da imensidão do
seu território.” Isto se comprova porque o
Estado do Pará é o segundo maior Estado do
país com uma extensão de 1.247.689,515 km2,
dividido em 144 municípios (com a criação de
Mojuí dos Campos. E assim, os caminhos
traçados pela seção judiciária do Pará iniciaram
com a instalação da Seção Judiciária do Pará que
foi oﬁcialmente inaugurada em 14 de março de
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1968, mas já vinha funcionando precariamente
desde o ano de 1967 com toda a sua estrutura e
pessoal reduzida a dez servidores trabalhando
em duas salas emprestadas da Prefeitura
Municipal de Belém - PMB, a qual funcionava no
Palácio Antônio Lemos, no bairro da Cidade
Velha. Este um suntuoso palácio que fora
construído em 1883 durante o ciclo da borracha,
o período chamado pela história de Belle
Époque. O espaço sico inicialmente ocupado
era diminuto, reduzia-se a uma sala de
aproximadamente 30m2, mobiliada com dois
birôs adquiridos as custas do próprio juiz
Anselmo San ago, além de duas mesas e duas
máquinas de escrever doadas pelo governador
da época Alacid Nunes. O provimento de cargos
para compor o quadro de pessoal da jus ça
federal conforme previsto em lei, deu-se não de
concurso público, mas do aproveitamento de
funcionários concursados que trabalhavam em
outras repar ções públicas no Estado por livre
escolha do presidente da república. Assim é que
Anselmo San ago foi aproveitado da jus ça do
Estado em reconhecimento aos seus méritos
que se ﬁzeram ressaltar desde os tempos em
que exerceu a magistratura no município de
Marabá, sul do Estado do Pará. Da mesma
forma, o juiz Aris des Porto de Medeiros teve
reconhecida sua proﬁciência na condição de
servidor lotado na Procuradoria do Ins tuto
Nacional do Seguro Social (INANPS), órgão
federal que viria a ter, como sucedâneo, o
Ins tuto Nacional do Seguro Social (INSS). Os
tempos eram di ceis apenas dois juízes
compunham a jus ça federal do Pará: Anselmo
San ago, juiz federal, e Aris des de Medeiros,
juiz subs tuto. As demandas crescentes de
processos que entravam na jus ça federal do
Pará ﬁzeram com que aquele espaço já não
comportasse mais condições para a equipe
trabalhar. Os documentos registram que a
jus ça federal do Pará, iniciou seus trabalhos
com um quan ta vo total de quatro mil
processos em suas prateleiras, distribuídos
entre apenas dois magistrados, alguns destes se
tornaram famosos como veremos no decorrer
deste trabalho. Com toda essa demanda de
trabalho foi necessário então mudar de
instalação e assim a jus ça federal mudou-se
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para outro prédio alugado, onde hoje funciona
um shopping na avenida Nazaré. Esta segunda
instalação pode ser descrita por um de seus
servidores como veremos, o qual foi diretor de
secretaria na seção judiciária do Pará por longos
anos. E segundo Barroso (2007, p.15) constata
que:,
Era um prédio velho, com poucas
dependências, onde somente os dois juízes
privaram de gabinetes dotados de ar
condicionado, os demais servidores
trabalhavam em uma sala calorenta, onde
os processos eram amontoados sobre
mesas, já que os móveis adquiridos não
guardavam espaços suﬁcientes para
atender ás necessidades da época.

Sem condições plenas de trabalho digno,
o juiz federal Anselmo San ago iniciou uma
longa batalha com o digno desejo de comprar
uma sede própria, suas preocupações agora
diziam respeito a falta do prédio próprio, assim
como as con nuas mudanças de local de
trabalho. Mesmo diante das inﬁnitas
diﬁculdades e falta de recursos próprios, o
magistrado, resolveu procurar ajuda ﬁnanceira e
iniciou buscas por ajuda a empresas públicas e
privadas para resolver este problema. Parecia
não haver saída para aquela desconfortável
situação, lhe pareceu conveniente procurar o
governador do Estado do Pará, naquela época,
Fernando Guilhon, (posse como Governador do
Estado do Pará em 15 de março de 1971 e
terminou o mandato em 15 de março de 1975),
na tenta va de conversar sobre questões
ligadas a ajuda ﬁnanceira para aquisição e
compra de uma sede própria.

4 A AQUISIÇÃO DA PRIMEIRA SEDE PRóPRIA
Depois de muitas tenta vas por ajuda, a
compra foi efetuada e em 27 de maio de 1974, a
seção judiciária do Pará ﬁnalmente adquire
através de compra, seu tão sonhado espaço, a
primeira sede própria. Segundo Barroso,(2017
p.15)
O prédio não era isto que aí está. A parte
térrea, onde estão os cartórios, era um
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porão inóspito, de chão ba do, sem
divisões e que se prestava para galinheiro,
depósito de bens inservíveis e ninho de
ratos. O terraço e as escadarias eram de
madeira e argila, as paredes internas, da
parte onde estão os gabinetes dos juízes da
1ª e 2ª varas, de tabique. O assoalho e o
forro se apresentavam mul lados, com
tábuas apodrecidas. O terreno onde estão
construídos os arquivos, a garagem e o
parque de estacionamento era um matagal.

Para as obras de reforma e adaptação do
prédio o Conselho Nacional de Jus ça repassou
apenas Cr$150.000,00, verba considerada
“irrisória para atender a responsabilidade dos
serviços”, atestava Barroso. Depois de muito
trabalho, adquiriu-se por compra um casarão e
que fora também o que o valor alcançado pelo
magistrado pudera comprar naquela época de
tempos di ceis. Segundo Barroso, “Anselmo
San ago tratou pessoalmente da aquisição do
imóvel”. Esse casarão antes da compra servia
apenas como de moradia e pertencia a uma
família de pecuaristas da ilha do Marajó, Pará.
Segundo José Luiz Miranda, o atual diretor de
secretaria antes de efetuar a compra do imóvel,
Anselmo San ago foi tomado de grande
surpresa ao descobrir que o então dono do
imóvel arrependera-se e já não mais queria
vender o casarão. E o magistrado dito ao dono
do imóvel, muito indignado: “Você deu sua
palavra a um juiz, vai ter que cumprir!” E foi
assim que a compra e a venda fora efe vada, o
homem cumpriu sua palavra e ﬁnalmente a
primeira sede própria da seção judiciária do
Pará. O preço total do imóvel foi de
Cr$505.000,00 (Quinhentos e cinco mil
cruzeiros), na então gestão do ministro
Armando Rollemberg do Tribunal Federal de
Recursos e o Conselho Nacional de Jus ça- CNJ
liberou 150.000,00 para reforma do prédio
adquirido pela jus ça. O nome carinhoso é
alusivo a linda casa de Buenos Aires, da praça de
Mayo muito famosa aquela época e centro do
poder Argen no. Ela é um desses casarões
belíssimos da cidade de Belém do Pará,
acredita-se ter sido ediﬁcado no início da
década de 40 e possui 19 ambientes distribuídos
assim: térreo: 05 salas, 02 banheiros, 01
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cozinha; 1º pavimento: 04 salas, 04 banheiros;
2º pavimento: 03 salas e está situado na avenida
Generalíssimo Deodoro, 697 entre as ruas
Domingos Marreiros e Boaventura da Silva. O
seu nome umarizal se deve ao fato de aquela
época haver muitas árvores do fruto silvestre
chamado umari, daí o nome do bairro. Nesse
bairro também nasceram ﬁguras muito
conhecidas e famosas como: Raimundo Mário
Sobral um famoso escritor e jornalista hoje aos
80 anos, o fundador do famoso tabloide PQP Um Jornal pra Quem Pode. Também nasceu
neste bairro a famosa escritora e jornalista
Eneida de Moraes (1904-1971), autora das
célebres obras: Aruanda e Banho de cheiro.

5 OS PRIMEIROS MAGISTRADOS DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO PARÁ
Os magistrados pioneiros da seção
judiciária do Pará foram bravos guerreiros que
muito contribuíram com a história da jus ça
federal, exemplos de lealdade, hones dade e
dedicação e isto é evidenciado não só pelos
servidores com os quais conviveram, mas
também através dos registros nos diversos
documentos existentes.
5.1. O primeiro juiz federal
Nome completo: José Anselmo de
Figueiredo San ago, nascido em 27 de
novembro de 1928 na cidade de Belém do Pará,
atuação como juiz federal no Pará. Ingresso na
jus ça federal 28 de abril de 1967 como juiz
federal da seção judiciária do Pará. Posse no
TRF1 em 30 de março de 1989. Exerceu a vicepresidência e a corregedoria no período de
30.03.1989 a 1º de 04.1991. Exerceu também a
presidência no período de 04.04.1991 a
30.03.1993. Nomeado ministro do Superior
Tribunal de Jus ça em 13 de janeiro de 1993.
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Figura 1 – Termo de posse do dr. J osé Anselmo de
Figueiredo San ago
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5.2 O primeiro juiz federal subs tuto
Aris des Porto de Medeiros nasceu em
07 de setembro de 1933, em Belém do Pará,
Ingressou na jus ça federal em 28 de abril de
1967 como juiz federal subs tuto. Foi
desembargador federal do Tribunal Regional
Federal da 1ª região a par r de 02/06/1992.
Aposentou-se em 25/04/1994. Úl mo cargo
exercido foi de desembargador federal do TRF1.
Figura 1 – Termo de posse do juiz subs tuto. Aris des
Porto de Medeiros.

Fonte: Brasil. Conselho Nacional de jus ça. Magistrados
pioneiros da jus ça federal. Brasília: centro de Estudos
judiciários, 2017.169p.

Desde quer nha oito anos, tudo o que
desejava José Anselmo San ago de Figueiredo
era sentar-se na cadeira de desembargador do
Tribunal Regional Federal de Jus ça do Pará,
outrora ocupado por seu avô e por seu pai. Ao
se aposentar no dia 27 de novembro como
ministro do superior tribunal de jus ça,
Anselmo San ago teve mo vos de sobra para se
orgulhar de ter seguido o caminho que queria o
seu coração, apesar das diﬁculdades inerentes a
tão nobre tarefa. “’Cheguei aonde nem imaginei
chegar”3, aﬁrma, feliz o juiz por vocação, o
ministro sabe que exerceu seus melhores
desejos e deixou felizes e orgulhosos seu pai e
seu avô, de quem herdou o nome. Sua carreira
vitoriosa de paladino da jus ça teve início como
juiz de direito, na vara de família. Ainda em seu
estado, foi juiz eleitoral de Acará, Marabá e
Belém.

3

Texto publicado no bole m do STJ informe-se de
dezembro de 1998, por ocasião da aposentadoria do
ministro San ago.
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6 OS PRIMEIROS SERVIDORES
Os primeiros se servidores da jus ça
federal do Pará travaram uma grande batalha
para con nuar realizando suas dignas funções
na jus ça federal: A corte contava apenas com
10 servidores todos muito dedicados em suas
missões, foram eles: 1-Loris Rocha Pereira diretor de secretaria padrão PJ. 0 que foi
aproveitado do TRT 8ª região; 2-José Aguiar
Barroso que era oﬁcial judiciário padrão PJ.4,
este aproveitado dos Correios e Telégrafos onde
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ocupava o cargo de telegraﬁsta classe J; 3Walmir Santana Bandeira de Souza que era
auxiliar judiciário, padrão PJ.7, este servidor era
proveniente do Comando da 8ª região militar
em Belém; 4-Ed’ Elmano Gomes Mar ns, oﬁcial
de jus ça padrão PJ.7 proveniente dos Correios
e Telégrafos, onde ocupava o cargo de
telegraﬁsta padrão III, 5-Heber da Mata Rezende
Cals, oﬁcial de jus ça padrão PJ.7 req uisitado
dos Correios e Telégrafos onde ocupava o cargo
de telegraﬁsta classe J; 6-Orsay Fidanza Dutra
oﬁcial de jus ça padrão PJ.7, proveniente dos
Serviços de Navegação e Administração dos
Portos, onde ocupava o cargo de servente; 7Raimundo do Rosário Alves servente padrão
PJ11, proveniente dos Serviços de Navegação e
Administração dos Portos, onde era servente 8Torquato de Moraes servente padrão PJ13,
proveniente dos Serviços de Navegação e
Administração dos Portos, onde era servente; 9Jovelino Monteiro da Silva que era servente
padrão PJ.9 proveniente dos Serviços de
Navegação e Administração dos Portos,era
servente; 10-Yolando Chagas Rodrigues Auxiliar
de portaria, padrão PJ.11 dos Correios e
Telégrafos.

7 O PRIMEIRO TRIBUNAL DE JÚRI DA HISTóRI A
DA JUSTIÇA FEDERAL
A casa rosada também foi palco de
eventos muito importantes, dentre eles o
primeiro tribunal de júri da história da jus ça
federal do Pará. Trata -se do processo de
número 10.937, que foi autuado em 09 de
novembro de 1976. Lá ocorreu também o
primeiro tribunal de Júri da história da seção
judiciária do Pará. Este evento ocorreu em 13 de
outubro de 1978. Este tribunal de júri foi
presidido pelo juiz federal Aris des Porto de
Medeiros, que conforme deliberação pela
maioria dos integrantes do conselho de
sentença absolveu o marí mo Raimundo Silva
Oliveira, autor confesso do crime de homicídio.
Par ciparam do julgamento, o procurador da
república Almerindo Augusto de Vasconcelos
Trindade, como representante do Ministério
Público e o advogado Alberto Campos como
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defensor do réu. Trata-se de um assassinato e
de acordo com os autos, tudo aconteceu no
interior do navio ”Itapuã”. O navio vinha da
Venezuela com des no ao porto de Santos (SP),
mas teve de mudar de rota para aportar em
Belém para que o acusado fosse direto para o
presídio São José - que funcionava na praça
Amazonas. Raimundo Silva Oliveira que era
rancheiro do navio matou Paulo Antonio da
Silva após se desentenderem no café da manhã.
Os autos narram que oliveira, ao servir o café
aos tripulantes que estavam a mesa, disse a
todos em tom de brincadeira: “Dá seu jeito”.
Antonio se irritou com isso e aplicou uma
bofetada em Raimundo Oliveira, que em
seguida levou mais um soco no olho esquerdo.
O réu foi ao banheiro para lavar o rosto, que
estava sangrando. Oliveira se mostrava
transtornado com aquela agressão e foi ao
banheiro para lavar o rosto que estava
sangrando. Dirigiu-se ao camarote para pegar
uma arma, e ao sair do camarote deu de cara
com seu agressor, Paulo Antônio, que não
apenas voltou a ofender-lhe, mas também
passou a agredir-lhe novamente. Foi então que
o rancheiro matou seu agressor a ros.
Totalmente descontrolado e sob o impacto do
que acontecera, o réu correu para a popa da
embarcação, jogou a arma n’água e dava
mostras de que pretendia se jogar também, mas
foi impedido por colegas tripulantes. Oliveira
teve de ser medicado pelo enfermeiro do navio
para recuperar a sanidade. O Ministério Público
pediu a condenação do réu pelo crime de
homicídio, mas o conselho de sentença o
absolveu por maioria de votos, ao acolher a tese
de legí ma defesa exposta pelo advogado de
defesa Alberto Campos. eis, a história do
primeiro tribunal de júri popular da jus ça
federal do Pará.

8 A CASA ROSADA PASSA A SER APENAS UM
ANEXO
Em 1994 a seção judiciária do Pará ganha
um novo prédio, este com onze andares e muito
espaço, momento em que a casa rosada passa a
ser apenas um anexo da nova sede. Após vinte
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anos de árduos trabalhos, entre os anos de 2008
e 2009, a casa foi parcialmente emprestada para
outras ﬁnalidades do Ministério Público Federal
e também para a Receita Federal no Pará e aí
funcionavam os seguintes serviços: arquivo,
segurança e transporte. Era bem comum
também por esta época “Exposições temá cas
do MPF”. Foi também neste mesmo ano houve
um início de incêndio, o que fora controlado e
não se alastrou. Porém, o MPF decidiu fazer um
restauro da casa rosada, que durou
aproximadamente nove meses e foi nesse
momento também que o MPF que teve a ideia
de criar um elevador para facilitar a
movimentação nos três andares do prédio. A
reforma da casa iniciou com o juiz federal Sergio
Wolney, e ﬁnalizou com a juíza federal e atual
diretora de foro Carina Cá a Senna. O projeto
que deu origem a atual reforma da casa é o de
número
(0002810-81.2015.4.01.8010),
a
contratada foi a empresa Petrus Consultoria &
Assessoria LTDA-ME e o valor do inves mento
de R$ 32.999,93, conforme informações do
próprio engenheiro Pedro Vilarinho.

9. CONCLUSÃO
A administração pública deverá manter
polí cas de planejamento para guarda e
preservação da memória ins tucional, pois se
houver quem a conserve, o passado jamais será
esquecido. Assim a casa rosada também
merecerá ter sua história preservada, uma vez
que cons tui uma rica fonte de história e
pesquisa para o povo do Pará. Seus documentos
são uma verdadeira relíquia de suma
importância para a memória histórica do
judiciário
federal,
caberá
aos
novos
administradores da seção judiciária do Pará
guardar, atualizar e manter viva a memória
desta casa de jus ça que tanto contribuiu com o
desenvolvimento jus ça federal paraense.
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ARTIGO
A Propriedade Rural e a Reserva Legal no Pará
Por Luciana Costa da Fonseca 1

RESUMO: Esta pesquisa inves ga os obje vos e hipóteses de redução da reserva legal No Estado do
Pará e que forma pode ser compa vel com a propriedade privada; com o obje vo de contribuir para
aplicação da reserva legal como instrumento de efe vação da função social da propriedade, iden ﬁcar
o conteúdo jurídico do direito à propriedade e da função social da propriedade; analisar a
regulamentação jurídica da reserva legal e as hipóteses de redimensionamento e a compa bilidade com
a função social da propriedade no Estado do Pará. A pesquisa demonstra que a Reserva legal é
determinante para análise do aspecto ambiental da função social da propriedade do imóvel rural. Se por
um lado a função social da propriedade é o fundamento para a criação do ins tuto da reserva legal; por
outro lado a reserva legal passa ser uma das condições de cumprimento do aspecto ambiental da função
social da propriedade. A metodologia u lizada envolveu a pesquisa de dados e bibliográﬁca sobre o
tema e a revisão da legislação per nente.
PALAVRAS-CHAVE: FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. PROPRIEDADE PRIVADA. RESERVA LEGAL
ABSTRACT: This research inves gates the objec ves and hypotheses of reduc on of the Legal Reserve in
Pará and whether they are compa ble with the social func on of p roperty, aiming to contribute with
the applica on of the Legal Reserve as an instrument of the social func on in the Amazon. Its speciﬁc
objec ves are: to iden fy the legal content of the right to property and the social func on of property;
to analyze the regula on of the legal reserve and the hypotheses of downsizing and compa bility with
the social func on of property. The research shows that the Legal Reserve is determinant for the
analysis of the environmental aspect of the social func on of the property. If on the one hand the social
func on of property is the founda on for the crea on of the Legal Reserve, on the other hand it
becomes one of the condi ons for compliance with the environmental aspect of the social func on of
property. The methodology involved the research of data and bibliography on the subject and the
revision of the legisla on.
KEYWORDS: SOCIAL FUNCTION OF RURAL PROPERTY. PROPERTY LEGAL RESERVE.

INTRODUÇÃO1
A propriedade privada é um direito
fundamental e um princípio da ordem
econômica na Cons tuição da República
Federa va do Brasil (CRFB) e deve ser exercida
1

Doutora e Mestre em Direitos Difusos e Cole vos pela
Pon cia Universidade Católica de São Paulo. Especialista
em Direito Sanitário pela USP. Professora da Universidade
Federal do Pará - UFPA e do Centro Universitário do Pará
– CESUPA.

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.2, N.1, JAN./JUN. 2019

de forma compa vel com os demais direitos
fundamentais individuais, sociais e difusos,
como o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado. Por essa razão,
deve cumprir sua função social, atendendo aos
critérios
de
racionalidade
econômica,
sustentabilidade ambiental e garan a do bem
estar e direito dos trabalhadores.
A função social da propriedade
fundamenta ins tutos de proteção ambiental
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como a reserva legal, prevista na Lei Federal
n.12.651,
de
2012,
Código
Florestal,
compreendida como uma área localizada no
interior de uma propriedade ou posse rural, que
deve ser conservada com cobertura de
vegetação na va, visando assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação
e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade, a
proteção de fauna silvestre e da ﬂora na va.
O Código Florestal de 2012 é alvo de
diversas
crí cas,
principalmente
com
fundamento no prejuízo ao princípio da
proibição
do
retrocesso
ambienta
l(PRIEUR,2012) e foi objeto de objeto de quatro
Ações Direta de Incons tucionalidade. Três
ações propostas pela Procuradoria Geral da
República (ADIs 4901/DF, 4902/DF, 4903/DF) e
uma ação proposta pelo PSOL (ADI 4937/DF. A
ADI 4901/DF está relacionada especiﬁcamente
com a reserva legal e ques ona a
cons tucionalidade dos ar gos 12, §§ 4º, 5º, 6º,
7º e 8º; art. 13, § 1º; art. 15; art. 28 (pedido de
interpretação conforme); art. 48, § 2º; art. 66, §
3º, § 5º, II, III e IV e § 6º; e art. 68. As ações
foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal
em 28 de fevereiro de 2018 e os ar gos
relacionados à reserva legal foram considerados
cons tucionais por maioria de votos (STF, 2019)
Este ar go analisa a natureza jurídica, a
reserva legal no Estado do Pará e de que forma
pode ser compa vel com o princípio da função
social da propriedade, com o obje vo de
contribuir para efe vação da função social da
propriedade no Estado do Pará, e
especiﬁcamente: iden ﬁcar o conteúdo jurídico
do direito à propriedade privada e da função
social da propriedade no direito brasileiro e
analisar a reserva legal no Pará.
A metodologia u lizada envolveu a
pesquisa de dados e bibliográﬁca sobre o tema e
a revisão detalhada da legislação per nente.
1.
O
CONTEÚDO
JURÍDICO
DA
PROPRIEDADE PRIVADA E DA FUNÇÃO SOCIAL
DA PROPRIEDADE RURAL
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A expressão propriedade privada é
u lizada para designar diferentes relações e
bens no sistema jurídico brasileiro. A
Cons tuição da República Federa va do Brasil
(CRFB) dispõe sobre a propriedade de diversos
sen dos: a) direito à proteção da relação
jurídica de propriedade: o ar go 5º caput e
inciso XXII, dispõe sobre os direitos e deveres
individuais e cole vos e garante aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à propriedade; b)
propriedade como um princípio jurídico: o ar go
170, II, a CRFB elege a propriedade privada
como um princípio da ordem econômica, c)
propriedade como bem: no ar go 5º incisos XIII
e XXV, ar gos 182 e 186 tratam a propriedade
como um bem que deve atender a sua função
social e poderá seu usada em caso de iminente
perigo público e d) propriedade como bem
especíﬁco: no ar go 5º incisos XXVI trata da
propriedade como um bem especíﬁco, dotada
de caracterís cas próprias, quando dispõe sobre
a pequena propriedade rural, assim deﬁnida em
lei, desde que trabalhada pela família, não será
objeto de penhora para pagamento de débitos
decorrentes de sua a vidade produ va,
dispondo a lei sobre os meios de ﬁnanciar o seu
desenvolvimento;
A doutrina brasileira e a própria CRFB
usam a expressão propriedade de forma
ambígua, empregando ora como para designar
uma relação entre o sujeito e o objeto, ora para
determinar o objeto da relação, ora como como
princípio jurídico e como bem especíﬁco.
Sobre o direito à proteção da relação
jurídica de propriedade, é necessário fazer a
ressalva bem esclarecida por Derani (2002, p.
58): “Propriedade traduz uma relação, sobre a
qual recai uma proteção jurídica. Não é a
propriedade um direito. Direito é sua proteção.
Assim direito de propriedade é o direito à
proteção da relação de um sujeito sobre um
objeto. Somente aquela relação que preenche
requisitos determinados pelo direito é passível
de ser protegida”.
Sobre o segundo sen do destacado no
texto cons tucional: propriedade privada como
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princípio jurídico, é necessário analisar a
relevância do princípio para interpretação e
aplicação das normas jurídicas. Os princípios
cons tucionais devem buscar a concre zação
dos obje vos da República, eleitos no ar go 3º
da CRFB: construir uma sociedade livre, justa e
solidária; garan r o desenvolvimento nacional;
erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais; e promover
o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
ACRFB também trata da propriedade
com um bem, um objeto de direito que pode ser
considerado de forma geral ou especíﬁca,
quando usa a expressão propriedade rural (Art.
186), propriedade urbana (Art. 182).
A propriedade indica uma relação entre
um indivíduo e um objeto e também indica uma
oposição entre o sujeito dessa relação e a
universalidade de sujeitos que também
poderiam pretender par cipar da relação, mas
que estão excluídos em razão dos fundamentos
do direito. (FIGUEIREDO 2008, p. 50).
Cris ani Derani (2002) aﬁrma a função
social não como função de um direito, nem de
um bem inanimado ou do
tular da
propriedade, mas sim a vinculação dos efeitos
da relação sujeito-objeto com a sociedade. A
propriedade é o direito à proteção da relação de
um sujeito sobre um objeto.
Assim, a função social cria um ônus do
proprietário privado perante a sociedade, que
recai sobre o desenvolvimento da relação de
poder entre sujeito e objeto, que conﬁgura
propriedade. O ônus signiﬁca que sua atuação
deve trazer um resultado vantajoso para a
sociedade, com consequência jurídica para
garan a do direito: “Em consequência, da
mesma forma que é conferido um direito
subje vo individual para o proprietário reclamar
a garan a da relação de propriedade, é
atribuído ao Estado e à cole vidade o direito
subje vo público para exigir do sujeito
proprietário a realização de determinadas
ações, a ﬁm de que a relação de propriedade
mantenha sua validade no mundo jurídico. O
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direito de propriedade deixa de ser, então,
exclusivamente
um
direito-garan a
do
proprietário e se torna um direito-garan a da
sociedade” (DERANI, 2002, p. 62).
Como já apontado, a CRFB protege a
relação de propriedade entre sujeito-objeto de
diversas formas e passa-se a analisar
especiﬁcamente a função social da propriedade
rural, conforme disposto no ar go 186 do texto
cons tucional.
O ar go 186 do texto cons tucional
determina que a função social é cumprida
quando a propriedade rural atende requisitos
econômicos, sociais e ambientais assim
especiﬁcados: I - aproveitamento racional e
adequado; II - u lização adequada dos recursos
naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente; III - observância das disposições que
regulam as relações de trabalho; IV - exploração
que favoreça o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores.
O Estatuto da Terra, em seu ar go 2° já
previa que era assegurada a todos a
oportunidade de acesso à propriedade da terra,
condicionada ao desempenho integral da sua
função social, quando, simultaneamente: a)
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores que nela labutam, assim como de
suas famílias; b) mantenha níveis sa sfatórios
de produ vidade; c) assegura a conservação
dos recursos naturais; d) observa as disposições
legais que regulam as justas relações de
trabalho entre os que a possuem e a cul vem.
Os critérios econômico, social e
ambiental es veram presentes desde o Estatuto
da Terra, mas seu conteúdo jurídico passou por
transformações no decorrer da história O
critério do uso racional da propriedade sempre
foi exigência para exploração da terra, desde as
concessões por meio de sesmaria, feitas pela
Coroa Portuguesa, e posteriormente, a
legislação brasileira manteve a exigência de
cultura efe va para reconhecimento da posse e
acesso à terra, desde a Lei 601, de 1850, Lei de
Terras a té hoje (ROCHA et alii, 2015).
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Deve-se o observar que o imóvel rural
que não esteja cumprindo sua função social está
susce vel de desapropriação para ﬁns de
reforma agrária, mediante prévia e justa
indenização em tulos da dívida agrária, com
cláusula de preservação do valor real,
resgatáveis no prazo de até vinte anos, a par r
do segundo ano de sua emissão, (art. 184 da
CRFB), também chamada de desapropriação
sanção, porém o próprio texto cons tucional
trouxe uma questão complexa quando dispõe
no ar go 185, II ,que é insusce vel de
desapropriação para ﬁns de reforma agrária a
propriedade produ va.
Além da preservação da biodiversidade
um outro desaﬁo na Amazônia está relacionado
à tularidade da terra. Não é apenas a
propriedade que deve cumprir sua função
social, mas também a posse (MOREIRA e
FONSECA, 2009 p. 250). O uso da terra na
Amazônia deve atender a sua função social e a
obrigação relacionada a reserva legal é atribuída
ao imóvel, independente de quem esteja no
exercício da posse ou propriedade

2.
A RESERVA LEGAL E SUA A APLICAÇÃO
NOS IMóVEIS RURAIS NO PARÁ
A Lei Federal n° 12.651, de 2012,
regulamenta a proteção da vegetação, áreas de
Preservação Permanente e as áreas de Reserva
Legal; a exploração ﬂorestal, o suprimento de
matéria-prima ﬂorestal, o controle da origem
dos produtos ﬂorestais e o controle e prevenção
dos incêndios ﬂorestais, prevê instrumentos
econômicos e ﬁnanceiros, tem como obje vo o
desenvolvimento sustentável. São vários os
instrumentos regulamentados pelo Código
Florestal, como o Cadastro Ambiental Rural –
CAR, Cotas de Reserva Ambiental – CRA, Área de
Preservação Permanente – APP e a Reserva
Legal – RL e o Programa de Regularização
Ambiental – PRA. Muitos deles são alvo de duras
crí cas por representarem grave retrocesso
para proteção ambiental.
Em linhas gerais, o Código estabeleceu
dois regimes dis ntos: um aplicável para os
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imóveis em que houve desmatamento ilegal em
área de reserva legal ou área de preservação
permanente antes de 22 de julho de 2008,
chamada de área rural consolidada, e outro
regime
aplicável
aos
imóveis
com
desmatamento após esta data. As crí cas mais
relevantes têm sido em torno dos bene cios
disponíveis para os imóveis em área rural
consolidada.

2.1. A evolução da regulamentação na Reserva
Legal.
A Reserva Legal é um dos instrumentos
mais polêmicos em virtude da peculiaridade de
sua aplicação aos imóveis situados na Amazônia.
O ins tuto passou por diversas transformações
na evolução histórica do Brasil: o Decreto
Federal n. 23.793, de 24 de janeiro de 1934 já
trazia, em seu ar go 23, a previsão de restrição
para o uso da terra, determinando que nenhum
proprietário de terras cobertas de matas
poderia “abater” mais de 75% da vegetação
existente (três quartas partes). Porém, a
restrição só se referia à vegetação espontânea,
ou resultante do trabalho feito por conta da
administração pública, ou de associações
protetoras da natureza e poderia ser afastada, à
critério da autoridade ﬂorestal competente, no
caso de pequenas propriedades isoladas que
es vessem próximas de ﬂorestas ou situadas
em zona urbana.
Posteriormente, a Lei Federal n. 4.771,
de 15 de setembro de 1965, em sua redação
original também não tratava da expressão
reserva legal expressamente, mas em seu ar go
15 determinava a proibição da exploração sob
forma empírica das ﬂorestas primi vas da bacia
amazônica que só poderiam ser u lizadas em
observância a planos técnicos de condução e
manejo a serem estabelecidos por ato do Poder
Público, porém o ar go não chegou a ser
regulamentado. O ar go 44 trazia uma regra
para ser aplicada, enquanto não houvesse a
regulamentação prevista no ar go 15.
Estabelecia que durante esse período na região
Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste a
exploração a corte raso só seria permissível
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desde que permanecesse com cobertura
arbórea, pelo menos 50% da área de cada
propriedade.
O texto do Código Florestal de 1965 foi
alterado em diversas situações desde a Lei
Federal n° 7.803/89, que dispôs sobre a reserva
legal de 50% para a região Norte do país, dando
nova redação para os ar gos 16 e 44. De 1996 a
2011 foram diversas as alterações por meio de
Medidas Provisórias que geraram confusão
legisla va e grande insegurança jurídica na
aplicação do ins tuto (MP n°. 1.511, de 25 de
julho de 1996, MP n° 1.605, de 11 de dezembro
de 1997, MP n° 1.736, de 14 de dezembro de
1998, MP n° 1.885, de 29 de junho de 1999, MP
n° 1.956, de 09 de dezembro de 1999, MP n°
2.080, de 27 de dezembro de 2000, MP n°
2.166, de 28 de junho de 2001).
A alteração da feita pela Medida
Provisória n. de 1.511, de 25 de julho de 1996,
no texto do ar go 44 do Código Florestal de
1965 gerou bastante impacto na situação
jurídica das propriedades na Amazônia porque
determinava que na região Norte e na parte
Norte da região Centro-Oeste, a exploração a
corte raso só seria permi da desde que
permanecesse com cobertura arbórea de, no
mínimo, cinquenta por cento de cada
propriedade, mas no § 2º do mesmo ar go 44,
determinava que propriedades onde a
cobertura
arbórea
se
cons tui
de
ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais, não seria mais
admi do o corte raso em pelo menos oitenta
por cento dessas pologias ﬂorestais. Assim,
criou dois percentuais de reserva legal: 50%
para as propriedades na região Norte e na parte
Norte da região Centro-Oeste e 80% para as
propriedades onde a cobertura arbórea se
cons tui de ﬁtoﬁsionomias ﬂorestais, nas
mesmas regiões.
Em 1997, a Medida Provisória n. 1.60518, no ar go 44 § 6°, possibilitou a redução da
reserva legal para o limite mínimo de cinquenta
por cento da cobertura arbórea de cada
propriedade, nas áreas onde es vesse concluído
o Zoneamento Ecológico-Econômico, na escala
igual ou superior a 1:250.000.
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A Medida Provisória n. 1.956-50, de 26
de maio de 2000, foi a que apresentou maior
alteração no texto da Lei n. 4.771/65, alterou os
limites de reserva legal, além de ﬁxar outras
condições para a redução e ampliação da
reserva legal pelo ZEE e para o cômputo das
áreas rela vas à vegetação na va existente em
APP no cálculo do percentual de reserva legal.
Fixou os percentuais de reserva legal nos limites
mínimos de: I – 80% na propriedade rural
situada em área de ﬂoresta localizada na
Amazônia legal; II – 35% na propriedade rural
situada em área de cerrado localizada na
Amazônia legal, sendo no mínimo vinte por
cento na propriedade e quinze por cento na
forma de compensação em outra área, desde
que esteja localizada na mesma microbacia; III –
20% na propriedade rural situada em área de
ﬂoresta ou outras formas de vegetação na va
localizada nas demais regiões do país e na
propriedade rural em área de campos gerais
localizada em qualquer região do país.
A Medida Provisória n. 2.166-67, de 24
de agosto de 2001 foi a úl ma a ser editada,
manteve os índices da Medida Provisória n.
1.956-50, de 26 de maio de 2000 até a edição da
atual Lei 12.651, de 2012.

2.2. A Regulamentação da Reserva legal no
Estado do Pará.
Assim, a regulamentação da Reserva
Legal nos imóveis rurais na área de ﬂoreta da
Amazônia legal é marcada por alterações por
meio de medidas provisórias sucessivas e
reedições em pouco espaço de tempo.
O conceito de reserva legal está
disposto no art. 3º, III da Lei Federal n°
12.651/2012, como a área localizada no interior
de uma propriedade ou posse rural, delimitada
nos termos especiﬁcados no ar go 12 da
mesma Lei, com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação
e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade, bem
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como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e
da ﬂora na va;
A Reserva Legal deve ser conservada
com cobertura de vegetação na va pelo
proprietário, possuidor ou ocupante, a qualquer
tulo, do imóvel rural, pessoa sica ou jurídica,
de direito público ou privado, mas admite-se a
exploração econômica da Reserva Legal
mediante manejo sustentável, previamente
aprovado pelo órgão competente. (art. 17 e §
1o e art. 20 da Lei Federal n. 12.651/2012).
Aliás, esse é um esclarecimento
importante porque havia muitas dúvidas sobre a
u lização econômica da reserva legal na
Amazônia. Como bem explica Lilian Haber
(2015, p. 71), parte da doutrina defendia a
u lização da reserva legal com viés econômico e
outros defendiam o seu não uso, mas de
qualquer forma para os ruralistas a reserva legal
sempre se caracterizou como um impedi vo
econômico, em especial Amazônia, com
percentual de 80% de reserva legal em área de
ﬂoresta, restando somente 20% para o uso
alterna vo do solo.
O ar go 12 do Código Florestal
determina que todo imóvel rural deve manter
área com cobertura de vegetação na va a tulo
de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das
normas sobre as Áreas de Preservação
Permanente, observados os percentuais
mínimos em relação à área do imóvel localizado
na Amazônia legal: a) 80% (oitenta por cento),
no imóvel situado em área de ﬂorestas; b) 35%
(trinta e cinco por cento), no imóvel situado em
área de cerrado; e c) 20% (vinte por cento), no
imóvel situado em área de campos gerais; e
localizado nas demais regiões do País: 20%
(vinte por cento).

LUCIANA COSTA DA FONSECA

Legal para até 50% da propriedade, para ﬁns de
recomposição, quando o Município ver mais
de 50% da área ocupada por unidades de
conservação da natureza de domínio público e
por terras indígenas homologadas. (art. 12, § 4 o
da Lei Federal n. 12.651/2012)
O Poder Público estadual, ouvido o
Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá
reduzir a Reserva Legal da área de ﬂorest a da
Amazônia Legal para até 50% (cinquenta por
cento), quando o Estado ver Zoneamento
Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65%
(sessenta e cinco por cento) do seu território
ocupado por unidades de conservação da
natureza de domínio público, devidamente
regularizadas, e por terras indígenas
homologadas (art. 12, §5 o da Lei Federal n.
12.651/2012)
Quando indicado pelo Zoneamento
Ecológico-Econômico - ZEE estadual, realizado
segundo metodologia uniﬁcada, o Poder Público
federal poderá: I - reduzir, exc lusivamente para
ﬁns de regularização, mediante recomposição,
regeneração ou compensação da Reserva Legal
de imóveis com área rural consolidada, situados
em área de ﬂoresta localizada na Amazônia
Legal, para até 50% (cinquenta por cento) da
propriedade, excluídas as áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade e dos recursos
hídricos e os corredores ecológicos; ou II ampliar as áreas de Reserva Legal em até 50%
(cinquenta por cento) dos percentuais previstos
nesta Lei, para cumprimento de metas nacionais
de proteção à biodiversidade ou de redução de
emissão de gases de efeito estufa (art. 13, I da
Lei Federal n. 12.651/2012)

O art. 12, §§ 4o e 5o e o art. 13, I do
Código Florestal estabelecem as hipóteses de
redução da área de reserva legal e o art. 13, II,
estabelece as hipóteses de ampliação da área.
Merece destaque também a redução da reserva
legal originada da aplicação do ar go 68.

No caso de redução da reserva legal, o
proprietário ou possuidor de imóvel rural que
man ver Reserva Legal conservada e averbada
em área superior aos percentuais exigidos,
poderá ins tuir a Cota de Reserva Ambiental e a
servidão ambiental sobre a área excedente, nos
termos da Lei Federal no 6.938/81 (Polí ca
Nacional de Meio Ambiente). (art. 13, §1o e 15,
§2o da Lei Federal n. 12.651/2012)

Nos imóveis localizados na Amazônia
legal, o poder público poderá reduzir a Reserva

O Código Florestal anterior, Lei Federal
n. 4.771/65, estabeleceu os limites da Reserva
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Legal para todo o País, no exercício da
competência legisla va para estabelecer as
normas gerais em matéria ambiental (art. 24,
inciso VI). Previu uma única hipótese de
redução dos limites da Reserva, no art. 16, §5o,
que permi a ao Poder Execu vo, se fosse
indicado
pelo
Zoneamento
Ecológico
Econômico-ZEE e pelo Zoneamento Agrícola,
ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente
- CONAMA, o Ministério do Meio Ambiente –
MMA e o Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento - MAPA, reduzir, para ﬁns de
recomposição, a reserva legal, na Amazônia
Legal, para até cinqüenta por cento da
propriedade, excluídas, em qualquer caso, as
áreas de preservação permanente, os ecótonos,
os sí os e ecossistemas especialmente
protegidos,
os
locais
de
expressiva
biodiversidade e os corredores ecológicos.
Assim, a redução da reserva legal, para
ﬁns de recomposição, deveria ser feita mediante
a aprovação da Lei estadual do Zoneamento
Ecológico Econômico e, posteriormente,
aprovação pelo CONAMA e por Decreto Federal.
O Decreto Federal n. 4.297, de 10 de
julho de 2002, regulamenta o art. 9o, inciso II, da
Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981,
estabelecendo critérios para o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Brasil.
O Estado do Pará aprovou a Lei n.
6.745, de 06 de maio de 2005, que ins tuiu o
Macrozoneamento Ecológico-Econômico do
Estado do Pará. Entretanto, a elaboração do
Zoneamento Ecológico Econômico, na escala
determinada pelo governo federal, era um
desaﬁo extremamente complexo em virtude da
extensão territorial e diversidade ambiental,
econômica e cultural do Estado.
Em
atenção
às
peculiaridades
estaduais, foi aprovado o Decreto Federal n.
6.288, de 06 de dezembro de 2007, que alterou
o Decreto Federal n. 4.297/2002 para
especiﬁcar e diversiﬁcar as escalas de referência
e permi r o ZEE local e por regiões. Essa
ﬂexibilização permitiu maior agilidade ao Estado
do Pará, que aprovou duas leis de Zoneamento:
uma lei referente à área de inﬂuência das
Rodovias BR -163 e BR -230, Zona Oeste do
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Estado, e outra na região da Zona Leste e Calha
Norte. Cada região incluída nas Leis de
Zoneamento do Estado do Pará possui
dimensionamento e condições de aplicação da
reserva legal de forma dis nta.
A Lei Estadual n. 7.243, de 09 de janeiro
de 2009, dispõe sobre o Zoneamento EcológicoEconômico da Área de Inﬂuência das Rodovias
BR-163
(Cuiabá−Santarém)
e
BR-230
(Transamazônica) no Estado do Pará - Zona
Oeste, determina o redimensionamento da
reserva legal de 80% para até 50%, para ﬁns de
recomposição nos imóveis rurais situados nas
zonas de consolidação, delimitadas no Mapa de
Subsídios à Gestão do Território do ZEE,
aplicável somente para os imóveis rurais com
passivo ﬂorestal adquirido antes da entrada em
vigor do Macrozoneamento do Pará (art. 8º),
aprovado pela Lei Estadual nº 6.745, de 6 de
maio de 2005. Esta lei foi aprovada pelo
CONAMA, por meio da Recomendação n. 10, de
26 de junho de 2009 e o Decreto Federal n.
7.130, de 11 de março de 2010, reconheceu e
autorizou a redução nos termos previstos pela
Lei Zoneamento Estadual.
Ressalta-se que o redimensionamento
da reserva legal previsto no ZEE da Zona Oeste
entrou em vigor sob a vigência do Código
Florestal anterior, Lei Federal n. 4.771/65 e
somente se aplica aos imóveis rurais com
passivo ﬂorestal adquirido antes da entrada em
vigor do Macrozoneamento do Pará, aprovado
pela Lei Estadual nº 6.745, de 2005.
A Lei Estadual do Pará n. 7.398, de 16
de abril de 2010, que dispõe sobre o
Zoneamento Ecológico-Econômico da Zona
Leste e Calha Norte do Estado do Pará, também
foi aprovada sob a vigência do Código Florestal
anterior (Lei 4.771/65) e também determinava o
redimensionamento dos limites da reserva legal
de 80% para até 50% da propriedade na região,
para ﬁns apenas de recomposição porque era a
única possibilidade prevista na Lei Federal n°
4771/65. O redimensionamento previsto,
somente se aplicava aos imóveis rurais com
passivo adquirido antes de 31 de dezembro de
2006.
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O revogado Código Florestal de 1965
(art. 16,§5º) era norma geral sobre o tema e
possibilitava ao Poder Execu vo fazer a redução
da reserva legal, para ﬁns de recomposição, se
fosse indicado no Zoneamento Ecológico
Econômico, que deveria ser aprovado por Lei
Estadual. Ocorre que somente em 2013 o
Governo Federal aprovou o ZEE da Zona Leste e
Calha Norte do Estado do Pará, por meio do
Decreto Federal de 24 abril de 2014, com
fundamento no art. 13, I da, Lei n° 12.651 de
2012, que criou outra modalidade de redução,
dis nta daquela prevista na Lei Estadual n°
7.398/2010: autorizou a redução da área de
Reserva Legal para até 50% da área de imóvel
situado nas Zonas de Consolidação I, II e III,
deﬁnidas na Lei Estadual nº 7.398/2010 do
Estado do Pará, com ﬁnalidade exclusiva de
regularização,
mediante
recomposição,
regeneração ou compensação, devendo ser
excluídas da redução as áreas prioritárias para
conservação da biodiversidade e dos recursos
hídricos e os corredores ecológicos.
Sendo assim, embora a Lei estadual
apenas ﬁzesse referência a possibilidade de
redimensionamento para ﬁns de recomposição,
o Decreto Federal autorizou a redução da área
de Reserva Legal por ﬁnalidade exclusiva a
regularização,
mediante
recomposição,
regeneração ou compensação.
O cenário de múl plos limites de área
de reserva legal na área de ﬂoresta na Amazônia
contribui para inadequada aplicação do ins tuto
e desprezo ao princípio da função social da
propriedade
É evidente que a Reserva legal implica
em restrição do uso da propriedade privada,
porém ao mesmo tempo implica em condição
de sustentabilidade de exploração do próprio
imóvel rural, que somente poderá ser u lizada
por meio da aprovação de plano de manejo
ﬂorestal sustentável - PMFS, que contemple
técnicas de condução, exploração, reposição
ﬂorestal e manejo compa veis com os variados
ecossistemas (art. 31 da Lei Federal
12.651/2012).
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O PMFS deve atender aos seguintes
fundamentos
técnicos
e
cien ﬁcos:
caracterização dos meios sico e biológico;
determinação do estoque existente; intensidade
de exploração compa vel com a capacidade de
suporte ambiental da ﬂoresta; ciclo de corte
compa vel com o tempo de restabelecimento
do volume de produto extraído da ﬂoresta;
promoção da regeneração natural da ﬂoresta;
adoção de sistema silvicultural adequado;
adoção de sistema de exploração adequado;
monitoramento do desenvolvimento da ﬂoresta
remanescente; adoção de medidas mi gadoras
dos impactos ambientais e sociais.
O plano de manejo ﬂorestal sustentável
é essencial para garan r a compa bilidade
entre o aspecto econômico e o ambiental da
função social do imóvel rural na área de ﬂoresta
na Amazônia.
No Pará há imóveis rurais em áreas de
ﬂoresta,
localizados
em
áreas
rurais
consolidadas, cuja a área de reserva legal é de
80% a 50% para ﬁns de recomposição (áreas
inseridas no ZEE da Zona Oeste); e imóveis
rurais localizados em áreas de ﬂoresta em áreas
rurais consolidadas, cuja a área de reserva legal
é de 80% a 50% para ﬁns de regularização,
permi ndo a recomposição, regeneração e
compensação; e há ainda os imóveis rurais que
não estão inseridos em áreas rurais
consolidadas, com reserva legal de 80%,
inclusive para ﬁns de recomposição.
Sendo assim, a reserva legal é
determinante para análise do aspecto ambiental
da função social da propriedade do imóvel rural
na área de ﬂoresta No Pará e toda a
complexidade de iden ﬁcação do percentual de
reserva legal e formas de regularização do
imóvel, por meio de recomposição, regeneração
ou compensação passam a compor também os
desaﬁos da iden ﬁcação do cumprimento da
função social da propriedade.
Assim, se por um lado a função social
da propriedade é o fundamento jurídico para a
criação do ins tuto da reserva legal; por outro
lado a reserva legal passa ser uma das condições
de cumprimento do aspecto ambiental da
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função social da propriedade. Isto não quer
dizer que a reserva legal seja o próprio aspecto
ambiental da função social da propriedade.
A exigência de cumprimento da reserva
legal pelo proprietário do imóvel rural é um
direito subje vo atribuído ao Estado e à
cole vidade, a ﬁm de que a relação de
propriedade se mantenha válida. Como já
apontado, o direito de propriedade deixa de ser,
exclusivamente
um
direito-garan a
do
proprietário e se torna um direito-garan a da
sociedade de conservação do bioma Amazônia.

CONCLUSÃO
A propriedade privada é um direito
fundamental (art. 5º, XXII da CRFB) que tem seu
conteúdo jurídico composto pela função social
da propriedade (art. 5º, XXIII da CRFB), é
princípio da ordem econômica (art. 170 da
CRFB) e devem ser exercida de forma
compa vel
com
os
demais
direitos
fundamentais individuais, sociais e difusos,
como o direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado (art. 225 da CRFB).
A propriedade indica uma relação entre
um indivíduo e um objeto e também indica uma
oposição entre o sujeito dessa relação e a
universalidade de sujeitos. É uma relação de um
sujeito sobre um objeto protegida pelo direito,
desde que preencha requisitos e condições
ﬁxadas pelo próprio direito.
A função social da propriedade cria um
ônus do proprietário privado perante a
sociedade, que recai sobre o desenvolvimento
da relação de poder entre sujeito e objeto, que
conﬁgura propriedade. O ônus signiﬁca que sua
atuação deve trazer um resultado vantajoso
para a sociedade para que exista a proteção do
direito:
O cumprimento da função social do
imóvel
rural
possui
critérios
cons tucionalmente ﬁxados: uso racional da
terra, que cons tui o aspecto econômico; a
u lização adequada dos recursos naturais
disponíveis e preservação do meio, que cons tui
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o aspecto ambiental; e a observância das
disposições que regulam as relações de trabalho
e exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores, cons tui o
aspecto social (art. 186 da CRFB).
A função social da propriedade
fundamenta ins tutos de proteção ambiental
como a reserva legal, prevista na Lei Federal n.
12.651/2012: uma área localizada no interior de
uma propriedade ou posse rural, que deve ser
conservada com cobertura de vegetação na va,
visando assegurar o uso econômico de modo
sustentável dos recursos naturais do imóvel
rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos ecológicos e promover a conservação
da biodiversidade, a proteção de fauna silvestre
e da ﬂora na va.
Restou demonstrado que a Reserva
Legal é determinante para aplicação da função
social dos imóveis rurais no Pará, mas a
evolução da regulamentação jurídica do
ins tuto é marcada por alterações por meio de
medidas provisórias sucessivas e reedições em
pouco espaço de tempo, que não permi am a
adaptação da legislação e gestão local, muito
menos a garan a da informação adequada aos
des natários da norma, prejudicando a
eﬁciência do ins tuto.
Atualmente
o
Código
Florestal
determina a área de Reserva Legal em relação à
área do imóvel localizado na Amazônia legal no
percentual de 80% (oitenta por cento), no
imóvel situado em área de ﬂorestas; b) 35%
(trinta e cinco por cento), no imóvel situado em
área de cerrado; e c) 20% (vinte por cento), no
imóvel situado em área de campos gerais.
Embora o percentual de reserva legal na
Amazônia seja considerado alto, o próprio texto
legal elegeu várias hipóteses de alteração desse
dimensionamento. O art. 12, §§ 4o e 5o e o art.
13, I do Código Florestal estabelecem as
hipóteses de redução da área de reserva legal e
o art. 13, II, estabelece as hipóteses de
ampliação da área.
Nos imóveis rurais localizados em área
de ﬂoresta na Amazônia legal, o poder público
municipal poderá reduzir a Reserva Legal para
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até 50% da propriedade, para ﬁns de
recomposição, quando o Município ver mais
de 50% da área ocupada por unidades de
conservação da natureza de domínio público e
por terras indígenas homologadas (art. 12, § 4 o
da lei 12.651/2012); o Poder Público estadual,
ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente,
poderá reduzir a Reserva Legal para até 50%
(cinquenta por cento), quando o Estado ver
Zoneamento Ecológico-Econômico aprovado e
mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu
território ocupado por unidades de conservação
da natureza de domínio público, devidamente
regularizadas, e por terras indígenas
homologadas (art. 12, §5 o da Lei Federal
12.651/2012); e quando indicado pelo
Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE
estadual, o Poder Público federal poderá:
reduzir,
exclusivamente
para ﬁns de
regularização,
mediante
recomposição,
regeneração ou compensação da Reserva Legal
de imóveis com área rural consolidada, para até
50% (cinquenta por cento) da propriedade,
excluídas as áreas prioritárias para conservação
da biodiversidade e dos recursos hídricos e os
corredores ecológicos (art. 13 da Lei Federal
12.651/2012).
A
confusão
legisla va
ﬁcou
demonstrada no estudo da regulamentação
jurídica da Reserva Legal no Estado do Pará,
onde há imóveis rurais em áreas de ﬂoresta,
localizados em áreas rurais consolidadas, cuja a
área de reserva legal foram redimensionadas de
80% a 50% para ﬁns de recomposição (áreas
inseridas no ZEE da Zona Oeste); e imóveis
rurais localizados em áreas de ﬂoresta em áreas
rurais consolidadas, cuja a área de reserva legal
foram redimensionadas de 80% a 50% para ﬁns
de regularização, permi ndo a recomposição,
regeneração e compensação; e há ainda os
imóveis rurais que não estão inseridos em áreas
rurais consolidadas, com reserva legal de 80%,
inclusive para ﬁns de recomposição.
A especiﬁcidade de dimensionamento
da reserva legal na Amazônia tem reﬂexo no
exercício da propriedade privada e a função
social do imóvel rural na área de ﬂoresta da
Amazônia, que devem ser compreendidos no
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cenário de tensão entre a necessidade de
produção de riqueza, por meio da exploração
dos recursos naturais e a necessidade de
conservação da biodiversidade e dos recursos
naturais.
Se por um lado a função social da
propriedade é o fundamento jurídico para a
criação do ins tuto da reserva legal; por outro
lado a reserva legal passa ser uma das condições
de cumprimento do aspecto ambiental da
função social da propriedade.
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ARTIGO
O Direito à Iden dade Gené ca do Indivíduo Gerado a Par r da Reprodução Assis da
Heteróloga em Face do Direito ao Anonimato do Doador de Material Gené co
Por Nathália Miranda Abdon de Christo Alves1

RESUMO: No contexto atual, vivencia-se uma total reestruturação do conceito de família não só no
Brasil, como no Mundo. Veriﬁca-se ul mamente a formação de famílias unidas não mais somente pelo
sangue e sim por laços de carinho, amor e atenção, os quais prevalecem sobre aquele. Desse modo,
tem-se como um dos meios recentes de formação da família a técnica de Reprodução Assis da
Heteróloga que dá origem a laços socioafe vos que não devem ser confundidos com os biológicos,
também decorrente da referida técnica. Portanto, ao se analisar um indivíduo gerado a par r desse
procedimento, onde se u lizou material gené co proveniente de um doador anônimo, deve -se ter em
mente que este doador não possui qualquer vínculo, salvo o consanguíneo, com o concebido. Contudo,
isso não signiﬁca dizer que o concebido não terá direito de conhecer a sua origem biológica. Pois, o
direito à sua iden dade gené ca nada mais é do que uma garan a da individualidade biológica do
próprio ser humano, assim, entendido como um sinônimo de individualidade gené ca, além de surgir
também como um bem jurídico fundamental cons tucionalmente tutelado. Não se pode olvidar ainda
que as possibilidades de relações incestuosas entre irmãos ou entre pai/doador ou mãe/doadora e ﬁlha
ou ﬁlho e a probabilidade de prevenção do surgimento ou avanço de doenças hereditárias graves,
colabora para a quebra do referido anonimato do indivíduo doador de material gené co.
PALAVRAS-CHAVE: Reprodução Assis da, Anonimato, Iden dade gené ca.
ABSTRACT: In the current context there's a complete restructuring of the concept of family not only in
Brazil, but also in the world. Lately, it's been seen the forma on of families united not only by blood
anymore, but by aﬀec on, love and a en on bonds, those which p revail over the other. Thus, as one of
the recent means of family forma on is the heterologous assisted reproduc ve technique, which gives
birth to socio-aﬀec ve es that should not be confused with biological ones also resul ng from the
same technique. Therefore, when analyzing an individual generated from this procedure, where an
anonymous donor's gene c material was used, it should be kept in mind that this donor has no es,
except consanguineous, with the conceived child. However, this doesn't m ean to say that the conceived
individual won't have the right to know their biological origin. For the right to their gene c iden ty is
nothing more than a assurance of the biological individuality of the human being himself, thus
understood as a synonym of gene c individuality, and also arising as a fundamental juridical welfare
cons tu onally protected. It cannot be forgo en that possibili es of incestuous rela onships between
siblings or between parent/donor and child and the probability of preven ng serious hereditary diseases
or their progression collaborates to breach said anonymity of the gene c material's donor's.
KEYWORDS: Assisted Reproduc on, Anonymity, Gene c iden ty.
1

1
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1 INTRODUÇÃO
O presente ar go apresenta como
tema central a problemá ca da aplicação do
Direito à Iden dade Gené ca do indivíduo gerado a par r da Reprodução Assis da Heteróloga
em face do Direito ao Anonimato do doador de
material gené co.
Primeiramente, para que haja o processo de reprodução humana, é necessária a
existência de vários elementos válidos, ou seja,
é imperioso que tanto a mulher quanto o homem estejam em condições de realizar o ciclo
reprodu vo normal completo, isto é, que possuam todas as condições de desenvolver as etapas da reprodução efe vamente para chegarem
ao ﬁnal com a fecundação.
Desse modo, é necessário esclarecer
que a fecundação nada mais é do que um processo pelo qual há o encontro de duas células
sexuais, a masculina, também chamada de espermatozóide, e a feminina, conhecida como
óvulo, no interior das Trompas de Falópio localizadas no aparelho reprodutor feminino. Entretanto, podem ocorrer os chamados problemas
de fer lização que são quando por alguma razão
esse processo de reprodução não consegue
a ngir o seu obje vo.2
Diante disso a biociência propôs
uma solução para esse problema criando técnica
da reprodução assis da que se subdivide em
homóloga que u liza o material gené co do
próprio casal e a heteróloga que u liza o material gené co doado por terceiro.
No Brasil por enquanto essa técnica
só pode ser u lizada por casais com problemas
de fer lidade, conforme a resolução 1957/2010
sonalidade, Direito Civil, Biodireito e Bioé ca. E-mail:
nmiranda@mppa.mp.br.
2
BALAN, Fernanda de Fraga. A reprodução assis da heteróloga e o direito da pessoa gerada ao conhecimento de
sua
origem
gené ca.
2006.
Disponível
em:
<h p://www.direitonet.com.br/ar gos/exibir/2544/A reproducao-assis da-heterologa-e-o-direito-da-pessoagerada-ao-conhecimento-de-sua-origem-gene ca>. Acesso em: 10 jan. 2019.
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do CFM, restando ainda não regulamentada a
questão com relação às mulheres que almejam
uma reprodução independente (monoparentalidade).3
Por esse fato, este ar go dará enfoque à forma heteróloga, já que esta é a forma
que mais gera discussões, já que o indivíduo
gerado a par r dessa técnica possui, assim como
os demais indivíduos, o direito a sua iden dade
gené ca que está ligado aos Princípios da idendade, personalidade e dignidade humana.
Portanto, o obje vo desse ar go é
estudo da aplicabilidade do direito a iden dade
gené ca em face da rela vização do direito ao
anonimato do doador de material gené co.

2 A EVOLUÇÃO HISTóRICA DA FILIAÇÃO E O
ENFOQUE À FILIAÇÃO BIOLóGICA E A
SOCIOAFETIVA
Os vínculos afe vos sempre exis ram no decorrer da história e eles não são privilégios somente da espécie humana. Tem -se que
tal vínculo é tão an go quanto à própria humanidade, pois, o acasalamento sempre foi algo
comum entre os seres vivos, seja somente com
a ﬁnalidade de perpetuação da espécie, seja
também pela própria an pa a e receio que as
pessoas têm à solidão, uma vez que o homem
naturalmente tende a ligar a felicidade à vida a
dois.
A evolução natural da humanidade
evidencia cada vez mais o agrupamento de pessoas ligadas pelo afeto e com isso se dá a formação da família como uma aglomeração informal, de formação espontânea no meio social,
cuja estruturação será feita por meio do direito.
Entretanto, quando a lei regula juridicamente a
família, ela não reﬂete ﬁelmente a família in

3

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº
1.957/2010, de 15 de dezembro de 2010. Disponível em:
<h p://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/
1957_2010.htm>. Acesso em: 17 fev. 2019.
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concreto, naturalmente mul facetada, cuja origem antecede existência do próprio Estado. 4
Destarte, para se analisar a ﬁliação
nas modalidades biológica e socioafe va, e suas
diferenças, é necessário se ter conhecimento de
uma breve evolução histórica da própria ﬁliação.
Assim, tem-se que na an guidade
em Roma a consanguinidade não era vista como
base para a idéia de ﬁliação. E o pátrio poder
(como era chamado na época) era exercido pelo
Pater Famílias que nha o poder de deliberar
sobre a vida e morte dos seus ﬁlhos. Posteriormente, houve uma redução do alcance desse
pátrio poder com a interferência Estatal na família exigindo do pater o respeito aos ﬁlhos.5
Na Idade Média observa-se que os
senhores, os criados, as crianças e os adultos,
viviam todos juntos em uma espécie de casa
aberta, não havendo um local privado para a
família.6
Posteriormente, na Idade Moderna
observa-se o fortalecimento da autoridade do
pai e a estrutura familiar passou a ser baseada
na concepção conjugal restrita a pais e ﬁlhos
unidos por laços de consanguinidade.
Já na Pós-modernidade houve o estreitamento da relação paterno-materno-ﬁlial
trazendo a tona a afe vidade como elemento
iden ﬁcador da família. E expressões como ﬁliação ilegí ma, informal, adulterina dentre outras
foram excluídas do vocabulário jurídico. Aqui eu
trouxe o conceito de família que é o grupo social
fundado essencialmente nos laços de afe vidade.7

4

DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5.
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009.
5
FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. São Paulo: Atlas,
2009.
6
FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. São Paulo: Atlas,
2009.
7
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5.
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009.
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Hironaka8 sustenta que as relações
hierárquicas, baseadas na obediência e no temor, cedem espaço para os novos pilares norteadores das relações parentais no seio da família
contemporânea, quais sejam, o afeto, o amor, a
cooperação, a mútua proteção e a sadia cumplicidade entre seus membros.
Logo, se faz necessário estabelecer o
elemento iden ﬁcador das estruturas interpessoais que permita nomeá-las como família, assim, esse elemento diferencial só pode ser idenﬁcado na afe vidade.
A família é, portanto, um grupo social fundado essencialmente nos laços de afe vidade após o desaparecimento da família patriarcal, que desempenhava funções procria vas,
econômicas, religiosas e polí cas.9
Desse modo, tem-se como a ﬁliação
socioafe va aquela consistente na relação entre
pai e ﬁlho, ou entre mãe e ﬁlho, ou entre pais e
ﬁlho, onde inexiste ligação biológica entre eles,
havendo somente o afeto como elemento aglunador das pessoas que cons tuem a família.

2.1 A reprodução assis da heteróloga como
meio de formação da família
Até pouco tempo se nha como
modelo clássico de família a chamada família
patriarcal, a qual se caracterizava por ser ligada
mediante laços matrimoniais e amparada na
consanguinidade, contudo, tal modelo já não
subsiste como única espécie de formação familiar, visto que, com o avanço d as técnicas cien ﬁcas referente à reprodução humana, proporcionou-se a diversidade social e jurídica da família, especialmente através da chamada inseminação ar ﬁcial.10
8

HIRONAKA apud FUJITA, Jorge Shiguemitsu. Filiação. São
Paulo: Atlas, 2009.
9
DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5.
ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2009.
10
SPODE, Sheila; SILVA, Ta ana Vanessa Saccol da. O
direito ao conhecimento da origem gené ca em face da
inseminação ar ﬁcial com sêmen de doador anônimo.
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Assim, é necessário ressaltar que a
reprodução assis da na modalidade heteróloga
pode ser sim, considerada como um dos meios
aptos a formar uma família, já que é capaz de
dar origem a laços de ﬁliação socioafe va.
Além do mais, as reproduções assisdas consagraram, juntamente com a adoção, a
verdade afe va da ﬁliação. E conforme o ar go
1.597, inciso V do Código Civil de 2002: “Presumem-se concebidos na constância do casamento os ﬁlhos: [...] havidos por inseminação ar ﬁcial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do cônjuge.” 11
Essa autorização prévia de que trata
o referido ar go cons tui a manifestação do
consen mento do cônjuge. Logo, veriﬁca-se o
surgimento de novos laços familiares, agora,
socioafe vos, entre o indivíduo resultante da
inseminação ar ﬁcial heteróloga e o casal que
se u lizou de tal técnica.

3 OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CONSTITUCIONAIS
Os direitos fundamentais e suas garan as são aquelas posições jurídicas que dão
ao ser humano um conjunto de prerroga vas,
faculdades e ins tuições imprescri veis a assegurar uma existência digna, livre, igual e fraterna na vivencia em sociedade e no âmbito individual.12
Ou seja, os direitos fundamentais,
nada mais são do que aqueles direitos que concre zaram o respeito à dignidade da pessoa

Revista eletrônica do Curso de Direito da UFSM, Santa
Maria, v. 2, n. 3, nov. 2007. Disponível em:
<h p://www.ufsm.br/revistadireito/eds/v2n3/a23.pdf >.
Acesso em: 17 jan. 2019.
11

BRASIL. Código Civil. 2002. Disponível em:
<h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.
htm>. Acesso em: 10 jan. 2019.
12
CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Curso de direito cons tucional. 5. ed. rev. atual e ampl. Salvador: Juspodivm, 2011.
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humana e as garan as existem para amparar e
efe var esses direitos.
Sabe-se que os direitos humanos
fundamentais possuem várias dimensões de
estudo, entretanto para o presente assunto é
necessário saber apenas que os direitos de
quarta dimensão são os que englobam os direitos relacionados com a biotecnologia.
Ademais, não se pode olvidar que a
rela vização de um direito fundamental em
relação a outro só existe para realizar a concordância entre eles.

3.1 A colisão entre os direitos fundamentais à
iden dade gené ca do concebido e ao
anonimato do doador
Primeiramente é preciso entender
que enquanto duas regras não podem exis r
concomitantemente, quando conﬂitantes e contraditórias, dois princípios colidentes, podem
coexis r normalmente sem se invalidarem.
Diante desse impasse Rebert Alexy 13
e Ronald Dworkin 14 propõem soluções para esses conﬂitos. Segundo os autores para solucionar um conﬂito de regras ou se inclui uma cláusula de exceção em uma das regras ou se declara a invalidez de uma delas.
No Conﬂito de princípios a solução
está no Sistema de pesos e contrapesos onde o
princípio de peso maior sobressai em relação ao
de peso menor. Portanto, o conﬂito de regras se
daria na dimensão da validade e o conﬂito de
princípios na dimensão do peso.
Diante disso, é necessário se observar de onde decorrem os respec vos direitos à
iden dade e ao anonimato. O direito à iden 13 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. São
Paulo: Malheiros Editores, 2006.
14 DWORKIN apud RUY, Fernando Estevam Bravin. Conﬂitos entre princípios e regras. 2007. Disponível em:
<h p://jus.uol.com.br/revista/texto/12034/conﬂitos entre-principios-e-regras>. Acesso em: 27 fev. 2019.
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dade gené ca decorre dos direitos de personalidade e o direito ao anonimato do doador decorre dos direitos à in midade e privacidade e,
por sua vez, esses dois direitos, à iden dade e
ao anonimato são corolários do princípio da
dignidade da pessoa humana.
Vale ressaltar que a iden dade gené ca é o bem jurídico fundamental do homem,
pois decorre das manifestações essenciais da
personalidade humana e como vimos está associada ao princípio cons tucional da dignidade
da pessoa humana.15
O anonimato do doador, por sua
vez, decorre da proteção à in midade e privacidade da pessoa.
Portanto, por esses direitos serem
direitos fundamentais, no caso de conﬂito entre
eles deve-se aplicar a mesma solução u lizada
para conﬂito entre princípios, pois, por serem
direitos fundamentais não poderão ser excluídos ou simplesmente declarados inválidos em
caso de conﬂito.

4 A RELATIVIZAÇÃO DO ANONIMATO DO
DOADOR DE MATERIAL GENÉTICO COMO
CONSEQUÊNCIA DA APLICAÇÃO DO DIREITO A
IDENTIDADE GENÉTICA
A priori não se pode ver o direito ao
anonimato do doador como um preceito absoluto. Ademais a Cons tuição Federal de 1988 16
consagrou o princípio da igualdade entre os ﬁlhos, e nesse sen do, o ﬁlho concebido a par r
da inseminação heteróloga possui o mesmo
direito ao conhecimento da sua origem gené ca
que os demais ﬁlhos.
15

SPAREMBERGER, Raquel Fabiana Lopes; THIESEN, Adriane Berlesi. O direito de saber a nossa história: iden dade
gené ca e dignidade humana na concepção da biocons tuição.
2010.
Disponível
em:
<h p://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/
rdfd/ar cle/viewFile/307/230> Acesso em: 24 fev. 2019.
16

BRASIL. Cons tuição (1988). Cons tuição da República
Federa va do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 35. ed. São
Paulo: Saraiva, 2005.
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Assim, com relação à rela vização
do direito ao anonimato do doador há várias
correntes doutrinárias, mas a posição adotada
nesse trabalho é a corrente intermediária defendida por Guilherme Calmon Nogueira da
Gama17 e Belmiro Pedro Welter 18, que aﬁrma
que a sociedade não poderá ter acesso às informações que constam nos registros médicos e
nos bancos de gametas, salvo a própria pessoa
concebida quando alcançar a maioridade.
O art. 27 do ECA dispõe que o reconhecimento do estado de ﬁliação é um direito
personalíssimo, indisponível e imprescri vel,
podendo ser exercido contra os pais ou seus
herdeiros, sem qualquer restrição, observado o
segredo de Jus ça.19
Os argumentos para uma possível
inves gação ﬁcarão limitados a três segundo
essa corrente: a) necessidade psicológica do
concebido; b) para afastar a ocorrência casamentos consanguíneos; e c) para evitar ou prevenir graves doenças hereditárias.

4.1 Análise da Resolução nº 1.957/2010 do
CFM
Para explicar porque o direito ao
anonimato do doador não deve ser entendido
como um preceito absoluto é imperioso que se
faça uma análise da Resolução nº 1.957/201020
que revogou a Resolução nº 1.358/9221 do CFM.

17 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A nova ﬁliação: o biodireito e as relações parentais: o estabelecimento da parentalidade-ﬁliação e os efeitos jurídicos da reprodução assis da heteróloga. Rio de Janeiro: Renovar,
2003.
18 WELTER, Belmiro Pedro. Igualdade entre as ﬁliações
biológica e socioafe va. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2003.
19 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em:
<h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm>.
Acesso em: 25 mar. 2019.
20
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº
1.957/2010, de 15 de dezembro de 2010. Disponível em:
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Tem-se, contudo, que apesar dessa
nova resolução ter revogado a an ga, ela con nuou omissa quanto a garan r o direito ao concebido de conhecer da sua origem gené ca, ao
prever somente que é vedado o conhecimento
da iden dade do doador de material gené co
pelos receptores e vice-versa.
Assim, por tratar-se de uma resolução do CFM, não cons tui norma cogente, contendo apenas normas é cas a serem seguidas
pela classe médica, conforme Resolução nº
1.753/200422, que ins tui o regimento interno
do CFM, o que reforça o pensamento de que o
direito ao anonimato do doador não deve ser
considerado um preceito absoluto.

5 O USO DA ANALOGIA NO ESTUDO DAS
CONSEQUÊNCIAS DA RELATIVIZAÇÃO DO
ANONIMATO COM AS CONSEQUÊNCIAS DA
ADOÇÃO
Diante do estudo veriﬁcou-se que a
reprodução assis da heteróloga cons tui um
terceiro gênero de ﬁliação, pois, não resulta
nem da relação sexual nem da adoção. Além do
que a reprodução heteróloga juntamente com a
adoção consagram a verdade afe va da ﬁliação.
Não se pode esquecer o direito brasileiro não possui nenhum po de restrição
quanto ao conhecimento da ascendência biológica por parte do ﬁlho adotado, e se na adoção
há o desligamento dos vínculos entre o adotado
e seus pais biológicos, permanecendo apenas os
impedimentos matrimoniais; na reprodução
<h p://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2010/
1957_2010.htm>. Acesso em: 17 fev. 2019.
21
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº
1.358/1992, de 19 de novembro de 1992. Disponível em:
<h p://www.portalmedico.org.br/resolucoes/cfm/1992/
1358_1992.htm>. Acesso em: 17 fev. 2019.
22

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, Resolução nº
1.753/2004, de 07 de outubro de 2004. Disponível em:
<h p://portal.cfm.org.br/images/stories/documentos/res
olucaocfmn17532004regimentocfm.pdf>. Acesso em: 20
fev. 2019.
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assis da heteróloga, de forma análoga, haverá
também o desligamento dos vínculos de ﬁliação
entre o concebido e a pessoa que ﬁgurou como
doador de material gené co, ﬁcando ressalvados apenas os impedimentos matrimoniais.
Logo, na reprodução assis da heteróloga quando for rela vizado o direito ao anonimato do doador e aplicado o direito do concebido ao conhecimento da sua origem gené ca, não haverá riscos quanto à cons tuição de
novos vínculos de ﬁliação com o doador, pois a
paternidade será reconhecida àquele que não
forneceu seu material gené co para a fer lização e o terceiro que doou seu material não será
considerado pai permanecendo sempre na qualidade de doador não possuindo nenhum vínculo com a criança resultante de tal técnica. Assim,
mesmo sendo o genitor, a ele não será reconhecida a paternidade.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, e por todo
o estudo feito, ressalta-se e reaﬁrma-se que não
haverá riscos de cons tuição de novos vínculos
de ﬁliação com o doador pelo fato deste, no
momento em que realizou a doação, ter manifestado sua vontade de apenas doar o seu material gené co, não assumindo qualquer obrigação rela va à paternidade, por isso, não poderá
ser estabelecido nenhum vínculo jurídico de
ﬁliação entre o doador e a pessoa concebida a
par r da reprodução heteróloga, tendo em vista
a estabilidade das relações familiares e do melhor interesse da criança.
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ARTIGO
Direitos Indígenas e o Neocons tucionalismo La no Americano
Por Renato da Cruz Xerfan 1

RESUMO: O presente estudo tem por ﬁnalidade tecer considerações acerca da mudança de paradigma
ocorrida no tratamento jurídico des nado aos indígenas no decorrer da chamada idade moderna com
foco especíﬁco sobre a América La na, bem como delinear as premissas que sustentam o chamado Neocons tucionalismo La no Americano.
PALAVRAS CHAVE: direitos – indígenas – neocons tucionalismo la no americano.
ABSTRACT: The purpose of this study is to consider the paradigm shi in the juridical treatment of indigenous people during the so - called modern age with a speciﬁc focus on La n America, as well as to
outline the premises that support the so - called La n American Neo - cons tu onalism.
KEYWORDS: rights - indigenous - neocons tu onalism la n American.

INTRODUÇÃO1
No intuito de evidenciar a evolução ocorrida no tratamento dispensado às culturas ancestrais das Américas, empreenderemos, em um
primeiro momento, uma incursão histórico crí ca acerca da relação entre os indígenas 2 o a cultura dita civilizada e o modus operandi desse
intercâmbio.
Em um segundo momento exporemos as
vigas sobre as quais se fundamenta o denominado Neocons tucionalismo la no americano,
1

Mestre em Direitos Humanos e Meio Ambiente pela
Universidade Federal do Pará. Oﬁcial de Jus ça Avaliador
Federal da Seção Pará da Jus ça Federal. E-mail: renatoxerfan@hotmail.com
2

As comunidades, os povos e as nações indígenas são
aqueles que, contando com uma con nuidade histórica
das sociedades anteriores à invasão e à colonização que
foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si
mesmos dis ntos de outros setores da sociedade, e estão
decididos a conservar, a desenvolver e a transmi r às
gerações futuras seus territórios ancestrais e sua iden dade étnica, como base de sua existência con nuada
como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as ins tuições sociais e os sistemas jurídicos. (LUCIANO, 2006, p. 27).
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também conhecido como Cons tucionalismo
Mul cultural la no americano.
À guisa de conclusão apresentaremos
nossas considerações ﬁnais.

1. UM POUCO DE HISTóRIA CRÍTICA.
A racionalidade econômica de curto prazo que permeia o discurso da modernidade3 e
3

Seis conceitos centrais estão na base do que veio a ser
conhecido como “modernidade”: a epistemologia racional
crí ca, a “universalidade”, o ideal iluminista de progresso,
a diferenciação estrutural, a integração funcional e o
determinismo (HABERMAS, 1987). “A par r desses princípios, segue-se uma plêiade de ins tuições acessórias, de
formas de interação social, um po de conhecimento e
um sistema epistemológico dominante para estudar o
mundo material e social, experienciando-o e nele vivendo.
O componente emancipatório da modernização foi encarnado no Estado-nação, o qual introduziu os princípios
de cidadania, dever, burocracia, direitos e responsabilidades ins tucionais e, não menos importante, de fronteiras.
Estas úl mas são as do Estado-nação, construídas em
torno da linguagem, da geograﬁa, da história, da cultura e
da polí ca. A centralidade da fronteira estende -se similarmente para a classe, a proﬁssão, a etnia, a diversidade
mental ou sexual, o privilégio e a obrigação. Embora a
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que supostamente traria o progresso, viu nas
Américas o palco onde seus projetos poderiam
atuar livremente sem levar em consideração as
culturas ancestrais e os indígenas que, neste
contexto, experimentaram fragmentação étnica,
dizimação, trabalho forçado, expulsão de suas
terras originariamente e tradicionalmente ocupadas, degradação ambiental, dentre outros, a
ponto de serem considerados, atualmente, como um dos grupos minoritários mais vulneráveis
dentro do contexto dos Estados nacionais e,
paradoxalmente, seus habitantes originários.
Conforme assevera Burger:
Os povos indígenas se encontram entre as
populações mais vulneráveis, desfavorecidas e marginalizadas do mundo. As Nações
Unidas es mam que somam mas de 370 milhões de pessoas que vivem em 90 países.
Cons tuem aproximadamente 5% da população mundial e, de acordo com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola,
cons tuem 15% dos pobres do mundo e um
terço do extremamente pobres. Na América
La na, a população indígena é es mada em
cerca de 40 milhões de pessoas que, em geral, apresentam altos níveis de pobreza, um
baixo acesso à saúde, educação e outros
serviços básicos e um alto nível de discriminação. (BURGER, 2014, p. 221, tradução livre).

A história nos mostra que os povos indígenas de todo o mundo tem sido ví mas do
colonialismo e tem visto suas terras serem arrebatadas, seus recursos expropriados, sua população dizimada/ reduzida através da guerra e da
doença decorrentes da dominação dos Estados
hegemônicos e, no Brasil, não foi diferente:
Os povos indígenas, ao longo dos 500 anos
de colonização, foram obrigados, por força
da repressão sica e cultural, a reprimir e a
negar suas culturas e iden dade como forma de sobrevivência diante da sociedade
colonial que lhes negava qualquer direito e
possibilidade de vida própria. Os índios não
modernização emancipatória exaltasse o individualismo,
esse po de individualismo era amplamente padronizado
e estritamente monitorado e disciplinado. [...] A modernidade é um sistema diferenciacionista. Tal diferenciação
dominou as a vidades internas do Estado-nação e igualmente abasteceu a tendência de grande expansão em
direção à aquisição colonial, sempre que a emancipação
não fosse seriamente aplicada. [...]” (SHINN, 2008).
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nham escolha: ou eram exterminados ﬁsicamente ou deveriam compulsoriamente
ser forçados a abdicar de seus modos de vida para viverem igual aos brancos. No fundo, era obrigá-los a abandonarem suas terras, abrindo caminho para a expansão das
fronteiras agrícolas do país. O obje vo, portanto, não era tanto cultural ou racial, mas
sobretudo econômico, guiando toda a políca e as prá cas adotadas pelos colonizadores. É este o ressen mento das gerações indígenas mais an gas, ou mesmo das gerações mais novas que ainda vivem sob essa
repressão, como nas regiões Nordeste e
Centro-Oeste do Brasil. (LUCIANO, 2006, p.
41).

De acordo com Dremiski e Lini:
A par r da colonização europeia, América,
África, Ásia e Oceania moldaram sua ocupação conforme o que foi trazido pelos conquistadores. A realidade social fora traçada
conforme o que era considerado correto
nas origens daqueles que formaram uma
classe dominante nos territórios apossados.
Ao longo dos séculos a tensão entre colonizadores e na vos buscou ser resolvida forçando a sociedade, mediante os mecanismos coerci vos do Estado, para que se
man vesse em um ajustamento cultural
homogêneo, uno. O racismo dos grupos
dominantes, principalmente na segunda
metade do século XIX, cons tuiu a ideologia
que jus ﬁcou o plano de modelar a realidade social das jovens nações sobre um padrão cultural europeu urbano, e dito assim
avançado.
Esse padrão foi implantado mediante polí cas de assimilação cultural, que suprimiram
as múl plas iden dades em nome de um
iden dade nacional, re rando a individualidade de cada grupo na vo integrante dos
Estados recém-formados para compor uma
população homogênea. (2013, p. 75)

De acordo com a FUNAI (2016), desde
1500 até a década de 1970 a população indígena do Brasil decresceu acentuadamente e muitos povos foram ex ntos. O desparecimento dos
povos indígenas passou a ser visto como uma
con ngencia histórica, algo a ser lamentado,
porém inevitável.
Segundo os dados demográﬁcos da população indígena no Brasil divulgados pela FU-
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NAI, no ano de 1.500 es ma-se que houvessem
5 milhões de índios, ao passo que em 2010 exisriam apenas 817.962 (oitocentos e dezessete
mil, novecentos e sessenta e dois) indivíduos,
dos quais 502.783 vivem na zona rural e 315.180
habitam as zonas urbanas brasileiras. Este censo
revelou que em todos os Estados da Federação,
inclusive do Distrito Federal, há populações indígenas4. Lima (1995, p. 129) aﬁrma que no Brasil:
A história da proteção aos índios ao longo
deste século (XX) é reveladora da tenta va
de concentração de serviços em mãos de
aparelhos esta zados de governo nacional,
isto é, dos disposi vos administra vos de
poder des nados a anular a heterogeneidade histórico-cultural, submetendo-a a um
controle com algum grau de centralização e
a imagem de homogeneidade fornecida pela ideia de uma nação. Se as populações navas a serem governadas eram classiﬁcadas
desta forma, governo dos índios implicava
em agir sobre muitas outras populações e
em arrecadar seus territórios sob uma rede
administra va nacional, transformando-a
em terras, i. e., mercadoria potencial. Compunham-se as bases de um sistema de territórios do Estado e de um estoque fundiário
(logo, de uma reserva de valor) [...]

Ou seja, sob a perspec va dos povos indígenas, o projeto de nação brasileira forjou
administra vamente uma verdadeira dominação que implicou na sua desestruturação cultural e alteração do espaço com vistas à inserção
de suas terras/territórios no circuito do mercado.
Nas palavras de Bringas (2006, p. 124) o
fundamento da modernidade e, portanto, do
direito moderno, vem conﬁgurado pela conquista da América enquanto novo território que exige ser dominado sica, psíquica e norma vamente e a ví ma, implícita e explícita, de ontem
e hoje, da colonialidade do poder, são os povos
indígenas.
De acordo com Lima (2012, p. 790) as re4

A FUNAI também registra 69 referências de índios ainda
não contatados, além de exis rem grupos que estão requerendo o reconhecimento de sua condição de indígena
junto ao órgão federal indigenista (FUNAI, 2016).
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lações de poder atuais remontam historicamente à guerra, e o poder polí co, ao se fazer a
“paz”, reatualiza a guerra de diferentes modos
e, desta perspec va, a guerra não deve ser vista
só enquanto forma de destruição e catástrofe,
mas enquanto via cons tu va de novas relações
sociais, base de múl plos sistemas de alianças e
antagonismos que se perpetuam e se aparelham
no Estado e na sociedade.
Em sociedades polí cas surgidas de concaso do Brasil, a relação entre o controle dos recursos (primordialmente a terra) nos
territórios conquistados e o status dos componentes segundo suas condições e posição de
classes prévias e posteriores à conquista deﬁne
a equação entre propriedade de terra e pertencimento cívico (LIMA, 2012, p. 794-795). Nesta
problemá ca o indígena vem sendo constantemente sobrepujado.
quistas5,

No Brasil o projeto de nação apoiado em
polí cas de integração nacional e introdução de
novas necessidades culturais, ocasionou um
verdadeiro etnocídio através de sucessivas marchas que visavam desbravar a fronteira desconhecida do interior do país e que levaram no
seu encalço a vulneração dos povos indígenas e
a abertura da ﬂoresta e os seus povos ao capital
e sua ânsia de lucro que não respeita os limites
sicos do meio ambiente.

5

A guerra de conquista supõe certa disposição de linhas
de força nas palavras de Lima (1995), podendo oscilar das
relações de violência às relações de poder, caracterizando-se enquanto guerra sobretudo, mas não somente, pela
primeira. “É a presença do outro, como categoria e realidade – habitante dos espaços a serem assenhoreados por
um movimento de expansão de um eu/nós – o elemento
lógico a detonar um universo de possibilidades relacionais, nos planos social e simbólico, melhor caracterizável
por uma modalidade de guerra, e como fundamento de
certas formas de poder que a sucedem, passível de ser
elaborado e in tulado de conquista. [...] A guerra não é,
pois, só uma forma de destruir e instaurar catástrofes,
mas via cons tu va de novas relações sociais, base de
múl plos sistemas de aliança e antagonismo.” (LIMA,
1995, p. 46).
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2. DIREITOS INDÍGENAS E NECONSTITUCIONALISMO LATINO AMERICANO OU CONSTITUCIONALISMO MULTICULTURAL LATINO AMERICANO.
O Estado, em sua concepção moderna,
aﬁrmou-se, por séculos, como uma homogeneidade sustentada numa concepção una de povo
e nação. Todavia, isto nunca correspondeu à
realidade existente em seu território que na
maior parte das vezes era formado por grupos
sociais, cujas diversidades iden tárias foram
renegadas ou invisibilizadas, sobretudo em países que experimentaram o papel de colônia.
Nestes Estados, foram estabelecidos os alicerces
do imperialismo cultural que se apoia sobre o
poder de universalizar par cularismos ligados a
uma tradição histórica singular, fazendo com
que não sejam reconhecidos como tal (MOREIRA, 2013, p. 97).
Por séculos, grupos muitas vezes denominados autóctones ou minorias lutaram pelo
reconhecimento de diversidades culturais e
sociais [...]
O cenário intenso de luta destes povos em
busca de aﬁrmação do direito à diversidade
conduziu à necessidade de revisão do paradigma estatal por intermédio da aﬁrmação
da concepção do Estado Pluriétnico e Mul cultural passado a perceber-se o Estado não
mais como um ilha, mas sim um arquipélago
e, parafraseando Rouland (2004, P. 11),
“quem deseja nele navegar deve seguir seus
estreitos”. (MOREIRA, 2013, p. 97).

Por intermédio da reinvindicação de movimentos sociais na América La na, fez-se estabelecer o direito à diferença étnica e cultural
que pôs em xeque o imaginário da nação homogênea e o estado unitário. Diversos países da
América La na reconheceram em suas cons tuições seu caráter pluriétnico e mul cultural,
tais como a Argen na, Brasil 6, Bolívia, Colômbia,
6

A Cons tuição Federal de 1988 foi um marco histórico
no que tange aos direitos dos índios, pois a par r dela foi
estabelecido um novo relacionamento entre Estados e
povos indígenas. A estes foi garan do o direito ao que os
deﬁne como índios, com sua linguagem e tradição. Desta
maneira a atual Cons tuição é um avanço, sendo que
revolucionou o posicionamento jurídico, uma que pela
primeira vez ﬁcou assegurado o direito de ser í ndio e se
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Costa Rica, Equador, Guatemala, Nicarágua,
Panamá, Paraguai, Peru, México e Venezuela.
De acordo como Beltrão e Assis:
O fenômeno la no-americano denominado
de movimento de cons tucionalismo mul cultural (Gregor Barié, 2003) representa um
cenário histórico aberto a par r da segunda
metade da década de 1980 em que as reivindicações polí cas e mobilizações sociais
dos povos indígenas encontraram (ou forçaram o encontro) de espaços ins tucionais
em que o protagonismo das organizações e
lideranças indígenas (em aliança com parceiros não indígenas estratégicos) pode reordenar as relações de poder até então
existentes para aproveitar situações diversas de reformas ou criações de cons tuições para garan r a inclusão das reivindicações enquanto direitos cons tucionais.
Com isso, tem-se a deﬁnição do discurso
cons tucional como uma linguagem em
disputa e signiﬁcação, e, portanto, de instrumentalização pelos povos indígenas para
modiﬁcação do papel do Estado, da sociedade e do mercado nas relações estabelecidas com as cole vidades indígenas. Tal situação se insere num contexto mais amplo de
mudanças sócio-ins tucionais ocorridas na
década de 1990, cujas principais referencias
são: (1) a conjuntura proporcionada pelos
processo de redemocra zação dos países
em contextos de ditadura militar ou guerra
civil, (2) a ampliação da par cipação poli ca; (3) o recrudescimento das condições so-

rompeu com Polí cas Integracionistas. (LIBERATO e GONÇÁLVES, 2013, p. 102). A Cons tuição Federal brasileira de
1988, baseada na inclusão social e no mul culturalismo,
trouxe uma signiﬁca va mudança paradigmá ca: passou
da polí ca de integração à uma polí ca de interação baseada na igualdade e no respeito às diferenças. Nossa
Carta Polí ca atual reconheceu aos indígenas o pleno
direito à diferença étnica e cultural em relação à sociedade envolvente: o índio adquire o direito à alteridade, isto
é, respeita-se a sua especiﬁcidade étnico cultural, garanndo-lhe o direito de permanecer índio. “Foram, portanto, banidas do Estado cons tucional as doutrinas assimilacionistas que sustentaram a violência colonizadora contra os povos indígenas e que, respaldadas num posi vismo evolucionista, naturalizavam o processo de integração
dos silvícolas à sociedade hegemônica como uma trajetória linear de um suposto melhoramento sócio-moral de
grupos arcaicos, detentores de um estado sociopolí co e
cultural transitório, que necessariamente deveria se exnguir e se incorporar à civilização superior.” (MPF, 2015,
p. 04) (negrito nosso).
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cioeconômicas ante o advento do pacto liberal; e, (4) o desenvolvimento de sujeitos
sociais como fontes de legi mação do locus
sociopolí co e da cons tuição emergente
de direito às iden dades cole vas. (BELTRÃO e ASSIS, 2014, p. 236).

O
neocons tucionalismo
la noamericano, portanto, é um movimento jurídicopolí co-ﬁlosóﬁco que modiﬁca a concepção e
interpretação do Direito, ao introduzir conteúdos axiológicos e ao atribuir força norma va à
Cons tuição, reposicionando-a com o principal
elemento na ordem jurídica com base em um
nacionalismo mul culturalista. O neocons tucionalismo é a ruptura com o cons tucionalismo
liberal de previsão meramente formal de direitos. É tenta va de garan a material de direitos
fundamentais para todos.
Neste diapasão ínsito frisar o que nos fala Geertz (2014) que trabalha com o conceito de
sensibilidade jurídica como sendo o primeiro
fator que merece a atenção daqueles cujo objevo é falar de uma forma compara va sobre as
bases culturais do direito, ou seja, da diversidade jurídica, pois essas sensibilidades variam, não
só em graus de deﬁnição, mas também no poder que exercem sobre os processos da vida
social (2014, p. 177). A proposta compara va
apresentada pelo autor serve para dotar o direito de uma perspec va mais ampla e, ao mesmo
tempo, mais real, propiciando ao estudo jurídico
diferentes ó cas interpreta vas.
Para Yrigoyen Fajardo (2006), citada por
Beltrão e Assis (2014, p. 241):
[...] a incorporação das reivindicações indígenas às cons tuições nacionais la noamericanas via discurso do mul culturalismo e ra ﬁcação de tratados internacionais
possibilitou: (1) o reconhecimento do caráter pluricultural do Estado e da nação por
meio da implementação do direito à iden dade étnica e cultural; (2) o reconhecimento
da igual dignidade das culturas, rompendo
com a superioridade ins tucional da cultura
ocidental; (3) a aﬁrmação dos povos indígenas como sujeitos polí cos com direito à autonomia e autodeterminação do controle
de suas ins tuições polí cas, culturais, sociais e econômicas; (4) o reconhecimento de
diversas formas de par cipação, consultas e
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representação direita dos povos indígenas;
(5) o reconhecimento do Direito (consuetudinário) indígenas e jurisdição especial.
(BELTRÃO e ASSIS, 2014, p. 241).

A cidadania plena dos povos indígenas
estaria, em tese, efe vada pela reunião de garan as cons tucionais de proteção e promoção
da diversidade cultural, autonomia e pluralismo
jurídico, no entanto:
[...] o potencial emancipatório da cidadania
é limitado 7 ou, por vezes, desconsiderado,
diante de dilemas jurídicos, polí cos,
econômicos e sociais que sinalizam o fato
das relações coloniais internas de cada país
situarem-se menos pelo contexto do póscolonialismo – no qual as cons tuições seriam bandeiras de luta e vanguardas retóricas
– do que pela emergência do neocolonialismo, no sen do de transﬁguração de velhos embates.” (BELTRÃO e ASSIS, 2014, p.
241-2).

De outra banda, o Neocons tucionalismo La no Americano, vem apresentando modiﬁcações interessantes com destaques para Bolívia e Equador que incluem noções de direitos da
Natureza e plurinacionalidade no bojo de suas
Cons tuições.
Com efeito, na Bolívia, as cosmovisões
indígenas são qualiﬁcadas enquanto princípios
étnicos-morais da sociedade plural (art. 8˚) e
patrimônio étnico que forma parte da expressão
e iden dade do Estado (art. 100, I). A nova
Cons tuição da Bolívia, de 2009, cria uma estrutura chamada de plurinacional, onde 36 etnias
são reconhecidas como nações que, juntas,
compõem o Estado Plurinacional da Bolívia. O
próprio Tribunal Cons tucional passou a ter
uma composição mista, que representa as na7

No Brasil, para Beltrão e Assis (2014, p. 242), essas limitações estariam inscritas nas prescrições cons tucionais
rela vas à língua portuguesa como idioma oﬁcial (art. 13);
a União legislar priva vamente sobre populações indígenas (art. 22, XIV); o Congresso Nacional possuir competência exclusiva para autorizar, em terras indígenas, a
exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a
pesquisa e lavra de riquezas minerais (art. 49, XVI); aos
juízes federais compe r processar e julgar disputas sobre
direitos indígenas (art. 109, XI); e na função ins tucional
do Ministério Público de defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, V).
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ções indígenas, assim como outras estruturas
estatais (STF, 2016).
Já no Equador a nova Cons tuição de
2008 consagra que a cosmovisão do Sumak
Kawsay (bem viver) se torna orientação máxima
do modelo de desenvolvimento das ações realizadas pelo Estado, mercado, sociedade como
um todo – cf. ar gos 14, 275 e 382, inc. 2. No
âmbito da Jus ça plurinacional equatoriana, há
o reconhecimento da função jurisdicional das
autoridade indígenas que as exercem com base
em suas tradições ancestrais e o sistema jurídico
próprio, fazendo um recorte especiﬁco para que
as mulheres também possam par cipar do espaços de decisão (art. 171) (BELTRÃO e ASSIS,
2014, p. 253).
Reconhecendo as raízes milenares de sua
diversidade cultural e celebrando a natureza
(Pacha Mama), da qual somos parte e que é vital
para a nossa existência, o Equador decidiu construir uma forma de cidadania com diversidade e
em harmonia com a natureza para alcançar o
“bem viver” (Sumak Kawsay). De acordo com o
ar go 71 da Cons tuição do Equador:
A natureza ou Pacha Mama, de onde se reproduz e realiza a vida, tem direito a que se
respeite integralmente sua existência e manutenção e regeneração de seus ciclos vitais, estrutura, funções e processos evolu vos. Toda pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade poderá exigir à autoridade o
cumprimento dos direitos da natureza. Para
aplicar e interpretar estes direitos se observarão os princípios estabelecidos na Cons tuição. O Estado incen vará as pessoas naturais e jurídicas, e a todos os cole vos, para que protejam a natureza, e promoverá o
respeito a todos os elementos que formam
um ecossistema. (EQUADOR, 2008, tradução livre).

O projeto constitucional que está sendo
implantado nesses países traz profundas mudanças nas: formas de organização do poder do
Estado; na par cipação popular na tomada de
decisões; na vigência dos direitos fundamentais
e dos demais direitos (inclusive os direitos da
Natureza); na busca de um novo papel da sociedade no Estado; e na maior integração de todas
as camadas da população.
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O caráter experimental e paradigmá co entreaberto pela promulgação das Cons tuições de Bolívia e Equador representa uma
nova etapa do cons tucionalismo mul cultural da América La na, pois ambas apresentam amplo leque de direitos étnicos garan dos e a equiparação das etnias indígenas enquanto nacionalidades, de modo a
transmutar o sen do de Estado nacional para o novíssimo modelo de Estado plurinacional em que a etnocidadania deixa a “condição segregada” e passa a ser a própria razão de existência das cons tuições.” (BELTRÃO e ASSIS, 2014, p. 248)
Logo, a nação passa a ser instrumentalizada
como iden dade polí ca simbólica para arcular, visibilizar e acentuar juridicamente
as iden dades étnicas de fato. Por outro lado, isto signiﬁca a ruptura da relação entre
Estado e nação no singular; porque, agora,
não somente as normas cons tucionais reconhecem a existência de diferentes nações
pré-existentes a própria formação do Estado como cons tui o fortalecimento do Estado que passa a depender da “ampliação da
par cipação” e do “empoderamento dos
povos indígenas”, o que provoca a entronização no Estado plurinacional boliviano/equatoriano das diferentes maneiras étnicas de signiﬁcar polí ca, econômica, juridicidade, sexualidade, religiosidade e cultura – marcas de ques onamentos às tradições do nacionalismo etnocêntrico liberal
nas demais instancias sociais. (BELTRÃO e
ASSIS, 2014, p. 250).

Do exposto, resta patente a importância
da mudança paradigmá ca operada por este
movimento mul cultural la no americano no
qual, poderíamos aﬁrmar, coexistem duas alas:
uma mais conservadora, na qual o Brasil se insere, que prevê a mul culturalidade, mas, no bojo
da própria Cons tuição, possui ar gos potencialmente deslegi madores da plena autonomia
indígena (BELTRÃO e ASSIS, 2014, p. 242); e, de
outro lado, uma ala “mais radical”, na qual se
inserem Bolívia e Equador ao ins tuírem Estados plurinacionais e biocêntricos (concepções
ecológicas do direito que tratam de re rar o
“homem” do centro das considerações colocando-o como inserido em algo maior [Natureza]
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com ciclos e ﬂutuações que devem ser respeitados sob o ponto de vista da sustentabilidade8).

del concepto de propriedad. Una aproximaccion
intercultural a los derechos territoriales indígenas”. In: Hiléia – Revista de Direito Ambiental
da Amazônia. N.˚7, 2006.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

BURGER, Julian. “A proteção dos povos indígenas no Sistema Internacional” In: BELTRÃO, Jane
Felipe; BRITO FILHO, Jose Claudio Monteiro de;
GóMEZ, Itziar; PAJARES, Emilio; PAREDES, Felipe; ZÚÑIGA, Yanira (Coords.). Direitos Humanos
dos Grupos Vulneráveis. 2014, Rede Direitos
Humanos e Educação Superior (DHES), pp. 205230. Disponível em: h ps://www.upf.edu/dhesalfa/materials/DDGV_PORT_Manual_v4.pdf
.
Acesso em 05/06/2016 às 21hs10.

Da análise do exposto, cremos que urge
que a sociedade dita “moderna”, que trouxe
massiva destruição cultural e ambiental com
pretensões homogeneizantes, se sensibilize com
tradições culturais que interpretam o planeta e
a natureza como algo que possui limites, ou seja, que possui um equilíbrio sistêmico a preservar e que veem, no relacionamento social, um
atuar coopera vo e constru vo com o ritmo
natural. Referida sensibilidade é caracterís ca
das populações tradicionais.
A cosmovisão indígena, é dizer, se entendida em seus devidos termos, pode ajudar a
humanidade a conduzir suas relações sociais,
jurídicas e produ vas de forma harmoniosa e
simbió ca com os ciclos naturais e, portanto,
sustentável.
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DECISÃO
Ação civil pública improbidade administra va. Não cumprimento de contrato de urbanização e regularização de assentamento de comunidades. Ausência de individualização das condutas ímprobas.
Não recebimento da inicial.
Processo nº 25197-67.2016.4.01.3900
Juiz Federal Henrique Jorge Dantas da Cruz

Trata-se de ação civil pública por ato de improbidade administra va ajuizada pelo Ministério
Público Federal em desfavor de Helder Zahluth Barbalho, Manoel Carlos Antunes, Paulo Sérgio de Melo
Gomes, Osmar da Silva Nascimento, EIT – Empresa Industrial Técnica, Contécnica Consultoria Técnica e
Caixa Econômica Federal, obje vando a condenação dos réus por atos de improbidade administra va
com base nos fatos a seguir expostos:
O Inquérito Civil Público nº. 1.23.000.001433/2012-74, em anexo, foi instaurado para apurar a
ocorrência de supostas irregularidades em relação às obras do programa ProMoradia, pertencente ao Programa de Aceleração ao Crescimento - PAC, com vistas à urbanização e à regularização
do assentamento precário das Comunidades Nova Esperança e 28 de Agosto, no município de
Ananindeua/PA.
Para possibilitar a realização das obras, em 24.06.2008 o Município de Ananindeua ﬁrmou com
Caixa Econômica Federal o contrato de ﬁnanciamento nº. 229.060 -68, sendo R$ 18.145.000,00
(dezoito milhões, cento e quarenta e cinco mil reais) desembolsado pela CEF e R$ 955.000,00
(novecentos e cinquenta e cinco mil reais) a tulo de contrapar da pela municipalidade.
Realizada licitação para execução das obras do Programa, fora ﬁrmado o contrato nº. 025/2008 –
SESAM/PMA entre a Secretaria de Saneamento e Infra-Estrutura do Município de Ananindeua e a
empresa EIT – Empresa Industrial Técnica S/A (contrato às ﬂs. 181 -191).
Havendo no cia de que o projeto não estaria sendo executado e, obje vando obter informações
a respeito do andamento das obras, foi oﬁciado à CEF, à Prefeitura de Ananindeua e à empresa
Contécnica, esta úl ma responsável pela ﬁscalização da obra, para que esclarecessem o estágio
em que se encontrava a mesma.
Conforme o cio 245/2012/GIDUR/BE encaminhado pela Caixa Econômica Federal (ﬂs. 91 -92) em
23.02.2012, já havia sido executado 54,53% da obra. Já a Prefeitura de Ananindeua, através do
o cio 275/2011 -SESAN/GAB (ﬂ. 84-85), e a empresa Contécnica, através do O cio 028/2012 (ﬂ.
95), por sua vez, aﬁrmaram que as obras encontravam-se com 56,38% do total dos serviços executados. Os moradores das comunidades do Jardim Nova Esperança e 28 de Agosto contestaram
veementemente as informações prestadas, conforme documento acostado às ﬂs. 99 -100, alegando que, as informações prestadas pela CEF, Prefeitura e empr esa Contécnica, não conferiam
com a realidade.
Em 01.11.2012, (ﬂs. 117-118) a CEF informou que o contrato possuía 53,89% de obra executada,
estando compa vel com os valores liberados, e que todas as liberações foram realizadas após
vistoria por engenheiro da Caixa. Os moradores da comunidade, novamente, ques onaram tal informação, comunicando que as obras estavam paradas desde janeiro de 2012 (ﬂ. 120).
À ﬂ. 149, através do o cio 0945/2013/GIDUR/BE, datado de 27.11.2013 (mais de um ano após a
comunicação mencionada no parágrafo anterior) a CEF informou que a obra estava em andamento e apresentava 59,67% de serviços executados, ou seja, teria evoluído em torno de 6%, informação essa novamente contestada pelos representantes da comunidade em reunião nes ta procuradoria da República em 06.06.2014 (ﬂ. 155), uma vez que as obras con nuariam paradas desde de janeiro de 2012.
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Considerando as divergências entre as informações prestadas pela Caixa Econômica Federal e os
moradores das comunidades afetadas, foi determinada inspeção in loco a ser realizada pelo Núcleo Pericial deste órgão ministerial.
Realizada a perícia em 08.07.2014, o Relatório nº. 21/2014 – NUPER (ﬂ. 157-164) constatou, em
síntese, o que segue:
“No trabalho in loco inspecionam-se as áreas consideradas mais degradadas das obras e
serviços de saneamento na Comunidade Nova Esperança. Os representantes da comunidade indicaram as seguintes áreas: Av. 28 de Agosto, Av. Santa Luzia, Rua São Jorge, Rua
Ayrton Senna e Rua 08 de Outubro, além de outras vias que não contavam placas de idenﬁcação.
Constatou-se a presença de obras de saneamento e infraestrutura na área, mas inacabadas e algumas com funcionamento comprome do; vias em condições precárias, algumas inacessíveis a veículos, devido aos serviços iniciados e paralisados. A presença de
lixo acumulado em componentes da obra provavelmente deverá prejudicar o seu funcionamento.
As condições atuais, devido às obras inacabadas, proporcionam risco de acidentes e exposição a vetores de doenças, pois o ambiente é propício à proliferação de insetos e roedores. Como apenas parte das obras é visível (a maioria é enterrada), houve diﬁculdade de
se constatar a real implantação das mesmas, mas pelo que se pôde observar, tanto o material empregado como o processo constru vo foram inadequados.
(…)
O que se pode aﬁrmar da situação encontrada é que ainda não há saneamento básico na
área, pois a maioria dos moradores não conta com água potável e o sistema de a drenagem de águas pluviais é precário. Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, a rede
de esgoto encontra-se instalada em algumas áreas, mas a des nação de dejetos encontra-se comprome da, pois a estação de tratamento de esgoto (ETE) não foi construída.”
Na oportunidade, insta frisar que, em 16.06.2014, ou seja, ANTES da realização da perícia, a CEF
informou que a obra contava com percentual de 60,69% de conclusão, situação que não se coaduna com o que fora atestado no relatório. Nesta esteira, as fotos que acompanham o relatório
(ﬂs. 160-166) não deixam dúvidas a respeito da precariedade das ruas que estavam abrangidas
pelo projeto, havendo péssimas condições de saneamento, infraestrutura e habitação, conﬁrmando as declarações dos moradores das comunidades.
A vistoria mencionada gerou o parecer pericial nº. 32/2014 (ﬂs. 342-345) o qual descreveu inúmeros problemas detectados ao longo das vias abrangidas pelo programa.
Desta feita, à ﬂ. 93/94 a Caixa Econômica Federal apresentou lista contendo quais ruas seriam
beneﬁciadas pelo programa, dentre outras, encontram-se: Passagem Santa Luzia, Rua São Jorge, Rua 8 de Outubro, Rua Airton Senna, Av. 28 de Agosto. Nesta oportunidade, destaca-se parte do laudo pericial oriundo da inspeção in loco:
5.Foram observados inúmeros problemas técnicos e execu vos ao longo das vias, tais como:
Av. 28 de Agosto
· Avenida não asfaltada (F06, F09, F15 e F16);
· Ausência de valas para escoamento da água (F03,04 e 07);
· Presença de poças de água (F16);
· As bocas de lobo estão entupidas por entulhos, e a água acaba transbordando pelo encanamento e alagando as vias. (Boca de lobo -são disposi vos de captações das águas das
sarjetas) (F18 e F20);
· Ausência de grelha nas bocas de lobo (F10, F11, F20 e F30);
· Alagamento e acúmulo de lixo nas vias, decorrentes das boc as de lobo entupidas e ausência de valas (F18 e F20);
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· Bocas de lobo mal executadas e desniveladas (u lização de alvenaria ao invés do concreto, tampas quebradas, ausência de puxadores para realização das inspeções quando necessárias) (F20, F22, F32, F33 e F35);
· Presença de calçadas em nível mais baixo ou mesmo nível que o aterramento realizado
na via, possibilitando que a pista ﬁque mais alta quando asfaltada (F03, F04 e F07);
· Caixas de esgoto mal-executadas e desniveladas (tampas quebradas ou ausentes, ausência de puxadores para realização das inspeções quando necessárias) (F29,F31,F33, F36 e
F37);
· Caixas de esgoto completamente obstruídas (F34);
· Rede de drenagem e esgoto sem funcionamento;
· Má execução e ausência de meio ﬁo (F03,F07 e F15); · Caixas de esgoto e bocas de lobo
completamente abertas e sem sinalização (F22 e F29).
Av. Santa Luzia
· Avenida não asfaltada (F46);
· Ausência de valas para escoamento da água (F46 e F51);
· As bocas de lobo estão entupidas por entulhos, e a água acaba transbordando pelo encanamento e alagando as vias. (Boca de lobo -são disposi vos de captações das águas das
sarjetas) (F45);
· Rede de drenagem e esgoto sem funcionamento;
· Ausência de grelha nas bocas de lobo (F49, F50 e F69);
· Caixas de esgoto mal executadas e desniveladas (tampas quebradas ou ausentes, ausência de puxadores para realização das inspeções quando necessárias) (F47, F53 e F62);
· Presença de poças de água ao longo de sua extensão (F36,F44 e F46);
· Ausência de meio ﬁo e calçadas (F46);
· Caixas de esgoto acima do nível da calçada (F62);
· Caixas de esgoto na direção das valas (F53 e F67);
· Bocas de lobo completamente abertas e sem sinalização (F63);
· Caixas de esgoto obstruídas (F56).
Rua São Jorge
· Má execução e ausência de meio ﬁo (F75 e F76);
· Asfalto deteriorado, buracos, ondulações e os chamados “borrachudos” (F77, F89, F90,
F93 e F94);
· Bocas de lobo entupidas pelo lixo (F102)
· Bocas de lobo entupidas pelo lixo (F102)
· Caixas de esgoto completamente obstruídas (F85);
· Caixas de esgoto entupidas (F97);
· Rede de drenagem e esgoto sem funcionamento;
· Proteção da boca de lobo com pedaços de telha e estrados de madeira (intervenção realizada pela população para evitar o entupimento) (F91 e F92);
· Caixas de esgoto no meio das vias, mal-executados e sem tampa (F79, F80, F81, F82 e
F96);
· Aﬂoramento de água devido ao provável rompimento de da tubulação da rede de drenagem de água (F88 e F103).
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· Caixas de esgoto e bocas de lobo completamente abertas e sem sinalização (F81, F80,
F86, F96, F97 e F98).
Rua Ayrton Senna
· Rua não asfaltada (F104 e F105);
· Ausência de valas para escoamento da água (F104, F105 e F108);
· Presença de poças de água (F104, F105 e F112));
· Ausência de boca de lobo em certa extensão da via;
· Ausência de grelha nas bocas de lobo (F106);
· Caixas de esgoto mal-executadas e desniveladas (tampas quebradas ou ausentes, ausência de puxadores) (F107 e F110);
· Caixas de esgoto obstruídas com depósito de lixo (F109);
· Boca de lobo mal-executadas e desniveladas (u lização de alvenaria ao invés do concreto, tampas quebradas, ausência de puxadores) (F106);
Rua 8 de outubro
· Avenida não asfaltada (F115);
· Ausência de valas para escoamento da água (F115);
· Presença de poças de água (F115);
· Caixas de esgoto mal executadas (tampas daniﬁcadas ou ausentes) (F107 e F110);
Corroborando o exposto, diante da drás ca situação, os moradores recorreram, também, à m ídia, oportunidade em que se destaca matéria jornalís ca datada de 01.11.2013 (ﬂ. 363) na qual
consta o que segue:
Os moradores da comunidade 28 de agosto reclamam da obra que não foi concluída. Em
um trecho da passagem Dr. Osório, a tubulação do esgoto encerra na metade da rua e o
esgoto não tem para onde escorrer. “Aqui, quando chove alaga tudo. Se a gente quiser
melhoria, a gente mesmo que tem que fazer, a gente que capina. Aqui não tem saneamento básico”, reclama a cozinheira Eliana da Anunciação. Ainda de acordo com a população, a obra estaria parada há dois anos e quase todas as ruas da comunidade estão
sem pavimentação. Na rua São Pedro, o esgoto está entupido e quem mora no local diz
que a situação prejudica até mesmo a passagem de veículos. A pensionista Maria Jacirene ainda está tentando recuperar os movimentos do braço depois de sofrer uma queda.
Ela aﬁrma que foi prejudicada devido à demora em receber ajuda. “Eu estava passando
por aqui e estava chovendo muito, eu escorreguei e caí. Foi muito di cil para a ambulância
conseguir chegar, porque não passa carro por aqui”, conta. “A gente paga imposto e a
gente quer ver o resultado desses impostos, mas nunca chega”, reclama a moradora Karliane Pinto. (grifo nosso)
Enfa za-se, ainda, que em consulta ao contrato de ﬁnanciamento no endereço eletrônico da
CEF (ﬂ. 364), foi possível constatar que a situação da obra consta como paralisada, tendo a úlma medição ocorrido em 26/08/2014.
Há de se concluir, portanto, pela não realização total das obras, obras inacabadas e descaso com
as comunidades afetadas e interesse público envolvido, situação que se arrasta desde 2008 até a
presente data.
Assim, os gestores públicos, em companhia das empresas requeridas e da Caixa Econômica Federal, devem ser responsabilizados pelos atos de improbidade pra cados, além de obrigação de fazer consistente na ﬁnalização das obras paralisadas e inacabadas. [ sic] [destaques originais]

Ordenada a no ﬁcação dos requeridos (ﬂ. 15), eles manifestação prévia às ﬂs. 44/52,
97/116, 199/218, 268/289, 340/354 e 370/391 respec vamente.
É o relatório. DECIDO.
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Não deve ser recebida a pe ção inicial de uma ação de improbidade, quando o Juiz es ver
“convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da i nadequação da
via eleita.” (art. 17, § 8°, da Lei 8.429/1992):
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 17, §
8º, DA LEI Nº 8.429/92. INDÍCIOS DE PRÁTICA E DE AUTORIA DE ATOS DE IMPROBIDADE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATóRIOS. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da existência de indícios da prá ca de atos de improbidade, em casos como o presente, não reclama o reexame de fatos ou provas. O juízo que se impõe restringe-se ao enquadramento jurídico, ou seja, à consequência que o Direito atribui aos fatos e provas que, tal como delineados no acórdão, dão suporte (ou não) ao recebimento da inicial. 2. A jurisprudência desta Corte tem asseverado que “é suﬁciente a demonstração de indícios
razoáveis de prá ca de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento
da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, a ﬁm de possibilitar o maior resguardo do interesse público” (REsp 1.197.406/MS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 22/8/2013). 3. Como deﬂui da expressa dicção do § 8º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, somente
será possível a pronta rejeição da ação, pelo magistrado, caso resulte convencido da inexistência
do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita . 4. Na espécie,
entretanto, em momento algum o acórdão local concluiu pela existência de provas hábeis e suﬁcientes para o precoce trancamento da ação. 5. Com efeito, somente após a regular instrução
processual é que se poderá, in casu, concluir pela existência de: (I) eventual dano ou prejuízo a
ser reparado e a delimitação do respec vo montante; (II) efe va lesão a princípios da Administração Pública; (III) elemento subje vo apto a caracterizar o suposto ato ímprobo. 6. Recurso especial provido, para que a ação tenha regular trâmite. (REsp 1192758/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
04/09/2014, DJe 15/10/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS DE CONDUTA ÍMPROBA. EXISTÊNCIA. QUESTÕES PRELIMINARES E
EXAME DE MÉRITO. MOMENTO PROCESSUAL IMPRóPRIO. RECEBIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Preconiza o art. 17, § 8º, da Lei 8.429/1992, com a redação dada pela MP 2.225-45/2001, que
o magistrado somente poderá rejeitar a inicial da ação de improbidade administra va se cabalmente demonstrada a improcedência da ação, a inexistência do ato de improbidade administrava ou a inadequação da via eleita. 2. O momento processual do recebimento da inicial não é o
próprio para o esgotamento das questões de mérito. Nele são analisadas, sumariamente, as alegações das partes e a probabilidade da ocorrên cia de atos de improbidade. 3. A análise acerca da
existência ou não de dolo é incabível por ocasião do recebimento da pe ção inicial, pois tal elemento deve ser objeto de prova ao longo da instrução, sendo a sentença o momento adequado
para a formação de juízo a respeito desse dado, após o contraditório e a ampla defesa. 4. A decisão que recebe a ação de improbidade não precisa ser extensa, mas é necessário que tenha um
mínimo de fundamentação, ainda que concisa, como estabelece o art. 93, IX da Cons tui ção da
República. Precedentes do STJ e desta Corte. 5. “O Superior Tribunal de Jus ça entende que, exisndo indícios de come mento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administra va, a peção inicial deve ser recebida, pois, na fase inicial prevista no art. 17, §§ 7º, 8º e 9º, da Lei
8.429/1992, vale o princípio do ‘in dubio pro societate’, a ﬁm de possibilitar o maior resguardo do
interesse público” (STJ. AGARESP 691.459, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJE
de 03/02/2016). 6. In casu, há indícios de que o requerido, ora agravante, tenha violado princípios basilares da Administração Pública, tais como a publicidade, a legalidade, a moralidade e a
impessoalidade, o que aponta para a possível prá ca de atos de improbidade administra va,
consistentes “na inobservância do disposto no inciso III, art. 9ª, da Lei nº. 8.080/90 - pois em vez
de tais verbas terem sido gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde, tal atribuição estava
afeta aos réus - e na transferência irregular de recursos do programa para o custeio de outras
despesas relacionadas ao bloco de Média e Alta Complexidade (exames laboratoriais)” (ﬂ. 15). 7.
Agravo de instrumento não provido. (AG 0037280-78.2016.4.01.0000/RO, Rel. Desembargador
Federal Ney Bello, Terceira Tur ma, e-DJF1 de 24/02/2017)

Logo, este momento processual não é adequado para o esgotamento das questões de mérito. Agora, só são analisadas, sumariamente, as alegações das partes e a probabilidade da ocorrência de
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atos de improbidade (indícios), em homenagem ao princípio do in dubio pro societate, a ﬁm de possibilitar o maior resguardo do interesse público.
O presente caso é, conforme dicção legal, de “improcedência da ação”, pois, “embora o ordenamento jurídico autorize a causa de pedir descrita pelo autor de produzir efeitos jurídicos pretendidos, é constatada, no caso concreto, a ausência de algum elemento essencial da pretensão.” (SIMÃO,
Calil, Improbidade administra va: teoria e prá ca. 3 ed. Leme: J. H. Mizuno, 2017, p. 512).
O direito de ação cons tui também projeção do princípio da liberdade, na medida em que a
decisão de propor ou não uma ação em juízo e delimitar o mérito da controvérsia cons tuem faculdades
reservadas ao juízo de conveniência e oportunidade da parte interessada (art. 5°, II, da CF/88). No processo civil, o princípio da liberdade no que tange à possibilidade de propositura da ação e da delimitação
do mérito da causa ganha o nome de princípio da demanda (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART,
Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. V. 01. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).
O princípio da demanda é voltado para todos os sujeitos do processo. A delimitação do mérito da causa é formada pelos fatos cons tu vos do direito invocado na pe ção inicial ( arts. 141 e 319, III,
do CPC) e pelos fatos impedi vos, modiﬁca vos ou ex n vos desse direito na contestação (art. 336 do
CPC). Assim, o mérito da causa é formado por alegações fá co-jurídicas formuladas pelas partes, sendo
vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige inicia va da parte. (art.
141 do CPC):
A reconstrução dos fatos e a aplicação do direito, até aqui descritas, devem ser feitas segundo as
balizas traçadas pelo autor, ou seja, em função da ação proposta [v. CPC, art. 128]. Realmente,
não basta que o autor denuncie uma situação que considera an jurídica, com o genérico pedido
de aplicação do direito; pelo contrário, o autor deve pedir um provimento concreto, que considere juridicamente procedente e idôneo a remover a situação an jurídica denunciada. Em outros
termos, cabe a ele fazer a diagnose jurídica do fato e propor o remédio. O juiz deverá apenas
acolher ou rejeitar o pedido que lhe é proposto, conforme o considere procedente ou improcedente, não podendo em caso algum proferir um provimento diferente do pedido, mesmo que lhe
pareça mais aderente à situação de fato por ele reconstruída ou mais ú l aos interesses do autor,
pois isso signiﬁcaria acolher uma ação diferente da proposta e, pois, prover a lém dos limites do
seu poder de julgar (...)
O princípio segundo o qual o processo é condicionado à inicia va da parte signiﬁca também que
a ordem jurídica atribui ao interessado a liberdade e a responsabilidade de determinar o provimento a ser dado na questão que lhe diz respeito, ﬁcando reservado ao judiciário unicamente a
tarefa de decidir se concederá ou negará o provimento pedido. Isso não quer dizer que, no direito moderno, o autor deva escolher dentro de uma categoria ﬁxa e fechada de ações picas a tutela jurisdicional que cons tuirá objeto de seu pedido. Quer dizer apenas que, enquanto o autor
é livre para indicar o po e a conﬁguração concreta do provimento que pede, com base em determinados fatos que alega serem verdadeiros, o poder do jui z ﬁca limitado justamente por esses
fatos e por esse provimento; ele poderá concedê -lo ou negá-lo, par ndo daqueles fatos (se provados), conforme considere que o provimento seja ou não juridicamente jus ﬁcado.
É o autor, pois, quem com seu pedido indic a e fornece a matéria a qual deverá incidir o exame do
juiz. (LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil. Vol. I. 2 ed. Trad. Cândido Rangel
Dinamarco. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 167-168)
Entre os limites da demanda, que o art. 141 do Código de Processo Civil manda o juiz observar,
estão incluídos os fundamentos de fato con dos na pe ção inicial. O juiz é rigorosamente adstrito aos fatos trazidos na causa de pedir, não lhe sendo lícito decidir apoiado em fatos ali não narrados nem omi r-se quando a algum deles. Tais são os fatos cons tu vos, que o autor tem o
ônus de aﬁrmar sob pena de inépcia da pe ção inicial (art. 319, inc. III, c/c art. 330, § 1°, inc. I –
supra, n. 607). (DINAMARCO, Cândido Rangel. Ins tuições de Direito Processual Civil. Vol. III. 7 ed.
São Paulo: Malheiros, 2017, p. 335)
Os arts. 128 e 460 do CPC restringem a atuação do julgador no momento de analisar a questão
suscitada, estabelecendo que esse deve limitar-se ao que foi requerido pelas partes, sendo veda-
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do decidir diversamente do pedido e da causa de pedir. Ao julgador, exclusivamente, cabe a aplicação do direito à espécie, ﬁxando as consequências jurídicas diante dos fatos narrados pelas
partes, em respeito ao princípio da congruência. (trecho da ementa do REsp 1065239/RS, Rel.
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 16/04/2009)
Segundo o princípio consagrado nos brocardos iura novit curia e da mihi factum dabo bi ius, ao
autor cumpre precisar os fatos que autorizam a concessão da providênci a jurídica reclamada, incumbindo ao juiz conferir-lhes adequado enquadramento legal. (trecho da ementa do REsp
148.894/MG, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 02/09/1999)

A judiciosa pe ção inicial gira em torno de um contrato cujo objeto era urbanização e a regularização do assentamento das comunidades Nova Esperança e 28 de Agosto, no município de Ananindeua/PA. O fato trazido como “improbidade” foi a não execução completa das obras contratadas:
Enfa za-se, ainda, que em consulta ao contrato de ﬁnanciamento no endereço eletrônico da CEF
(ﬂ. 364), foi possível constatar que a situação da obra consta como paralisada, tendo a úl ma
medição ocorrido em 26/08/2014.
Há de se concluir, portanto, pela não realização total d as obras, obras inacabadas e descaso com
as comunidades afetadas e interesse público envolvido, situação que se arrasta desde 2008 até a
presente data. (ﬂ. 05)

E esse fato foi imputado aos requeridos nos seguintes termos:
Assim, os gestores públicos, em companhia das empresas requeridas e da Caixa Econômica Federal, devem ser responsabilizados pelos atos de improbidade pra cados, além de obrigação de fazer consistente na ﬁnalização das obras paralisadas e inacabadas. (ﬂ. 05)

O denominado “direito sancionador”, caracterizado pela sistema zação de conceitos, ins tutos e categorias de um regime jurídico próprio de infrações ( pos infracionais), processos e sanções,
classicamente, manifesta-se na responsabilidade civil, criminal e administra va.
A responsabilidade civil, a despeito de suas par cularidades por se referir a situações jurídicas de direito privado, serve como teoria geral de responsabilidade, pois se decompõe em elementos
que devem ser considerados em qualquer situação jurídica que envolva a possibilidade de responsabilização de um sujeito. A responsabilidade criminal, inerente ao Direito Penal, tem estrutura metodológica
peculiar, haja vista enfa zar a picidade dos comportamentos que podem levar à pena priva va de liberdade. Já a responsabilidade administra va refere-se às situações jurídico-administra vas, ou seja,
vínculos entre o indivíduo e o Estado, ora em relação de sujeição geral (hipótese em que todos encontram-se, indis nta e potencialmente, subme dos à situação jurídica disciplinada em lei, a exemplo do
Código de Trânsito Brasileiro), ora em relação de sujeição especial (hipótese de vínculos aos quais apenas alguns cidadãos submetem-se espontânea ou forçosamente, a exemplo dos servidores públicos).
Hodiernamente, a responsabilidade por ato de improbidade administra va é uma quarta
manifestação do “direito sancionador”. Os ar gos 1° (princípio republicano) e 37, § 4° (literalmente), da
Cons tuição Federal dão-lhe autonomia e seu foco é o combate à corrupção, desones dade, à imoralidade, à deslealdade ins tucional etc.
É por isso que não se pode confundir ação de improbidade administra va, ação popular e
ação civil pública para a tutela do patrimônio público. A primeira, à semelhança da ação penal, tem natureza repressiva porque seu objeto é aplicar sanções a pessoas. A ação popular tem natureza essencialmente descons tu va, pois visa à anulação de ato administra vo. Por sua vez, a ACP tem natureza
preven va, descons tu va ou reparatória.
O Min. TEORI ZAVASCKI, em sede doutrinária (Processo Cole vo, 3 ed. São Paulo: RT, 2008),
sedimentou:
Na mesma linha da preocupação de tutelar o direito transindividual à probidade da administração pública, a Cons tuição Federal, no seu art. 37, § 4.º, estabeleceu que “os atos de improbidade administra va importarão a suspensão dos direitos polí cos, a perda da função pública, a in-
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disponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível”. O ponto de referência , aqui, já não é o de preservar ou recompor
o patrimônio público ou os atos da administração (obje vo primordial da ação civil pública e da
ação popular), mas sim, fundamentalmente, o de punir os responsáveis por atos de improbidade.
Foi, pois, com esse obje vo que, regulamentando o disposi vo da Cons tuição, surgiu a Lei
8.429, de 02.06.1992. Segundo a ementa, é Lei que “dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego o u
função na Administração Pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências”. Entre
as “outras providências”, há regras de natureza processual disciplinando a ação judicial para a
imposição das referidas sanções. É a ação de improbidade administra va. Trata-se, portanto, de
ação com caráter eminentemente repressivo, des nada, mais que a tutelar direitos, a aplicar penalidades. Sob esse aspecto, ela é marcadamente diferente da ação civil pública e da ação popular” [p. 110-111].
[...]
A ação de improbidade administra va tem, como se disse, caráter eminentemente repressivo.
Ela não se presta a prevenir a lesão ao direito, mas se des na, sim, a aplicar sanções, o que tem
por pressuposto necessário a anterior ocorrência do ilícito. Cumpre enfa zar que o termo sanção, aqui, é u lizado no seu sen do lato, para signiﬁcar a generalidade das conseqüências jurídicas decorrentes do descumprimento da norma. Considerar essa circunstância é importante para
a adequada compreensão e interpretação da Lei de Improbidade, na qual, conforme se verá, há
previsão de sanções diversas, com naturezas dis ntas, regidas por princípios diferentes [p. 111].
[...]
Por outro lado, há sanções com natureza eminentemente puni va. Ao contrário das sanções civis, sua função não é a de recompor o patrimônio material ou moral lesado e nem a de desfazer
os atos contrários ao direito (= recomposição do patrimônio jurídico), e sim a de punir o infrator,
aplicando-lhe um cas go. Realça-se, nelas, o elemento aﬂi vo, do qual decorre, entre outras
conseqüências, a força pedagógica e in midadora de inibir a reiteração da conduta ilícita, seja
pelo apenado, seja por outros membros da sociedade. Tais sanções (aqui num sen do estrito)
compõem o ius puniendi do Estado, cuja face mais evidente é a da repressão de ilícitos penais,
mas que se manifesta também em ilícitos administra vos e disciplinares. Rela vamente a elas, o
regime jurídico é completamente diferente do previsto para as sanções civis. Sujeitam -se, entre
outros, aos princípios da legalidade, da picidade, da individualização da pena, da presunção de
inocência, o que traz signiﬁca vos reﬂexos no plano do processo. As condutas picas são, em regra, dolosas. As culposas cons tuem exceção e, como tais, supõem lei que expressamente as
admita. A responsabilidade obje va não é compa vel com essa espécie de sanção [p. 113].
[...]
Ademais, é importante destacar que a ação de improbidade não comporta pedido isolado de
condenação ao ressarcimento de danos ao erário. Para es sa espécie de pretensão já existe a ação
civil pública regida pela Lei 7.347⁄85, que oferece meios muito mais adequados e eﬁcientes. Ressarcir danos, já ﬁcou asseverado, não é propriamente uma punição ao infrator, mas, sim, uma
medida de sa sfação ao lesado, e a ação de improbidade des na-se prioritariamente a aplicar
penalidades, e não a recompor patrimônios. Assim, o pedido de ressarcimento de danos, na ação
de improbidade, não passa de um pedido acessório, necessariamente cumulado com pedido de
aplicação de pelo menos uma das sanções puni vas cominadas ao ilícito. O reconhecimento da
obrigação de ressarcir danos, sob esse aspecto, é espécie de efeito secundário necessário da punição pelo ato de improbidade, a exemplo do que ocorre na sentença condenatória penal (CP,
art. 91, II) [p. 124]

Seu pensamento prevaleceu no julgamento do REsp 827445:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEI 8.429/92. ELEMENTO SUBJETIVO DA CONDUTA.
IMPRESCINDIBILIDADE. 1. A ação de improbidade administra va, de matriz cons t ucional (art.37,
§ 4º e disciplinada na Lei 8.429/92), tem natureza especialíssima, qualiﬁcada pelo singularidade
do seu objeto, que é o de aplicar penalidades a administradores ímprobos e a outras pessoas - sicas ou jurídicas - que com eles se acumpliciam para atuar contra a Administração ou que se beneﬁciam com o ato de improbidade. Portanto, se trata de uma ação de caráter repressivo, semelhante à ação penal, diferente das outras ações com matriz cons tucional, como a Ação Popular
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(CF, art. 5º, LXXI II, disciplinada na Lei 4.717/65), cujo objeto pico é de natureza essencialmente
descons tu va (anulação de atos administra vos ilegí mos) e a Ação Civil Pública para a tutela
do patrimônio público (CF, art. 129, III e Lei 7.347/85), cujo objeto pi co é de natureza preven va, descons tu va ou reparatória. 2. Não se pode confundir ilegalidade com improbidade. A improbidade é ilegalidade piﬁcada e qualiﬁcada pelo elemento subje vo da conduta do agente.
Por isso mesmo, a jurisprudência dominante no STJ considera indispensável, para a caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a piﬁcação das condutas descritas nos ar gos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos culposa, nas do ar go 10 (v.g.: REsp
734.984/SP, 1 T., Min. Luiz Fux, DJe de 16.06.2008; AgRg no REsp 479.812/SP, 2ª T., Min. Humberto Mar ns, DJ de 14.08.2007; REsp 842.428/ES, 2ª T., Min. Eliana Calmon, DJ de 21.05.2007;
REsp 841.421/MA, 1ª T., Min. Luiz Fux, DJ de 04.10.2007; REsp 658.415/RS, 2ª T., Min. Eliana
Calmon, DJ de 03.08.2006; REsp 626.034/RS, 2ª T., Min.João Otávio de Noronha, DJ de
05.06.2006; REsp 604.151/RS, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.06.2006). 3. É razoável presumir vício de conduta do agente público que pra ca um ato contrário ao que foi recomendado pelos órgãos técnicos, por pareceres jurídicos ou pelo Tribunal de Contas. Mas não é razoável que
se reconheça ou presuma esse vício justamente na conduta oposta: de ter agido segundo aquelas
manifestações, ou de não ter promovido a revisão de atos pra cados como nelas recomendado,
ainda mais se não há dúvida quanto à lisura dos pareceres ou à idoneidade de quem os prolatou.
Nesses casos, não tendo havido conduta movida por imprudência, imperícia ou negligência, não
há culpa e muito menos improbidade. A ilegi midade do ato, se houver, estará sujeita a sanção
de outra natureza, estranha ao âmbito da ação de improbidade. 4. Recurso especial do Ministério
Público parcialmente provido. Demais recursos providos. (REsp 827.445/SP, Rel. Minis tro Luiz
Fux, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02/02/2010)

Esse precedente é o suporte da jurisprudência da CORTE ESPECIAL DO STJ e da sua PRIMEIRA
SEÇÃO sobre (i) a diferença da natureza das 03 ações acima citadas e (ii) o elemento subje vo que deve
ser provado na ação de improbidade administra va:
AÇÃO DE IMPROBIDADE ORIGINÁRIA CONTRA MEMBROS DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. LEI 8.429/92. LEGITIMIDADE DO REGIME SANCIONATóRIO. EDIÇÃO DE PORTARIA COM
CONTEÚDO CORRECIONAL NÃO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE IMPROBIDADE. [...] 2. Não se pode confundir improbidade com
simples ilegalidade. A improbidade é ilegalidade piﬁcada e qualiﬁcada pelo elemento subje vo
da conduta do agente. Por isso mesmo, a jurisprudência do STJ considera indispensável, para a
caracterização de improbidade, que a conduta do agente seja dolosa, para a piﬁcação das condutas descritas nos ar gos 9º e 11 da Lei 8.429/92, ou pelo menos eivada de culpa grave, nas do
ar go 10. 3. No caso, aos demandados são imputadas condutas capituladas no art. 11 da Lei
8.429/92 por terem, no exercício da Presidência de Tribunal Regional do Trabalho, editado Portarias afastando temporariamente juízes de pr imeiro grau do exercício de suas funções, para que
proferissem sentenças em processos pendentes. Embora enfa ze a ilegalidade dessas Portarias, a
pe ção inicial não descreve nem demonstra a existência de qualquer circunstância indica va de
conduta dolosa ou mesmo culposa dos demandados. 4. Ação de improbidade rejeitada (art. 17, §
8º, da Lei 8.429/92). (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em
21/09/2011)
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CONCESSÃO IRREGULAR DE VANTAGENS A SERVIDORES PÚBLICOS. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL, COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DOS ATOS CONCESSIVOS E DE RESSARCIMENTO DOS DANOS. 1. Não se pode confundir a pica ação de improbidade
administra va, de que trata o ar go 17 da Lei 8.429/92, com a ação de re sponsabilidade civil para anular atos administra vos e obter o ressarcimento do dano correspondente. Aquela tem caráter repressivo, já que se des na, fundamentalmente, a aplicar sanções polí co -civis de natureza pessoal aos responsáveis por atos de improbidade administra va (art. 12). Esta, por sua vez,
tem por objeto conseqüências de natureza civil comum, susce veis de obtenção por outros meios processuais. 2. O especialíssimo procedimento estabelecido na Lei 8.429/92, que prevê um juízo de delibação para recebimento da pe ção inicial (art. 17, §§ 8º e 9º), precedido de no ﬁcação
do demandado (art. 17, § 7º), somente é aplicável para ações de improbidade administra va picas. 3. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543 -C do CPC. (REsp repe vo 1163643/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010)
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À luz dessas premissas, examino o caso concreto. Ponto primeiro e essencial, porque prejudicial aos demais, é examinar a par cipação dos agentes públicos nos fatos imputados com enfoque no
elemento subje vo da sua conduta. Conforme salientado, sem elemento subje vo, eventual ilegi midade do ato pra cado deverá sofrer outra espécie de sanção ou de consequência que não as picas
aplicáveis na ação de improbidade.
A vistoria realizada pelo MPF traz fortes indícios da materialidade dos fatos. Contudo, eles
foram imputados aos agentes públicos em virtude de simplesmente ocuparem cargos públicos. Não foi
trazido qual o comportamento foi pra cado por cada um. Essa ausência de fundamentos especíﬁcos
sobre o elemento subje vo, além de ﬂertar com a responsabilidade obje va, inadmissível no caso em
espécie, prejudica o direito de defesa, pois a parte ré ﬁcou sem saber a tese jurídica concreta do elemento subje vo posta à análise judicial para poder se contrapor especiﬁcamente.
Não fecho os olhos para o problema trazido. Todavia, nesta ação de improbidade administra va, deveria ter sido (repito) ao menos narrada qual a conduta ímproba de cad a réu. Se, por acaso, o
foco do MPF é pedir para o Poder Judiciário determinar a conclusão das obras, o meio processual adequado é a ação civil pública, e a parte ré, o município de Ananindeua/PA.
O panorama fá co-jurídico da pe ção inicial está muito mais ligado a um juízo sobre a ilegalidade dos atos administra vos do que propriamente a uma conduta ímproba. Insisto que a prá ca de
ato contrário à lei – embora susce vel de anulação e até de reparação pecuniária – não conﬁgura, por si
só, improbidade administra va. Para isso, é indispensável que o agente público, por vontade livre e
consciente, desídia, imperícia ou imprudência, tenha pra cado atos manifestamente ilegí mos ou deixado de promover a anulação ou a revogação de atos dessa natureza. Mas nada disso é especiﬁcado ou
indicado na presente situação.
Por todas essas razões, não recebo a pe ção inicial.
Deixo de condenar o autor ao pagamento de custas e honorários advoca cios, nos termos
do art. 18 da Lei 7.347/1985 (princípio da simetria).
Sentença sujeita a reexame necessário (STJ, EREsp 1220667; TRF -1, AC 000226162.2013.4.01.3703, rel. Desembargador Federal Ney Bello, Terceira Turma, julgamento em 11/12/2018).
Oportunamente, arquivem-se.
I.
Belém/PA, 13 de fevereiro de 2019.

Henrique Jorge Dantas da Cruz
Juiz Federal Subs tuto
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SENTENÇA
Serviço público. Majoração adicional de insalubridade. Não comprovação de condições de trabalho
que jus ﬁque o percentual pretendido. Improcedência.
Processo n.º 0030435-96.2018.4.01.3900
Juíza Federal Camila Mar ns Tonello

1. RELATóRIO
Trata-se de ação ajuizada em face da União, cuja pretensão do autor é a majoração do
percentual do adicional de insalubridade de 10% para 20% a par r de 04/2014, sob o fundamento de
que a insalubridade existente no setor onde trabalha se enquadra no grau máximo.
O autor alega, em síntese, que é servidor público federal e recebia adicional de
insalubridade desde 2013 em grau máximo (20%). Contudo, referido adicional foi reduzido para grau
médio (10%) desde 04/2014 após elaboração de novo laudo técnico em 11/2013 com aplicação a par r
de 01/04/2014.
Ressalta que não houve alteração em seu local de trabalho ou funções que jus ﬁcasse tal
redução, tratando-se, pois, de ato ilegal. Para comprovar suas alegações, juntou aos autos ﬁchas
ﬁnanceiras desde 2013 e o laudo técnico elaborado pela Administração Pública.
Regularmente citada, a União apresentou contestação com preliminar de incompetência
dos juizados especiais federais, pugnando pelo indeferimento da jus ça gratuita ao autor. No mérito,
aﬁrma inexis r perícia que determine o pagamento do adicional em grau máximo para as a vidades
desenvolvidas pelo autor. O que exis ria seria somente perícia realizada em 2013 cuja conclusão é de
que a insalubridade se dá em grau médio.
O autor foi in mado para apresentar laudo técnico elaborado no seu respec vo local de
trabalho, que indique quais agentes danosos estão presentes e o nível de exposição, que permitam a
concessão do percentual do adicional pretendido nestes autos.
Em manifestação, o requerente juntou cópia o laudo pericial elaborado em 2014,
declarações e memorandos.
A requerida, por sua vez, aﬁrma que o autor não pode pretender fundamentar seus
pedidos em laudo técnico por ele impugnado na pe ção inicial.
Brevemente relatado. Decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS
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A União alegou em preliminar que este juízo seria absolutamente incompetente para
julgar a causa. Aﬁrma que há necessidade de realização de perícia complexa, circunstâncias que
caracterizaria a incompetência do juízo.
Contudo, analisando os autos, não se veriﬁca dentre os pedidos do autor a realização de
perícia in loco. Ao contrário, o autor requer análise do laudo técnico elaborado pela própria
Administração para que se reconheça que o percentual devido a tulo de adicional de insalubridade é
de 20% em decorrência da não alteração do local de trabalho ou das condições insalubres.
Neste sen do, afasto a preliminar arguida pela União por entender que este juízo é
competente para analisar o laudo técnico apresentado em conformidade com a legislação vigente e que
não há dentre os pedidos nada que afaste a competência deste juízo.

2.2 DA JUSTIÇA GRATUITA

No que tange ao pedido da jus ça gratuita, as ﬁchas ﬁnanceiras apresentadas pelo
requerente demonstram o recebimento de rendimentos acima do limite de isenção do imposto de
renda (média de R$ 2.800,00), incompa vel com aqueles que fazem jus ao bene cio da jus ça gratuita
de acordo com o Enunciado 38 do FONAJEF.
Mantenho, portanto, a decisão que indeferiu o pedido de Jus ça Gratuita requerida pelo
autor.

2.3 DO MÉRITO

O direito à percepção de adicional de periculosidade ou insalubridade pelos servidores
públicos federais está previsto no art. 68 da Lei nº 8.112/90 e dispõe que “os servidores que trabalhem
com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioa vas
ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efe vo”.
Por sua vez, a Lei nº 8.270/91 previu, no art. 12, que os servidores civis federais
perceberão adicionais de insalubridade, nos termos da legislação referente aos trabalhadores da
inicia va privada, remetendo, ass im, ao disciplinado no art. 189 da CLT:
Art. 189 - Serão consideradas a vidades ou operações insalubres aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados
a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância ﬁxados em razão da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

Oportuno mencionar, ainda, o art. 195 das normas consolidadas:
Art. 195 - A caracterização e a classiﬁcação da insalubridade e da periculosidade,
segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícia a
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cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho, registrados no
Ministério do Trabalho.

A exigência de laudo para a comprovação da exposição aos agentes de risco já era
prevista no Decreto nº 97.458/89 que originalmente regulou referido adicional.
Por sua vez, o art.12 da Lei nº 8.270/91 ﬁxou os percentuais do adicional de
insalubridade, incidentes sobre o vencimento do cargo efe vo da seguinte forma:
Art. 12. Os servidores civis da União, das autarquias e das fundações públicas
federais perceberão adicionais de insalubridade e de periculosidade, nos termos
das normas legais e regulamentares per nentes aos trabalhadores em geral e
calculados com base nos seguintes percentuais:
I - cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio
e máximo, respec vamente;
II - dez por cento, no de periculosidade.

Assim, conﬁgurada as condições insalubres ou perigosas, a razão determinante do
acréscimo nos vencimentos do servidor é a constante, habitual e permanente sujeição a agentes
agressivos, sicos, químicos ou biológicos à saúde, sendo a ﬁnalidade deste adicional compensar os
riscos inerentes ao exercício da a vidade desenvolvida.
No caso concreto, o autor recebia o adicional em 20% (grau máximo) desde 2013, porém
houve a realização de nova perícia em 11/2013, do que decorreu sua redução para 10% (grau médio) a
par r de 04/2014.
Assim, não se discute o direito ao adicional, mas tão somente o grau aplicável ao loca l de
trabalho do requerente e, por conseguinte, o respec vo percentual.
A conclusão da equipe responsável por avaliar as condições de pagamento do adicional
datada de 03/2014 demonstra ter se pautado na Orientação Norma va n° 06/2013 do Ministério do
Planejamento.
O laudo técnico datado foi confeccionado nos exatos termos daquela portaria ministerial,
fazendo uma correlação entre setor, cargo, a vidade com os riscos e concluindo pelo grau de
insalubridade.
Ao listar os locais que seriam avaliados, foi constatado que o autor trabalha na Seção de
Parasitologia – laboratório de Leishmaniose Clínica, desenvolvendo as seguintes a vidades, conforme
laudo e declaração juntados aos autos:
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Apesar do autor alegar que trabalha com animais infectados e vísceras na pe ção inicial,
não vislumbro a realização de tais a vidades na declaração e laudo juntados pelo próprio requerente.
Assim, reputo não provava tal alegação con da na peça ves bular.
Depreende-se das imagens acima que o autor trabalha com pessoas infectadas.
Entretanto, o autor não provou a frequência com que este contato ocorre. Pelo contrário, da
documentação carreada aos autos veriﬁca-se tratar de contato eventual.
Não obstante, ressalte-se que para o recebimento do adicional em grau máximo é
necessário o contato de pessoas infectadas em área de isolamento, pois as a vidades em que o servidor
somente mantenha contato com pacientes em área de convivência e circulação, ainda que o servidor
permaneça nesses locais, não caracteriza situação de pagamento de adicional de insalubridade em grau
máximo, conforme prescreve o art. 12, II da a Instrução Norma va do MPOG nº 06/2013.
Não há nenhum documento nos autos que demonstre que o autor trabalhe, de forma
habitual e permanente, com pessoas infectadas em área de isolamento.
O anexo da Instrução Norma va do MPOG nº 06/2013 (não impugnada pelo autor)
descreve com clareza quais as a vidades são ensejadoras do pagamento do adicional de insalubridade
nos graus máximo e médio. Vejamos:
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Não vislumbro a comprovação do exercício pelo autor de qualquer das a vidades
caracterizadoras de insalubridade em grau máximo. Por outro lado, o trabalho técnico habitual em
laboratórios de análises clínica e histopatologia, com a manipulação do material biológico foi
demonstrado nestes autos, de forma que o autor faz jus ao adicional de insalubridade no grau médio.
Destaco que, o requerente, embora in mado, não apresentou o laudo técnico de 2008
que estabeleceu o percentual de 20% para o pagamento do adicional de insalub ridade, conforme
mencionado na inicial, para que este juízo pudesse veriﬁcar quais os agentes sicos ou biológicos aos
quais esteve exposto e se houve manutenção das condições de trabalho. Demais disso, das provas dos
autos, infere-se que o novo laudo 04/2014, fora realizado para se adequar à Instrução Norma va do
MPOG nº 06/2013,e menciona inclusive que o laudo de 2008 não se a nha à diferenciação de
elementos como exposição a agentes insalubres e funções desempenhadas pelos servidores de cada
setor, o que é plenamente possível de ser realizado por parte da Administração Pública.
Logo, considerando que a revisão do grau de insalubridade derivou de perícia elaborada
no ambiente de trabalho, em plena conformidade com a metodologia e normas técnicas estabelecidas
para o exame, a redução do percentual do adicional é legí ma e encontra fundamento no art. 68,
parágrafo segundo, da Lei 8.112/90. Por isso, a pretensão deduzida em juízo não merece acolhimento.
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Sobre o tema, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção
Judiciária do Pará/Amapá, ao julgar o Processo 0024637 -28.2016.4.01.3900, assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REDUÇÃO DO
PERCENTUAL DE 20% PARA 10%. RESTABELECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL N ÃO REALIZADA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LAUDO
TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado em desfavor à sentença que julgou improcedente pedido para o
restabelecimento de adicional de insalubridade no percentual máximo de 20%, bem como de
pagamento das parcelas retroa vas pleiteadas.
2. A respeito da percepção do adicional de insalubridade pelo servidor público, a Lei nº 8.112/90
prevê em seus arts. 68 e 70 suas condições, observadas as situações especíﬁcas. De igual modo, o
art. 12 da Lei nº 8.270/91 prevê que os adicionais de insalubridade e periculosidade serão
concedidos nos termos das normas legais e regulamentares per nentes aos trabalhadores em
geral, ou seja, remete à legislação trabalhista a forma de proceder à veriﬁcação de situações
insalubres ou perigosas nas a vidades desempenhadas pelos servidores públicos (REsp
712952/AL, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ de 04/04/2005).
3. No caso em tela, laudo técnico elaborado em novembro de 2013, tendo por base a ON nº
06/2013 do Ministério do Planejamento que menciona cargo e tempo de exposição aos agentes
biológicos e a NR32 que classiﬁca as normas de segurança, assinado por dois médicos peritos do
trabalho e um técnico de segurança do trabalho, descreveu como insalubre grau médio (10%) as
a vidades desempenhadas na seção de arbovirologia e febres hemorrágicas, setor de sorologia I,
havendo, ainda, a necessidade de adequação do ambiente às normas de biossegurança e a
capacitação dos trabalhadores. Nesse sen do, a comissão de insalubridade, formada para
averiguação do grau de insalubridade nas dependências do Ins tuto Evandro Chagas,
recomendou a adequação das exigências administra vas quanto à percepção do referido
adicional, razão pela qual houve a redução de 20% para 10% do aludido adicional.
4. No que concerne ao alegado cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia
judicial para averiguação do grau de insalubridade no setor de trabalho da parte autoral, cabe ao
juiz de piso, como des natário ﬁnal das provas, indeferir a que entender como inúteis ou
meramente protelatórias, consoante permissivo legal previsto no art. 370, parágrafo único do
CPC. Ora, há nos autos laudo técnico, sem vícios que maculem sua validade, demonstrando, de
forma cabal, os riscos ocupacionais existentes no local onde labora a parte autora. Para além,
referido laudo oficial produzido pelo recorrido goza de presunção de veracidade, a qual, mesmo
sendo juris tantum, não foi vulnerada por nenhuma outra contraprova.
5. Assim, tenho que a redução do percentual do adicional de insalubridade da recorrente de 20%
para 10%, foi feito dentro dos limites da legalidade.
6. Recurso desprovido. Sentença man da.
7. Sem custas. Honorários advoca cios ﬁxados em dez por cento sobre o valor atualizado da
causa estando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
ACóRDÃO
Acordam os juízes da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais das Seções Judiciárias do
Pará e do Amapá, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos
do voto do juiz relator, lavrado sob a forma de ementa.
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Conclui-se, portanto, que o autor não comprovou que as condições de trabalho as quais
está exposto ensejam o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20%, sendo o caso
de improcedência do pedido autoral.

3.DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO O PEDIDO do autor, julgando ex nto o processo com resolução
de mérito, nos termos dos art. 487, I do CPC.
Sem custas processuais e honorários advoca cios nesta instância (Lei 9.099/1995, art.
55).
Com o trânsito em julgado e adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos.
Registre-se, publique-se, in mem-se.
Belém, 3 de abril de 2019.

CAMILA MARTINS TONELLO
Juíza Federal Subs tuta da 11ª vara SJPA
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SENTENÇA
Ação civil pública – Meio ambiente – Flora. Procedência em parte. Obrigação de fazer consistente em
recuperar área degradada, apresentar plano de reparação de áreas degradadas. Dano material e
morais cole vos.
Processo nº 0000536-18.2016.4.01.3902
Juiz Federal Érico Rodrigo Freitas Pinheiro

I - RELATóRIO
Trata-se de ação civil pública, de natureza ambiental, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL em face de LUIZ FERNANDO UNGENHEUER, MADESA – MADEIREIRA SANTARÉM LTDA e
VANDERLEIA DA SILVA REIS, na qual requer, liminarmente: a indisponibilidade de bens dos requeridos,
no valor do dano ambiental de R$2.398.435,65, para os dois primeiros, e R$49.860,00, para a úl ma; b)
a imposição da obrigação de recuperar a área degradada, mediante apresentação de PRAD – Plano de
Recuperação de Área Degradada. Como pedidos ﬁnais, pleiteia a condenação dos réus a repararem a
área degradada e pagarem indenizações por danos ao meio ambiente e danos morais cole vos.
Sustenta que, em a vidades ﬁscalizatórias realizadas pelo IBAMA de 01/01 a 01/08/2014,
foram iden ﬁcadas diversas fraudes das movimentações de produtos ﬂorestais declarados pela
empresa MADESA, como a aquisição de créditos ﬂorestais ﬁc cios para acobertame nto de madeira com
origem clandes na.
Alega que o requerido LUIZ FERNANDO UNGENHEUER seria o sócio administrador da
sociedade responsável pela fraude e que VANDERLEIA DA SILVA REIS, em conjunto com o primeiro, teria
inserido dados falsos no SISFLORA.
Às fls. 342-345, deferida liminar, para indisponibilidade de bens dos requeridos e
determinação de adoção de providências para reparação do dano ambiental.
Às ﬂs. 379-380 e 642-662, os réus no ciam a interposição de agravo de instrumento.
Contestação de MADESA e LUIZ FERNANDO UNGENHEUER às ﬂs. 424-450. Em um primeiro
momento, expuseram um histórico quanto ao exercício da a vidade madeireira e suas diﬁculdades;
quanto aos fatos imputados, em síntese, discorreram que houve erro de preenchimento de documento s
analisados pelo IBAMA e houve erro de medição no volume de madeira objeto de autuação.
Contestação de VANDERLEIA DA SILVA REIS às ﬂs. 666 -678. Alegou preliminarmente a
incompetência da Jus ça Federal, sua ilegi midade passiva, a pendência de processo administra vo
rela vo aos mesmos fatos e inépcia da inicial. Quanto ao mérito, alegou não haver prova de sua
responsabilidade pelos danos ambientais.
Réplica às contestações às ﬂs. 733-734.
O IBAMA manifestou não ter interesse em integrar a lide (ﬂ. 738). As preliminares foram
rejeitadas às ﬂs. 752-753.
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Às ﬂs. 787-789 o INCRA requereu seu ingresso no feito como assistente.
Em seguida, foram adotadas sucessivas diligências conciliatórias, que restaram infru feras.
Relatados. Decido.
II – FUNDAMENTAÇÃO
Preliminares já apreciadas e afastadas anteriormente. Não houve requerimento de
produção de provas, diversas das documentais, razão pela qual passo à análise do mérito da demanda.
A proteção ao meio ambiente conta com previsão cons tucional. Segundo o art. 225 da
Cons tuição, “todos têm direito ao meio ambiente 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”.
Ainda segundo este disposi vo, no seu parágrafo quarto, “as condutas e a vidades
consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas sicas ou jurídicas, a sanções
penais e administra vas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.
Desta feita, segundo previsão expressa cons tucional, aqueles que pra carem condutas
lesivas ao meio ambiente, ﬁcam obrigados a reparar o dano causado.
No plano infracons tucional, dentre outros diplomas, a quest ão foi tratada pela Lei n.
6.938/1981, que estabelece a Polí ca Nacional do Meio Ambiente - PNMA.
Segundo seu art. 4º, ao poluidor e predador são impostas as obrigações de recuperar e/ou
indenizar os danos causados. A norma, nos art. 3º, II, III e IV deﬁne como: poluidor a pessoa sica ou
jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por a vidade causadora de
degradação ambiental; degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das caracterís cas do
meio ambiente; poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de a vidades que direta ou
indiretamente: prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criem condições
adversas às a vidades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota ; afetem as condições
esté cas ou sanitárias do meio ambiente; lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos.
Da interpretação destes disposi vos, resta evidente que todo aquele causar interferência
no meio ambiente, em a vidades que impliquem em degradação da qualidade ambiental ou poluição,
ﬁca sujeito a reparar e indenizar os danos causados. E, segundo o art. 14, §1º do PNMA, a obrigação de
reparar e indenizar os danos causados ao meio ambiente independe de culpa. Em vista da redação da
lei, a jurisprudência ﬁrmou o entendimento segundo qual esta cons tui-se em modalidade de
responsabilização obje va e que as pretensões reparatórias e indenizatórias são cumula vas (REsp
1198727 / MG).
Sendo obje va, a responsabilização independe de demonstração de dolo ou culpa,
bastando a prova da conduta, do resultado lesivo ao meio ambiente e do nexo de causalidade. Rodolfo
de Camargo Mancuso, em Ação Civil Pública – Em defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e
dos consumidores – Lei 7.347/1985 e legislação complementar, 13ª ed., São Paulo: RT, 2014, p.
385/386, enfa za:
Quanto à tutela ambiental, a responsabilidade obje va é determinada expressamente na Lei
6.938/81, art. 14, § 1º, c/c o art. 4º, VII. O primeiro desses disposi vos sujeita os transgressores
do meio ambiente a penalidades diversas, tais a multa; a perda ou restrição de incen vos ﬁscais;
a perda ou suspensão de ﬁnanciamento; a suspensão da a vidade. Tudo sem prejuízo, lê - se no §
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1º do art. 14, de ﬁcar “o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua
a vidade”. Já o art. 4º diz que “a Polí ca Nacional do Meio Ambiente visará: (...) VII – à
imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos
causados e, ao usuário, da contribuição pela u lização de recursos ambientais com ﬁns
econômicos”. Esse regime de responsabilidade obje va está acolhido na CF (art. 225, § 1º, inciso
II, IV e V e § 3º; art. 21, XXIII, d) e vem contemplado em vários textos legais: Lei 6.453/1977,
sobre danos nucleares – art. 4º; Lei 10.406/2002 – Código Civil –, art. 927, § único; Lei
11.105/2005 – “Lei da Biossegurança”, art. 20.

Porém, é certo que todas as a vidades humanas trazem impactos no meio ambiente,
principalmente aquelas tenham signiﬁca vo retorno econômico. Desta feita, a compa bilização das
a vidades econômicas com a preservação do meio ambiente redunda no princípio do des envolvimento
sustentável, cujo corolário é realização de um procedimento administra vo na qual são avaliados os
impactos ao meio ambiente em cotejo com os proveitos advindos da a vidade econômica.
Com efeito, desde que subme das ao competente processo d e licenciamento ambiental,
as a vidades que geram interferências no meio ambiente são consideradas lícitas, na forma do art. 225,
IV, da Cons tuição, (o qual estabelece, como exigência, para instalação de obra ou a vidade
potencialmente causadora de signiﬁca va degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental), e do art. 10 da Lei n. 6.938/1981 (“a construção, instalação, ampliação e funcionamento de
estabelecimentos e a vidades u lizadores de recursos ambientais, efe va ou potencial mente
poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio
licenciamento ambiental”).
Nestes termos, ainda que ocorrida intervenção no meio ambiente, com ocorrência de
impactos nega vos, esta será lícita caso exis tente a prévia concordância estatal, consubstanciada em
licenciamento e caso os resultados esperados estejam de acordo com previsto neste procedimento. No
caso de supressão de vegetação, usualmente o licenciamento se consubstancia em aprovação de Plano
de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) ou em expedição de Autorização d e Supressão Vegetal (ASV).
Destaco ainda que, em sede de responsabilização por dano ambiental, aplica-se a inversão
do ônus da prova, cabendo ao apontado causador do dano, mormente nos casos em que a conclusão
rela va à responsabilidade decorre de apuraçã o administra va, comprovação de que não concorreu
para o ilícito:
Súmula 618: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.
No caso dos autos, o esquema fraudulento, segundo alega o MPF, era pra cado mediante
u lização de créditos ﬂorestais ﬁc cios (fraudulentos), inseridos e/ou movimentados nos sistemas
informa zados u lizados por órgãos ambientais. Tais sistemas (DOF / SISFLORA) são u lizados para ﬁns
de rastreamento de toda madeira, a ﬁm de veriﬁcar sua origem legal.
Quanto à contestação dos réus, chama atenção um fato: LUIZ UNGENHEUER e MADESA
admitem que u lizaram expediente fraudulento para tentar viabilizar exploração irregular de madeira
em área de domínio público; reconheceu-se que, para burlar o disposto no art. 49, XVII, da Cons tuição,
rela vo à competência do Congresso Nacional para aprovar alienação ou concessão de terras públicas
com área superior a 2500ha, protocolou-se, em nome de LUIZ UNGENHEUER, familiares e funcionários,
processos de regularização fundiária fracionados, com a intenção de afastar a incidência da disposição
cons tucional. Ou seja, havia pretensão de exploração ﬂorestal em área superior a 2500ha, mas adotou se estratégia para burlar a necessidade de aprovação legisla va da concessão da área pública
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respec va.
Analiso os fatos expostos:
- 1. Em 09/10/2014, a ré MADESA, por intermédio de LUIZ UNGENHEUER, teria em
depósito 203,7m³ de madeira em tora sem autorização do órgão ambiental competente, o que fora
objeto do Auto de Infração n. 9071409-E. Sem comprovação de origem, presume-se que seria ilegal.
Alega que, conforme apurado pelo IBAMA, a madeira teria origem em área de propriedade da União
(Projeto de Assentamento Corta Corda).
Em sua defesa, os réus LUIZ e MADESA alegaram que a madeira estaria fora de suas
instalações; o IBAMA não teria contabilizado apenas madeira em tora, mas também restos; a madeira
fora empilhada por terceiras pessoas, desconhecidas, que explorariam áreas de responsabilidade dos
requeridos e seus familiares; porém, ao ﬁm, reconheceu que armazenou a madeira.
Vejamos que os réus, embora inicialmente negassem a responsabilidade pela madeira
encontrada, ao ﬁnal admi u que a madeira estava em seu poder, mas arguindo que a responsabilidade
pela extração seria de terceiras pessoas desconhecidas. Assim, ausente prova da regularidade da
madeira encontrada, caracterizada a infração ambiental. Destaco que, embora ques onem a
metodologia de apuração adotada pelo órgão ambiental, não houve produção de prova tendente a
descons tuir as constatações administra vas.
- 2. Em 16/03/2013, a ré MADESA, por intermédio de LUIZ UNGENHEUER, teria declarado o
recebimento de 33,0450m³ de madeira em tora essência maçaranduba, que teria origem no PMFS
Gondim Madeiras Ltda. Porém, na ocasião declarou-se que o veículo transportador seria bem
incompa vel com a a vidade de transporte de madeira (camioneta Fiorino sendo tracionada por um
caminhão Mercedes Benz), o que denotaria que a documentação teria sido forjada para dar aparência
de legalidade à madeira.
Aﬁrmaram os réus que de fato houve comercialização do produto ﬂorestal, mas teria
ocorrido erro de digitação do código da placa do veículo transportador. O reboque u lizado teria placa
JTB-1621 e não JTB-1624, como constante da Guia Florestal.
Quanto a este fato, assiste razão aos réus. Foi juntado, à ﬂ. 461, Cer ﬁcado de Registro e
Licenciamento de Veículo, rela vo a um reboque Schiﬀer, de placa JTB -1621, indicando que, de fato,
ocorreu um mero erro de digitação, e não a infraç ão ambiental relatada no auto de infração e relatório
de ﬁscalização.
ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. IBAMA. AUTO DE
INFRAÇÃO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA GUIA FLORESTAL. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES
FALSAS EM SISTEMA OFICIAL. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO. NULIDADE DA AUTUAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Lavrado auto de infração pelo IBAMA pela suposta conduta, da
empresa autora da ação, de apresentar informações enganosas no sistema oﬁcial de controle de
produtos e subprodutos ﬂorestais. 2. Atenção dada a par cularidade fá ca apresentada na
hipótese, não foi evidenciada a intenção em ludibriar a ﬁscalização ambiental por meio de
dados falaciosos, ao que foi constatada a presença de mero erro no preenchimento da guia
ﬂorestal referente a indicação do veículo transportador - cuja informação encontrava-se correta
na nota ﬁscal que a acompanhava-, além da existência real da transação. 3. Ausência de
conﬁguração da infração administra va. 4. Manutenção da sentença. 5.Remessa oﬁ cial e
apelação, conhecidas e desprovidas. (AC 0002338-85.2015.4.01.3902, DESEMBARGADOR
FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 09/10/2017 PAG.)

- 3. Entre 17/02/2014 e 18/03/2014, a ré MADESA, por intermédio de LUIZ UNGENHEUER,
teria declarado o recebimento de 67,884 m³ de madeira maçaranduba e 137,9860m³ de ipê amarelo,
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supostamente comercializados com o PMFS Fazenda Jutaí de Manoel Raimundo da Igreja Neto,
declarando-se como veículo transportador uma motocicleta (que tracionaria um reboq ue), bem
incompa vel com a a vidade, o que denotaria que a documentação teria sido forjada para dar
aparência de legalidade à madeira.
Os réus aﬁrmaram que a transação de madeira de fato ocorreu, mas,
quanto ao transporte, alega que a responsabilidade pelo preenchimento dos documentos respec vos
era do vendedor dos produtos, sustentando que não pode ser responsabilizado pelos fatos respec vos.
Neste caso, os réus não demonstraram a regularidade da transação; a indicação de veículo
inábil a realizar o transporte de madeira é indica vo de fraude documental, para viabilizar
movimentação de créditos ﬂorestais ﬁc cios. No caso, demonstrada a irregularidade, mediante
constatação do IBAMA, os réus não comprovaram ocorrência de mero erro de digitação ou que a
transação de fato ocorreu, razão pela qual responsabilidade respec va não pode ser afastada.
- 4. Entre 01/01/2013 e 01/08/2014, veriﬁcou-se que a ré MADESA, por intermédio de LUIZ
UNGENHEUER, teria informado, em Guias Florestais, o transporte simultâneo de madeira (ao mesmo
tempo) pelo mesmo veículo transportador, em locais dis ntos, fato impossível de acontecer, fato que
teria par cipação de VANDERLEIA DA SILVA REIS.
Os réus nada alegaram de concreto quanto a estas constatações, alegando apenas que
diﬁculdades de acesso à internet e meios de comunicação inviabilizariam a comunicação tempes va das
transações no sistema SISFLORA.
Diante da constatação do IBAMA, caberia aos réus demonstrarem cabalmente em que
momento as transações ocorreram, para afastar a conclusão de simultaneidade dos transportes, fato
que é ﬁsicamente impossível de ocorrer. Porém, nada comprovaram nesse sen do, sendo seus
argumentos meramente retóricos. E mais: cons tuem admissão de que os réus promoviam a
movimentação de madeira, sem a prévia e tempes va obtenção de licenças, por meio eletrônico,
perante os órgãos ambientais competentes.
- 5. Em 26/10/2013, MADESA, por intermédio de LUIZ FERNANDO UNGENHEUER e
VANDERLEIA, teria declarado o recebimento de 250 m³ de madeira em tora maçaranduba, do PFMS
Juruá Florestal Ltda. Sustenta que a rota adotada para o transporte é inviável, pois a rota (par ndo do
empreendimento originário, sito em Almerim), afastou-se do polo consumidor de madeira, em direção a
área de origem do produto, o que seria economicamente inviável.
Os réus alegam erro no preenchimento dos documentos. Porém, igualmente, não
comprovam suas alegações, de molde a afastar a conclusão de u lização de documentos para viabilizar
movimentação ﬁc cia de créditos ﬂorestais.
- 6. Entre 22 e 24/01/2013, a MADESA, por intermédio de LUIZ UNGENHEUER, teria
declarado o recebimento de 300,2250 m³ de madeira maçaranduba do empreendimento Comércio de
Madeiras e Laminados Krombauer. Porém, entre a emissão e o recebimento das GF s, no sistema
informa zado, teria transcorrido o tempo de 2 dias e 14 horas, que seria insuﬁciente para deslocamento
entre os 298 km de distância entre remetente e des natário.
Os réus aﬁrmam que as conclusões do IBAMA decorrem de erro de cálculo, send o que o
tempo seria suﬁciente para realização do transporte. Sustenta que, a uma média de 20km/h de
deslocamento da embarcação, seria possível a realização do transporte no prazo veriﬁcado.
Quanto a esta constatação, o relatório do IBAMA está devidamente fundamentado:
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“(…) o lapso de tempo de 2 dias e 14 horas entre a emissão e o recebimento das Guias Florestais
990 e 993 são insuﬁcientes para percorrer os 298 quilômetros de distância entre a empresa
vendedora e a empresa compradora, pois sabe -se que são necessários 02 (dois) dias de viagem
de balsa para percorrer apenas os 95 quilômetros referentes a distância entre o rio Amazonas e o
porto da MADESA, pois o rio Curua nga é extremamente sinuoso, possui áreas pedregosas
capazes de furar as embarcações e é recoberto por neblina no período noturno einício da manhã,
fatores que o tornam navegável em baixa velocidade para balsas e apenas em período noturno”.
(ﬂ. 42).

Ou seja, o constante do relatório afasta o simplório cálculo apresentado pelos réus LUIZ e
MADESA, em contestação; quanto aos fatos apurados, não houve produção de prova tendente a
descons tuir as conclusões administra vas, não se afastando a convicção de que houve movimentação
ﬁc cias de créditos ﬂorestais.
- 7. Entre 24/04/2014 e 02/05/2014, a MADESA, por intermédio de LUIZ UNGENHEUER,
teria declarado o recebimento de 1.569,1440m³ de madeira maçaranduba em tora do empreendimento
de Lemos Neto e Cia Ltda, mas as guias respec vas não con nham informações quanto ao veículo
transportador.
Os réus MADESA e LUIZ alegam que as transações ocorreram, mas os dados não foram
informados em vista da emissão prévia dos documentos, em local diverso da saída da madeira, sendo
que os dados seriam preenchidos manualmente em outro momento.
Mais uma vez, as alegações dos réus carecem de suporte probatório rela vo à regularidade
da transação, pois não houve produção de prova no sen do de evidenciar que não ocorreu
movimentação fraudulenta de créditos ﬂorestais, presunção decorrente do preenchimento incomple to
e irregular da documentação respec va.
- 8. Entre 12 e 22/07/2013, a MADESA, por intermédio de LUIZ UNGENHEUER, teria
declarado o recebimento de 277,9750 m³ de madeira em tora do PMFS de Luiz Bossato, Fazenda Serra
Grande, também mediante constatação de rota inversa (madeira se afastando do polo consumidor,
sendo economicamente inviável); que o volume de madeira transportado excederia a capacidade de um
único caminhão; que houve informação, em GF, de placas de mais de um veículo, sendo que para cada
transportador deveria haver uma GF dis nta.
Aﬁrmam os réus LUIZ e MADESA que a movimentação de madeira ocorreu e foi regular;
que foram u lizados três caminhões para o transporte.
Quanto a este fato, assiste razão aos requeridos. Veriﬁco que o relatório, embora indique
que a rota é inversa, não expõe, de forma fundamentada, pois quais mo vos o trajeto seria
economicamente inviável; no mais, quanto ao transporte, veriﬁco possível ocorrência de erro material
na informação, em uma única GF, de transporte re alizado por mais de um veículo. À ﬂ. 45, o relatório
consigna que, de fato, foram informadas placas de vários veículos para um mesmo trecho de transporte,
em uma única GF, indicando que a inconsistência decorreu de erro formal, pois deixou -se de emi r uma
GF para cada veículo u lizado.
- 9. Entre 01/01 e 01/08/2014, a MADESA, por intermédio de LUIZ UNGENHEUER, teria
declarado a venda de 9.709,30m³ de produtos ﬂorestais, sendo 4.564,17m³ des nadas à carvoaria e
4.044,15³ para a sede da própria empresa. Relata as seguintes irregularidades: prazos transporte que
excediam os prazos legais; u lização de uma guia ﬂorestal para cobertura de mais de uma operação de
transporte.
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Os réus não apresentaram argumentos concretos, alegando genericamente possibilidade
de falhas, como quebras de veículos, para ocorrência dos atrasos. Relataram ainda diﬁculdades
burocrá cas perante a SEMA, para autorização de recebimento após o prazo legal. Porém, nada de
concreto foi aﬁrmado quanto ao apurado, não sendo possível se d escons tuir as conclusões
administra vas.
- 10. Em 09/10/2014, a MADESA teria sido autuada por manter em depósito 3.708,207m³
de madeira de essências diversas, em desacordo com autorização emi da pela autoridade ambiental
competente;
Alegam os réus que a madeira foi adquirida de PMFS existentes de fato; que eventuais
irregularidades rela vas ao local de origem dos produtos não afastaria sua boa -fé; teria ocorrido erro de
medição na madeira; não foi realizado aba mento do saldo constante do sistema SISFLORA, sendo
menor o volume de madeira sem cobertura.
Quanto ao alegado erro de medição, não foi produzida prova para afastar as conclusões
administra vas; a responsabilidade ambiental é obje va, sendo que a alegação de boa -fé não afasta o
dever de reparar o dano ambiental, caso a madeira tenha origem irregular.
Quanto ao aba mento de eventual saldo do SISFLORA, não obstante o alegado pelos réus,
veriﬁco, conforme quadro constante à ﬂ. 85-verso, houve compara vo entre o saldo de madeira sica e
o constante no sistema informa zado. Ocorre que, de fato, no momento da lavratura do auto de
infração, considerou-se toda a madeira existente no estabelecimento da MADESA como irregular, não se
abatendo o saldo existente no sistema, razão pela qual não se pode chegar à conclusão de que toda a
madeira não teria cobertura por créditos ﬂorestais.
AGRAVO REGIMENTAL NO REEXAME NECESSÁRIO. TRANSPORTE DE MADEIRA EM SITUAÇÃO
REGULAR E DE MADEIRA EM SITUAÇÃO IRREGULAR NO MESMO VEÍCULO. LEGITIMIDADE DA
APREENSÃO APENAS DA MERCADORIA IRREGULAR. SENTENÇA
CONFIRMADA
MONOCRATICAMENTE.
LEGITIMIDADE.
1. Agravo regimental interposto pelo Ins tuto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) da decisão pela qual o
Relator negou seguimento ao reexame necessário da sentença pela qual o Juízo, no mandado de
segurança impetrado por AMC Madeiras Ltda. - EPP impugnando ato do Gerente Regional do
Ibama, Gerência de Ji-Paraná, RO, concedeu o mandamus para determinar a liberação da parte
da carga de madeira considerada regular pelo próprio Ibama e à readequação da multa aplicada,
a ﬁm de incidir apenas sobre a madeira desacompanhada da regular documentação. Parecer da
PRR1 pelo não provimento da remessa oﬁcial. 2. Ibama sustenta, em suma, que "a parte
impetrante possuía autorização para o transporte de algumas essências ﬂorestais"; que "a
empresa foi ﬂagrada transportando volume ﬂorestal maior do que aquele que havia sido
autorizado"; que "[t]rata-se de fraude bastante comum, em que os madeireiros embutem
certa quan dade de madeira ilegal no meio de uma carga legal, para tentar dar uma aparência
de legalidade à infração come da"; que, "[d]e acordo com a norma zação ambiental especiﬁcamente, o art. 47, §3º do Decreto nº 6.514/08 - ainda que a carga esteja parcialmente
regular, a apreensão deve ser total"; que "a razão para isso é muito simples: deses mular a
prá ca da fraude acima descrita"; que essa norma não teria sido apreciada na decisão agravada.
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão pela qual foi negado seguimento à
remessa oﬁcial a ﬁm de denegar a segurança. 3. Transporte de madeira em situação regular e de
madeira em situação irregular no mesmo veículo. Apreensão de toda a carga. I legi midade.
Cabimento da apreensão e da incidência da multa apenas em relação à mercadoria em situação
irregular. (A) Embora o Art. 47, § 3º, do Decreto 6.514, de 2008 (D -6.514) não tenha sido
expressamente citado na decisão agravada, constou dela a conc lusão, embasada na
jurisprudência desta Corte, de que "[é] indevida a apreensão de toda a carga, quando divisível, se
parte dela estava coberta por guia ﬂorestal." (TRF1, AC 0005490 -92.2006.4.01.3600/MT.) (B) A
"despeito de o parágrafo 3º do art. 47 do Decreto nº 6.514 determinar a autuação sobre a
totalidade da mercadoria, a jurisprudência orienta-se no sen do de determinar a apreensão das
madeiras transportadas sem autorização dos órgãos competentes, incidindo as conseqüências
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legais apenas sobre o excesso veriﬁcado na mercadoria autorizada. [...] Nos termos do § 1º do
Art. 573 do CPP, "[a] nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência." Assim sendo, a ilegalidade relacionada com a
madeira [em situação irregular] não contamina de ilegalidade
a madeira transportada com
observância
das
prescrições
legais
e
regulamentares." (TRF1, AMS 0001791 40.2009.4.01.4101/RO; AC 0010462-21.2010.4.01.4100/RO.) (C) Decisão conﬁrmada . 4. Agravo
regimental não provido. (AGREO 0012462-91.2010.4.01.4100, JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO
ALVES (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 08/02/2019 PAG.)

- 11. Em 09/10/2014, a MADESA teria sido autuada por explorar 378 ha de ﬂoresta na va
no assentamento Corta Corda, sem prévia autorização do órgão ambiental competente.
Os réus ﬁzeram alegações remissivas ao primeiro fato, as quais, como já exposto, não
afastam as conclusões administra vas.
– 12. Em 09/10/2014, o IBAMA teria autuado a empresa MADESA por apresentar dados
falsos no SISFLORA, pois do cotejo entre as informações existentes no sistema e a medição da madeira
existente no pá o da madeireira havia sido constatadas discrepâncias. Relatou a ﬁscalização que foram
localizadas, no pá o, essências andiroba, aracanga, cedrorana fava amargosa, garapa, itaúba,
mandioqueira, pequiá e sucupira, sem informação correspondente no sistema oﬁcial de controle. Alega
ainda que os saldos informados no sistema não eram compa veis com as cargas de angelim vermelho,
ipê e muiraca ara existentes no pá o da empresa, o que possibilitaria que o saldo divergente (ﬁc cio)
fosse u lizado para “esquentar” madeira de origem ilegal. Acrescenta ainda que, na ocasião, veriﬁcou se que parte dos produtos existentes no local nham sinais sicos de desﬂorestamento recente
(exsudação de látex, casca presente e alta umidade), incompa vel com a úl ma informação lançada no
sistema quanto a recebimento de madeira, que teria ocorrido em 02/05/2014 (cinco meses antes).
Os réus nada alegaram de concreto quanto a este fato, sustentando, genericamente, que a
operação do sistema é ﬁscalizada por órgãos públicos, que haveria diﬁculdades, por carência de
infraestrutura de internet, de operação do sistema e que não teriam agido de má-fé. Porém, sem
esclarecimento concreto quanto ao apurado pelo IBAMA.
Veriﬁco que os fatos alegados contam com respaldo documental, considerando que as
irregularidades constam de relatórios de ﬁscalização elaborados pelo IBAMA, nas quais as fraud es são
relatadas (ﬂs. 6-24 e 113-121).
A responsabilidade direta da sociedade empresária depreende-se do constante do
relatório, eis que esta está envolvida na movimentação ilegal de madeira. Quanto a LUIZ UNGENHEUER,
é o único sócio administrador da mesma (ﬂ. 190), sendo responsável pelas movimentações, tendo,
inclusive, emi do e recebido parte das GFs fraudulentas (ﬂs. 43, 483, 485, 491, 493, 495, 497, 512, 513,
518, 519, 529, 530, 535, 538, 540, 542, 544, 546, 565, 569, 574, 576, 581, 582, 585, 586, 592, 593, 596,
597, 598, 599, 602, 603, 606, 607, 608 e 609).
Quanto a ré VANDERLEIA, demonstrada sua efe va par cipação nos fatos, considerando
que seu perﬁl de acesso e senha também foram u lizados para recebimento e emissão de GFs, quanto
aos fatos imputados, conforme ﬂs. 45, 505, 509, 511, 515, 521, 523, 526, 550, 552, 554, 556, 558, 560,
591, 595, 600, 601, 604, 605 e 607)
Ainda, constam dos autos relatórios de acesso ao sistema SISFLORA, nos quais apuram-se
sucessivos acessos, efetuados por LUIZ UNGENHEUER e VANDERLEIA, em nome da sociedade MADESA,
o que permite inferir par cipação direta nos fatos (ﬂs. 481, 488, 489, 500, 501, 502, 517, 524, 528, 532,
548, 562, 567, 571, 578, 579, 583, 584, 587 e 588).
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Porém, quanto há VANDERLEIA, necessária uma valoração especial dos fatos. Conforme
exposto acima, a maior parte dos ilícitos decorreu da atuação de LUIZ UNGENHEUER; VANDERLEIA era
empregada da sociedade MADESA. Não obstante a responsabilidade ambiental seja obje va, por ser
mera empregada, suas condutas decorrem de obediência hierárquica ao seu patrão, sendo que a
autoria deve ser imputada somente a este e à sociedade beneﬁciária do ilícito. Destaco que o fato é,
inclusive, reconhecido indiretamente pelos réus LUIZ e MADESA, pois, durante as tra ta vas
conciliatórias, insis ram para que VANDERLEIA não fosse responsabilizada, indicando que, de fato, sua
atuação correspondeu a mera autoria mediata, por parte de LUIZ.
Nestes termos, com a demonstração de ocorrência do dano ambiental, bem como de su a
responsabilidade, deve o requerido ser condenado a promover a devida recuperação, bem como a
indenizar o prejuízo causado ao meio ambiente, considerando que, mesmo com a a vidade reparatória,
jamais o meio ambiente a ngido retornará às condições anteriores.
Nos dizeres do Desembargador Federal SOUZA PRUDENTE (AC 2002.38.02.002468-6 / MG),
nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum,
admite-se a condenação simultânea e cumula va, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim,
na interpretação do art. 3º da Lei 7.397/1985, a conjunção 'ou' opera com valor adi vo, não introduz
alterna va excludente. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. "A recusa de aplicação, ou
aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca
projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta
administra va e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou c usto normal do negócio". Saem
debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o obje vo proﬁlá co da responsabilidade
civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro es mulo para que outros, inspirados no
exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou
repitam seu comportamento deletério" (REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012).
Considerando que a pretensão do MPF não foi acolhida na integralidade, restam
prejudicados os cálculos que acompanham a inicial. O montante rela vo à obrigação de indenizar será
apurado em sede de liquidação de sentença.
Quanto à reparação dos danos, a prestação in natura, com efe va determinação de
recuperação do dano, deve preferir ao pagamento de indenização compensatória, razão pela qual
acolho o pedido de determinação de recuperação da área degradada, nada obstando a determinação de
pagamento de indenização subs tu va, na fase de execução do julgado, caso a tutela especíﬁca se
revele inexequível (art. 461, CPC).
Dos danos morais difusos.
Observa-se, que o reﬂexo danoso da a vidade poluidora (desmatamento) não se restringe
à recuperação da área a ngida, possibilitando alguma perspec va de retorno ao alto índice de
biodiversidade anteriormente existente.
É certo que a lesão causada ao meio ambiente a nge o interesse da cole vidade, eis que a
degradação da qualidade ambiental reﬂete no modo de viver de todos.
O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo
conscien zação cole va à sua reparação, a ﬁm de resguardar o direito das futuras gerações a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado. O dano moral ambiental a nge direitos de personalidade do
grupo massiﬁcado, sendo desnecessária a demonstração de que a cole vidade sinta a dor, a repulsa, a
indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado (REsp 1269494 / MG).
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Nesse sen do:
AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL E DANO MORAL
COLETIVO. DESMATAMENTO ILÍCITO DE IMóVEL RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. MATERIALIDADE
DO DANO. AUTORIA E NEXO CAUSAL INCONTROVERSOS. SENTENÇA CONDENATóRIA APENAS DA
REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL MATERIAL E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTS).
APELAÇÃO DO IBAMA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A MULTA. CONFIGURAÇÃO
DO DANO MORAL COLETIVO. REGIME DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DO RÉU SUCUMBENTE EM ACP. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. (...) 5.
Dano moral cole vo: "Consiste o dano moral cole vo na injusta lesão da esfera moral de uma
dada comunidade, ou seja, na violação an jurídica de um determinado círculo de valores
cole vos. Quando se fala em dano moral cole vo, está -se fazendo menção ao fato de que o
patrimônio valora vo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi
agredido de maneira absolutamente injus ﬁcável do ponto de vista jurídico. Tal como se dá na
seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, d evendose responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (Alberto Biltar
Filho). 6. A análise jurídica transindividual da tutela dos interesses difusos e cole vos, inclusive
quanto ao dano moral, não tem como parâmetro o sofri mento psíquico, o abato psicológico,
aba mento de sen mentos, depressão e outros fenômenos do sujeito biológico. Não se procede
a esses pos de ques onamentos porque a cole vidade, os grupos sociais, a sociedade não são
entes biológicos dotados de psiquismo. São antes realidades da antropologia, da sociologia e,
antes de tudo, realidades históricas e sociais. 7. As cole vidades ou grupos socialmente
organizados desenvolvem e adotam, para subsis ram no tempo e no espaço, certas regras de
conduta e valores para proteção de interesses sem os quais a sobrevivência seria comprome da.
8. A aferição da existência de dano moral cole vo não pode ﬁcar subordinado ao enfoque do
sofrimento anímico do ser biológico, pois o sen do de cole vidade tem uma realidade diversa. 9.
Embora a cole vidade não tenha personalidade jurídica, ser um número indeterminado de
indivíduos, tem interesses legí mos, valores e patrimônio ideal que devem ser protegidos. 10. Na
reparação do dano moral adota-se os mesmos critérios da reparação do dano ambiental
material (dano e nexo causal), além de se averiguar o nível de reprovação da conduta de
ofensas, seu conhecimento das conseqüências do fato lesivo e a intenção de causar direito
alheio. (…) (AC 0002177-10.2008.4.01.4100 / RO, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE
MARIA DE ALMEIDA, QUINTA TURMA, e- DJF1 p.1395 de 31/10/2012)

Outrossim, embora ora se reﬁram aos prejuízos morais causados à cole vidade em
decorrência de ilícitos ambientais como danos morais cole vos, veriﬁco ser mais apropriada a
denominação “danos morais difusos”, eis que o meio ambiente é patrimônio transindividual, de
natureza indivisível, tal como a conceituação constante do art. 81, parágrafo único, I, da Lei n.
8.078/1990).
Assim, com esteio nestes parâmetros, ﬁxo o valor da indenização por danos morais difusos
em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
III– DISPOSITIVO
Pelo exposto, ACOLHO EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS (pedidos parcialmente
procedentes), resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para
CONDENAR os réus MADESA MADEIREIRA SANTARÉM LTDA e LUIZ FERNANDO UNGEN HEUER, quanto
aos fatos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11, expostos na pe ção inicial:
a) à obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada, devendo apresentar, no
prazo de 30 (trinta) dias, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para aprovação do órgão
ambiental competente, assinado por proﬁssional habilitado, com anotação de responsabilidade técnica
(ART) e cronograma de execução com prazos especíﬁcos para cada fase prevista; após sua aprovação,
deverá executar o plano, nos prazos concedidos pela autoridade ambiental. Fixo multa diária de
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R$5.000,00, caso descumprida a obrigação de fazer.
b) a pagarem, a tulo de danos materiais, indenização pelo dano ao meio ambiente, a ser
apurada em sede de liquidação de sentença;
c) pagarem, a tulo de danos morais cole vos, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), em favor do FNMA (Fundo Nacional do Meio Ambiente).
Quanto ao fato 10, devem ser deduzidos, do correspondente ao saldo de madeira
considerado irregular pelo IBAMA, o saldo existente no sistema SISFLORA, no momento da veriﬁcação
do estoque.
REJEITO os pedidos iniciais, quanto a VANDERLEIA DA SILVA REIS (pedidos improcedentes).
Revogo a liminar quanto a esta requerida.
Juros a par r do evento lesivo. Correção monetária a par r desta data , para o danos
morais, em conformidade com o Manual de Orientação de Procedimentos para o Cálculo na Jus ça
Federal.
Custas pelo réu. Cabível a ﬁxação de honorários de sucumbência, em favor do INCRA,
quanto ao pleito no qual ﬁgura como assistente li sconsorcial. Incabíveis honorários quanto aos pleitos
nos quais ﬁgura como assistente simples. Diante da ausência de mensuração econômica da obrigação de
reparação do dano, pleito no qual o INCRA ﬁgura como assistente li sconsorcial, ﬁxo os honorários de
sucumbência em R$5.000,00,
In mem-se. Após o trânsito em julgado, in mar INCRA e MPF para requererem o
cumprimento da sentença.
Santarém, 8 de março de 2019.

ÉRICO RODRIGO FREITAS PINHEIRO
Juiz Federal
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SENTENÇA
Mandado de segurança. Anulação de ato administra vo. U lização de equipamentos sonoros (mini trio elétrico), com "prancha". Carnaval da cidade velha. Barulho excessivo. Denegação de segurança.
Processo nº 1000445-09.2019.4.01.3900
Juiz Federal Henrique Jorge Dantas Da Cruz

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela LIGA DOS BLOCOS DA CIDADE VELHA em
busca da seguinte ﬁnalidade:
A CONCESSÃO DE LIMINAR, inaudita altera pars, no sen do de fazer cessar os efeitos do ato
ilegal pra cado pelo ato coator para:
<i> permi r/autorizar, através do presente decisum, a realização dos eventos programados, COM A
UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SONOROS (MINI -TRIO ELÉTRICO), SOM “PRANCHA”, no Carnaval da
Cidade Velha, servindo a presente decisão de autorização temporária, fazendo as vezes da referida
autorização, até que seja deﬁni vamente julgado o presente Mandado de Segurança, ou determinando
que a Autoridade Coatora assim o faça de imediato;
[...]
NO MÉRITO, seja anulado o Ato Coator pra cado, te ndo em vista a
inaplicabilidade/precariedade da fundamentação apresentada pela Autoridade Coatora, e consequente
ilegalidade, contrariando o disposto nos arts. 1º, IV, 6º, caput e 5º, LV, todos da Cons tuição Federal, e
do art. 50, I da Lei nº 9.784/1999, conﬁrmando os efeitos da liminar ini o li s, para conceder a
segurança pleiteada em deﬁni vo, no sen do de conceder integralmente a autorização para realização
de intervenção na Cidade Velha na forma proposta pela Liga dos Blocos da Cidade Velha, especialmente
com a u lização dos mini-trios elétricos com som “prancha”, nas especiﬁcações dispostas, legi mando
assim, a legalidade da pretensão da Impetrante. [sic]
Segundo a pe ção inicial: a) o IPHAN proibiu os blocos que compõem a impetrante “u lizar
mini-trios elétricos naqueles eventos mencionados, sendo permi da apenas a u lização de ‘fontes de
som acús co’”; b) houve recurso administra vo com base em “Laudo Técnico, ART e Planta Baixa do
Projeto, onde se constata a inexistência de qualquer dano ao patrimônio histórico cultural em virtude da
u lização dos equipamentos propostos, como de praxe em todos os anos anteriores”; c) foi negado
provimento ao recurso com suporte “no Parecer Técnico n° 12/2019, sem maiores fundamentações ou
explicações, recomendando ‘a u lização de música acús ca ou a alteração do trajeto dos blocos para o
exterior da poligonal de tombamento’.”.
Abaixo, trago as supostas ilegalidades apontadas na exordial:
No entanto, o Ato Coator se fundamenta em achismos e des considera dados concretos
apresentados por meio de Laudo Técnico apresentado pela Impetrante, demonstrando a
inexistência de qualquer dano em virtude da u lização do equipamento sonoro proposto.
[...]
Ocorre que, a prá ca do Ato Coator observado , sem conferir maiores explicações à Impetrante,
viola o direito líquido e certo do mesma à realização do referido evento, em afronta ao
fundamento da livre inicia va, insculpido no art. 1º, IV da Cons tuição Federal de 1988 bem
como a nge a cole vidade e os direitos sociais insculpidos no art. 6º, caput, também da Carta
Magna, além de desconsiderar a Lei n° 9.306/2017, que reconhece o evento proposto como
Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Município de Belém.
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[...]
Destaca que, no ano de 2017 (para realização do Carnaval no ano de 2018), o mesmo Ins tuto do
Patrimônio Histórico e Ar s co Nacional – IPHAN, através do Parecer Técnico nº 42/2017 (Doc.
06), AUTORIZOU A REALIZAÇÃO DO EVENTO (CARNAVAL 2018), NOS MESMOS MOLDES
PROGRAMADOS, mediante a assinatura de “Termo de Compromisso”, o que não foi sequer
oportunizado neste ano de 2019! Vejamos a conclusão (2018):
[...]
A técnica responsável pela análise dos 2 (dois) eventos (Carnaval 2018 e 2019) é inclusive a
mesma pessoa, a saber:
[...]
Ora, Excelência, vê-se que em condições IDÊNTICAS, em análise sobre assunto, formato e tema
notadamente congênere, o mesmo órgão adota posicionamentos dis ntos e, pior, sem qualquer
jus ﬁca va plausível, o que fere frontalmente o direito líquido e certo da Impetrante!
É latente a contrariedade ao disposto no art. 50, I da Lei nº 9.784/1999, que dispõe acerca da
necessidade de mo vação e fundamentação do ato administra vo, o que não fora observado
pela Autoridade Coatora.
Não obstante a isso, da forma lacônica como posta, o Ato Coator mostra -se não apenas
equivocado, mas ni damente ilegal e, portanto, nulo de pleno direito, eis que em desacordo com
os princípios da ampla defesa e contraditório, não trazendo qualquer mo vação ou
fundamentação a contento que respalde o verdadeiro prejuízo em cascata e dano à cole vidade
ao qual se pron ﬁca, ferindo frontalmente o art. 5º, LV da Cons tuição Federal.

Custas quitadas.
No dia 31/01/2019, deferi o pleito liminarmente:
O juiz deve examinar os fatos que lhe são subme dos nos quadrantes de todo o ordenamento
jurídico, ainda que determinada norma ou categoria jurídica não tenham sido invocadas pelas
partes. Dos fatos ele não pode se afastar. Mas há total liberdade na consequência/eﬁcácia
jurídica1 gerada a par r da subsunção da situação concreta narrada na inicial na previsão abstrata
legal:
[...]
Fixadas essas premissas, passo a examinar os mo vos do ato administra vo impetrado.
O doc. 31259576 retrata o requerimento administra vo respeitantemente à “solicit ação de
autorização para desﬁle de 19 blocos do pré-Carnaval 2018 (06 a mais que em 2017) que
integram a ‘Liga dos Blocos da Cidade Velha’”. Já o doc 31259573 cuida da “solicitação de
autorização para desﬁle de 17 blocos do pré-Carnaval 2019 que integram a ‘Liga dos Blocos da
Cidade Velha’”.
A documentação revela que ambos os eventos (2018 e 2019) têm o mesmo percurso – a) précarnaval 2018: “O percurso será ao longo das seguintes vias: Rua Dr. Assis, Tv. Alenquer, Rua Dr.
Malcher, Tv. Major Joaquim Távo ra, Av. Almirante Tamandaré, Rua Félix Roque, Rua Siqueira
Mendes, Rua Padre Champagnat, Rua Dr. Rodrigues dos Santos, Tv. Gurupá. Entretanto, o trajeto
principal será feito na Rua Dr. Assis (onde será adaptado um ‘corredor da folia’) entre a Rua
Padre Champagnat e a Av. Almirante Tamandaré. As concentrações ocorrerão na Praça do
Carmo, na Rua Padre Champagnat (ao lado da Praça Frei Caetano Brandão), Largo de São João,
Rua Dr. Assis (ao lado da Igreja da Sé) e Rua Alenquer e a dispersão na Av. Tamandaré, se guindo
para casas de shows localizadas às proximidades.”; b) pré -carnaval 2019: “O percurso proposto é
ao longo das seguintes vias: Rua Dr. Assis, Tv. Alenquer, Rua Dr. Malcher, Tv. Major Joaquim
Távora, Av. Almirante Tamandaré, Rua Félix Roque, Rua Siquei ra Mendes, Rua Padre
Champagnat, Rua Dr. Rodrigues dos Santos, Tv . Gurupá. As concentrações ocorreriam na Praça
do Carmo, na Rua Padre Champagnat (ao lado da Praça Frei Caetano Brandão), Largo de São
João, Rua Dr. Assis (ao lado da Igreja da Sé) e Rua Ale nquer.” – e a mesma quan dade de dias (10
1

“Cada regra de direito enuncia algo sobre fatos (posi vos ou nega vos). Se os fatos, de que trata, se produzem, sobre eles
incide a regra jurídica e irradia-se deles (feitos, com a incidência, jurídicos) a eﬁcácia jurídica. Já aqui estão ni damente
dis nguidos, apesar da confusão reinante na ciência europeia: a eﬁcácia da regra jurídica, que é a de incidir, eﬁcácia ‘lega l’
(da lei), eﬁcácia nomológica (= da regra jurídica); e a eﬁcácia jurídica, mera irradiação de efeitos dos fatos jurídicos.
Seria erro dizer-se que é a regra jurídica que produz a eﬁcácia jurídica; a eﬁcácia jurídica provém da juridicização dos fatos (=
incidência da regra jurídica sobre os fatos, tornando -os fatos jurídicos)”. (MIRANDA, Francisco Cavalcan Pontes de. Tratado
de Direito Privado. Tomo I. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1983 p. 17)

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.2, N.1, JAN./JUN. 2019

SUMÁRIO

118

DECISÕES JUDICIAIS

HENRIQUE JORGE DANTAS DA CRUZ

ao total): a) pré-carnaval 2018: “Os desﬁles acontecerão nos ﬁnais de semana, nos dias 06, 07,
13, 14, 20, 21, 27, 28 de janeiro e 03 e 04 de fevereiro, no horário da tarde (em média das 14:00
às 20:00), de acordo com determinação da SEGUP de 2017, a exceção do Bloco Kalango Kid´s que
sairá no período da manhã, das 09:00 às 12:30”; b) pré-carnaval 2019: “Os desﬁles aconteceriam
nos ﬁnais de semana, nos dias 26 e 27 de janeiro e 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23 e 24 de fevereiro, no
horário da tarde (das 14:00 às 20:00), a exceção do Bloco Kalango Kid´s que sairia no período da
manhã, das 09:00 às 12:30.”.
Em 2018, a u lização do “mini trio elétrico” foi autorizada:
O evento contará com um mini trio elétrico (composto de carreta com palco em estrutura
treliçada metálica), cujo nível máximo de decibéis deverá a ngir o nível de 60 (de acordo com
legislação municipal aplicada e ﬁscalizada pela SEMMA), sendo a distribuição do som feita
somente pelos lados – o qual deverá também ser vistoriado pelo Corpo de Bombeiros e Detran.
[...]
Considerando que a presente solicitação atende as exigências deste Iphan relacionadas à
segurança e salvaguarda dos monumentos e áreas tombadas no “Centro Histórico de Belém”,
quais sejam: defensas de isolamento dos monumentos com proteção individual, colocação de
banheiros químicos, policiamento, limpeza, nível de decibéis adequado e delegação de
responsabilidades no caso de quaisquer danos decorrentes do evento ao patrimônio cultural,
este Ins tuto autoriza a realização do evento "desﬁle pré -carnavalesco da Liga dos Blocos da
Cidade Velha, a ocorrer no bairro da Cidade Velha, nos dias e horários supracitados. [ sic]
(destaquei)
Em 2019, a u lização do mesmo “mini trio elétrico” u lizado nos anos 2017 e 2018 (doc.
31259573, p. 14) foi negada. Em suma, foram estes os mo vos do indeferimento: a) “não foram
apresentadas as especiﬁcações técnicas do equipamento proposto (‘pranchinha’), como
dimensões e potência sonora”; b) “denúncias e reclamações de moradores recebidas por este
Ins tuto, que as fontes sonoras u lizadas acabam a ngindo grandes volumes, chegando a causar
vibrações nas ediﬁcações e, principalmente, nos elementos mais frágeis, como lustres e vidraças,
o que caracteriza dano ou ameaça à integridade dos mesmos.”; c) “Laudo Técnico apresentado
[pela impetrante] é inconclusivo; d) “além da SEMMA, órgão responsável pelo controle de
poluição sonora no Município de Belém não haver apresentado informações que possam
comprovar que o som u lizado está de acordo com a legislação municipal”.
O mo vo do ato administra vo são os pressupostos fá cos e jurídicos que levam à prá ca do
ato. Ele deve ser compa vel com a lei, com a ﬁnalidade e com o objeto do ato. Deve ainda ser
verdadeiro e ter materialidade:
[...]
O “mo vo a” (dimensões e potência sonora) é incompa vel com a proteção do patrimônio
cultural (objeto do ato administra vo), já que a dimensão do “mini trio elétrico” não afeta
signiﬁca vamente a visibilidade e a integridade dos bens tombados – individualmente ou em
conjunto – em seus aspectos simbólico, arquitetônico, es lís co, histórico, paisagís co e
ambiental, e não há relevância a respeito da sua potência sonora, pois basta limitar a execução
em 60 decibéis (como ﬁzera em 2018), isto é, pouco importa a potência máxima, se a energia
transformada em som é limitada em 60 decibéis.
Passo a examinar os demais mo vos, à luz do postulado da razoabilidade.
[...]
Humberto Ávila diferencia três sen dos nos quais o postulado da razoabilidade pode ser
u lizado. No primeiro, como (I) dever de equidade, as circunstâncias de fato devem ser
consideradas com presunção de estarem dentro da normalidade. Não sendo esse o panorama
encontrado, a razoabilidade permite que o Direito seja aju stado às circunstâncias do caso
concreto agindo como uma espécie de corre vo da lei nos casos em que ela é injusta por ser
excessivamente geral.
No segundo sen do, como (II) dever de congruência, o postulado da razoabilidade impõe a
harmonização das normas com suas condições externas de aplicação, quer demandando um
suporte empírico existente para a adoção de uma medida, quer exigindo uma relação congruente
entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada. Nessa úl ma hipótese, percebe se que a razoabilidade e a igualdade se apresentam como dois lados de uma mesma moeda, no
sen do de impedir a u lização de critérios discriminatórios arbitrários ou aleatórios.
Por ﬁm, como (III) dever de equivalência, a razoabilidade exige que a medida ado tada seja
equivalente ao critério que a dimensiona. Nesta hipótese, não há uma relação de causalidade,
mas sim de correspondência entre duas grandezas.
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Em primeiro lugar, a situação foge do co diano administra vo, razão pela qual o juízo de
equidade deve incidir no caso. Em 2017 e 2018, a u lização do equipamento foi liberada. Havia,
portanto, uma posição administra va conhecida. Em 2019, a u lização do mesmo equipamento
foi negada. Então, o caso não é simplesmente de atribuir ao ato indeferitório a pr esunção de
legi midade dos atos administra vos e esquecer o passado. Se, por acaso, houve erro do IPHAN
na liberação da u lização do equipamento em 2017 e 2018 ou os administrados não cumpriram
suas determinações, esses fatos deveriam ter sido discu dos no processo administra vo e a
Administração deveria ter argumenta vamente demonstrado as razões do equívoco na liberação
em 2017 e 2018 e/ou as irregularidades pra cadas em 2017 e 2018, em vez de apenas aﬁrmar
que o laudo técnico da impetrante é inconclusivo (“mo vo c”). Ora, se não há prova de danos em
2017 e 2018, o fato de o laudo a respeito dos equipamentos u lizados nesses anos ser
qualiﬁcado em 2019 como inconclusivo não prova a possibilidade de ocorrência de danos.
Denúncias e reclamações de que a execução do som causa vibrações nas ediﬁcações (“ mo vo b”)
poderiam até, em tese, servir de medida acauteladora num primeiro momento, mas não de razão
de mudança na posição administra va, pois nada foi aferido concretamente pelo IPHAN após os
eventos em 2017 e 2018. Pensar em sen do contrário é dotar, de forma incongruente, supostas
reclamações sem respaldo técnico de poder de veto.
O “mo vo d” foi alicerçado no fato de a SEMMA/PMB ter ﬁcado de encaminhar relatórios de
vistorias técnicas realizadas durante os pré-carnavais 2017 e 2018, “mas que não foram
recebidos por este Iphan, até a presente data [ 14/01/2019], não se podendo precisar, qual o
nível u lizado (doc. 31259573, p. 14). Ora, também não é congruente, conforme fundamentação
acima, negar a u lização do “mini trio elétrico” porque não se sabe se o administrado obedeceu
às determinações do IPHAN. Pensar em sen do contrário é restringir e condicionar a liberdade e
o exercício de a vidades apenas pela possibilidade hipoté ca e abstrata de descumprimento de
regras no passado.
Enﬁm, a superação da posição administra va de 2017 e 2018, como ocorreu no presente caso,
colocou em evidência a proteção da conﬁança daqueles que a nham em consideração para
fazer as suas escolhas socioeconômicas e a mantença da igualdade de todos perante a ordem
jurídica. Não há como negar que a mudança da posição administra va do IPHAN causou surpresa
injusta e gerou tratamento não isonômico, desmo vado e desarrazoado entre situações iguais.
Por todas essas razões, suspendo os efeitos do Parecer Técnico n° 12/2019 e da decisão do
recurso referente ao processo administra vo n° 01492.000458/2018 -74 e autorizo a u lização
do equipamento sonoro denominado “pranchinha” (o mesmo u lizado no pré -carnaval 2018)
pelos blocos que integram a Liga dos Blocos da Cidade Velha nos dias, horários e trajetos
descritos no doc. 31259573 (p. 42) no nível máximo de 60 decibéis.
No ﬁque-se a autoridade impetrada, cien ﬁque-se a PF-PA. Advirto (art. 6° do CPC) que, tão
logo sejam apresentadas as informações, será prolatada a sentença (com manutenção ou
revogação da liminar), já que o período de tempo do pré -carnaval é curto e as partes merecem
uma solução deﬁni va, ao menos no 1° grau de jurisdição.
Dê-se ciência à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém para realizar a ﬁscalização do
evento, conforme legislação municipal.

A impetrante opôs embargos de declaração, a autoridade impetrada prestou as informações
e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém trouxe relatórios das ﬁscalizações realizadas.
É o relatório.
Passo a decidir.
Apesar do pedido, as premissas das informações lealmente prestadas pela autoridade
impetrada conﬁrmam os fundamentos da decisão liminar proferida pois, em suma, a posição
administrativa foi modiﬁcada sem mo vos legí mos.
É certo que o IPHAN poderia (e até deve) modiﬁcar sua posição, quando veriﬁcar ter errado
anteriormente. Contudo, no presente caso, alterou-a sem provas de danos em 2017 e 2018.
A vida dos direitos é conduzida por fatos (ex facto oritur jus). Uma norma jurídica nada mais
é do que a soma dos seguintes elementos: a) previsão de uma situação de fato; b) juízo de valor sobre
essa situação de fato; c) sanção, caso essa situação fá ca ocorra na realidade. É por isso q ue é tão
precisa a lição de Cândido Rangel Dinamarco (Ins tuições de Direito Processual Civil. Vol. II. 7 ed. São
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Paulo: Malheiros, 2017, p. 301): “Como para o juiz fato não provado é fato inexistente, ao ônus de
alegar segue-se como corolário quase constante o de provar as aﬁrmações con das na narra va dos
fatos.”.
Um dos principais mecanismos contra voluntarismos judiciais é a obrigação de o juiz se ater
exclusivamente às provas dos autos. O conjunto probatório é o único campo de análise em que ele
veriﬁca se os fatos aﬁrmados pelas partes ocorreram ou não. Fora dos autos nada importa. Logo, a
verdade do juiz é a verdade dos autos: se o fato foi provado, ele exis u; se não foi, ele nunca exis u.
Destarte, (1) ligações telefônicas não trazidas aos autos e (2) a aﬁrmação segundo a qual
“outras denúncias rela vas ao tema foram enviadas ao Iphan -PA por meio de aplica vo de mensagens,
inclusive com fotos e vídeos nos quais percebemos possíveis impactos oriundos dos equipamentos de
sonorização. No entanto, problemas técnicos no aparelho telefônico nos ﬁzeram perder os arquivos e
backups. Contudo, tomamos conhecimento, também pelos moradores, que as mesmas imagens teriam
sido encaminhadas ao Ministério Público Estadual” (doc. 33708502, p. 16), como já dito, “poderiam até,
em tese, servir de medida acauteladora num primeiro momento, mas não de razão de mudança na
posição administra va, pois nada foi aferido concretamente pelo IPHAN após os eventos em 2017 e
2018. Pensar em sen do contrário é dotar, de forma incongruente, supostas reclamações, sem respaldo
técnico, de poder de veto.” (doc. 31636528, p. 07). A referida incongruência é tão clara que, se o ato
administra vo vesse mo vos legí mos e se o IPHAN quisesse manter coerência ( relação lógica e
harmônica entre ideias, atos, situações) com o que aqui defende, quem decidiram as matérias de
competência do IPHAN no estado do Pará seriam ligações telefônicas.
Diante do exposto, o ato administra vo (mudança de posição desmo vada) emi do pelo
IPHAN contraria o ordenamento jurídico. Entretanto, o caso é de denegação da ordem.
“O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio
cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropria ção, e de
outras formas de acautelamento e preservação.” (art. 216, § 1°, da CF).
A Cons tuição da República Federa va do Brasil de 1988 representou um marco evolu vo
na proteção jurídica do patrimônio cultural brasileiro. Reconheceu -se, a nível cons tucional expresso, a
necessidade de tutelar e salvaguardar o patrimônio histórico-cultural, enquanto direito fundamental de
terceira geração, isto é, de tularidade difusa, não individualizado, mas pertencente a uma cole vidade.
A respeito das duas passagens acima destacadas, tenha em mente que cautela é
diretamente ligada à possibilidade de dano. Só se acautela, quando há perigo de dano. Preservar
também é defender, proteger do mal. No sen do trazido pela Texto Cons tucional, preservar quer dizer
proteção integral, ou seja, manter o patrimônio cultural brasileiro intacto.
Na decisão proferida em 31/01/2019, estabeleci o limite de 60 decibéis, a par r da decisão
tomada pelo IPHAN no parecer técnico 42/2017 (doc. 31259576). Aﬁnal de contas, ele detém a
exper se no assunto. Todavia, o excelente trabalho realizado pelos servidores da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Belém (docs. 33346493 e 34553034) relevou que a impetrante descumpriu
reiteradamente esse limite (a execução do som girou em to rno de 100 decibéis).
Segundo o art. 371 do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente
do sujeito que a ver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.
Assim, se antes, na seara administra va, não havia prova concreta de perigo de dano ao
patrimônio cultural, agora, há.
É impossível suprimir todo e qualquer risco contra os monumentos e áreas tombadas no
“Centro Histórico de Belém”. Mas é possível reduzir os danos gerados com o desﬁle dos blocos, a
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exemplo do limite de 60 decibéis es pulado. Todavia, ele não foi respeitado, apesar de a impetrante ter
ciência plena do limite, tanto que opôs embargos de declaração contra esse limite.
O Pleno do STF (RE 627189) já se pronunciou no seguinte sen do: “Um Estado Democrá co
de Direito há de resguardar as expecta vas legí mas da presente e das futuras gerações, com muito
mais razão, o Poder Judiciário”.
Em um país em que as leis, os contratos, os acordos e os princípios, que protegem e tentam
melhorar a vida em sociedade, são comprome dos em nome da busca de sa sfação pessoal 2, resta
apenas o Poder Judiciário, como a úl ma trincheira antes da ausência de civilidade, de cidadania e de
autoridade capaz de manter o equilíbrio da sua estrutura polí ca e social. A inquietação surge quando,
como no presente caso, o Poder Judiciário não consegue manter a higidez do “contrato social” 3. Qual a
saída?
A situação é tormentosa e a resposta é di cil. Entrementes, tenho certeza que nossa
Cons tuição não elegeu critérios como “o mais forte” tampouco “o mais esperto” para ter razão e
direito numa disputa de interesses.
Por todas razões, revogo a liminar, denego a segurança e julgo prejudicado os embargos
de declaração.
In mações em regime de plantão.
Dê-se ciência ao MPF.
Oportunamente, arquivem-se.
I.
Belém/PA, 20 de fevereiro de 2019.

Henrique Jorge Dantas da Cruz
Juiz Federal Subs tuto

2

Se desejasse, Sócrates poderia ter escapado à aplicação da pena de morte. No entanto, a é ca do respeito às leis, e,
portanto, à cole vidade, não permi ria que assim agisse. É o que aﬁrma Xenócrates: “A ela renunciado demonstrou todo o
vigor de sua alma, cobrindo-se de glória tanto pela verdade, desprendimento e jus ça de sua defesa, quanto pela serenidade
e coragem com que recebeu a sentença de morte.” (Xenócrates, Ditos e feitos memoráveis de Sócrates. [Os pensadores] In.
Sócrates, trad. Mirtes Coscodai, Livro II, cap. 8, p. 265).
3
Trata-se de um acordo que constrói um sen do de jus ça que lhe é próprio; a jus ça está no pacto, na deliberação
conjunta, na u lidade que surge do pacto. (ROSSEAU, Du contrat social, 1992, Livro II, capítulo III, p. 57)
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SENTENÇA
Ação civil pública. Funcionamento regular serviço atendimento móvel de urgência. Ambulancha. Parcial procedência.
Processo 10620-55.2014.4.01.3900
Juiz Federal Henrique Jorge Dantas da Cruz

Trata-se de demanda ajuizada em busca da seguinte ﬁnalidade:
5. a concessão de MEDIDA LIMINAR que, antecipando a tutela pretendida, determine que
o Município de Belém promova o funcionamento imediato da Ambulancha que está contemplada
com os recursos des nados aos incen vos de custeio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU- 192/Belém, deﬁnido no Art. 1º, da Portaria nº 2.973/GM/MS, de 21/12/2012, com
a consequente contratação de serviço de manutenção para os barcos – ambulâncias;
[...]
6. Conﬁrmação da MEDIDA LIMINAR para que o Município de Belém seja condenado, na
obrigação de fazer nos seguintes termos:
a) promover a regularização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência através da
contração de serviço de manutenção para os barcos – ambulâncias, e caso não regularizada a
prestação do serviço na forma estabelecida em lei, a condenação do Município de Belém à perda
da gestão dos recursos federais des nados ao custeio do serviço de atendimento móvel de urgência - SAMU, transferindo a administração de tais recursos para o Estado do Pará;
b) Intensiﬁcar o resgate imediato das Ambulanchas Tainara e Marajoara para sua operacionalização junto a frota ﬂuvial do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 Belém,
no transporte de pacientes e assistência pré-hospitalar móvel, no atendimento às urgências de
natureza traumá ca, clínica, pediátrica, cirúrgica, gineco -obstétrica e pisiquiátrica, no atendimento pré-hospitalar, conforme Capítulo IV, da Portaria n.º 2048/GM/MS, de 05/11/2002;
c) por ﬁm, seja ﬁxada multa diária para os réus pelo descumprimento das r. decisões desse Juízo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ﬂ. 07).

Eis o contorno fá co da inicial:
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado a par r de representa ção feita pelo Sr. Luis
Castelo, no ciando a existência de duas ambulanchas do Serviço Móvel de Urgência -SAMU que
deveriam estar sendo u lizadas para atendimento das demandas dos pacientes que residem às
margens dos rios do Município de Belém, entretanto, as citadas ambulanchas estariam “paradas”, sendo que uma estaria há 4 meses na Base Naval de Val -de-cans, por problemas mecânicos,
devido à ausência de manutenção, e a outra estaria desaparecida.
Diante das irregularidades no ciadas, foram expedidos o cios à Secretaria Municipal de
Saúde de Belém-SESMA e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS-Serviço de Auditoria
no Pará-SEAUD/PA/DENASUS, para que se manifestassem sobre os fatos narrados na representação.Todavia, até o momento, não houve qualquer resposta por parte da Secretaria Municipal.
O DENASUS, por sua vez, em atendimento à demanda deste Parquet, encaminhou o Relatório de Auditoria nº 13859, realizada no Serviço Móvel de Urgência- SAMU 192, especiﬁcamente
nas unidades móveis ﬂuviais (ambulanchas), da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, no período de 22 a 23/08/2013.
Durante a fase opera va foram realizadas as seguintes a vidades:
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-Visita à Central de Regulação do SAMU 192 para coleta e veriﬁcação da documentação
inerente às ambulanchas;
-Visita ao Departamento de Urgência e Emergência 192 e à Divisão responsável pelo Fundo Municipal de Saúde para coleta e veriﬁcação de documentação de receitas e despesas referentes às ambulanchas;
-Fiscalização na ambulancha Marajoara que se encontrava no Pier 300 - Marina, na Ilha do
Outeiro/PA, em 16/08/2013;
-Fiscalização na ambulancha Tainara que se encontrava na Marina Pública de Belém/PA,
em 16/08/2013.
Nas diligências realizadas pelo DENASUS foram feitas as seguintes constatações:
1) O Município de Belém, por meio do SAMU 192, possui 02 (duas) ambulanchas para o
transporte de pacientes de urgência - uma denominada Tainara e outra denominada Marajoara.
Entretanto, a Equipe que procedeu com a Fiscalização constatou que apenas a lancha Tain ara
atuou em períodos pontuais entre 2012 e 2013, e, de acordo com registros do rádio operador da
central de regulação, a mesma registrou 116 ocorrências nos meses de janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano 2012 e 18 ocorrências em
janeiro 2013;
2) um dos fatores preponderantes para a não operacionalização das ambulanchas é a falta
de contrato de manutenção preven va/corre va;
3) a SESMA – Belém jus ﬁcou que a ambulancha Tainara é uma reserva técnica para a Marajoara, na falta de uma recorre-se a outra. Entretanto, as duas apresentaram falha mecânica e
houve a falta de peças de reposição no mercado de Belém;
4) As ambulanchas Tainara e Marajoara não possuem apólice de seguro contra sinistros e
a SESMA – Belém não apresentou documentação de registro de propriedade e inscrição junto à
Marinha do Brasil – Capitania dos Portos;
5) Há falhas gerenciais por parte da SESMA – Belém em relação às ambulanchas da rede
SAMU 192, no que diz respeito ao planejamento, organização, controle e monitoramento, sendo
estes os seguintes:
a) A SESMA – Belém não apresentou controle de abastecimento de combus vel em 2012
e em 2013 o controle encontra-se incipiente.
b) A SESMA – Belém não apresentou instrumento de controle de quilometragem dos exercícios de 2012 e 2013.
c) A SESMA – Belém não efetuou o cadastro das duas ambulanchas (Tainara e Marajoara)
no Sistema de Cadastramento Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES, deixando de haver desta forma, o controle de cada Unidade Móvel de nível pré-hospitalar na área de urgência.
d) Há também a impossibilidade da iden ﬁcação da ambulancha que está contemplada
com os recursos de incen vos de custeio no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU
192 – Belém e que foi incorporada à frota.
6) As ambulanchas chegaram ao SAMU 192 da SESMA Belém da seguinte forma:
a) O Ministério da Saúde des nou 01 (uma) ambulancha de suporte avançado do componente pré-hospitalar móvel do SAMU para Belém- PA.
b) A Base de Val-de-Cães entregou 01 (uma) Lancha de Apoio Médico – LAM à SESMA Belém.
7) Até a data da Fiscalização in loco, as duas ambulanchas apresentavam-se paradas e nas
seguintes condições:
– A ambulancha Tainara encontrava-se na Marina Pública de Belém, sem condições de
funcionamento, sem registro de entrada, com avarias no casco de alumínio, defeito mecânico e
contendo materiais de uso técnico em seu interior(maca, colchões, ex ntor de incêndio, cilindros
de O2, válvulas reguladoras, ﬂuxômetro, dentre outros.);
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– A ambulancha Marajoara foi localizada em um píer par cular denominado Pier 300, na
ilha do Outeiro, baixada, segundo informações de funcionários do píer, há aproximadamente
dois anos e três meses, sem manutenção e com defeito, com materiais de uso técnico como:
maca, rolo de papel lençol, livro de registro de ocorrência, restos de resíduos de material de saúde (lixo), em seu interior;
– As ambulanchas Tainara e Marajoara não apresentam banheiros em seu interior, desfavorecendo as necessidades ﬁsiológicas e de procedimentos, de proﬁssionais e pacientes, comprometendo desta forma, o adequado transporte de pessoas à Assistência Pré -hospitalar Móvel
de Urgência, com dignidade.
8) Apesar da SESMA não ter disponibilizado nenhum processo licitatório que comprovasse
despesas com aquisição de material e/ou prestação de serviços com as duas ambulanchas, foram
iden ﬁcados gastos com manutenção e reposição de peças, bem como aquisição de dois veículos
(s) po carreta para transporte das ambulanchas, no valor de R$199.121,28;
Tais fatos geraram a proposição de devolução ao Fundo Nacional de Saúde o ressarcimento de R$409.500,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos reais), em virtude da Secretaria Municipal de Saúde de Belém não ter comprovado a prestação dos serviços com as amb ulanchas,
através de produção, nos meses de junho e julho/2012 e fevereiro a junho/2013 e ter recebido
os depósitos mensais para a prestação dos referidos serviços (ﬂs. 03/04).

Às ﬂs. 55/63, o requerido, in mado para se manifestar acerca do pedido limin ar, informou
que a ambulancha Marajoara está “em regular funcionamento, sendo feitos reparos emergências quando houve necessidade. A ambulancha Taynara foi encaminhada para reforma completa no ﬁnal do mês
de novembro de 2013 com retorno no corrente mês de maio/14, valendo ressaltar que a ambulancha
Taynara é uma reserva técnica e que a u lização de apenas uma lancha supre a necessidade do serviço
prestado” [sic] (ﬂ. 58). Juntou documentos (ﬂs. 71/137). O pedido liminar foi indeferido (ﬂ. 139/142).
O município de Belém apresentou contestação nos seguintes termos: a) incompetência da
Jus ça Federal; b) impossibilidade jurídica do pedido; c) a ambulancha Tainara foi encaminhada para
reforma e que ela é somente uma reserva técnica, vez que a u lização de uma única lancha supre a necessidade do serviço prestado; d) ambas as lanchas estão em perfeito funcionamento; e) está em vigor o
contrato 211/2013, cujo objeto é a manutenção, gerenciamento de frotas e serviços rela vos às ambulanchas; f) é competência exclusiva do gestor federal dos recursos do SAMU, a desabilitação do município de Belém da gestão dos recursos federais des nados ao custeio do SAMU, conforme regras próprias
no Sistema Único de Saúde.
O MPF apresentou réplica e requereu a produção de prova pericial, consistente na vistoria
das ambulanchas pela equipe do DENASUS (ﬂs. 175/178), bem como juntou o relatório complementar
13859 do DENASUS. A União requereu o ingresso na lide na condição de li sconsorte a vo e pleiteou o
aditamento da inicial, para a inclusão do pedido de “ressarcimento da União -Fundo Nacional de Saúde
pelo Município de Belém da quan a de R$ 409.500,00 (quatrocentos e nove mil e quinhentos reais),
indicada nas proposições de devolução n° 130726, 130727, 130728, 130729, 130730 e 130731 do relatório de auditoria nº 13859, elaborado pelo DENASUS e já juntado aos autos” (ﬂ. 190). O município de
Belém requereu a oi va de duas testemunhas (ﬂ. 196).
Foi deferido o pedido da União para integrar o polo a vo, entretanto, indeferido o pedido de
aditamento (ﬂ. 197). Irresignada, a União, interpôs agravo de instrumento (ﬂs. 200/205), mas deixou
transcorrer in albis o prazo para especiﬁcação de provas, conforme cer dão de ﬂ. 208. Foi deferida a
produção de prova documental e testemunhal requerida pelo município (ﬂs. 208). A testemunha indicada pelo município não foi localizada e foi deferido o pedido de produção de prova formulado pelo parquet (ﬂ. 223). O MPF juntou cópia do relatório de ﬁscalização 201408593 produzido pela Controladoria
Geral da União (ﬂs. 629/648). Relatório de auditoria 17279 realizado pelo DENASUS, em cumprimento à
determinação deste juízo (ﬂs. 649/668). Revogado o pedido de prova testemunhal (ﬂ. 708). Al egações
ﬁnais do MPF (ﬂs. 710/711), da União (ﬂ.713) e do município de Belém (ﬂs. 715/716).
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É o relatório.
Passo a decidir.
Das preliminares
A competência absoluta da Jus ça Federal enunciada no art. 109, I, da CF/88 faz alusão, de
forma clara e objetiva, às partes envolvidas no processo. É competência ra one personae, de forma que
a matéria dos autos não é critério de ﬁxação de sua competência.
Não há dúvidas de que a competência para apreciar essa demanda é da Jus ça Federal, pois
sendo o Ministério Público Federal órgão da União, qualquer ação por ele ajuizada será da competência
da Jus ça Federal, por aplicação direta do art. 109, I, da Cons tuição. (REsp 1513925/BA, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2017). No mesmo sen do: AgInt no REsp
1528630/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallo , Quarta
Turma, julgado em 27/06/2017; CC 112.137/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/11/2010; CC 100.300/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
13/05/2009; Pet 2.639/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 18/05/2005, DJ 25/09/2006.
Além disso, a própria União compõe o polo a vo. Nesse sen do, rejeito a preliminar de incompetência
da Jus ça Federal.
A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido já foi apreciada e indeferida na decisão
que indeferiu o pedido liminar (ﬂ. 141).
Do mérito
1. Indeﬁro o pedido de “perda da gestão dos recursos federais”, sob pena de violar o pacto
federa vo.
2. A peça ves bular tem como suporte fá co-probatório o relatório de auditoria 13859 do
DENASUS, cujo objeto foi a vistoria nos serviços de unidades móveis ﬂuviais (ambulanchas) do Serviço
Móvel de Urgência – SAMU do município de Belém. O DENASUS constatou várias irregularidades até a
data da ﬁscalização (22 a 23/08/2013) (ﬂ. 03v), dentre elas, que as duas ambulanchas estavam sem funcionamento nem contrato de cobertura para serviços de manutenção preven va e corre va:
A ambulancha Tainara não operacionalizou nos meses de junho e julho de 2012 e de fevereiro a maio de 2013 (ﬂ. 30).
As ambulanchas que compõem a frota do SAMU 192, no Município de Belém, estão sem
cobertura contratual para serviços de manutenção preven va e corre va (ﬂ. 31).
A ambulancha Tainara se encontra sem condições de funcionamento, parada na Marinha
Pública de Belém (ﬂ. 34v).
A ambulancha Marajoara foi localizada em um Píer par cular na ilha do Outeiro (ﬂ. 34v).
Até a data da Auditoria 16.08.2013, as duas ambulanchas encontravam-se paradas e nas
seguintes condições:
– A ambulancha Tainara encontrava-se na Marina Pública de Belém, sem condições de
funcionamento, sem registro de entrada, com avarias no casco de alumínio, defeito mecânico e
contendo materiais de uso técnico em seu interior (maca, colchões, ex ntor de incêndio, cilindros de O2, válvulas reguladoras, ﬂuxômetro, dentre outros.).
– A ambulancha Marajoara foi localizada em um píer par cular denominado Pier 300, na
ilha do Outeiro, baixada, segundo informações de funcionários do píer, há aproximadamente dois
anos e três meses, sem manutenção e com defeito, com materiais de uso técnico como: maca,
rolo de papel lençol, livro de registro de ocorrência, restos de resíduos de material d e saúde (lixo), em seu interior.
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2. Apesar do Município de Belém por meio do SAMU 192 possuir 02 (duas) ambulanchas
para o transporte de pacientes de urgência, uma denominada Tainara e outra denominada Marajoara, a Equipe que procedeu a Auditoria constatou que: apenas a lancha Tainara at uou em períodos pontuais entre 2012 e 2013, que de acordo com registros do rádio operador da central de
regulação, a mesma registrou 116 ocorrências nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril,
maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano 2012 e apenas 18 ocorrências
em janeiro de 2013. Único mês em que houve registro até a data da ﬁscalização (ﬂ. 36v);

O município de Belém apresentou manifestação (ﬂs. 55/63) acerca do pedido de antecipação
de tutela, na qual informou que as lanchas estavam funcionando regularmente:
A ambulancha Taynara foi encaminhada para reforma completo ao ﬁnal do mês de novembro de 2013 com retorno no corrente mês de maio/2014, valendo ressaltar que a ambulancha Taynara é uma reserva técnica e que a u lização de ap enas uma ambulancha supre a necessidade do serviço prestado.
Portanto, não é verdadeira a informação de que ambas as ambulanchas estariam sem funcionar (ﬂ. 58).

Novamente, o município foi in mado para que juntasse documentos do regular funcionamento das ambulanchas e, às ﬂs. 71/72, anexou:
[...] cópias das ﬁchas de atendimento da Ambulancha Marajoara referente ao período de
outubro/2013 até abril/2014, além de fotos que demonstram o regular funcionamento.
Quanto à ambulancha Taynara, a empresa que ﬁcou responsável pela reforma não conseguiu concluir os reparos até o ﬁnal do mês de maio, comprometendo-se em entregar a ambulancha no úl mo sábado, dia 07, às 14hrs. Segue em anexo a declaração da empresa. Segue em anexo, também, algumas fotos da ambulancha Taynara durante a ampla reforma pela qual passou.

Na contestação (ﬂs. 145/153), o requerido reiterou as alegações de que a ambulancha Marajoara estava em perfeito funcionamento e a Tainara permanecia em reforma:
Os fatos rela vos aos funcionamento das ambulanchas Tainara e Marajoara já foram suﬁcientemente esclarecidos nos autos com a apresentação das pe ções protocoladas em
05.05.2014 e 09.06.2014.
A ambulancha Marajoara está em regular funcionamento, sendo feitos reparos emergências quando houve necessidade. Já foram juntadas aos autos as cópias das ﬁchas ﬁnanceiras de
atendimento da Ambulancha marajoara referente ao período de outubro/2013 até abril/2014,
além de fotos que demonstram o regular funcionamento.
A ambulancha Tainara foi encaminhada para reforma completa ao ﬁnal do mês de novembro de 2013 com retorno ocorrendo no início do mês de junho/14, conforme documento de
entrega da ambulancha juntado aos autos.
Vale ressaltar que a ambulancha Tayanara é uma reserva técnica e que a u lização de
apenas uma ambulancha supre as necessidades do serviço prestado.
Portanto, não é verdadeira a informação de que ambas as ambulanchas estariam sem funcionar, na forma em que se alegou a inicial. Já foram juntados aos autos os documentos que provam o regular funcionamento das ambulanchas.
Quanto à manutenção das ambulanchas, atualmente vigora o contrato nº 211/2013, documento em anexo, contrato este que é resultante do Pregão Eletrônico SRP nº 111/2013. A empresa contratada gerencia a frota e os serviços junt o aos estabelecimentos credenciados pela
empresa CONTRATADA, estabelecimentos estes que farão as necessárias manutenções.
Logo, ﬁcam afastadas todas as alegações constantes da inicial já que as ambulanchas estão em funcionamento, além de exis r contrato administra vo precedido de pregão eletrônico.
[sic] (ﬂ. 150/151).

A tulo de prova pericial, nova auditoria foi realizada pelo DENASUS (auditoria 17279 650/668) no período de 23 a 27/01/2017 (ﬂ. 649):
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A ambulancha Marajoara se encontra sem condições de funcionamento, parada na Marina Pública Municipal, e não foi comprovada por meio dos registros apresentados, a efe vidade
de sua atuação no exercício de 2016.
A ambulancha Taynara dispõe de materiais e equipamentos como uma Unidade de Suporte Básico – USB, e não operacionalizou regularmente no exercício de 2016.
As ambulanchas não estão cobertas por contrato, para os serviços de manutenção prevenva e corre va, bem como de seguro contra sinistro, e o sistema de comunicação das ambulanchas é ineﬁcaz (ﬂ. 659v).

A vida dos direitos é conduzida por fatos (ex facto oritur jus). Uma norma jurídica nada mais
é do que a soma dos seguintes elementos: a) previsão de uma situação de fato; b) juízo de valor sobre
essa situação de fato; c) sanção, caso essa situação fá ca ocorra na realidade. É por isso que é tão precisa a lição de Cândido Rangel Dinamarco (Ins tuições de Direito Processual Civil. Vol. II. 7 ed. São Paulo:
Malheiros, 2017, p. 301): “Como para o juiz fato não provado é fato inexistente, ao ônus de alegar segue-se como corolário quase constante o de provar as aﬁrmações con das na narra va dos fatos.”.
Um dos principais mecanismos contra voluntarismos judiciais é a obrigação de o juiz se ater
exclusivamente às provas dos autos. O conjunto probatório é o único campo de análise em que ele veriﬁca se os fatos aﬁrmados pelas partes ocorreram ou não. Fora dos autos nada importa. Logo, a verdade
do juiz é a verdade dos autos: se o fato foi provado, ele exis u; se não foi, ele nunca exis u.
O relatório do DENASUS é ato administra vo dotado de presunção de legi midade, legalidade e veracidade, de forma que se presume ter sido confeccionado de acordo com a moral e a lei.
Sendo assim, e à míngua de prova contrária, em 2013, o município de Belém prestou de
forma deﬁciente o transporte de pacientes em estado de urgência por meio das ambulanchas. As alegações do município reforçam essa conclusão. Segundo ele, a ambulancha Tainara é apenas uma reserva
técnica da ambulancha Marajoara. Mas foi a Taina ra quem esteve em operação nos anos de 2012 e
2013. Isto é, o que era para ser uma reserva técnica para eventual problema da ambulancha Marajoara
passou a ser a única opção da população.
Após esse período, o serviço foi regularmente prestado.
As ﬂs. 80/137 provam o funcionamento da ambulancha Marajoara no período de outubro de
2013 a abril de 2014, e o município de Belém juntou a escala da ambulancha nos períodos de janeiro e
março a dezembro de 2013, janeiro a dezembro de 2014 e janeiro a abril de 2015 (anexo I); e a escala de
técnicos em enfermagem de maio e junho de 2015 para o trabalho nas ambulanchas (anexo II). Esses
documentos se referem a período posterior à ﬁscalização do DENASUS. Destarte, não modiﬁcam os fatos do passado (2013) provados na pe ção inicial.
Alguns contratos de manutenção e de seguro para a frota de veículos foram ﬁrmados após a
ﬁscalização do DENASUS – contratos 142/2015, 211/2013, 04/2015 –, no entanto inexistem nestes autos
provas de que os referidos contratos estão atualme nte em vigor ou que outros foram ﬁrmados.
Além disso, restou provado que o período de alguma regularidade encerrou -se. Antes da auditoria de 2013, não houve prestação regular dos serviços nem contratação de manutenção e de seguro
das ambulanchas. Até 2015, certa regularidade foi provada. Mas, a par r de 2016, o estado de coisas
apresentado quando do ajuizamento dessa ação voltou.
O município de Belém, por meio do assessor jurídico da SESMA -- O cio 958/2017GAB/SESMA/PMB (ﬂs. 671/682) --, aﬁrmou que “o atendimento das demandas de transporte ﬂuvial acionadas através do SAMU 192, ou demandadas livremente pelas UMS da região insular de Belém, devidamente Reguladas pela Central de Regulação das Urgências de Belém, no ano de 2016, foram realizadas conforme ﬁchas de atendimento (anexo IV), tanto pela embarcação Marajoara, quanto pela Taynara, estas que operam em períodos dis ntos para a cobertura das demandas, uma como embarcação
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cadastrada, e a outra como reserva técnica conforme já citado nas jus ﬁca vas anteriores” [sic] (ﬂ.
676). Entrementes, nenhuma prova desses fatos foi trazida. Assim, como Dinamarco leciona, a prestação regular dos serviços em 2016 é fato inexistente.
Quanto à cobertura contratual para manutenção preven va e corre va das am bulanchas, o
o cio acima mencionado (assinado em 14/06/2017) informou que “em relação à situação encontrada
da ‘Ambulancha Marajoara’, se esclarece que foi instaurado processo administra vo licitatório, protocolado sob o n° 1678811/2017, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em reforma e adequação estrutural de embarcações para realização da reforma e adequação da estrutura da ‘Ambulancha Marajoara’ e em seguida reforma da ‘Ambulancha Taynara’, bem como a correta iden ﬁcação visual
das mesmas, conforme preconiza o Manual de Padronização Visual do Ministério da Saúde, pelo que
solicita-se o prazo de 120 (cento e vinte) dias para apresentação da ambulancha ‘Marajoara’ em condições de navegabilidade (ﬂ. 674) [sic]. Entretanto, até hoje, dia 21/03/2019, não há prova da conclusão
desse processo licitatório.
Por ﬁm, o município, na ﬂ. 676, reconhece o estado inadequado da ambulancha Marajoara
na época da confecção do o cio (14/06/2017):
A condição de içada da lancha Marajoara se deve ao fato da mesma necessitar de profunda reforma e adequação interna para seu retorno a operação, razão pela qual não se iden ﬁcaram macas, estrutura hidráulica e elétrica adequadas, visto que o interior da embarcação vem
sendo desmontado para realização de reparos. [sic]

O transporte ﬂuvial é uma realidade desta região e, em nenhum momento, o município de
Belém provou – na verdade, nem sequer alegou – problemas orçamentários ou ﬁnanceiros para deixar
de cumprir o serviço que lhe compete1. Logo, é deve seu prestar com correção o serviço de atendimento
móvel às urgências – SAMU-192 por meio das ambulanchas.
3. A matéria posta em julgamento escapa da lógica bipolar do processo tradicional, pois não
se trata aqui, simplesmente, de veriﬁcar se alguém tem um direito que merece ser atendido em detrimento de outra pessoa, que não tem direito algum -- tanto que o município não defende a inexistência
do seu dever de prestar o serviço de atendimento móvel às urgências – SAMU-192 por meio das ambulanchas. Trata-se, ao contrário, de compor os vários interesses legí mos que estão em li gio, de modo a
o mizar a sua convivência e a conferir a melhor proteção possível para a sociedade como um todo e
para os valores públicos por ela abraçados 2. Assim, manietar o juiz, impondo-lhe a escolha entre apenas
duas propostas de solução, é na maior parte das vezes obrigá-lo a cometer injus ças. Diante desse quadro, exige-se nova postura do julgador:
Por isso se exige do juiz outra postura no trato dessas questões. Impõe -se um juiz que tenha a cria vidade necessária e o arrojo suﬁciente para sair do esquema “vencedor -perdedor”. É
preciso um juiz que, consciente de seu papel e prudente no exercício da jurisdição, tenha condições de oferecer à sociedade uma solução fac vel e razoável, n o sen do de reﬂe r da melhor
maneira possível os valores públicos que devem ser o ﬁm úl mo da jurisdição (ibidem).

Assim, esse li gio, além de uma solução simples a respeito das relações lineares entre as
partes, também exige resposta difusa, com medidas que se imponham grada vamente numa perspec va futura, tendo em conta a adequada resolução da controvérsia, evitan do que a decisão judicial se converta em problema maior do que o li gio que foi examinado, uma vez que o mérito envolve valores fundamentais da sociedade (direito à vida e à saúde), mas também se deve levar em conta a condição da
1

Os repasses recebidos por Belém correspondentes ao componente pré-hospitalar móvel da Polí ca Nacional de Atenção às
Urgências, por intermédio da implantação do SAMU-192 no âmbito do SUS, foram assim estabelecidos: a) a par r de 2004
(PRT 1.000/2004), R$ 3.012.000,00; b) a par r de 2008 (PRT 1.657/2008), R$ 3.678.000,00; c) a par r de 2012 (PRT 2.973), R$
4.758.000,00.
2
ARENHART, Sérgio Cruz. Decisões estruturais no direito processual civil brasileiro. Revista de Processo. São Paulo, vol. 225,
p. 389/410, 2013.
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Administração Pública em realizar o comando judicial3. Diante desse quadro, serão deferidas ordens de
diferentes dimensões -- con nente (ﬁm) e con da (meio):
Assim, por exemplo, é pico das medidas estruturais a prolação de uma primeira decisão,
que se limitará a ﬁxar em linhas gerais as diretrizes para a proteção do direito a ser tutelado, criando o núcleo da posição jurisdicional sobre o problema a ele levado. Após essa primeira decisão
– normalmente, mais genérica, abrangente e quase “principiológica”, no sen do de que ter á como principal função estabelecer a “primeira impressão” sobre as necessidades da tutela jurisdicional – outras decisões serão exigidas, para a solução de problemas e questões pontuais, surgidas
na implementação da “decisão-núcleo”, ou para a especiﬁcação de alguma prá ca devida. Possivelmente, isso se sucederá em uma ampla cadeia de decisões, que implicarão avanços e retrocessos no âmbito de proteção inicialmente aﬁrmado, de forma a adequar, da melhor forma viável, a tutela judicial àquilo que seja efe vamente possível de se lograr no caso concreto. Não raras vezes, esses provimentos implicarão técnicas semelhantes à negociação e à mediação.
Como aﬁrma Owen Fiss, essa gradual implementação da decisão judicial é própria dos li gios estruturais. Somente à medida que a decisão judicial vai sendo implementada é que se terá a
exata noção de eventuais problemas surgidos e, assim, de outras imposições que o caso requer.
Aliás, a complexidade da causa implicará, comumente, a necessidade de se tentar várias s oluções
para o problema. Essa técnica de tenta va-erro-acerto é que permi rá a seleção da melhor técnica e do resultado ó mo para o caso.
Em razão disso, essas decisões podem (e, muitas vezes, devem) ir além da simples especiﬁcação do resultado a ser ob do, esclarecendo os meios para tanto. A sentença judicial, ao ﬁxar
a consequência esperada, pode impor um plano de ação, ou mesmo delegar a criação desse plano a outro ente, de forma a a ngir, de maneira mais pronta e com o menor sacri cio aos inter esses envolvidos, o resultado almejado. É o que Ricardo Lorenze chama de microins tucionalidade. O provimento estrutural, de fato, muitas vezes deverá assumir a forma de uma “nova ins tuição”, criada para acompanhar, implementar e pensar sobre a reali zação do escopo da tutela judicial oferecida. Imagine-se uma demanda de reintegração de posse de área ocupada por uma cole vidade. Uma sentença que se limitasse a desalojar essa comunidade pode, muitas vezes, criar
um problema muito maior do que aquele que exis a com a violação do direito de propriedade. A
solução melhor do problema, sem dúvida, exigirá que o juiz pense em mecanismos de remoção
pacíﬁca da cole vidade, atrelada a medidas para seu reassentamento em outra área. ( ibidem)

Nos termos do art. 536 do CPC, “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade
de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de o cio ou a requerimento, para a efe vação da
tutela especíﬁca ou a obtenção de tutela pelo resultado prá co equivalente, dete rminar as medidas
necessárias à sa sfação do exequente.”.
O município de Belém está, agora, judicialmente obrigado a manter a prestação de serviço
de atendimento móvel às urgências – SAMU-192 por meio das ambulanchas. Nestes autos, ele apresentou espontaneamente as escalas de funcionamento das ambulanchas e dos seus técnicos de enfermagem. Portanto, esse é um meio razoável de o MPF ﬁscalizar o cumprimento desta sentença, sem impor
ônus com carga relevante sobre o município e seus órgãos. Ademais, também s ão necessárias medidas
preven vas e corre vas na ideia de manter a va a referida prestação de serviço.
Destarte, o município de Belém deverá, a par r de 2020, nos meses de março e setembro de
cada ano, enviar (a) relatórios com dados obje vos da prest ação do serviço realizado pelas ambulanchas
e (b) cópia dos contratos de manutenção, prevenção e de seguro ﬁrmados em bene cio das ambulanchas à Procuradoria da República do Estado do Pará. Para especiﬁcamente o ano de 2019, os itens “a” e
“b” serão cumpridos nos meses de junho e novembro.
3

O fundamental, em relação às decisões estruturais, é perceber que elas foram pensadas para lidar com o caráter burocrá co do Estado atual e de várias ins tuições picas da sociedade moderna. Ela se volta a proteger os direitos fundamentais
diante dos desaﬁos postos por essa burocra zaçã o das relações públicas e privadas. Por isso, seu papel não é apenas o de
eliminar uma determinada conduta ilícita, impondo um fazer ou uma abstenção. Ao contrário, sua ﬁnalidade se dirige exatamente à reestruturação dessa relação burocrá ca, de modo a a lterar substancialmente a forma como as interações sociais se
travam. Por isso, são medidas de longo prazo, que exigem muito mais do que uma simples decisão do Estado. (Ibidem)
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É preciso ainda reves r esses deveres (“a” e “b”) com as cores vivas do princípio da efe vidade, uma vez que a sociedade atual reclama por um processo de resultados. Ele deve ser encarado com
uma perspec va teleológica. A plena consciência da necessidade de extrair dos provimentos jurisdicionais e do próprio sistema jurídico todo proveito que deles seja lícito esperar deve conduzir a uma postura favorável a essa ideia instrumental. Em ar go in tulado Fins e Princípios do Processo Civil: O escopo
social do processos em comunhão com o princípio da efe vidade 4, ve oportunidade de escrever:
8. Do Princípio da Efe vidade da Prestação Jurisdicional
Vistos esses princípios expressos no Texto Cons tucional e o duplo grau, é hora de render,
em ligeiras linhas, homenagens àquele que deverá, em todo julgamento, ter a máxima aplicação
possível. Foi dito que, para bem desempenhar a paciﬁcação social (escopo social do processo), a
prestação jurisdicional deve produzir efeitos prá cos na vida das pessoas envolvidas na lide. Eis
princípio da efe vidade da prestação jurisdicional.
As decisões e comandos jurisdicionais não passariam de mero “placebo”, caso não produzisse resultado prá co na vida das pessoas e nas efe vas rela ções com outras e com os bens da
vida.
O pensador moderno não deve encarar mais o processo a par r do seu aspecto interno,
mas sim sob um ângulo externo, sob a óp ca do consumidor dos serviços jurisdicionais, devendo
ele sen r a u lidade de ter procurado a tutela estatal.
Da efe vidade do processo, espera-se que possam advir resultados prá cos capazes de alterar substancialmente a situação das pessoas envolvidas. Onde for possível produzir precisamente a mesma situação que exis ria se a lei não fosse descumprida, que sejam proferidas decisões nesse sen do e não outras meramente palia vas. O que importa é, no dizeres de Dinamarco
(2003, p. 365) “que o processo precisa ser apto a dar a quem tem um direito, na medida do que
pra camente possível, tudo aquilo a que tem direito e precisamente aquilo a que tem direito”.
Aí está a síntese de tudo. É preciso romper preconceitos e encarar o processo como algo
que seja realmente capaz de alterar o mundo, ou seja, de conduzir as pessoas à ordem jurídica
justa. A maior aproximação do processo ao direito, que em tempos atuais é uma vigorosa tendência metodológica das ciências jurídicas, exige que o processo seja posto a serviço do homem,
com o instrumental e as potencialidades de que dispõe, e não o homem a serviço da sua técnica.
Assim, para conferir ao legi mado o bem da vida a que ele tem direito, o processo deverá
se pautar com respeito ao princípio da efe vidade, o que implica construir, exatamente, uma situação como se a legislação não vesse sido descumprida, bem como proporcionar ao “ganhador” da lide tudo o que ele tem de direito.
Flávia de Almeida Mon ngelli Zahferdini (2003, p. 247-248) colacionou algumas deﬁnições
sobre a efe vidade da prestação jurisdicional:
Discorrendo sobre o tema conclui Teori Albino Zavascki que: “O processo, instrumento
que é para a realização dos direitos, somente obtém êxito integral em sua ﬁnalidade quando for
capaz de gerar, pragma camente, resultados idên cos aos que decorreriam do cumprimento natural e espontâneo das normas jurídicas. Daí dizer-se que o processo legal é o que dispõe de mecanismos aptos a produzir ou induzir a concre zação do Direito mediante a entrega da prestação
efe vamente devida, in natura. E quando isso é ob do, ou seja, quando se propicia, ju dicialmente, ao tular de direito, a obtenção de tudo aquilo e exatamente daquilo que pretendia, há prestação da tutela jurisdicional especíﬁca.”
Luiz Guilherme Marinoni aﬁrma que efe va é a tutela prestada o mais rápido possível
àquele que tem um direito, exatamente aquilo que ele tem o direito de obter.

4

GADELHA, Gustavo de Paiva; GUIMARÃES, Diego Fernandes; CRUZ, Henrique Jorge D antas da (Orgs). Direito e Poder. Coletânea de ar gos sobre aspectos relevantes e atuais de direito público. Recife: Nossa Livraria, 2007, p. 121 -124.
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Arruda Alvim, por sua vez, aduz que efe vidade dos resultados do processo signiﬁca que o
direito processual civil deve construir instrumentos que sejam aptos a proporcionar precisamente aquilo que o cumprimento de uma obrigação ou obediência ao dever proporcionaria se não vesse havido ilícito algum. (sem grifos no original)
José Carlos Barbosa Moreira (p. 168) sinte zou em cinco itens aquilo que entende ser a
problemá ca essencial da efe vidade:
a) o processo deve dispor de instrumentos de tutela adequados, na medida do possível, a
todos os direitos (e outras posições jurídicas de vantagem) contemplados no ordenamento, quer
resultem de expressa previsão norma va, que se possam interferir do siste ma;
b) esses instrumentos devem ser pra camente u lizáveis, ao menos em princípio, sejam
quais forem os supostos tulares dos direitos (e das outras posições jurídicas de vantagem) de
cuja preservação ou reintegração se cogita, inclusive quando indeterminado ou indeterminável o
círculo dos eventuais sujeitos;
c) impede assegurar condições propícias à exata e completa res tuição dos fatos relevantes, aﬁm de que o convencimento do julgador corresponda, tanto quando puder, à realidade;
d) em toda a extensão da possibilidade prá ca, o resultado do processo há de ser tal que
assegure à parte vitoriosa o gozo pleno da especíﬁca u lidade a que faz jus segundo o ordenamento;
e) cumpre que se possa a ngir semelhante resultado como o mínimo dispêndio de tempo
e energias.
Por todas essas razões, a efe vidade de uma decisão judicial está, precisamente, localizada na possibilidade de realização dos direitos subje vos violados ou ameaçados de violação, o
que deve ser feito de forma célere e pouco onerosa.

Assim, se a ideia é efe vidade e es mular o cumprimento desta sentença, essas obrigações
(“a” e “b”) devem ser especiﬁcamente imputadas a um sujeito, já que quem tem psiquicamente vontade
racional são as pessoas, no caso, os agentes públicos.
Segundo o art. 1°, § 2°, I, da Lei 9.784/1999, órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta e da estrutura da Administração indireta.
Na clássica lição de Hely Lopes Meirelles, órgãos públicos são centros de competência ins tuídos para o desempenho de funções estatais através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. No mesmo sen do:
2. órgãos são unidades abstratas que sinte zam os vários círculos de atribuições do Estado. Por se tratar, tal co mo o próprio Estado, de en dades reais, porém abstratas (seres de razão),
não têm nem vontade nem ação, no sen do de vida psíquica ou anímica próprias, que, estas, só
os seres biológicos podem possuí-las. De fato, os órgãos não passam de simples repar ções de
atribuições, e nada mais.
3. Então, para que tais atribuições se concre zem e ingressem no mundo natural é necessário o concurso de seres sicos, prepostos à condição de agentes. O querer e o agir destes sujeitos é que são, pelo Direito, diretamente imputados ao Estado (manifestando-se por seus órgãos),
de tal sorte que, enquanto atuam nesta qualidade de agentes, seu querer e seu agir são recebidos como o querer e o agir dos órgãos componentes do Estado; logo, do próprio Estado. Em suma, a vontade e a ação do Estado (manifestada por seus órgãos, repita -se) são cons tuídas na e
pela vontade e ação dos agentes; ou seja: Os órgãos não passam de simples par ções internas da
pessoa cuja in midade estrutural integram, isto é, não têm personalidade jurídica.
Os órgãos não passam de simples par ções internas da pessoa cuja in midade est rutural
integram, isto é, não têm personalidade jurídica (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administra vo. 30 ed. Malheiros: São Paulo, 2013, p. 144)
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O pensamento moderno reside em caracterizar -se o órgão público como um círculo efe vo de poder que, para tornar efe va a vontade do Estado, precisa estar integrado pelos agentes.
Em outras palavras, os dois elementos se reclamam entre si, mas não cons tuem uma só unidade.
Ante a ﬁxação dessas premissas, pode-se conceituar órgão público como o compar mento
na estrutura estatal a que são come das funções determinadas, sendo integrado por agentes
que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de direito administra vo. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 15)

Os órgãos são partes da pessoa jurídica. Assim, na administração direta federal, somente a
União possui personalidade jurídica. Os Ministérios, por exemplo, órgãos da administração direta federal, são centros de competência despersonalizados, cuja atuação é imputada à União. O mesmo vale
para os Estados e os Municípios, que têm personalidade jurídica, e para suas Secretarias, órgãos despersonalizados da respec va administração direta.
Diante desse quadro, o município de Belém ﬁgura no polo passivo desta lide porque a Secretaria Municipal de Saúde não tem capacidade de ser parte. Assim, os deveres “a” e “b” impostos ao réu,
são, em verdade, impostos à Secretaria Municipal de Saúde. Todavia, para esses deveres se concre zarem -- ou seja, para a sentença ser concretamente cumprida -- é necessário construir uma medida adequada a inﬂuenciar a vontade da Secretaria de Saúde, que é cons tuída na e pela vontade da/do
sua/seu Secretaria/a.
Dessarte, a/o ocupante do cargo de Secretária/o Municipal de Saúde de Belém será a/o responsável pelo cumprimento dos deveres “a” e “b”. Essa será uma obrigação norma va imposta judicialmente a quem es ver à frente dessa pasta municipal, que será incorporada ao município de Belém a
par r do dia em que for in mado, uma vez que esta sentença tem efeitos imediatos.
As normas sobre os efeitos desta sentença estão na Lei 7.347/1985 (norma especial) e não
no CPC (norma geral). Assim, a regra é que a sentença seja dotada de efeitos jurídicos. Apenas em cas o
de dano irreparável, é que o juiz conferirá efeito suspensivo ao recurso (art. 14 da Lei 7.347/1985). Neste sen do:
As normas processuais que regulam a ação civil pública estão na Lei n. 7.347/85, aplicando-se o CPC, tão-somente, de forma subsidiária. Daí porque se dizer que a regra do recebimento
da apelação contra sentença proferida em seu âmbito é apenas no efeito devolu vo; podendo ou
não o juiz conferir o efeito suspensivo diante do caso concreto, como especiﬁca o art. 14 da referida Lei. (trecho da ementa do AgRg no REsp 436.647/RS, Rel. Ministro Humberto Mar ns, Segunda Turma, julgado em 26/08/2008)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DA APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ART. 14 DA LEI Nº 7.347/85. SUSPENSIVIDADE. EXCEPCIONALIDADE. 1. A apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação civil pública é recebida, em regra, no efeito devolu vo. Entretanto pode o magistrado atribuir efeito suspensivo a ﬁm de evitar dano irreparável
à parte interessada. É o que dispõe o art. 14 da Lei nº 7.347/85: "O juiz poderá conferir efeito
suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte". 2. Na hipótese, manifesta a excepcionalidade necessária à atribuição do efeito suspensivo à apelação, na medida em que o
cumprimento imediato da sentença ocasionará dano irreparável, uma vez que eventual exoneração de servidores temporários, decretada na sentença, implicaria na imediata suspensão de serviços que exigem do agente nível de conhecimento e ap dão técnica necessários para atender
concretamente às especiﬁcidades do Programa Interlegis, 3. Agravo de Instrumento provido. (AG
0008815-98.2012.4.01.0000, Desembargador Federal João Luiz de Sousa, Segunda Turma, e-DJF1
22/05/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECEBIMENTO DE
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. DESCABIMENTO. I - Em se tratando de
sentença proferida no bojo de ação civil pública, em que se impõem à promovida obrigações de
fazer e de não fazer, como no caso, o recurso de apelação é rec ebido, em regra, somente no seu
efeito devolu vo, podendo, excepcionalmente, ser-lhe conferido efeito suspensivo, nos termos
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do art. 14 da Lei nº. 7.347/85, nos casos em que restarem comprovados o perigo de dano irreparável e a plausibilidade de o recurso ser provido, não se aplicando, em casos que tais, as regras
gerais previstas do art. 520 do CPC, por dispor de regramento legal especíﬁco. [...] (AG 0069282 09.2013.4.01.0000, Desembargador Federal Souza Prudente, Quinta Turma, e -DJF1 25/05/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO APENAS DEVOLUTIVO. ART. 14 DA LEI 7.347/85. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. HIPóTESE QUE NÃO SE ATRIBUI EFEITO SUSPENSIVO. 1. Trata se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 4ª
Vara da Seção Judiciária de Goiás, que recebeu apenas no efeito devolu vo recurso de apelação
interposto nos autos da ação civil pública. 2. Dispõe o art. 14 da Lei nº 7.347/85, “o juiz poderá
conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. 3. A Lei nº 7.347/85
contém regramento próprio que afasta a aplicação do art. 520 do CPC, em razão do qual a apelação, como regra geral, é recebida no duplo efei to - devolu vo e suspensivo. 4. O agravante não
foi capaz de demonstrar que a exigência de cumprimento imediato da sentença poderia resultar
em lesão de grave ou de di cil reparação e, muito menos, desequilíbrio econômico -ﬁnanceiro, o
que não se pode deduzir baseado apenas nas alegações apresentadas. 5. A decisão judicial, relavamente à discriminação detalhada das chamadas locais, encontra consonância com a Lei de
Defesa do Consumidor e a Lei nº 9.472/97, no inc. IV, do art. 3º. 6. Agravo de instrument o a que
se nega provimento. (AG 0027613-83.2007.4.01.0000, Juiz Federal Evaldo de Oliveira Fernandes,
ﬁlho (conv.), Quinta Turma, e -DJF1 28/05/2014)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. EXCEPCIONALIDADE DO EFEITO SUSPENSIVO. 1. Nos
termos do art. 14 da Lei 7.347/1985, ﬁca a cargo do juiz a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto contra sentença proferida na ação civil pública. 2. O presente caso
não se reveste da excepcionalidade necessária à atribuição do efeito suspensivo à apelação interposta, em face da ausência do periculum in mora e do fumus boni juris. 3. Agravo regimental a
que se nega provimento. (AGA 0015095-27.2008.4.01.0000, Desembargadora Federal Maria do
Carmo Cardoso, Oitava Turma, e-DJF1 21/11/2008)
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI Nº 7.347/85. APELAÇÃO RECEBIDA NO EFEITO Só DEVOLUTIVO. 1. A Lei nº 7.347/85, que disciplina a ação civil pública, é lei de caráter especial e, ao prescrever no art. 14, que “o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte”, abrange todos os recursos, inclusive
as apelações que, no Código de Processo Civil, deveriam ser recebidas obrigatoriament e no efeito
suspensivo. 2. Não demonstrada a possibilidade de dano irreparável, mantém-se a decisão que
recebeu a aplicação apenas no efeito devolu vo. (AG 0019016-43.1998.4.01.0000, Desembargador Federal Aloisio Palmeira Lima, Primeira Turma, DJ 10/02/20 03)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EFEITO DEVOLUTIVO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL SEM
CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público é parte
legí ma para propor ação civil pública visando à nulidade de ato da administração - empresa pública - tendente à contratação de pessoal sem prévio concurso público. 2. O recurso de apelação
interposto de sentença proferida em ação civil pública é recebido, em regra, no efeito devolu vo.
O juiz poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, apenas, para evitar dano irreparável à parte
(Precedentes deste Tribunal e do STJ). 3. Na espécie não há possibilidade de dano irreparável à
agravante, razão pela qual merece ser pr es giada a decisão que recebeu apenas no efeito devolu vo, apelação interposta de sentença proferida em ação civil pública. 4. Agravo de instrumento
não provido. (AG 0113640-16.2000.4.01.0000, Desembargador Federal Antônio Savio de Oliveira
Chaves, Primeira Turma, DJ 25/11/2002)
PROCESSO CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - APELAÇÃO RECEBIDA TÃO-Só NO EFEITO DEVOLUTIVO - ART. 14 DA LEI 7.347/85 (LACP) - POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL À PARTE - CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - AGRAVO PROVIDO. 1. Segundo prescreve o art. 14 da Lei nº 7.347/85 (LACP), “O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”. Logo, não obstante a lei especial tenha adotado o sistema recursal do CPC (art. 19), dele afastou-se no tocante à suspensividade do
recurso de apelação, por determinação expressa. Assim, conquanto o efeito suspensivo seja a regra no Código, na LACP é a exceção. 2. No julgamento do agravo, cabe ao Relator aquilatar tão somente a ocorrência ou não do risco de “dano irreparável à parte”, sem adentrar no exame de
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mérito, que se dará no âmbito da apelação eventualmente interposta. 3. Dado que o cumprimento imediato da sentença poderá causar tumulto administra vo e queda na qualidade dos serviços
públicos, a par de reduzir a remuneração dos servidores, que tem a natureza de verba alimentar,
recomendável a manutenção da situação fá ca - que perdura há quase dez anos - até a decisão
judicial deﬁni va. 4. Agravo provido para imprimir efeito suspen sivo ao recurso. (AG 001809142.2001.4.01.0000, Juiz Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, Primeira Turma, DJ 09/01/2002).
PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEBIMENTO. EFEITOS. LEI
7.347/85. 1. O recurso de apelação interposto de sentença prof erida em ação civil pública tem,
em regra, efeito devolu vo. 2. Atribuir efeito suspensivo a tal recurso é faculdade do juiz, ante à
possibilidade de dano irreparável à parte. 3. Agravo improvido. (AG 0027857 -90.1999.4.01.0000,
Juiz Amilcar Machado, Primeira Turma, DJ 08/05/2000)

O cumprimento imediato desta sentença não gera danos ao município. Apenas, como inclusive já comprovadamente fez o município de Belém entre 2014 e 2015, impõe a correta aplicação da
verba pública por ele recebida sem gerar novos gastos (relembro que não há nos autos discussão sobre
questões orçamentárias nem ﬁnanceiras) e o dever de preservação das ambulanchas, tutela o direito à
saúde de quem necessita dos serviços do SAMU, e cria medida de ﬁscalização eﬁciente com ônus irrelevante para quem esteja à frente da Secretaria Municipal de Saúde.
Registro, por ﬁm, que não aplico qualquer medida coerci va, além da já legalmente prevista
no art. 536, § 3°, do CPC5, por conﬁar que a autoridade pública cujo cumprimento desta sentença lhe foi
atribuído não criar embaraços ar ﬁciais.
Caso instaurada a fase de cumprimento (provisório ou deﬁni vo) da sentença, a forma e periodicidade (e até eventual sanção em caso de atrasos ou descumprimento injus ﬁcados) e outros aspectos da concre zação da obrigação de fazer poderão ser reves dos de o cio ou a requerimento das
partes.
Por todas essas razões, julgo parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o município de Belém: I) a prestar regularmente o serviço público de transporte de pacientes em estado de urgência (SAMU) por meio de ambulanchas; II) a enviar, a par r de 2020, nos meses de março e setembro de cada ano, (a) relatórios com dados obje vos da prestação do serviço realizado pelas ambulanchas e (b) cópia dos contratos de manutenção, prevenção e de seguro ﬁrmados
em bene cio das ambulanchas à Procuradoria da República do Estado do Pará; III) a cumprir essas
obrigações (“a” e “b”), apenas neste ano (2019), nos meses de junho e novembro. Nos termos do art.
536 do CPC, o cumprimento dessas obrigações (“a” e “b”) é de responsabilidade (art. 536, § 3°, do
CPC) da autoridade pública que esteja/es ver no cargo de Secretária/a Municipal de Saúde.
Sem custas, nem honorários.
Envie-se cópia desta sentença ao AI 63718-78.2015.4.01.3900.
Oportunamente, arquivem-se os autos.
I.
Belém/PA, data de validação do sistema.
Henrique Jorge Dantas da Cruz
Juiz Federal Subs tuto

5

Art. 536.
§ 3° O executado incidirá nas penas de li gância de má -fé quando injus ﬁcadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência.
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SENTENÇA
Ação civil de responsabilidade. União. Indenização por danos materiais. Incêndio em veículo
automotor. Omissão. Procedência.
Processo nº 2184-49.2015.4.01.3908
Juiz Federal Marcelo Honorato

Trata-se de Ação de Indenização por danos materiais proposta por Transportadora Floresta
do Araguaia em desfavor da União, por meio da qual pugna pela condenação desta a indenizá-la no
valor de R$317.324,00 (trezentos e dezessete mil e trezentos e vinte e quatro reais) a tulo de danos
emergentes, e também em valor a tulo de lucros cessantes a ser apurado em liquidação de sentença.
Narra a autora que no dia 17/04/2013, aproximadamente às 12h30, no km 96 da BR-155
(an ga PA-150, federalizada pela Lei n. 11.968/09 e conhecida como curva do “S”), durante uma
manifestação de membros do MST em alusão ao denominado “Massacre de Eldorado dos Carajás”,
integrantes daquele movimento atearam fogo em veículo de propriedade daquela (Volvo/FH 4406x4T,
placa OFJ 6286, chassi 9BVAS02D9BE777954, ano/modelo 2011/2011), a pós coagirem o motorista a
descer do mesmo, levando à perda total do bem. Descreve que subsis ria nexo causal entre o dano
sofrido e conduta imputável à União, tendo em vista sua omissão na prestação de policiamento
ostensivo do trecho, que deveria ser desempenhado pela Polícia Rodoviária Federal, o que oportunizou
a ação do grupo de manifestantes em detrimento do patrimônio da requerente.
Descreve que, ainda que se considere aplicável a “Teoria Subje va” por se tratar de dano
por omissão estatal, prevaleceria a responsabilidade extracontratual da requerida, já que no cia
publicada em jornal local teria repercu do que apenas Policiais Militares teriam diligenciado no local do
sinistro, e isto tão somente por volta das 15h, o que demonstraria a negligênc ia da PRF no
guarnecimento da rodovia federal, mesmo sendo de conhecimento de todos que, anualmente,
manifestações deste po ocorrem na localidade. No ponto, deduziu a sua hipossuﬁciência frente ao
Estado para comprovar a culpa ou dolo na conduta adotada pela demandada, requerendo a inversão do
ônus probatório.
Por ﬁm, apontou que o quantum requerido a tulo de danos emergentes corresponderia ao
valor do automóvel inu lizado. Sobre os lucros cessantes, trouxe tabela à ﬂ. 17 que demonstraria o que
deixou de lucrar, entre a data do sinistro e o ajuizamento da ação, em razão do impedimento d e u lizar
tal veículo para o transporte de sua produção de minério, valor este que entende merecer atualização
para abarcar os prejuízos incidentes durante o curso do processo de conhecimento.
Juntou procuração e documentos de ﬂs. 19/87.
Citada mediante vista dos autos (ﬂ. 90v), a União apresentou contestação às ﬂs. 92/100.
Alegou, preliminarmente, sua ilegi midade passiva ad causam, tendo em vista que a rodovia onde
ocorrido o dano seria estadual (PA -155), de forma que não deteria qualquer dever de ﬁscalização no
trecho, e também porque não lhe assis ria dever de responder por atos pra cados por terceiros
estranhos à Administração Pública (in casu, integrantes do MST). Ainda em sede preliminar, requereu,
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alterna vamente, a denunciação à lide do MST, tendo em vista que seus integrantes teriam sido
apontados como responsáveis pelo ato que culminou na inu lização do veículo da autora, subsis ndo o
seu dever de reparação regressiva em caso de eventual condenação da ré.
No mérito, sustentou a não incidência dos requisitos capazes de conﬁgurar a
responsabilidade civil estatal, tendo em vista que o discurso autoral consubstanciaria suposta conduta
omissiva do Estado, de forma que se aplicaria ao caso a responsabilidade subje va (e não obje va) a
ensejar demonstração de elemento doloso ou culposo, sobre o que a autora não teria cuidado de arguir
ou comprovar. Outrossim, pontua que a falta do serviço não pode ser alegada de forma genérica para
efeito de responsabilização extracontratual do Estado, exi gindo-se a demonstração clara e inequívoca
do nexo de causalidade entre aquele elemento e a produção do dano, quanto ao que a autora também
não se teria desincumbido. Ademais, descreve não ser exigível da União sua presença con nua e
ininterrupta em cada trecho de suas extensas rodovias federais, devendo o caráter de “permanência”
cons tucionalmente imputado pela CF às atribuições da PRF ser entendido como dever de cons tuição
permanente do órgão, e não como onipresença das a vidades de seus agentes, sob pena de imputar ao
Estado a desarrazoada condição de segurador universal, vedada pelo ordenamento e jurisprudência
pátrios. Por ﬁm, alega que o dano suportado pela demandante teria decorrido exclusivamente da ação
do movimento social envolvido no caso (MST), a conﬁgurar causa excludente da responsabilidade da
União.
Impugnou, também, o quantum indenizatório requerido, devendo ser reduzido o valor
requerido a tulo de danos emergentes à metade, em virtude de depoimento Bole m de Ocorrência
acostado à inicial no sen do de que o incêndio teria acarretado perda total do cavalinho, porém, sem
a ngir o restante do veículo, e desconsiderado o pedido de lucros cessantes, dada a inexistência de
respec va comprovação.
Requer, ao ﬁm, o acolhimento das preliminares aduzidas ou, no mérito, a total
improcedência da ação.
A empresa autora apresentou réplica à contestação às ﬂs. 104/106. De saída, refutou a
preliminar defensiva de ilegi midade passiva da ré e reiterou que, à época dos fatos, a rodovia onde
ocorrido o sinistro já teria sido federalizada através da Portaria n. 237/2011 do Ministério dos
Transportes (com base na Lei n. 11.968/09), razão pela qual a União deveria responder pelos danos.
Ainda em sede preliminar, objurgou o pedido de denunciação d a lide ao MST, porquanto este seria
apenas uma sigla, não detendo personalidade jurídica ou CNPJ, razão pela qual eventual acolhimento do
pedido traduziria injus ﬁcada obstrução ao bom andamento processual, dada a diﬁculdade de proceder
à devida no ﬁcação e porque o movimento não estaria obrigado, nem por lei, nem por contrato, a
ressarcir o prejuízo da demanda. Quanto à defesa de mérito, ra ﬁca que, por cons tuir fato público e
notório que as manifestações realizadas pelo MST ocorriam anualmente naquele perímetro, a União
deveria ter cuidado de promover a segurança e ordem públicas no local; contudo, quedou -se inerte,
caracterizando postura omissa que jus ﬁcaria sua responsabilidade civil sobre os danos
respec vamente impostos à autora. Por oportuno, especiﬁcou pretensão probatória de natureza
testemunhal, a ﬁm de demonstrar que os atos de vandalismo efe vamente ocorreram às margens da
rodovia BR-155 (local do ato ilícito), bem como a quan dade de viagens e o peso máximo transportado
pelo caminhão incendiado, de forma a apurar o dano material suportado na qualidade de lucros
cessantes.
Na perspec va de provas, a União manifestou, às ﬂs. 108/110, não ter qualquer interesse.
Contudo, sustentou, na mesma oportunidade, que seria inú l ao deslinde do caso a prova testemunhal
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requerida pela autora, com o propósito a que se referia, porque incontrover do o local do sinistro e
porque as par cularidades referentes aos danos materiais por lucros cessantes seriam veriﬁcáveis
apenas por prova documental ou de natureza pericial.
Às ﬂs. 112/117, sobreveio decisão deste Juízo que: afastou a ilegi midade passiva da União,
já que incontrover do que o dano ocorrera em rodovia federal; rejeitou o pedido de denunciação da
lide ao MST, porque desprovido de personalidade jurídica o movimento social e porque não
iden ﬁcados pela União os integrantes eventualmente responsável pelo incêndio tratado nos autos, e
também porque tal processamento provocaria demora excessiva na solução da lide posta (de forma que
o aspecto regressivo deveria ser tratado em eventual ação autônoma), além de não subsis r
fundamento contratual ou legal a impor ao MST o dever de reparação do prejuízo eventualmente
suportado pela União; por ﬁm, indeferiu a prova testemunhal requerida p ela autora, porque
desnecessária quanto à comprovação do local do dano e de o mesmo guardar natureza federal, e
inoportuna no que se refere à dimensão do dano material eventualmente reconhecido na modalidade
de lucros cessantes, que deveria ser veriﬁcada apenas por ocasião da liquidação de sentença, nos
termos da jurisprudência do STJ.
Alegações ﬁnais da autora às ﬂs. 119/124, ra ﬁcando os termos da inicial e de sua réplica, e
reiterando, ao ﬁm, o pedido condenatório. Alegações ﬁnais da União às ﬂs . 127/128, reiterando a
inexistência de requisitos aptos a conﬁgurar a responsabilidade civil estatal, bem como impugnando o
quantum indenizatório e sustentando a inexistência de comprovação de lucros cessantes.
Vieram os autos conclusos para sentença.
É o relatório. Decido.
O autor busca a aplicação da responsabilidade obje va, ou, subsidiariamente,
responsabilidade subje va da União, em razão de conduta omissiva que lhe seria imputável,
consubstanciada na suposta inobservância do seu dever de, através da Polícia Rodoviária Federal,
guarnecer e garan r a segurança pública de rodovia federal em que integrantes do Movimento Sem
Terra (MST) teriam, durante manifestação, ateado fogo em veículo de sua propriedade, impondo -lhe
prejuízos de ordem material a serem reparados pelo ente estatal. Descreve, substancialmente, que, por
cons tuir fato público e notório que, anualmente, na mesma data, o MST realizaria manifestações no
mesmo local, o fato de a União não ter adotado as medidas necessárias ao policiamento do trecho
traduziria comportamento negligente do ente federal, bem como a incidência de relação de causa e
efeito entre tal omissão e o sinistro ocorrido (incêndio, por manifestantes, do veículo da autora), quadro
apto a jus ﬁcar a responsabilidade extracontratual da União (ressarcimento dos danos materiais
consequentes).
Inicialmente, cumpre observar que, em se tratando de suposta conduta pública omissiva
(conforme a que ora cons tui objeto de arguição pela empresa autora), a responsabilização civil da
Administração Pública também é obje va; contudo, apenas nas situações fá co-jurídicas em que o seu
dever de agir encontre-se expressamente exigido em norma posi vada 1. Noutras palavras, de acordo

1

7. Embora a responsabilidade civil do Estado, na modalidade omissiva, também seja obje va, "[n]as hipóteses de omissão,
há de se perquirir a existência de norma determinadora da ação estatal que deixou de ser pra cada, resultando no evento
danoso." (TRF1, AC 00004180920114013905, JUIZ FEDERAL LEÃO APARECIDO ALVES, QUINTA TURMA, e -DJF1
DATA:20/ 04/2016.)
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com o regime esculpido pelo art. 37, §6º, da Cons tuição Federal2, ainda que não se exija a
demonstração de elemento subje vo (dolo ou culpa) por parte do Estado, impõe -se, nos casos de
postura omissiva, para efeito de caracterização da responsabilidade de reparação pelo ente público, a
demonstração da ausência de prestação/prestação deﬁciente de serviço público que lhe seja
legalmente imputado e do dano suportado pelo par cular. Outrossim, do regime cons tucional
também decorre que a responsabilidade extracontratual do Estado rege -se pela Teoria do Risco
Administra vo, que exige, ainda, a subsistência de nexo causal (relação de causa e efeito) entre o dano
causado ao par cular e a postura estatal – afastando-se, portanto, a Teoria do Risco Integral, via da
qual se obrigaria a Administração Pública a reparar todo e qualquer dano suportado por par culares,
excluindo a possibilidade de quaisquer causas de exclusão da responsabilidade estatal (caso fortuito,
força maior ou culpa exclusiva da ví ma/de terceiros).
Esclarecida a regra jurídica aplicável aos fatos alegados na inicial, ingresso no mérito da
demanda e na ponderação sobre a matéria provada e os debates promovidos nos autos.
Pois bem. In casu, a demandante argui omissão da União, por meio da Polícia Rodoviária
Federal, no guarnecimento da BR-155, ou seja, no cumprimento de sua atribuição cons tucional de
prestação de segurança pública, conforme esculpido no art. 144, §2º, CF.
Impõe-se ressaltar que a efe va ocorrência do ataque, por manifestantes, ao veículo da
autora, bem como o local em que ocorrido tal evento (BR-155), cons tuem questões incontrover das
nos autos, já que alegados tais fatos pela demandante e não refutados pela União (conforme, aliás, o
próprio ente federal fez questão de pontuar, expressamente, em sua manifestação process ual na fase
de especiﬁcação de provas – ﬂs. 108/110). Advirta-se, outrossim, que tais aspectos encontram-se
corroborados por meio do Bole m de Ocorrência Policial de ﬂs. 71/72 e da no cia veiculada em jornal
local, juntada por cópia às ﬂs. 73/78.
Firme neste raciocínio, no que se refere à controvérsia antes incidente com relação à
natureza da rodovia onde ocorridos os fatos (se federal ou estadual, à época do relatado na inicial), este
Juízo já se posicionou por ocasião do afastamento da preliminar defensiva de ilegi midade passiva ad
causam, quando restou reconhecido que se teria implementado a federalização da outrora Rodovia PA 150, isto por meio de procedimento autorizado pela Lei n. 11.968/2009 e exaurido pela Portaria n. 237
do Ministério dos Transportes, publicada no DOU de 21/09/20113 (ou seja, bem antes dos fatos
ar culados na inicial, que remontam à data de 17/04/2013), quando passou a denominar-se BR-155 e
cons tuir circunscrição federal, sobretudo para efeito de ﬁxar a atribuição oﬁcial de policiamento do
trecho (conforme já judicialmente deliberado às ﬂs. 112/117, em decisão não impugnada por quaisquer
das partes, restando a matéria, portanto, preclusa).
Deﬁnida, portanto, a efe va imposição de dano patrimonial à autora, bem como a sua
ocorrência a par r de ato ilícito pra cado em via pública, mais precisamente em rodovia sujeita à
responsabilidade policial da União.
Além dos aspectos acima comprovados, veriﬁca-se que a empresa autora logrou êxito em
também demonstrar tanto a omissão estatal em relação a dever que lhe é posi vamente atribuído,
2

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos d e dolo
ou culpa.
3
h p://www.transportes.gov.br/ul mas -no cias/2657-ministro-dos-transportes-aprova-federalizao-de-rodovias-no-par-eno-piau.html
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quanto a relação de causa e efeito com o incidente que agravou o patrimônio par cular – elementos
imprescindíveis para evidenciar o dever de indenizar reclamado diante da União Federal. Vejamos.
Inicialmente, é certo que o patrulhamento ostensivo das rodovias federais (tal qual aquela
em que ocorridos os fatos – BR-155, conforme já esclarecido), cons tui atribuição cons tucional da
União, por intermédio da Polícia Rodoviária Federal, conforme se extrai do disposi vo a seguir transcrito
da Carta Magna:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes
órgãos: (...)
II - polícia rodoviária federal; (...)
§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e man do pela União e estruturado em
carreira, des na-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais.
(Grifei.)

Acompanhando a determinação cons tucional, o Código de Trânsito Brasileiro – Lei
9.503/1997 insere a Polícia Rodoviária Federal no Sistema Nacional de Trânsito:
Art. 7º Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e en dades:
I - o Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, coordenador do Sistema e órgão máximo norma vo e
consul vo;
II - os Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal CONTRANDIFE, órgãos norma vos, consul vos e coordenadores;
III - os órgãos e en dades execu vos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
IV - os órgãos e en dades execu vos rodoviários da União, dos Estados, do D istrito Federal e dos
Municípios;
V - a Polícia Rodoviária Federal;
VI - as Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal; e
VII - as Juntas Administra vas de Recursos de Infrações - JARI.

O próprio Código de Trânsito Brasileiro – CTB especiﬁca a atribuição federal de prover
segurança pública (inciso II do art. 20) e assegurar a livre circulação (inciso VI do art. 20) no âmbito das
rodovias federais, tal como entabulado pela norma cons tucional de 1988.
Art. 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais:
[...]
II - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com
o obje vo de preservar a ordem, incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;
[...]
VI - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de
medidas emergenciais, e zelar pelo cumprimento das normas legais rela vas ao direito de vizinhança,
promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas;

Assim, não se olvida que, por formal e expressa opção cons tucional, devidamente regulada
por lei federal, é dever da União prestar o serviço de segurança pública e de prover livre circulação no
local do incêndio que abalou o patrimônio da demandante, por se tratar de rodovia federal.
Logo, o primeiro requisito – dever legalmente atribuído ao Ente Federa vo – encontra-se
claramente comprovado por previsão cons tucional e legal. Contudo, necessário veriﬁcar se a omissão
ao cumprimento do referido dever legal foi concretamente evidenciado e, também, se a suposta
omissão detém nexo causal com o dano aqui reclamado.
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De saída, cumpre observar que, no Bole m de Ocorrência registrado pelo motorista da
carreta vi mada, Ronald Viana de Castro (ﬂ. 71), tem -se descrito que a empreitada violenta contra o
veículo da autora teve início por volta de 12h30. À polícia, a ví ma apontou que se encontrava
transportando minério a cargo do caminhão que conduzia pela BR-155, quando, próximo à Fazenda
“Cedro”, zona rural do Município de Marabá/PA, um integrante do “MST” disparou com arma de fogo
em direção ao para-brisa da carreta. Neste momento, Ronald teria parado o automóvel e sido obrigado
a descer por integrantes do “MST”, os quais, ato con nuo, teriam passado a jogar pedras e gasolina no
veículo, ateando fogo em seguida.
Tal relato vai ao encontro do teor de no cia de jornal encartada pela autora (ﬂs. 73/76), que
é clara ao repercu r que, muito embora a manifestação do MST tenha se iniciado ainda na manhã do
dia 17/04/2013, com um café da manhã seguido de culto ecumênico e discursos de diversas
autoridades presentes, “à tarde uma carreta foi incendiada à altura da Fazenda Cedro, cena que
assustou muitos motoristas” (ﬂ. 73). A reportagem segue descrevendo, com ainda mais detalhes, que
“às 14h30 foi ateado fogo em uma carreta na BR-155, que, segundo motoristas, teria sido um ato de
integrantes do MST”, sendo que “ primeiro foi dado um ro contra o para-brisa da carreta para que a
mesma parasse” e que “em seguida, cerca de 15 a 20 pessoas surgiram na pista e passaram a ordenar
que o motorista descesse da cabine e saísse correndo, sendo que quatro deles estavam armados com
espingardas e os outros com facões”.
No entanto, voltando a invocar os termos da no cia de jornal carreada aos autos pela
autora, depreende-se que “somente por volta das 15h é que policiais militares chegaram ao local” do
incêndio (grifei, ﬂ. 74) – nada aludindo, neste trecho ou em qualquer outro da reportagem, sobre a
presença ou chegada da Polícia Rodoviária Federal ao local. Aliás, o efe vo policiamento ostensivo no
local do incidente, a cargo da PRF, não foi comprovado nos autos, na realidade, sequer foi objeto de
arguição pela União.
É certo que não há de se exigir uma atuação universal da União, diante de seus deveres
cons tucionalmente impostos. Por outro lado, tal regra de bom senso e razoabil idade não deve servir
de imunidade àquilo que foi determinado pela Carta Cons tucional, a ponto de jus ﬁcar a completa
ausência do serviço determinado e esvaziar-se, por completo, o comando cons tucional, devidamente
regrado por leio ordinária federal.
Nesse sen do, necessário veriﬁcar se o “não agir” estatal poderia ser superado por uma
mínima diligência, como a atuação da segurança de tráfego em locais de maior incidência de sinistros;
atuação médica em locais com maior presença de patologias endêmicas; atuação preven va em locais
de maior ocorrência de violências, por exemplo. Na realidade, estando presente a previsibilidade de
fatos danosos, cujo dever de evitá-los cabe ao ente público, resta incidente a responsabilidade do
Estado.
Exatamente sob esses parâmetros que a responsabilidade civil da União ﬁcou evidenciada:
previsibilidade dos fatos danosos e obrigação do Estado de evitá-los, com a prestação do serviço de
segurança pública que lhe foi imposta por norma cons tucional e legal.
A previsibilidade do fato danoso, inserido na obrigação legal da União Federal de evitá -los,
decorre da própria caracterís ca dele cons tuir fato público e notório, a par r de sua regularidade
anual com que as manifestações sociais são realizadas no trecho em que ocorrido o sinistro, pois que
organizados sempre na mesma data, como atesta a no cia de jornal impresso carreada às ﬂs. 73/74.
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Tal publicação jornalís ca descreve que, em alusão ao denominado “Massacre de Eldorado
dos Carajás” (ocorrido em 17.04.1996 na chamada “Curva do S” da então PA -150, hoje denominada BR155 – mesmo local do incidente tratado nestes autos), “todos os anos, desde então, o mês de abril
sempre é marcado por protestos, passeatas e outras manifestações” (grifei, ﬂ. 74). Neste sen do, por
ocasião dos ataques propagados contra a carreta da autora, a manifestação já havia se repe do pelo
menos 17 (dezessete) vezes – uma vez a cada ano, desde o massacre retromencionado. Associe -se a
isto, ainda, o grande potencial de radicalização do evento, sobretudo porque envolvendo interesses e
movimentos sociais relacionados a disputas agrárias na região rural, comumente gravadas, como é de
conhecimento de todos, por prá cas civis excessivas e confrontos entre li gantes e forças policiais.
A existência das manifestações na BR-155, anualmente, por ocasião do aniversário do
conﬂito de Eldorado dos Carajás, encontra comprovação não apenas na no cia de jornal trazida aos
autos pelos requerentes. Trata-se de informação pública e notória (art. 374, inciso I do CPC), isto é, nem
precisaria da comprovação efe vada pelo autor. Mais que isso, as ações organizadas pelos movimentos
sociais não se limitam a mera confraternização, mas também se desenvolvem com ações de bloqueio da
estrada e, frequentemente, ações truculentas, até porque necessárias para efe var o bloqueio da via
federal.
Atente-se que as a vidades, no dia da ação violenta contra o veículo do postulante,
iniciaram-se pela manhã, inclusive com a par cipação de várias autoridades e líderes locais (prefeitos e
vereadores da região – f. 72), denotando que nada havia de surpresa com o evento, pois com dia, hora e
local marcados para ocorrer e com prévia ciência de diversas autoridades locais. Mais que isso,
absolutamente previsíveis também os efeitos dessas a vidades: bloqueio da via federal e,
frequentemente, ações truculentas.
Assim, considerando o longo tempo em que tal manifestação vinha sendo reiterada em
periodicidade anual e a grande probabilidade de repercu r violência e insegurança, razoável concluir
que o Poder Público (Federal), através dos órgãos competentes (in casu, a PRF), deveria ter adotado
medidas mínimas direcionadas a acautelar o evento, garan ndo a segurança dos seus par cipantes e
de terceiros que transitassem pela rodovia federal (dever de segurança pública e de prover livre
circulação – art. 20, incisos II e VI do CTB), especialmente à vista da relevância daquela rodovia para esta
extremidade sul do Estado do Pará, que interliga Marabá/PA a Redenção/PA, dois dos mais importantes
municípios existentes na região e principal via de escoamento da produção local para o mercado da
capital Belém–PA e para os portos do Estado (Porto de Barcarena/Vila do Conde e Porto de Belém).
Do outro lado, absolutamente nenhuma medida para mi gar esse previsível risco foi
adotada pela União, enquanto responsável primária pela segurança da Rodovia BR-155, nos termos da
norma cons tucional (art. 144, §2º da CF/88) e de lei federal (CTB, art. 20). Não há, nem mesmo, a
simples comprovação de destaque de alguma pequena equipe de policiais rodoviários federais para o
local, tampouco a União reﬂe u essa hipótese na peça contestatória. Resumiu -se a alegar que a União
Federal não é indenizadora universal, cenário absolutamente diferente do que evidenciado nestes
autos: a prévia ciência pública de grande evento marcado para desenvo lver-se às margens da rodovia
federal, cujo desenvolvimento ocorre com frequentes ações truculentas.
No ponto, a única no cia a respeito de ações policiais, capazes de terem evitado a
deﬂagração de comportamentos violentos dos manifestantes, foi a chega da de uma equipe de policiais
militares do Estado do Pará ao local, entretanto, isso já depois das ações de violência vivenciadas pelo
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autor. Possivelmente, atribui-se tal comparecimento policial à tenta va de controlar as violências já
deﬂagradas, mas não como medida preven va.
Advirta-se que nem mesmo tal chegada da Polícia Militar exime a responsabilidade da União.
Primeiro, porque se deu tardiamente (ou seja, apenas depois do incêndio provocado por manifestantes,
como já dito acima); segundo, porque exercido por órgão estadual que, na localidade em que ocorridos
os fatos, de nha atribuição apenas suplementar de exercer o policiamento, já que a Cons tuição
Federal e o Código de Trânsito brasileiro, como já visto, outorgaram, expressamente, à União, através
da Polícia Rodoviária Federal, o policiamento ostensivo de rodovias federais.
Além disso, eventual presunção de uso força policial estadual não teria ap dão, aqui no
Estado do Pará, para prevenção às ações violentas dos trabalhadores campesinos, isto porque tal força
pública é expressamente impedida de atuar em tal cenário. Desde o dito evento de Eldorado dos Carajás
em 1996 (inclusive objeto da manifestação anual que originou os danos no veículo do autor), toda a
Polícia Militar do Estado do Pará somente pode atuar em ações de controle de distúrbios no campo com
tropa militar especializada (elemento esse que, inclusive, impõe enormes diﬁculdades para o
cumprimento de reintegrações de posse determinadas por este juízo federal), o que já reforça q ue a
União deveria ter adotado ações mínimas para prevenir a ações violentas plenamente previsíveis, já que
as reuniões programadas relacionavam -se exatamente com tal cenário campesino conﬂituoso e
eventual ação de controle pela polícia local estaria obstada por norma de conhecimento de todos na
região – em especial, dos órgãos de segurança pública.
Logo, não merece acolhida a tese defensiva da União, no sen do de que eventual
reconhecimento da responsabilidade extracontratual do ente federal, no par cu lar, traduziria adoção
da Teoria do Risco Integral, a convolar o Estado em indenizador universal. O que se tem nos autos está
muito distante do cenário descrito pela ré.
Portanto, no contexto peculiar aos acontecimentos tratados nos autos, exigir postura estatal
no sen do de guarnecer a rodovia federal com efe vidade, garan ndo segurança e livre circulação da
BR-155, passa ao largo de exigir um Estado onisciente/onipresente (conforme argumentou a União); em
verdade, não se exige mais do que o minimamente razoável, já que, repita-se, cons tuía ciência de
todos, sobretudo do competente órgão de segurança pública federal (Polícia Rodoviária Federal), que as
manifestações ocorriam sempre na mesma data e naquele mesmo perímetro (BR-155), com ampla
divulgação (até porque várias autoridades estavam presentes) e que, não raramente, tais eventos
apresentavam-se violentos, resultando em eloquentes prejuízos à paz social e à integridade
sica/patrimonial de manifestantes e transeuntes.
Nesse sen do, a existência de previsibilidade da causa do dano, no âmbito da
responsabilidade civil, impede a conﬁguração de fortuito (em sen do latu) e, assim, torna plenamente
aplicável a responsabilização civil ao Ente omisso. No caso em tela, eram previsíveis tanto as
manifestações ordinariamente realizadas pelo MST (com dia, hora e local deﬁnidos), como eram
igualmente previsíveis os efeitos violentos de tal manifestação, desde o corriqueiro bloqueio da rodovia
(que, por si só, já requeria ação preven va da PRF – art. 20, incisos II e VI, do CTB) até ações mais
violentas, a par daquela sofrida pelo postulante.
Importante registrar que o agir estatal - prover segurança pública e garan r a livre circulação
na BR-155 (trecho do conﬂito do massacre de Eldorado dos Carajás) evitaria justamente o resultado
danoso suportado pelo autor (incêndio proposital em seu veículo de trabalho). Portanto, presente o
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nexo causal entre a omissão concreta/especíﬁca do Estado a um dever legal e o resultado danoso
produzido, ora objeto de indenização.
Ora, o retrato da situação comprovada nos autos é bem diferente de casos de assaltos ou
outros eventos criminosos cujo local e momento de ocorrência não se podem presumir/prever – o que,
em regra, afastaria a possibilidade de reconhecimento da omissão estatal e o liame subje vo entre a
postura pública e o prejuízo causado ao par cular. Ao contrário: no caso dos autos, conforme já
explicitado no parágrafo anterior, era plenamente previsível a ocorrência da violência perpetrada e o
momento/local onde pra cada, contudo, não consta dos autos qualquer ação deﬂagrada pela PRF,
ainda que mínima fosse. Como dito, absolutamente nada fez ou planejou o órgão de segurança pública
diante de fato plenamente previsível – isto é, nem um mínimo agir foi comprovado ou alegado pela
União.
Desta forma, a União, ao omi r-se do seu dever cons tucional e legal de acautelar a
rodovia federal BR-155, diante de evento previsível, ainda que minimamente, atraiu para si, de forma
inexorável, a responsabilidade de reparar o resultado danoso decorrente de tal omissão.
Em suma, não há espaço para denotar fato exclusivo de terceiro – modalidade de fortuito, já
que presente o dever legal de agir e evidenciada a previsibilidade concreta e especíﬁca do fato danoso,
visto que o ato ilícito realizado por terceiro estava abarcado pelo dever legal de evitá -lo, disposto por
norma cons tucional e legal, o que reﬂete um fortuito interno, pois ligado aos deveres especíﬁcos do
ente público responsável.
Nesse sen do, a jurisprudência é uníssona:
APELAÇÃO CÍVEL. INFRAERO. QUEDA DE TETO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA. LIVRARIA
NO TERMINAL DE PASSAGEIROS DE SALVADOR. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO
PELA CONCEDENTE. COMPORTAMENTO DEMONSTRADO NA SEARA ADMINISTRATIVA.
CUMPRIMENTO INSUFICIENTE. CHUVAS. FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. FATO NATURAL
QUE OCORRE TODOS OS ANOS EM SALVADOR. PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO
RECORRENTES. PREVISIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS.
COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE. FATO RECONHECIDO
ADMINISTRATIVAMENTE PELA INFRAERO E OBJETO DE APURAÇÃO IN LOCO, NA
SEQUÊNCIA DO SINISTRO, COM PARTICIPAÇÃO DE PREPOSTA DA RÉ. PERDA DE LIVROS E
REVISTAS. DEMONSTRAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ -FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA
MANTIDA. I. A responsabilidade civil por danos decorrentes de inadimplemento
contratual é de natureza obje va, à luz do art. 398 do Código Civil, bastando, para sua
aferição, a comprovação do descumprimento contratual, dos danos e do nexo de
causalidade entre ambos. II. Sendo a chuva evento de ocorrência natural em cidades
litorâneas, como é o caso de Salvador, não há que se falar na existência de caso
fortuito em razão de sua ocorrência, já que se trata de fato previsível e cujos efeitos
deletérios, consistentes na inﬁltração, inundação e mau escoamento de águas, pode -se
evitar. III. Ademais, restou cabalmente demonstrado nos autos que os problemas no
prédio do Terminal de Passageiros, cuja manutenção incumbe à INFRAERO, são
recorrentes e persistem por mais de 20 anos, a denotar conduta omissa da ré no
cumprimento de seus deveres contratuais. IV. No caso dos autos, em que pese juntada
cópia de ordem de serviço de manutenção de canais de escoamento realizado uma
semana antes do sinistro, tal não se mostrou suﬁciente para evitar a situação descrita
nos autos, a demonstrar o descumprimento do dever contratual imposto à INFRAERO,
vindo a ocasionar falha de escoamento de águas pluviais, que restaram acumuladas
sobre o teto do estabelecimento comercial da parte autora, fazendo com que o teto de
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gesso cedesse em alguns pontos e molhasse diversos bens expostos à venda (livros,
revistas etc.). [...]
(AC 00060201620124013300, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN,
TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:23/04/2018)

AÇÃO DECLARATóRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CONTRATO. ROUBO DE CARGA POSTAL. CASO
FORTUITO. FORÇA MAIOR. [...]. 2- Restou demonstrado que a autora não deixou de
adotar as cautelas razoavelmente esperadas, pois o veículo que transportava a carga
postal estava escoltado por outro veículo e mais outras duas pessoas. 3- Embora os
bole ns de ocorrência não comportem presunção absoluta de veracidade, caberia então
à parte interessada elidir a presunção com prova em contrário, demonstrando que o
roubo era previsível nas circunstâncias que se deram ou outras que indicassem
negligência da transportadora, mas isto não ocorreu, pois o réu nada trouxe aos autos
no sen do de descons tuir tal prova, nem impugnou os fatos ali descritos. [...].
(Ap 00249153020004036100, DESEMBARGADOR FEDERAL NERY JUNIOR, TRF3 TERCEIRA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/12/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE
COLETIVO. ASSALTO À MÃO ARMADA. FORTUITO EXTERNO. FATO CORRIQUEIRO
NAQUELA ESTRADA (BR 222) COM CONHECIMENTO PÚBLICO E NOTóRIO.
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA. EXCLUSÃO, APESAR DA
PREVISIBILIDADE EM VIRTUDE DE REAÇÃO INESPERADA E NÃO RECOMENDADA DO
PASSAGEIRO AUTOR DA AÇÃO. I - Assente na jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Jus ça o entendimento de que "assalto ocorrido no interior de veículo
cole vo cons tuiu causa excludente da responsabilidade da empresa tran sportadora,
por conﬁgurar fato estranho ao contrato de transporte". Precedente: AgRg no Ag
1336152/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
14/06/2011, DJe 20/06/2011. II - O dever de segurança a que o § 1º do art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor se refere diz respeito à qualidade das a vidades próprias ao
contrato de transporte, como condução dos consumidores aos des nos previamente
escolhidos e nos horários pré-determinados, bem como condição sica dos veículos
u lizados para tanto, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida e julgado
improcedente o pleito indenizatório. III - Sendo previsível o assalto, por comum e
público e notório constantes ocorrências similares na mesma estrada, passaria à
responsabilidade da empresa transportadora garan r a incolumidade dos passageiros,
precedente do Colendo Superior Tribunal de Jus ça, REsp 402277/RJ - situação
excepcional reconhecida. IV - Ressalva-se, contudo, que, mesmo em tais situações, se o
passageiro se conduz de forma inesperada, não recomendada em situações tais, levando
ao agravamento do perigo, deixa de ser responsável a empresa transportadora, por
perder o fato sua caracterís ca de previsibilidade. [...].
(AC 00004043120064013701, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN,
TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA: 17/09/2012 PAGINA:207.)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATóRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VÔO C/C
ADIAMENTO DE VIAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL. HIPóTESES DE EXCLUSÃO. CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR. PÁSSAROS. SUCÇÃO PELA TURBINA DE AVIÃO.
A responsabilização do transportador aéreo pelos danos causados a passageiros por
atraso em vôo e adiamento da viagem programada, ainda que considerada obje va, não
é infensa às excludentes de responsabilidade civil.
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As avarias provocadas em turbinas de aviões, pelo tragamento de urubus, cons tuem -se
em fato corriqueiro no Brasil, ao qual não se pode atribuir a nota de imprevisibilidade
marcante do caso fortuito. [...].
(REsp 401.397/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TE RCEIRA TURMA, julgado em
27/06/2002, DJ 09/09/2002, p. 226)

Por este mesmo raciocínio, inconteste a subsistência de vínculo e ológico entre a postura
omissiva da União e o prejuízo suportado pela autora. Noutras palavras, muito embora pra cado o
incêndio por terceiros (integrantes do MST), tal ato ilícito não se apresenta, aos olhos do Estado, como
uma fatalidade ou ocorrência surpreendente/ inesperada; em verdade, como já dito, tal resultado
sempre se apresentou deveras previsível, dada a natureza da manifestação (movimentos agrários pela
disputa de terras, comumente violentos) e pela periodicidade anual com que os incidentes ocorrem na
localidade, já há vários anos e sempre na mesma data e local (margens de rodovia federal – BR-155),
bem como presente o dever de agir da União no acautelamento da rodovia federal, contudo, dever
omi do concretamente e que foi delegado à União justamente para evitar o resultado danoso
concre zado. À vista disto, a ausência de policiamento ostensivo a cargo da PRF, em loc al com
previsão pública e notória de ocorrência de fato danoso, termina por guardar efe va relação de causa
e efeito com o prejuízo patrimonial imposto à autora.
Outrossim, embora não tenha sido objeto de arguição pela União, cumpre destacar, ainda,
que sequer cabe cogitar que a responsabilidade da União sobre os danos decorrentes dos fatos em
questão seria afastada pelo princípio da reserva do possível, o qual adstringe a atuação prestacional da
Administração Pública à existência de recursos disponíveis.
Assim reﬁro porque tal variante (inexistência/escassez de recursos públicos disponíveis para
o policiamento ostensivo da BR-155, durante as manifestações do dia 17/04/2013), como já dito, não
fora arguida, e, tampouco, fora objeto de efe va comprovação nos autos pelo ente federal . Além
disso, subsiste entendimento doutrinário e jurisprudencial ressonante no sen do de que a aplicação da
reserva do possível encontra limitação no princípio do mínimo existencial, que engloba prestações
estatais básicas à garan a de vida humana digna. É dizer que, quanto a estes direitos, considerados
essenciais à dignidade da pessoa humana, o Estado, mesmo em meio a efe va escassez (ou até mesmo
inexistência) de recursos, não pode se escusar do dever de garan r os direitos fundamentais previstos
na Cons tuição Federal – par cular em que, indiscu velmente, insere-se o direito fundamental à
segurança pública4.
Assim, de qualquer ó ca, é de reconhecer conduta omissiva, por parte da União, quanto ao
mínimo cumprimento de dever que lhe compe a por expressa disposição cons tucional
4

Rejeita-se o argumento de ausência de verba para realização de estudos e levantamentos mais abrangentes, por se tratar
do princípio da reserva do possível afastada sua invocação em casos tais pelo egrégio STF, ARE 639337 AgR, in verbis: " a
cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e
de inviabilizar a implementação de polí cas públicas deﬁnidas na própria Cons tuição - encontra insuperável limitação na
garan a cons tucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento posi vo, emanação
direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. A noção de "mínimo existencial", que resulta, por
implicitude, de determinados preceitos cons tucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de
prerroga vas cuja concre zação revela-se capaz de garan r condições adequadas de existência digna, em ordem a
assegurar, à pessoa, acesso efe vo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações posi vas originárias do Estado,
viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da
criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o
direito à segurança." (Grifei. TRF1, AC 0001518-21.2010.4.01.3812 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM
MEGUERIAN, SEXTA TURMA, e-DJF1 de 02/06/2017.)
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(policiamento ostensivo de rodovia federal e garan a de livre circulação, através da Polícia Rodoviá ria
Federal), que subsidiou a prá ca do fato ilícito previsível que vi mou a empresa autora (incêndio de
carreta de sua propriedade, em meio a movimento de manifestação civil anualmente pra cado na
mesma data e local), devendo ser responsabilizada a suportar todos os prejuízos consectários e
devidamente comprovados, porquanto não demonstrada qualquer circunstância apta a mi gar ou
excluir tal ônus.
Neste passo, ressoa nos autos, com a segurança necessária, a omissão especíﬁca e concreta
da União na prestação do serviço de segurança pública na BR-155 que o cons tuinte outorgou-lhe, a ser
exercido pela Polícia Rodoviária Federal naquele trecho – sobretudo porque, além de o local onde
ocorridos os fatos ser rodovia federal, tais fatos danosos eram plenamente previsíveis e estavam
dentro da obrigação do Estado de evitá-los, com a prestação do serviço de segurança pública imposta à
ré.
Em razão da responsabilidade civil da União ora reconhecida, a requerente busca
indenização por danos materiais, sendo R$317.324,00 (trezentos e dezessete mil e trezentos e vinte e
quatro reais) a tulo de danos emergentes, por se referir ao valor da carreta incendiada/inu lizada, bem
como em valor a tulo de lucros cessantes, este a ser apurado em liquidação de sentença.
No par cular, decisão deste Juízo, exarada às ﬂs. 112/117 dos autos e não impugnada por
quaisquer das partes (restando, portanto, a matéria ali deﬁnida estabilizada pela preclusão) , já ﬁrmou
entendimento de que, no processo de conhecimento, caberia à parte interessada comprovar a
inexistência inequívoca do an debeatur, e, a par r do efe vamente reconhecido, restaria conveniente
remeter a apuração do quantum debeatur à fase de liquidação.
Pois bem. No que se refere aos danos emergentes, a autora logrou comprovar que os fatos
ilícitos pra cados com lastro na omissão estatal culminaram na completa inu lização de carreta de sua
propriedade. Assim reﬁro com lastro no Bole m de Ocorrência de ﬂs. 71/72, na no cia de jornal de ﬂs.
73/76 e nas fotograﬁas de ﬂs. 79/85 – elementos estes não inﬁrmados pela requerida.
No ponto, a União sustentou, em sua contestação, que a indenização não deveria
corresponder ao valor integral do veículo, em razão de, no Bole m de Ocorrência registrado no
interesse da autora (ﬂs. 71/72), encontrar-se ﬁrmado que “com o incêndio houve perda total do
cavalinho”, mas que “ o fogo não a ngiu o restante do caminhão”.
No entanto, tal argumentação não merece acolhida da forma como apresentado, pois que o
pedido do autor e o valor apresentado referem-se exatamente à parte rebocadora da carreta, a qual
deseja pagamento integral, em razão do dano integral, e não que tenha sido requerido o pagamento de
todo os equipamento de transporte (carreta tracionante e carroceria).
Nesse sen do, observa-se que o pedido preambular da demandante adstringe-se,
justamente, à res tuição do valor per nente ao “ cavalinho”, mencionado no B.O. que a demandada
invocou a ﬁm de reduzir a pretensão indenizatória. É o que se extrai do Cer ﬁcado d e Registro e
Licenciamento de Veículo (CRLV) de ﬂ. 86, acostado à pe ção inicial, que, ao individualizar o veículo cuja
destruição cons tui objeto da ação, traz no campo per nente à sua espécie a denominação “ TRA/C
Trator” – que, por sua vez, corresponde, unicamente, ao inquinado “cavalinho”, sem carroceria
acoplada. Uma breve pesquisa em sites de comercialização desta classe de automóvel esclarece o
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par cular exatamente neste sen do 5 e cumpre, idoneamente, o papel de inﬁrmar a obje va e frágil
argumentação da União – sobretudo porque esta não ofereceu maiores argumentos fá cos, técnicos ou
norma vos a subsidiar a sua impugnação sobre este aspecto, tampouco indicou outras fontes (oﬁciais
ou não) que pudessem levar a qualquer conclusão em sen do contrário.
Ademais, o extrato de consulta à “Tabela FIPE” junto à ﬂ. 87 (que imprime o valor do veículo,
a ser res tuído a tulo de danos emergentes) vai ao encontro das denominações estampadas no CRLV
já aludido. Assim, não se jus ﬁca qualquer mi gação do valor a ser indenizado, já que o razoável
raciocínio ora empreendido quanto ao pedido autoral e à documentação respec vamente carreada, faz
concluir que a carroceria, a rigor, não integra o objeto da pretensão indenizatória inicial, tampou co foi
referenciada pelas provas documentais respec vamente produzidas .
A par desta conclusão, veriﬁca-se que as fotograﬁas de ﬂs. 79/85 traduzem, com segurança,
a substancial destruição do veículo tracionante (“cavalinho”), que, pela ação do fogo,
indiscu velmente, perdeu a ap dão integral para o transporte de cargas a que se prestava. Neste
sen do, a reparação a ser empreendida pela requerida deve ser ﬁxada na integralidade do valor
demonstrado à ﬂ. 87, que aponta atualização do quantum com base em índice e fonte ﬁdedignos
(Tabela FIPE), além de ter por referência o mês de ocorrência do incêndio que desencadeou a destruição
do automóvel (Abril/2013), evidenciando um prejuízo no importe de R$317.324,00 (trezentos e
dezessete mil trezentos e vinte e quatro reais) – aspectos estes que também não foram objeto de
idônea contraprova pela ré.
Quanto aos lucros cessantes, não se conclui de forma diferente. No par cular, interessante
destacar, mais uma vez, o teor da decisão de ﬂs. 112/117 (conforme já dito, não impugnada por
quaisquer das partes e, portanto, consolidada pelo ins tuto da preclusão), em que se estabeleceu que,
ao processo de conhecimento, caberia a comprovação/veriﬁcação inexorável do an debeatur, podendo
se postergar à fase de liquidação, quando reputado conveniente, a apuração do quantum debeatur
(TRF1, AC 0013235620014013500, 5ª Turma, 29/10/2009; STJ, REsp 201402587195, 3ª Turma,
06/06/2016).
Par ndo deste pressuposto, não restam dúvidas sobre a efe va comprovação, a cargo do
interessado (autor), sobre o fato de que vem suportando prejuízos a tulo de lucros cessantes. Aqui, a
incontrover da (e cabalmente comprovada) inu lização do veículo cargueiro de propriedade da
empresa autora, a par r de incêndio provocado em rodovia federal, associa-se à consolidação do
contrato social junto às ﬂs. 62/70, que ﬁxa em sua cláusula 4ª (ﬂ. 65), enquanto objeto social da
empresa, justamente o transporte rodoviário de cargas. Sendo assim, ul ma-se, com a segurança
necessária, que, desde a data do sinistro, a empresa demandante vem deixando de lucrar
comercialmente em razão da completa destruição do seu veículo – ainda que o exato valor de tal
prejuízo deva, por conveniência processual, ser postergado para a fase de liquidação de sentença, n os
termos do entendimento já esclarecido alhures.
Finalmente, advirta-se que, por se referir a condenação direcionada à Fazenda Pública, os
valores devidos a tulo de indenização por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), ora
reconhecidos, deverão sofrer atualização monetária e incidência de juros nos índices previstos no
Manual de Cálculos da Jus ça Federal vigente por ocasião da sentença. Outrossim, os juros de mora
deverão incidir a par r do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54/STJ, e a correção monetária, a

5

h ps://veiculos.mercadolivre.com.br/caminhoes/scania/caminhao -scania-cavalo-mecanico-tra-c-trator-110-motor-111svolvo-outros-modelos
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par r do arbitramento (TRF1, AC 0000404-23.2005.4.01.4200 / RR, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
DANIEL PAES RIBEIRO, SEXTA TURMA, e -DJF1 de 19/09/2017.)
Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a demanda, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
para reconhecer a responsabilidade civil da União pelo incêndio que culminou na inu lização de veículo
de propriedade da autora (Volvo/FH 4406x4T, placa OFJ 6286, chassi 9BVAS02D9BE777954, ano/modelo
2011/2011 – conforme qualiﬁcação do documento de ﬂ. 86), isto em razão de omissão quanto à regular
prá ca de deveres que lhe são cons tucionalmente imputados, nos termos da fundamentação fá co jurídica lançada, e CONDENO o ente federal a proceder ao ressarcimento da autora por danos
materiais, na modalidade de danos emergentes, desde já ﬁxados no importe de R$317.324,00
(trezentos e dezessete mil trezentos e vinte e quatro reais), e a tulo de lucros cessantes, estes úl mos
a serem oportunamente determinado em liquidação de sentença.
Em ambas as condenações, o valor apurado deverá sofrer atualização monetária e incidência
de juros nos índices previstos no Manual de Cálculos da Jus ça Federal vigente por ocasião desta
sentença, devendo incidir os juros de mora a par r do evento d anoso (Súmula n. 54/STJ), e a correção
monetária, a par r do arbitramento.
Mudando entendimento anterior e acompanhando jurisprudência da Corte Especial do STJ e da 4ª
Seção do TRF-1, a sentença é o marco para delimitação do regime jurídico aplicável à ﬁxação de honorários
advoca cios de sucumbência, ainda que a ação tenha sido proposta na vigência do CPC de 1973 (RESP
201603333665, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, STJ – Primeira Turma, DJE Data: 19/12/2017 e Ap 36147 64.2007.4.01.9199, TRF1, 4ª Seção, subme da ao rito do art. 942 do CPC/2015). Dessa forma, custas e honorários
pela União Federal, estes ﬁxados em percentual progressivo a incidir sobre o valor total da condenação, mais
precisamente em 10% (dez por cento) quanto à primeira faixa, 8% (oito por cento) quanto à segunda faixa e 5%
(cinco) por cento quanto à terceira faixa, tudo nos termos do art. 85, §3º c/c §5º, CPC/2015.

Publique-se. Registre-se. In mem-se.

(Assinado digitalmente)
MARCELO HONORATO

Juiz Federal
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SENTENÇA
Ação civil pública. Proteção direitos humanos no Pará. Escoltas e rondas policiais. Atendimento à
saúde. Programa de proteção dos defensores dos direitos humanos. Parcial procedência.
Processo nº 2184-49.2015.4.01.3908
Juíza Federal Sandra Maria Correia Da Silva

1-Relatório
Trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal – MPF, e Ministério
Público Estadual – MPE, em face da UNIÃO e do ESTADO DO PARÁ , obje vando, inicialmente, em favor
de Osvalina Maria Marcelino Alves Pereira e Evangelista Rodrigues Cordeiro da Silva, as seguintes
medidas liminares, em sede de antecipação de tutela, que se determine à União e ao Estado do Pará: 1)
Efe var medida, em caráter, emergencial, imediato e solidário, para a pro teção dos defensores de
direitos humanos no Pará, assegurando escolta e rondas policiais no mínimo duas vezes por semana aos
defensores de direitos humanos ameaçados, bem como atendimento à saúde; 2) Implementar, com
prioridade e agilidade, os convênios e/ou termos de cooperação técnica necessários para a efe vação
do Programa de Proteção dos Defensores dos Direitos Humanos, sob pena de imposição de multa diária
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) [art. 461, § 4º, CPC], multa esta a ser rever da em humanos, sem que
esse valor subs tua a aplicação orçamentária ordinária, e caso assim não entenda este Juízo,
subsidiariamente, a ser recolhido sob o código de Guia de recolhimento da União (GRU) nº 13920-3,
com o tulo MPF “MPF – Recuperação de Recursos – Combate à Corrupção e Proteção de Outros
Direitos Difusos”; e após ultrapassado tempo razoável, não tendo os réus cumprido a determinação
judicial, como medida úl ma e excepcional, o bloqueio/sequestro de verbas públicas.
E, ainda em sede liminar, que determine ao Estado do Pará: 1) Conste na proposta de
diretrizes e metas do Plano Plurianual, des nação de recursos prioritários a eﬁcácia do programa de
proteção dos Defensores dos Direitos Humanos, sob pena de imposição de multa diária de R$
10.000,00 (dez mil reais) [art. 461, §4º, CPC], multa esta a ser reves da em inves mentos diretos no
Programa de Proteção dos Direitos Humanos, sem que esse valor subs tua a aplicação orçamentária
ordinária; ou, subsidiariamente, a ser recolhido sob o código de Guia de recolhimento da União (GRU) nº
13920-3, com o tulo MPF “MPF – Recuperação de Recursos – Combate à Corrupção e Proteção de
Outros Direitos Difusos”; e após ultrapassado tempo razoável, não tendo os réus cumprido a
determinação judicial, com o medida úl ma e excepcional, o bloqueio/sequestro de verbas públicas.
Ao ﬁnal, os autores requerem: 1) o regular pedido de citação dos requeridos para, ao seu
alvedrio, contestarem a ação; 2) Em sede de cognição deﬁni va, a conﬁrmação da liminar deferida e o
julgamento de procedência de todos os pedidos ordenando aos réus que adotem as ações para efe var
o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos; 3) Por ﬁm, a dispensa do pagamento das
custas, emolumentos e outros encargos, em vista do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/1985.
Quanto aos fatos, os autores narram que os referidos, Osvalina Maria Marcelino Alves
Pereira e Evangelista Rodrigues Cordeiro da Silva, são lideranças da defesa de direitos humanos na
região de Itaituba e Trairão, atuantes na pr oteção dos direitos das suas comunidades, em razão do
trabalho que desenvolvem. A Sra. Osvalina trabalha na ONG IPAM, voltada para a gestão ﬂorestal do

VER-O-DIREITO, BELÉM, V.2, N.1, JAN./JUN. 2019

SUMÁRIO

150

DECISÕES JUDICIAIS

SANDRA MARIA CORREIA DA SILVA

assentamento com medidas sustentáveis e de mínima intervenção ambiental, sendo liderança do PA
Areia. Os requerentes informam que Osvalina sofre ameaças, relatando uma ocasião em que um grupo
armado pretendia suborná-la para que não o denunciasse em razão da re rada ilegal de madeira do
assentamento, o que ela recusou, sendo vista, portanto, como um estorvo à con nuidade das a vidades
ilícitas do grupo, por sua resolução em defender as comunidades e pelas informações que possui.
Em relação ao Sr. Evangelista, este é presidente da Associação dos Moradores da
Comunidade Arco Íris e promove comunicações constantes ao INCRA informando a existência de
ocupações irregulares e a vidades de exploração ilegal de madeira no Assentamento Ypiranga. Em
função das diversas ameaças que vem sofrendo, a comissão Pastoral da Terra – CPT, requereu a inclusão
de Evangelista no mencionado PPDDH – Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos,
estando pendente de análise. Relatou-se também a omissão da polícia civil e, ainda, que Evangelista
teria sofrido in midação de um policial militar.
Acerca de ambos os citados, estes não conﬁam na polícia civil e militar, pois já lhes teria
sido negado registro de bole m de ocorrência, inclusive. Comenta -se, por populares da região, que eles
estariam sob grande risco de vida.
Os autores aﬁrmam que o MPE formalizou demandas para a inclusão no Plano Plurianual
de verba para a aplicação na defesa das lideranças ameaçadas, como a necessidade de instalação de
uma delegacia especializada para promover a segurança pessoal e a inves gação dos crimes
relacionados e, ainda, o atendimento psicológico especializado desvinculado do serviço ordinário local,
serviços não oferecidos pelo Estado do Pará, sob o argumento de que não há recursos e previsão
orçamentária para assumir o programa.
Como elementos probatórios, aduziu os seguintes documentos: expediente de informações
oriundo da ONG Terra de Direitos (ﬂs. 34 -v/35-v), em que se relata a situação dos defensores dos
direitos humanos na região; conversão da no cia de fato em inquérito civil, pelo MPF (ﬂs. 36 -v); Ata de
reunião na Promotoria Agrária de Santarém, em que Evangelista reporta ter sofrido ameaça/in midação
de pessoa que se iden ﬁcou como policial, e que Osvalina igualmente é alvo de ameaças por ser
liderança do PA Areia; o cio oriundo da Comissão Pastoral da Terra (ﬂs. 47), em que informa a situação
agravada das lideranças dos direitos humanos da região, tendo ocorrido assassinatos e mais ameaças,
solicitando-se a retomada de lotes por pessoas sem perﬁl do programa de assentamento; documentos
diversos, o cios e comunicações (ﬂs. 48/72; o cio de solicitação ao secretário de segurança pública do
Estado do Pará (ﬂs. 73), para que fossem adotadas medidas de proteção, escolta policial ou outra, a ﬁm
de assegurar a integridade de Osvalina; o cio do secretário de segurança púb lica do Estado do Pará (ﬂs.
77), informando que Osvalina já se encontra incluída no PPDDH, tendo havido solicitação deste
secretário ao Comandante da Polícia Militar a intensiﬁcação da presença ostensiva da Polícia Militar na
área da residência de Osvalina, mesmo no período noturno, e mesmo escolta da defensora quando
necessário; Ata de reunião de defensores e defensoras de Direitos Humanos em situação de ameaça –
Oeste do Pará (ﬂs. 79/81); documentos diversos (ﬂs. 82/142).
Foi postergada a decisão do pedido liminar, em decisão de ﬂs. 144.
In mada a União, manifestando-se às ﬂs. 152/155, que em relação à Sra. Osvalinda, ela se
encontra já incluída, juntamente com o seu cônjuge, Daniel Alves Pereira, no Programa de Proteção aos
Defensores dos Direitos Humanos – PPDDH, desde 05/06/2014. A requerida aﬁrma que sua principal
demanda em relação ao programa refere-se a tratamento de saúde, ressaltando que lhe é feito, pela
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o acompanhamento devido pa ra o
atendimento das suas demanda. Por essas razões, a União requer a ex nção do feito, de pronto, em
relação à senhora Osvalinda Maria Marcelino Alves Pereira, pois já está incluída na referido programa.
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Quanto ao Sr. Evangelista, aﬁrma a requerida Uniã o que a inclusão no programa PPDDH do
defensor ainda se encontra em análise, tendo em vista que este ainda não teria cumprido com todos os
requesitos para tanto, especiﬁcamente acerca da necessidade de haver a comprovação do nexo de
causalidade conﬁgurado entre a atuação do defensor e a violação ou ameaça à sua integridade sica e
de sua família, pois os relatos de ameaças do defensor seriam “genéricos, sem qualquer registro pelos
órgãos responsáveis”. Entretanto, a União aﬁrma que Evangelista manteve c ontato com a SDH-PR e a
ONG Terra de Direitos, solicitando demandas relacionadas à saúde, tendo sido realizadas diversas ações
do PPDDH nesse sen do. A requerida aﬁrma que não consta, entre as medidas prote vas do PPDDH,
escolta policial, não sendo uma de suas prerroga vas. A metodologia u lizada para a proteção
consis ria em dar visibilidade ao poder público sobre as ameaças e violações. Por o defensor não se
encontrar sob ameaça comprovada, o defensor não se encontra impedido de exercer suas a vida des,
portanto não poderia haver sua inclusão no PPDDH, nem poderiam ser deferidas medidas que refogem
da competência da SDH-PR, por falta de previsão legal.
Juntou documentos às ﬂs. 156/183, contendo formulários, históricos, demandas e
procedimentos relativos aos defensores. Às ﬂs. 184/185-V, juntou documento em que se relata que
havia convênio com o Estado do Pará, porém não renovado a par r de 2015, por opção deste estado,
devido a restrições orçamentárias.
In mado também a se manifestar anteriormente à apreciação dos pedidos liminares, o
Estado do Pará manifestou-se às ﬂs. 193/199, aduzindo que foi expirado, em 01/11/2012, o convênio nº
51/08, ﬁrmado entre a União e o Estado do Pará, para a execução do PPDDH, passando a ser, em razão
disso, apenas da União a responsabilidade pela execução do programa. Consequentemente, a
legi midade passiva seria exclusiva da União. O Estado do Pará aduz também a impossibilidade de
ingerência do poder judiciário em polí cas públicas sob responsabilidade da União Federal, “ignorando
os procedimentos e medidas administra vas necessárias para que o Poder Público Estadual possa
realizar, de forma responsável, a assunção (ou não) da execução do PEPDDH, se trata de pretensão
inexequível a curto prazo, dada a necessidade de minuciosa avaliação do Estado sobre sua capacidade
ﬁnanceira e técnica de assumir o respec vo programa federal”. A requerida observa que o Estado do
Pará sequer dispõe de pessoal especializado e disponível para a efe va segurança dos defensores de
direitos humanos, pois “o quadro de policiamento estadual ainda não se encontra completamente
preenchido, o que conﬁgura a impossibilidade de atendimento do pedido ministerial no que tange a
efe va proteção dos defensores de direitos humanos, considerando a limitação, além de ﬁnanceira,
humana”. Por ﬁm, argui que não houve a especiﬁcação, pelos autores na inicial, da obrigação a ser
eventualmente imposta ao Estado, acarretando a “impossibilidade de cominação de obrigação de fazer
genérica e ilíquida, tal qual formulada pelos autores”. Juntou documentos às ﬂs. 198/199.
Às ﬂs. 200/206 foi deferido parcialmente os pedidos liminares, determinando a União e ao
Estado do Pará a proteção dos defensores de direitos humanos no Pará, Osvalinda Maria Marcelino
Alves Pereira e Evangelista Rodrigues Cordeiro da Silva, assegurando as medidas de segurança
necessárias segundo a melhor técnica policial aos defensores de direitos humanos ameaçados, bem
como atendimento à saúde regular, sob pena de multa diária ﬁxada e m R$ 2.000,00 (dois mil reais), em
caso de descumprimento, enquanto persis r o risco à vida destes.
O MPF informou que os requeridos deixaram de cumprir a decisão judicial, uma vez que a
defensora Osvalinda necessita da realização de um cateterismo cardíaco com urgência e o referido
exame ainda não foi autorizado (ﬂs. 224/225).
Em decisão de ﬂ. 227 foi determinada a in mação dos requeridos para viabilizar a
realização do exame e de consulta médica com urgência, sob pena de multa diária no valor de R$
2.000,00 ao responsável pelo descumprimento.
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Às ﬂs. 241/242 o Estado do Pará requereu nulidade da in mação por carta precatória
tendo em vista que possui prerroga va legal de in mação com carga dos autos, o que não foi
observado.
O MPF ás ﬂs. 244/245 informou novamente que a decisão liminar não está sendo cumprida
pelos réus.
Foi proferida nova decisão determinando novamente a in mação dos requeridos para
viabilizar a realização da cirurgia da defensora Osvalinda (ﬂ. 250).
Em decisão de ﬂ. 257 foi acolhido parcialmente o pedido do Estado do Pará, determinandose que as novas in mações fossem realizadas por meio eletrônico devem ser acompanhadas do
processo integralmente digitalizado.
O Estado do Pará interpôs embargos de declaração às ﬂs. 264/268, al egando inobservância
da prerroga va legal de in mação com carga dos autos.
Mais uma vez o MPF informou que não foi comprida a decisão de terminou a realização da
cirurgia cardíaca da Osvalinda (ﬂ. 270).
O Estado do Pará apresentou contestação às ﬂs. 28 6/293, alegando preliminarmente a
necessária observância do art. 183, §1º, do CPC e ausência de documentos necessários ao atendimento
da ordem judicial; no mérito alegou a inexistência de convênio ﬁrmado com o Estado do Pará para
execução do PPDDH; a competência exclusiva da União; a ausência de responsabilidade do Estado e a
impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário em polí cas públicas. Juntou documentos de ﬂs.
293/300.
A União apresentou contestação às ﬂs. 306/312, na qual alegou preliminarmente a
impossibilidade do uso da ACP para defesa de direitos de pessoas individualmente iden ﬁcadas e a
ausência de interesse processual; no mérito alegou a necessidade de se cumprir os requisitos para
inclusão no PNPDDH e a ausência de danos morais coletivos. Juntou documentos de ﬂs. 313/317.
O Estado do Pará comunicou a interposição de agravo de instrumento (ﬂs. 318/329).
A União comunicou a interposição de agravo de instrumento (ﬂs. 331/340).
O MPF comunicou que não foi comprida a determinação judicial para realizar a cirurgia da
defensora Osvalinda, mo vo pelo qual requereu a elevação da multa diária por descumprimento (ﬂs
.342/343).
Em decisão judicial foi acolhido em parte o pedido do MPF, determinando-se a in mação
do Estado do Pará para cumprir a decisão judicial que determinou a realização da cirurgia cardíaca da
Osvalinda, bem como ﬁxou multa diária no valor de R$ 4.000,00 em caso de descumprimento. Na
mesma decisão manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ﬂs. 347/348).
O Estado do Pará informou que cumpriu a decisão judicial que determinou a realização da
cirurgia cardíaca da defensora Osvalinda (ﬂ. 377).
Às ﬂs. 393/395 o MPF apresentou réplica as contestações e requereu a oi va dos
defensores Osvalinda e Evangelista.
O Ministério Público do Estado do Pará ra ﬁcou os argumentos do MPF e manifestou -se
favorável a uma composição consensual da lide (ﬂ. 402).
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Foi designada audiência de oi va dos defensores de direitos humanos ameaçados,
Osvalinda e Evangelista (ﬂ. 421).
Em audiência o MPF solicitou a oi va de outras ví mas, o que foi deferido, após o
depoimento dos defensores dos direitos humanos ameaçados, a representante legal deles solicitou a
decretação de segredo de jus ça do presente feito e requereu a intensiﬁc ação das rondas policiais, pelo
menos, três vezes por semana, nas proximidades das residências, por ﬁm, solicitou o retorno médico ao
cardiologista da ví ma Osvalinda Maria Marcelino Alves Pereira e tratamento médico psicológico a tosas
as ví mas.
Em despacho formulado em audiência foi deferido o prazo de 15 (quinze) dias para União
se manifestar sobre os pedidos da representante legal das ví mas.
Os defensores de direitos humanos, Osvalinda Maria Marcelino Alves Pereira, Daniel Alves
Pereira, Antônio de Paula e Silva, Domingas Ruﬁna da Silva, Evangelista Rodrigues Cordeiro da Silva,
requereram ingresso na lide como li sconsortes a vo.
A União prestou informação sobre as solicitações dos defensores feita em audiência (ﬂ.
446).
Às ﬂs. 457/460 e 467/469 os defensores informaram que nada de concreto foi realizado
para atender suas solicitações, na mesma oportunidade relatou alguns episódios de ameaças.
É o relatório. Decido.
2. Fundamentação
2.1

Preliminares:

a.

Da necessária observância do art. 183, §3º, do CPC

Alega o Estado do Pará que não foi in mado pessoalmente por meio de carga, remessa ou
meio eletrônicos da decisão judicial (ﬂs. 241/242). No entanto, veriﬁca-se que em decisão de ﬂ. 257 foi
reconhecida a validade da in mação, bem como foi determinado que as futuras in mações fossem
acompanhadas de cópia digitalizada do processo integralmente.
Afasto, pois a preliminar suscitada.
b.

Da ausência de documentos necessários ao atendimento da ordem judicial

O Estado do Pará também alega que a decisão judicial que determinou a realização de
cirurgia para defensora Osvalinda estava desacompanhada de informações sobre a paciente, o diﬁcultou
o cumprimento da medida.
No entanto referida alegação não merece prosperar, uma vez que as referidas informações
foram colacionadas aos autos pelo MPF, fato que corroborou para que o Estado do Pará cumprisse a
decisão nos modos indicados, conforme declaração de ﬂ. 377.
Desse modo, veriﬁco que a referida preliminar perdeu o objeto.

c.
Da impossibilidade do uso da ACP para defesa de direitos de pessoas
individualmente iden ﬁcadas
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Alega a União Federal que a Ação Civil Pública não é o meio processual adequado para
defesa de direitos de pessoas individualmente iden ﬁcadas, no entanto referida alegação não merece
prosperar, vejamos:
Segundo o STF o MPF tem legi midade para ingressar em juízo com Ação Civil Pública
visando a defesa de direitos individuais indisponíveis de pessoas individualmente iden ﬁcadas.
Sabe-se que o direito a vida e a saúde sica e psicológica dos defensores ameaçados tratase de direito individual indisponível, segundo o art. 5º, caput e art. 196 da CF/88.
Afasto, pois a preliminar suscitada.
d.

Da ausência de interesse processual

A alegação de falta de interesse processual em razão dos defensores já estarem inscritos
no programa de proteção aos defensores de direitos humanos, também não merece guarida, uma vez
que o simples ato de estarem inscritos no programa não garante efe vamente a proteção dessas
pessoas.
Tendo em vista que os defensores estão s endo subme dos a constantes episódios de
ameaças e que a proteção do Estado/União não tem sido suﬁciente para garan r o direito à vida e a
saúde dos defensores, faz se necessário a presente demanda.
Afasto, pois a preliminar suscitada.
2.2.

Mérito

Da Assistência Li sconsorcial
Os defensores dos direitos humanos ameaçados, Osvalinda Maria Marcelino Alves Pereira,
Daniel Alves Pereira, Antônio de Paula e Silva, Domingas Ruﬁna da Silva e Evangelista Rodrigues
Cordeiro da Silva requereram o ingresso no feito como assistente li sconsorcial do autor.
Alegam que têm interesse em ingressar no feito na qualidade de assistente li sconsorcial,
pois todas as medidas de proteção requeridas no presente feito têm inﬂuência direta na vida e
segurança deles.
Segundo o Código de Processo Civil a assistência li sconsorcial é cabível quando o terceiro
tem interesse direto no li gio, ou seja, defende direito próprio. Vejamos:
Art. 124. Considera-se li sconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença inﬂui r na relação
jurídica entre ele e o adversário do assis do.

Tendo em vista que assistente é aquele que intervém no processo para defender o seu
direito juntamente com o do autor, o que se pode evidenciar no presente caso, deﬁro o pedido dos
requeridos.
Do mérito propriamente dito
Insta destacar que o objeto da presente lide cinge, como determinação à União, ao
deferimento das medidas de proteção e de atendimento à saúde, psicológico e jurídico aos defensores
supracitados, além de determinar a implementação com prioridade e agilidade do trâmite para
aprovação do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos no Pará, sob pena de multa.
Ao Estado do Pará, pede-se que este Juízo determine medidas, em caráter emergencial,
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imediato e solidário, para a proteção dos defensores de direitos humanos no Pará, assegurando escolta
e rondas policiais, bem como o atendimento à saúde, psicológico e jurídico, bem como implementar,
igualmente, com prioridade e agilidade, os convênios e/ou termos de cooperação técnica necessários
para a efe vação do PPDDH sob pena de multa, e determinar que se faça constar, em sua proposta de
Plano Plurianual, des nação de recursos prioritários à eﬁcácia do programa, ou medida alterna va de
recolhimento do valor ou bloqueio/sequestro de verbas públicas.
Rela vamente à apreciação das medidas emergenciais de proteção à vida e à saúde dos
defensores, insta assinalar que o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia
qualidade de vida está consagrado no caput do art. 225 da Cons tuição Federal, segundo o qual “Todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à cole vidade o dever de defendê-lo e
preservá-lo o para as presentes e futuras gerações”. Édis Milaré denomina de “princípio do ambiente
ecologicamente equilibrado, sustentando que o disposi vo acima transcrito versa acerca de um novo
direito fundamental da pessoa humana, direcionado ao desfrute de adequadas condições de vida em
um ambiente saudável (MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, 4ª
ed., p. 158). Já Paulo Aﬀonso Leme Machado, por sua vez, chama de “princípio do direito à sadia
qualidade de vida”, e assinala ter sido formulado o conceito de “direito à qualidade de vida”,
destacando que, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, na Declaração de
Estocolmo/72, asseverou-se que o homem tem direito fundamental a “...adequadas condições de vida,
em um meio ambiente de qualidade...” (Princípio 1)”. (MACHADO, Paulo Aﬀonso Leme. Direito
Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2005, 13ª ed., p. 54.)
Assim, tendo em vista essas premissas jurídicas e o que ﬁcou comprovado nos autos, os
defensores Evangelista, Osvalinda, Daniel, Antônio e Domingas são defensores dos direitos humanos,
porquanto colocaram sua própria vida e de seus familiares em ameaça para proteger sua comunidade e
o meio ambiente, ao resis rem e comunicarem a extração ilegal de madeira e outros crimes ambientais
em unidades de conservação. Logo, este comportamento de risco de vida do interessado é suﬁciente
para o enquadramento destes nos requisitos previstos no Decreto 6.044/2007, concernente à atuação e
defesa dos direitos humanos.
Conforme se infere dos autos, considerando que há relatos de homicídios na região e das
próprias ameaças e in midações dirigidas aos defensores, há risco de vida a Evangelista e Osvalinda,
conforme se indicou no relatório da presente decisão. Não se pode desconsiderar, inclusive, que tal
risco se estende também para seus familiares, estando vulneráveis ao perigo iminente de morte,
corroborado pelo fato de que os defensores não conﬁam sequer no polícia local, tendo sido o Sr.
Evangelista, em seu relato, abo rdado e in midado por um policial à paisana.
Embora os defensores, de acordo com manifestação da requerida União, já tenham sido
incluídos no programa de defensores dos direitos humanos, as medidas mais urgentes, de garan a de
proteção, não se fazem presentes, de acordo com relatos prestados em audiência, no qual aﬁrmam que
se encontram desprotegidos e em perigo.
A situação de insegurança se faz presente mesmo depois do deferimento da medida
liminar deferida nestes autos, como se pode veriﬁcar no episódio das covas que foram cavadas no
quintal da defensora Osvalinda e do Daniel; na perseguição do motoqueiro ao casal Osvalinda e Daniel;
na “ronda” de homens encapuzados e armados em volta da casa do Sr. Antônio. Além disso, relatam o
descaso da polícia, que constantemente se nega a registra as ameaças por eles sofridas.
Da responsabilidade dos requeridos
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Quanto à responsabilidade dos requeridos, por envolver questão de direitos humanos,
abarcando denúncias de diversos crimes de competência da União, entendo que se aplica o disposto no
Decreto 6.044/2007, o qual estabelece uma polí ca de atuação conjunta e ar culada de todas as esferas
de governo na proteção aos defensores dos direitos humanos, elaboração de proposta de Plano
Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, bem assim dispõe o caput e o parágrafo
único do art. 3º que, enquanto não ins tuído o aludido plano, possibilitou a adoção pela União, pelos
Estados e o Distrito Federal, de acordo com suas competências, por provocação ou de of ício, medida
urgente, com proteção imediata, provisória, cautelar e inves ga va, mediante ações que garantam a
integralidade sica, psíquica e patrimonial do defensor dos direitos humanos, quando veriﬁcado risco ou
vulnerabilidade à pessoa, ﬁcando os órgãos de direitos humanos e de segurança pública da União
autorizados a ﬁrmas convênios, acordos e instrumentos congêneres com os Estados e o Distrito Federal,
para implementação de medidas prote vas aos defensores dos direitos humanos aludidas no refer ido
caput.
Logo, enquanto não ins tuído o referido Plano Nacional de Proteção aos Defensores dos
Direitos Humanos, o referido decreto, que é ato norma vo regulamentar, apenas facultou à União, aos
Estados e ao Distrito Federal adoção, nos referidos casos, de medidas urgentes, assim como a
possibilidade de que fossem ﬁrmados convênios.
Por se tratar de uma polí ca de ação conjunta e como também não há no cia de
aprovação da proposta de lei federal de aplicação nacional rela va ao mencionado Plano Nacio nal de
Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos, depende, pois, da par cipação voluntária do ente
federado, seja mediante adoção per se de medidas urgentes, seja mediante a celebração de convênio e
enquanto na vigência destes.
Havia o convênio entre a União e o Estado do Pará para efe vação do disposto no
precitado decreto celebrado no bojo da referida Polí ca Nacional de Proteção aos Defensores dos
Direitos Humanos – PNPDDH, que expirou, ocorrendo em face disso a assunção da responsabilidade
pela Equipe Técnica Federal do Programa e pela Coordenação Geral do PPDDH quanto ao recolhimento
e acompanhamento dos casos, havendo, por conseguinte, perda do objeto quanto à inclusão no
Programa Estadual de Proteção ao Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos Direitos
Humanos – PEPDDH e em relação ao Estado do Pará.
Assim, não obstante o ﬁm do convênio, restou a responsabilidade da União, até porque,
nos termo do Decreto Federal nº 7.037/2009, que aprovou o Programa Nacional de Direitos Humanos –
PNDH-3, é obje vo estratégico IV a garan a dos defensores dos Direitos Humanos e de suas a vidades,
estando, entre suas ações programá cas, sob responsabilidade da então Secretaria Especial dos Direitos
Humanos da Presidência da República, o fortalecimento da execução do Programa Nacional de Proteção
aos Defensores dos Direitos Humanos, garan ndo-se segurança nos casos de violência, ameaça,
retaliação, pressão ou ação arbitrária, e a defesa em ações judiciais de má -fé, em decorrência de suas
a vidades e a ar culação com os órgãos de segurança pública de Direitos Humanos nos Estados para
garan r a segurança dos defensores dos Direitos Humanos.
O que é corroborado pelo disposto no art. 3º do Decreto nº 6.044/2007 (ato norma vo que
aprovou a Polí ca Nacional de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos – PNPDDH), que,
conquanto tenha caráter faculta vo para os entes federados (estados), cons tui, a meu juízo, por estar
previsto em ato norma vo federal, dever da União, a qual deverá adotar medida urgent e, com proteção
imediata, provisória, cautelar e inves ga va, mediante ações que garantam a integralidade sica,
psíquica e patrimonial do defensor dos direitos humanos, quando veriﬁcado risco ou vulnerabilidade à
pessoa. Além disso, a própria União, em o cio encaminhado pela Secretaria Nacional de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos, informou que está preparada para acolher e acompanhar os casos até
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que sejam adotadas as providências necessárias, por esta Secretaria, para a con nuidade e a execuçã o
da polí ca de proteção aos defensores dos direitos humanos no estado.
Contudo, ainda que tenha expirada a vigência do convênio com o Estado do Pará, ou ainda
que o interessado eventualmente não viesse a ser incluído ou fosse ulteriormente excluído do Pr ograma
de Proteção dos Direitos Humanos man do pela União, aplica-se o §2º do art. 2º da Lei nº 9.807/99, por
analogia, isto é, a exclusão da proteção nesses programas /serviços não trará prejuízo a eventual
prestação de medidas de preservação da integridade sica desses indivíduos por parte dos órgãos de
segurança pública, o que evidentemente deve ser dar de o cio enquanto a vidade administra va e
exercício do poder de polícia.
Da solicitação de implementação de convênio e/ou termos de cooperação técnica
necessários para efe vação do PPDDH e da des nação de recursos prioritários a eﬁcácia do PPDDH
por meio de proposta das diretrizes e metas do Plano Plurianual do Estado do Par á
Inicialmente, esclareço que os referidos pedidos encontram-se inseridos na esfera do
mérito administra vo, não sendo possível a intervenção do Judiciário, vez que não vislumbro nenhuma
ilegalidade ou abuso.
Assim, veriﬁco que a ingerência do Poder Judiciário para determinar que o Estado do Pará
reserve parte do orçamento para o PPDDH, bem como determinar a celebração de convênio entre a
União e o Estado do Pará extrapola o âmbito de competência do Judiciário.
Demais disso, a Lei Estadual nº 8.444, de 06/12/2016, ins tui o Programa de Proteção aos
defensores de Direitos humanos do Estado do Pará, demonstrando de forma inequívoca a
responsabilidade e necessidade de colaboração entre os entes federais e estaduais para proteção dos
defensores de direitos humanos.
Nesse viés constata-se que o referido pedido perdeu o objeto, vez que o Estado do Pará já
regulamentou o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos do Estado, o qual prevê a
celebração de convênio entre os entes da federação.
Das solicitações dos defensores de direitos humanos:
1.

Da intensiﬁcação das rondas policiais e da instalação de câmaras de seguranças

Os requeridos relataram que as medidas de segurança necessárias à proteção dos
defensores dos direitos humanos ameaçados, que foram deferidas por decisão liminar, executadas por
meio de rondas policiais no domicílio das ví mas, têm sido irregulares, além disso, os agentes de polícia
designados não têm percorrido os arredores das residências de todos os defensores, ﬁncando
normalmente algumas áreas descobertas da proteção policial.
Desse modo, requerem a realização de rondas policiais no Projeto de Assentamento Areia
e Ypiranga, de forma regular, ao menos 03 vezes por semana, onde a Polícia Militar siga padrões
mínimos na realização destas ronda, tais como: passar nos locais de residência e trabalho de todos os
requerentes, passar pela vila central dos assentamentos, não manter contato com os suspeitos de
serem ameaçadores das ví mas e não re rar fotos ou in midar os requerentes.
Em pe ção de ﬂs. 446/451 a União informou que o referido pedido foi atendido, vez que
oﬁciou a Secretaria de Segurança do Estado solicitando a realização de rondas policiais frequentes no
domicílio das ví mas, no entanto não apresentou provas do alegado.
Diante dos relatos dos defensores dos direitos humanos ameaçados e das informações
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trazidas aos autos nas pe ções de ﬂs. 428/431; 433/435; 457/460 e 467/469 veriﬁco que os defensores
se encontram em situação de vulnerabilidade e em constante risco de morte, vez que con nuam
sofrendo ameaças, como se pode constatar no episódio da abertura de covas supostamente para
Osvalida e seu esposo Daniel (ﬂs. 428/431), em 20/05/2018; bem como na perseguição do motoqueiro
novamente a Osvalinda e Daniel, ocorrida em 08/09/2018 (ﬂ. 457/460) e por ﬁm, na “ronda” de pessoas
fortemente armadas e encapuzadas nos arredores da residência do sr. Antônio de Paula, ocorrida em
15/11/2018 (ﬂ. 467/469).
Os fatos narrados ao norte são evidências irrefutáveis de que os requeren tes necessitam
de uma proteção mais efe va do Estado. Assim, determino que seja realizada ronda policial pela Polícia
Militar no PA Areia e Ypiranga, de forma regular, na frequência de 02 vezes por semana, destaco que a
referida ronda deve ser realizada nos entorno da residência e do local de trabalho dos requeridos.
Quanto à instalação de câmaras de seguranças, em razão do domicílio dos defensores está
localizado em área remota, de di cil acesso, reconheço a necessidade de atender o referido pedido,
com intuito de garan r um ambiente mais seguro as ví mas.

2.

Do tratamento médico das ví mas

A defensora Osvalinda possui problemas cardíacos, os quais veem se agravando em
decorrência da pressão psicológica sofrida, mo vo pelo qual necessita de fornecimento de
medicamentos de uso con nuo, além de visitas regulares ao cardiologista.
Ocorre que mesmo após decisão liminar deferindo a assistência médica e após inúmeras
decisões judiciais determinando o acesso da defensora Osvalinda ao cardiologista e a intervenção
cirúrgica necessária, o que se veriﬁcou foi um total descaso com a saúde da defensora.
Ademais, cabe ressaltar que todos os requerentes necessitam de tratamento médico
psicológico, em razão dos transtornos psíquicos decorrentes das ameaças. Destaca -se que o referido
tratamento deve ser realizado em Santarém, sendo necessário para tanto que os requeridos arquem
com os custos decorrentes do transporte, hospedagem e alimentação.
Ressalta-se que a União (ﬂs. 446/451) relata que a equipe Federal do Programa de
Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos estava com visita agenda as ví mas do PA Areia e PA
Ypiranga para o dia 20/08/2018 e que após essa visita encaminhariam os defensores para atendimento
psicológico.
Ocorre que foi informado pelos requerentes, por meio de pe ção protocoladas em
05/11/2018 e 07/01/2019, que de fato a equipe do PPDDH realizou uma visita in loco, na qual puderam
comprovar toda a situação de risco e que eles estão expostos, no entanto nenhuma medida solicita foi
efe vamente atendida.
Diante do exposto, deﬁro o pedido de atendimento médico psicológico aos defensores
ameaçados, bem como determino o fornecimento de todo medicamento se uso con nuo necessário ao
restabelecimento da saúde sica e psicológica dos agricultores e reto rno a consulta médica
(cardiologista) sempre que for necessário.

3.

Disposi vo
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Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, nos termos do art. 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos solidariamente a:

a)
Obrigação de fazer consiste em proteger os defensores de direitos humanos no
Pará, Osvalinda Maria Marcelino Alves Pereira e Evangelista Rodrigues Cordeiro da Silva, Daniel Alves
Pereira, Antônio de Paula e Silva e Domingas Ruﬁna da Silva, por meio de ron das policiais, as quais
devem ser realizadas, no mínimo, duas vezes por semana, ﬁcando os agentes de polícia adver dos que
devem agir com urbanidade e respeito e que devem percorrer o entorno da residência do local de
trabalho dos defensores;
b)
Obrigação de fazer consistente em instalar câmaras de segurança na residência
dos defensores de direitos humanos, Osvalina Maria Marcelino Alves Pereira e Evangelista Rodrigues
Cordeiro da Silva, Daniel Alves Pereira, Antônio de Paula e Silva e Domingas Ruﬁna da Sil va;
c)
Obrigação de fazer consistente em fornecer medicamento de uso con nuo e
atendimento médico (cardiologista) sempre que necessário à defensora Osvalinda Maria Marcelino
Alves Pereira, além de tratamento médico psicológico a todos os defensores, sendo cu steados pelos
requeridos as despesas com transporte, hospedagem e alimentação;
À distribuição para incluir o nem dos defensores como li sconsortes do autor.
Comunique-se o relator dos Agravos de instrumento interposto às ﬂs. 318/329 e 331/340
da presente sentença.
Sem custa, em razão da prerroga va legal da Fazenda Pública. Deixo de condenar os requeridos em
honorários advoca cios, na forma do art. 18, Lei nº 7.347/1985 (STJ RESP 201202166746/RESP 201101142055).
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
Sentença registrada eletronicamente.
PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.
Itaituba/PA, _______/_______/2019.

Sandra Maria Correia Da Silva
Juíza Federal
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA
Todos os trabalhos deverão seguir as normas estabelecidas no presente edital da revista, sendo
que os trabalhos para publicação devem ser encaminhados para o seguinte endereço eletrônico ver-odireito@trf1.jus.br observando as seguintes normas:
1. Os trabalhos devem ser apresentados de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e digitalizados na versão do aplica vo Word (Ambiente Windows) mais atual, com as seguintes especiﬁcações: fonte arial; corpo 12; formato de página A4; espaços 1,5 cm nas entrelinhas; margem superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm; tulos e sub tulos centralizados
e em caixa alta, devendo ser observado o quan ta vo de 05 a 10 páginas.
2. Todos os trabalhos devem conter um resumo informa vo em português, acompanhado da versão
em inglês, com até 200 palavras (ABNT 6028-resumos), seguido pelas palavras-chave que representam seu conteúdo (no mínimo 3 e no máximo 5).
3. Devem ser indicadas todas as referências bibliográﬁcas u lizadas como fonte (NBR 6023- Referências Elaboração). Qualquer citação re rada de outra fonte deve ser referenciada, inclusive indicada a página de onde foi colhida (NBR 10520 – Apresentação de citação em documentos).
4. As ﬁguras a serem u lizadas devem ser encaminhas com sua respec va legenda e numeração no
rodapé contendo no verso o tulo do trabalho e o nome do autor principal, se encaminhadas em
mídia eletrônica, deverão ter a resolução mínima de 300 dpi. O formato preferencial é o JPG, devendo ser evitados quaisquer outros formatos.
Os trabalhos deverão ser inéditos ou apresentados em eventos públicos, cujos anais não tenham
sido publicados. Excepcionalmente, serão aceitos trabalhos que já tenham sido publicados em periódicos
estrangeiros. Nesse caso, serão sujeitos à mesma avaliação de originais inéditos.
A remessa ou publicação dos trabalhos não implicarão em remuneração a seus autores sob nenhuma hipótese.
Juntamente com seus ar gos, o autor deverá enviar uma autorização para sua publicação contendo nome completo, nome e endereço da ins tuição a que está vinculado bem como o cargo que ocupa.
Para ar gos com autoria múl pla, é necessário informar a ordem de apresentação dos autores e
declaração de cada um autorizando a publicação.
O autor poderá re rar seu trabalho, desde que não tenha se iniciado o processo de publicação, ou
não tenha sido publicada eletronicamente, desis rá da edição mediante a assinatura de um documento
a ser encaminhado para a diretoria da revista.
É responsabilidade do autor efetuar nos originais alterações de ordem ortográﬁca e grama cal,
bem como de adequar às normas da revista.
Os trabalhos serão avaliados quanto a seu mérito (conteúdo cien ﬁco/jurídico), inedi smo, relevância, interesse e atualidade do tema, sua adequação aos requisitos da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), sendo de responsabilidade do ar culista a autoria, adequação às normas e a originalidade do texto, bem como as aﬁrmações, as opiniões e os conceitos emi dos.
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Os trabalhos publicados passam a ser propriedade da edição, ﬁcando sua reimpressão, total ou
parcial, sujeita à autorização expressa da Comissão Editorial da Ver-o-direito. Em virtude de sermos um
periódico de acesso aberto, permite-se o uso gratuito dos ar gos em aplicações educacionais, cien ﬁcas,
não comerciais, desde que citada a fonte. Os originais bem como materiais gráﬁcos que os acompanhem,
não serão devolvidos aos autores.
À Comissão Editorial é reservado o direito de aceitar ou vetar qualquer trabalho recebido, de
acordo com as recomendações do seu corpo editorial ou do parecerista, como também o direito de propor eventuais alterações, desde que tenha a aprovação do autor.
Nenhum dos membros responderá individualmente por conceitos emi dos em pareceres, responsabilizando-se a Comissão editorial por qualquer julgamento, desde que tenham sido sa sfeitas as exigências previstas neste regulamento.
A Comissão Cien ﬁca emi rá seu parecer segundo os seguintes conceitos:
I. Aceito
II. Recusado
Parágrafo único: Não serão publicados trabalhos recusados pelos membros da comissão cien ﬁca.
Os autores serão comunicados por meio da Secretária Execu va da aceitação ou recusa de seus
trabalhos.
Parágrafo único- Havendo necessidade de alterações na matéria avaliada, cabe à Secretária Execu va encaminhar o equacionamento da questão junto ao autor.
Não será entregue nenhum exemplar aos autores, pois a revista é essencialmente eletrônica.
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