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SENTENÇA 
  

Trata-se de ação civil pública ajuizada em busca das seguintes finalidades:
 

C) a concessão de medida liminar, sem oitiva da parte contrária (sob pena de

perecimento do direito – vida e integridade física), em tutela de urgência, que

determine à União, Estado do Pará, Município de Belém e Funpapa

disponibilizem, de imediato, abrigo emergencial, provisório e adequado aos

indígenas Warao, migrantes da Venezuela, em Belém/PA, sob pena de multa

em valor a ser sopesado pelo Juízo;
 
D) Ao final, a confirmação da tutela de urgência, em julgamento do processo

com resolução do mérito, pela procedência integral dos pedidos, acima

transcritos.
 
[...]
 
G) Sendo a questão de mérito unicamente de direito, e meramente pendente

de análise documental, seja julgada antecipadamente a lide, nos termos do art.

355, I, do Código de Processo Civil, [...] [sic]
 

Eis o suporte fático da inicial:
 

Indígenas Warao, imigrantes da Venezuela, chegaram e continuam chegando

a Belém/PA, em busca de melhores condições de vida, com aumento

significativo do fluxo migratório, em função da crise generalizada que ocorre no

país vizinho.
 
Em 02 de julho de 2017, 15 (quinze) indígenas chegaram em Belém, sendo 3

homens, 5 mulheres e 7 menores; após.
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Em 07 de setembro de 2017, houve um segundo grupo de 22 indígenas, sendo

2 homens, 7 mulheres e 13 menores (dos quais 2 nasceram em território

brasileiro).
 
Em 15 de setembro de 2017 chegou um terceiro grupo de 17 pessoas.
 
[...]
 
O primeiro grupo, atualmente em 9 pessoas, estava abrigado em ambiente

precário, com predomínio de prostituição (albergue em famosa zona de

prostituição em Belém) e tráfico de drogas (“Cracolândia de Belém”), e

acabaram sendo despejados, por informação oficiosa de que o proprietário do

imóvel não aceitaria indígenas e crianças – oficialmente, o dono do imóvel

argumenta que os indígenas devem abandonar o prédio por este ter condições

insalubres. Hoje, estão em caráter precário na asa de Passagem do Imigrante

em trânsito Domingos Zaluth, vinculada à Secretaria de Estado de Assistência

Social – SEASTER. Entretanto, o espaço não é adequado, e é essencialmente

provisório e não comporta a quantidade de refugiados que chegaram a cidade

de Belém, e esse espaço é utilizado por outros tipos de refugiados, como os

Colombianos e haitianos.
 
Já o segundo e terceiro grupo (22 e 17 pessoas, respectivamente) estão em

situação de rua, sem qualquer abrigo. Alojam-se, precariamente, na Praça do

Pescador, no Ver-O-Peso.
 
Em síntese: hoje, há 9 pessoas alojadas em abrigo, em situação precária, e 39

em situação de rua, número este que só tende a aumentar, diante das notícias

de continuidade do fluxo migratório em direção a Belém/PA.
 
Excelência, essa população que está na rua submete-se às intempéries do

tempo (forte sol e chuvas típicas desta parte da Amazônia), violência,

insegurança e discriminação.
 
Os indígenas não vem recebendo água adequadamente. Mulheres e crianças

estão em grave desnutrição.
 
Há informações indicativa de tráfico de pessoas (algumas pessoas estariam

estimulando, subsidiando e explorando economicamente do fluxo migratório) e

até mesmo de exploração sexual de mulheres indígenas.
 
Para se ilustrar a situação de total desamparo dessa população, cite-se que

uma das menores indígenas, MARIANIS COROMOTO GONZALES, com

menos de 1 anos de idade, veio a falecer, após complicação em sua condição

de cardiopatia congênita, provocada por um quadro de pneumonia (não houve

prova científica de que a pneumonia foi gerada ou agravada pela exposição

dos indígenas ao forte sol e chuva a que estão expostos na ruas). Em outro

caso, a menor FAVÍOLA VALENTINA ZAMBRANO GONZALES, 2 anos, foi

retirada a força do colo da mãe e abrigada pelo Conselheira Tutelar no dia

20/07/2017, o que somente foi formalizado em 25/07/2017 (processo nº

0039562- 29.2017.8.14.0301), sob o argumento de que não poderia a menor
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ficar na rua.
 
Em que pese atendimentos pontuais de saúde, até agora os réus não

disponibilizaram abrigo adequado.
 
Necessária concretização de uma política integrada de acolhimento dovem

discutindo desde 2008. Entretanto, não podem os indígenas esperar, na rua,

por meses, esta definição. Imperativo, para hoje, abrigo emergencial, provisório

e adequado.
 
A Defensoria Pública da União fez reunião em 21 de julho de 2017, mas não

houve comprometimento dos órgãos públicos para efetiva concessão de

espaço para acolhimento. Os ofícios da DPU não foram respondidos com

soluções concretas.
 
O Ministério Público Federal e a Defensoria Pública da União realizaram

reunião com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH),

Fundação Papa João XXII – FUPAPA, Secretaria de Estado de Assistência

Social – SEA STER e Consulado da República Bolivariana da Venezuela, para

obter encaminhamentos concretos sobre a disponibilização de abrigo, tendo

inclusive o MPF solicitado plano emergencial para locação provisória de imóvel

para abrigar os indígenas, com levantamento preliminar, em que conste

orçamento detalhado, e indicação das especificidades (quantos leitos, quartos,

estrutura mínima), pois com tais dados se poderia obter melhores resultados

nos pedidos de recursos à Brasília. Entretanto, nenhum dos órgãos público

presentes se disponibilizou a tanto.
 
Sempre os réus deixam claro que não há vagas nos espaços públicos de

acolhimento, ou que os locais onde há vagas não são adequados (não se pode

misturar indígenas com pessoas doentes, com público de dependência

química, com problemas psiquiátricos, etc).
 
O MPF, a DPU e DPE expediram Recomendação nº 041/2017, em 27 de

setembro de 2017, para que houvesse abrigo e atendimento humanitário,

estabelecendo o prazo de 5 dias.
 
Entretanto, tendo em vista a urgência e situação periclitante em que se

encontram os indígenas, em reunião do dia 28 de setembro de 2017, a

SEJUDH, SEASTER e FUNPAPA se comprometeram a analisar a viabilidade

de indicar um abrigo, no prazo de 24 horas – o que equivaleu a uma redução

do prazo, neste particular. O final do prazo se daria até às 18 horas do dia de

hoje. Entretanto, até o momento não houve resposta.
 
Alternativas como abrigo em ginásio de esportes, hotel, cheque-moradia,

convênios com entidades que possuem imóvel (ex. Cruz Vermelha), entre

outros, sequer foram objetiva e concretamente aventadas pelos réus.
 
A União está completamente omissa e alheia a tudo, sendo que seu papel

deveria ser decisivo e de protagonismo, inclusive com recursos públicos. A

FUNAI nada se comprometeu. Enquanto isso, os indígenas aguardam, na rua –
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o que não pode perdurar mais um dia. Urgente, em favor dos indígenas Warao,

em Belém/PA, abrigo emergencial, provisório e adequado. [sic]
 

Suas causas de pedir são: a) direitos à vida, integridade física e moradia; b) artigo
3º, inciso IV, da Constituição de 1988; c) artigo 4º, incisos II e IX, da CF/88; d) art. 5°, § 2°, da
Carta; e) art. 3º, XV, do anexo do Decreto 6.040/2007; f) art. 2º, 1. e 2.b da Convenção 169 da
OIT; g) princípio da precaução humanitária (in dubio pro homine); h) artigo 1º, inciso III, da
Constituição de 1988; i) Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada em
Bogotá em abril de 1948, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
adotado pela Assembleia das Nações Unidas em 19 de dezembro de 1966, Pacto Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos de 16 de dezembro de 1966, Convenção sobre os Direitos da
Criança, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979, Pacto de San José da Costa Rica e Política
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.
 

A tutela de urgência foi indeferida.
 

A petição do MPF informou que “apesar de reiteradas reuniões, compromissos
assumidos pelos órgãos de Estado, o fato é que até o presente momento esses compromissos
não se concretizaram, e não se obteve abrigamento adequado” [sic], requerendo audiência de
conciliação (doc. 3477271). O pedido foi deferido e audiência designada para 27/11/2017 (doc.
3480113).
 

A União informou que entre a ciência da audiência e a audiência havia apenas 10
dias, em afronta ao art. 334 do CPC, e requereu a nulidade de sua designação (doc. 3596216).
Na audiência de conciliação, foi designada nova audiência para o dia 05/12/2017 e o prazo de
defesa foi interrompido (doc. 3733474). Na audiência do dia 05/12/2017 (doc. 3733474): 1) a
representante do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) dela participou por meio de
videoconferência; 2) uma nova audiência foi designada para o dia 28/02/2018; 3) acertaram-se
algumas tratativas: a) a DPU enviaria dados da quantidade de indígenas presentes em Belém
para o estado do Pará e o município de Belém; b) o estado do Pará e o município de Belém
elaborariam projeto técnico para suprir as necessidades dos indígenas e não indígenas e
encaminhariam a demanda orçamentária para o MDS.
 

O MPF, DPU e DPE informaram a juntada de documentos relativos à “existência de
103 indígenas Warao em Belém, bem como as previsões de chegada de mais indígenas, além
das informações referentes a necessidade de adequação do acolhimento, o que se alia as
reiteradas manifestações apresentadas pelas instituições subscritoras, seja na esfera
extrajudicial, seja na esfera judicial” [sic] (doc. 3953273).
 

A contestação do município de Belém foi apresentada (doc. 6156551).
 

O MPF requereu a suspensão do processo por 30 dias, considerando as tratativas
que estava conduzindo com a Prefeitura de Belém (doc.7495470). O pedido de suspensão foi
deferido (doc. 6659485).
 

O MPF requereu prorrogação da suspensão por mais 60 dias para a formalização
do “Termo de Concretização de Direitos” a ser firmado entre a Prefeitura de Belém, SEASTER,
SEJUDH , DPE, DPU e MPF/PA com a finalidade de adoção de medidas para abrigamento e
assistência humanitária aos imigrantes indígenas na cidade de Belém/PA (doc. 21418946).
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O MPF requereu (doc. 54592568): 1) homologação judicial de acordo realizado
entre o MPF, DPU, DPE, município de Belém, FUNPAPA e estado do Pará e extinção com
resolução do mérito em relação ao município de Belém, FUNPAPA e estado do Pará; 2)
concessão de tutela de urgência em face da União para que ela, através do Ministério da
Cidadania, antigo MDS, repasse R$ 20.000,00 para cada grupo de 50 imigrantes em Belém; 3) a
mudança do município de Belém e FUNPAPA para o polo ativo.
 

A decisão doc. 55457600: 1) homologou o acordo firmado entre o MPF, DPU, DPE,
município de Belém, FUNPAPA e estado do Pará, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC; 2)
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em face da União, por não haver provas de
que a verba não vinha sendo repassada; 3) determinou a retificação do registro processual para
inserir o município de Belém e a FUNPAPA no polo ativo e para excluir a FUNAI do polo passivo,
por ausência de pedido contra ela formulado; 4) determinou a intimação do estado do Pará para
informar se havia interesse em também migrar para o polo ativo (doc. 5463113).
 

A contestação da União foi apresentada nos seguintes termos (doc. 71121568): 1)
ausência de interesse de agir; 2) impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito
administrativo, com base nos seguintes argumentos:
 

De fato, a discricionariedade é um poder delimitado previamente pelo
legislador, que, ao definir um determinado ato, intencionalmente deixa um
espaço para livre decisão da Administração, legitimando previamente a
sua opção. Consequentemente, não pode o Judiciário invadir esse
espaço reservado, pela lei, ao administrador, pois, caso contrário, estaria
substituindo por seus próprios critérios de escolha, a opção legítima
realizada pela autoridade competente com base em razões de
conveniência e oportunidade. Vale dizer: não podem os juízes decidirem
onde aplicar o dinheiro público, se em construção de determinadas obras

públicas, em recuperação de rodovias, se em postos de saúde ou em

instalação de novas Varas Federais, sob pena de se instalar o caos

administrativo no país. Como bem destaca VALÉRIA MARTINEZ GAMA (O

ativismo judicial sob o enfoque do Direito Financeiro e Tributário. Revista

Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, ano 13, n. 78,

n o v . / d e z . 2 0 1 5 .  D i s p o n í v e l  e m

http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd =239257):
 
(...) Pode-se afirmar que o orçamento expressa a “reserva do possível”, pois

compreende a possibilidade fática do ente político de arcar economicamente

com os gastos necessários à efetivação das políticas públicas indispensáveis à

concretização do bem-estar social. Assim, ao avocar para si a função atípica

de determinar políticas públicas em ações individuais ou coletivas, o Poder

Judiciário interfere nas ações sociais a serem implementadas pelo Poder

Executivo e devidamente previstas no orçamento público aprovado pelo Poder

Legislativo. Ao trazer para si a incumbência de efetivar direitos que deveriam

ter sido concretizados por meio da atuação política de outros poderes, o Poder

Judiciário fundamenta-se apenas na aferição da ineficiência da política pública

adotada e utiliza apenas o critério da averiguação das necessidades, sem

qualquer verificação sobre a questão orçamentária. Nessas constatações sobre

a ineficiência das políticas públicas, o Poder Judiciário deixa de analisar os
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objetivos sociais a serem alcançados com a política, os resultados para a

sociedade em geral e os impactos orçamentários. Isso porque normalmente as

informações obtidas pelo Poder Judiciário, através de audiências públicas e

perícias, não são capazes de esclarecer o suficiente para a elaboração da

política pública, que exige, além de conhecimento técnico entre órgãos, dados

complexos. Existe um universo de variáveis a serem consideradas, dentre as

quais a disponibilidade de recursos, as políticas integradas em planos

plurianuais e em diretrizes orçamentárias e medidas legislativas ordenadoras

de receitas e despesas que não são analisadas pelo Poder Judiciário no

momento em que, através de uma decisão judicial, defere um gasto

considerado como política pública premente no seu entender. Em uma ação

judicial, quando é deferida tutela antecipada, nos termos do artigo 273 do

Código de Processo Civil, para obrigar o Poder Executivo a praticar

determinada ação considerada pelo Judiciário como sendo um direito subjetivo

público do autor da demanda, v.g.fornecimento de medicamento, indigitada

decisão terá caráter satisfativo, pois dificilmente será viável o restabelecimento

ao status quo ante. O cumprimento dessas decisões judiciais acarreta risco de

desvirtuamento da própria política pública, prejuízo do planejamento e até

mesmo de outras políticas públicas que poderiam ser implementadas, pois o

equilíbrio orçamentário (receita e despesa) será afetado com a superveniência

de obrigação de efetivar gasto não previsto no orçamento. O Poder Judiciário

necessita respeitar as margens de discricionariedade do legislador e do

administrador fixadas na própria Constituição Federal, sob pena de ocasionar

impacto não previsto no orçamento público, acarretando redução de

investimento em outras áreas. Conceder benefício sem indicar a fonte de

custeio, o que é exigência até para o Poder Legislativo e afastamento do

parâmetro atuário (aquele que o orçamento comporta), acarreta o rompimento

da viabilidade das políticas públicas pelo Poder Executivo. (...).
 
Deveras, as políticas públicas ou a realização de despesas públicas devem ser

implementadas no interesse coletivo ou geral, a partir do planejamento

administrativo que privi legie não apenas um segmento específico

(determinados indígenas locais), mas toda a sociedade, sem privilégios ou

preferências, afigurando-se temerária uma ordem judicial para a realização de

inúmeras despesas para a prestação de um determinado serviço, para um

determinado grupo e ainda em um determinado local, em detrimento de outros

serviços, destinatários ou regiões mais carentes. Em suma, as políticas

públicas e as despesas públicas devem ser planejadas e executadas

considerando às necessidades da coletividade ou da sociedade em geral, em

homenagem ao princípio constitucional da isonomia (material) [sic] (destaquei)
 

O estado do Pará manifestou interesse de migrar para o polo ativo (doc. 71175572).
 

As réplicas do MPF e do estado do Pará (docs. 99920865 e 106079888)
apresentaram os seguintes argumentos:
 

Os migrantes indígenas venezuelanos começaram a chegar em Belém/PA no

ano de 2017 e até presente momento, apesar de pequenos avanços

conseguidos judicialmente e extrajudicialmente, ainda existe a necessidade de
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acolhimento humanitário no município de Belém/PA. Até hoje concretamente

não existe (ou não foi colocado em prática) um fluxo de acolhimento e

abrigamento definido e ajustado entre a União, o Estado do Pará e o município

de Belém. Um grande exemplo disso é que ainda existem indígenas migrantes

venezuelanos em situação de rua (morando na rua) aguardando providências

efetivas por parte dos três entes federativos que possuem obrigação solidária

de garantia do mínimo existencial. Então não existe fundamento para a

alegação de falta de interesse de agir, considerando que ainda existe uma

grande deficiência no acolhimento dos migrantes indígenas venezuelanos em

Belém/PA. Alguns avanços só foram conquistados a partir da judicialização da

demanda. A ré ressaltou que houve repasses de recursos que foram realizados

no âmbito do Departamento de Proteção Social Especial para municípios

localizados no Estado do Pará, com a finalidade de serem aplicados no

abrigamento dos migrantes indígenas venezuelanos e que, em razão disso,

afirma que não tem se eximido de suas competências constitucionais, nem

tampouco de suas responsabilidades. Cabe ressaltar que, em relação aos

repasses feitos pela União desde o ano de 2017, quando da chegada dos

migrantes indígenas venezuelanos em Belém/PA, foram necessárias diversas

reuniões mediadas por este MPF com o Governo Federal (Ministério do

Desenvolvimento Social - MDS), Prefeitura de Belém e Governo do Estado do

Pará, para sensibilizá-los quanto a urgência do abrigamento e do repasse dos

recursos
 
Reuniões foram necessárias para impulsionar e reforçar o caráter de urgência

do trâmite do pedido de recursos ao governo federal. Nesse sentido, enquanto

não houver a garantia de um real fluxo de atendimento (desde o pedido de

recurso até sua liberação e aplicação para as finalidades de abrigamento e

assistência humanitária aos migrantes indígenas) sempre permanecerá o

problema. Infelizmente a efetivação de alguns direitos ocorre somente através

de árduo e insistente trabalho judicial e extrajudicial. É imprescindível que não

haja solução de continuidade no financiamento federal para a referida política

pública, pois há notícia, na atualidade, de ausência do correspondente

cofinanciamento federal, em razão de atraso nos repasses financeiros já

solicitados pelos municípios de Belém e pelo Estado do Pará. Portanto, a

necessidade de judicialização da demanda ocorre tanto no contexto de efetivar

o direito ao abrigamento, quanto na necessidade de trazer segurança jurídica

para a continuidade dos repasses dos recursos. O repasse de recursos já

efetuado não significa que a ré esgotou o atendimento à demanda ou que já

cumpriu com seu dever. É preciso garantir a continuidade da política pública

enquanto perdurar a obrigação de abrigamento e assistência aos indígenas

venezuelanos, o que ainda não ficou decidido nos autos.
 
Como forma de evidenciar a preocupação com a demanda, a ré citou medidas

provisórias publicadas no ano de 2018, bem como a manutenção dos serviços

para a assistência emergencial, contudo estamos no ano de 2019 em um novo

governo e não há segurança jurídica ou garantia de continuidade dos repasses

para o atendimento aos migrantes indígenas venezuelanos em Belém/PA.

Como exemplo do atual cenário, recentemente foi preciso que o MPF

expedisse uma recomendação à SESAI (Secretaria Especial de Saúde
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Indígena do Ministério da Saúde) para garantir de forma emergencial

alimentação aos indígenas da CASAI de Icoaraci (algo que nunca havia

ocorrido ou que se tenha notícias). Se existe um descaso quanto a algo

primordial para a manutenção da vida dos indígenas, que é o fornecimento de

alimentação para a Casa de Saúde Indígena, que acolhe pessoas de diversas

etnias que realizam tratamento médico em Belém/PA, o que garante que

haverá a continuidade da destinação dos recursos para abrigamento dos

indígenas venezuelanos? Estamos em um novo cenário sociopolítico e não

existe a certeza da garantia de direitos de minorias, como é o caso dos

indígenas venezuelanos que estão em Belém/PA [sic]
 

A réplica do município de Belém e FUNPAPA (doc. 107110882) apresentou os
seguintes argumentos:
 

[...] a própria linha de financiamento e a edição da medida provisória surgiram

depois da judicialização do caso e dos diversos relatos na imprensa das

consequências que a entrada no território nacional vinha ocasionando às

diversas cidades que os receberam
 
Apesar de pequenos avanços conseguidos no âmbito extrajudicial em relação

ao Município de Belém e ao Estado do Pará, a União não se comprometeu a

permanecer com o referido financiamento, nem assumiu um papel mais ativo

no tratamento do problema. É evidente, portanto, a necessidade de medida

judicial para compelir a União a financiar adequadamente o acolhimento

humanitário que vem sendo feito no Município de Belém/PA. [sic]
 

O MPF, DPU e DPE ajuizaram cumprimento de sentença em face do município de
Belém, estado do Pará e FUNPAPA, o qual foi distribuído no n. 1009391-67.2019.4.01.3900. 
 

É o relatório. DECIDO.
 

A contestação trouxe argumentos contrários ao acolhimento da pretensão, isto é,
restou configurada sua resistência, portanto rejeito a preliminar de falta de interesse de agir.
 

Eis a cronologia dos fatos dos fatos a partir das provas dos autos: 1) na audiência
do dia 05/12/2017, o estado do Pará e o município de Belém se comprometeram a elaborar
projeto técnico para satisfazer a demanda dos imigrantes venezuelanos e a encaminhar a
demanda orçamentária ao MDS, atual Ministério da Cidadania, cuja representante estava
presente por meio de videoconferência sem se opor a essa questão, apenas apontando a
necessidade de decreto municipal de emergência social (doc. 3733474, fls. 01/02); 2) o MPF
informou nos autos que o MDS (atual Ministério da Cidadania) enviou em setembro de 2018 o
valor de R$ 720.000,00 para a demanda de 300 imigrantes pelo período de 06 meses
(doc.54592568, fl. 04); 3) o MPF, DPU e DPE juntaram aos autos o “Termo de Concretização de
Direitos” (acordo) firmado com município de Belém, Funpapa e estado do Pará em 26 de
dezembro de 2018, contendo as medidas a serem adotadas por cada ente federativo em relação
aos imigrantes venezuelanos em Belém/PA (doc. 54631134, fls. 01/08); 3) o ofício 215/2019,
emitido pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social (do atual Ministério da Cidadania) e
juntado na contestação, apresentou a informação de que para o atendimento de 300 imigrantes
venezuelanos em Belém/PA, a União repassara R$ 720.000,00 em 21 de setembro de 2018 e
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para o atendimento de 500 imigrantes venezuelanos em Belém/PA, a União repassara R$
1.200.000,00 em 09 de maio de 2019, bem como que novos repasses seriam efetuados após a
devida formalização (doc. 71121578,fls. 04/05); 4) as réplicas não negaram os repasses
alegados, mas defenderam a necessidade de garantia judicial da permanência do financiamento
da União (docs. 99920865, 1060798881e 07110882).
 

Em relação ao referido acordo, os compromissos assumidos foram, em síntese
(doc. 54631134, fls. 05/06): a) o estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Assistência
Social, de Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER), faria a gestão do abrigo Domingos Zaluth,
que funciona como casa de triagem para os imigrantes venezuelanos; b) o município de Belém,
através da Funpapa, faria a gestão das casas de autogestão monitoradas, com capacidade para
receber 300 imigrantes da casa de triagem (abrigo Domingos Zaluth). O termo apresentou, ainda,
cláusula dispondo sobre a obrigatoriedade de financiamento da União, por meio de repasses de
recursos, para viabilizar a execução das medidas de abrigamento previstas no ajuste (doc.
54631134, fl. 07), além de conter informação sobre a duração de 06 meses para o plano de
trabalho (doc. 54631134, fl. 04).
 

Embora apenas o primeiro plano de trabalho tenha sido juntado, o quadro fático
acima permite concluir que a União, de fato, vem repassando valores ao estado do Pará e ao
município de Belém de acordo com planos de trabalho confeccionados por essas entidades para
o abrigamento de imigrantes venezuelanos em Belém/PA. O repasse de R$ 720.000,00 para a
demanda de 300 imigrantes, realizado em setembro de 2018 (correspondente ao primeiro plano
de trabalho), e o repasse de R$ 1.200.000,00 para a demanda de 500 imigrantes, realizado em
09 de maio de 2019 (correspondente ao segundo plano de trabalho), corresponderam a R$
2.400,00 por imigrante dentro de cada período de 06 meses. Desse modo, a quantia mensal de
R$ 20.000,00 foi disponibilizada, no mínimo, a cada grupo de 50 imigrantes em relação a dois
planos de trabalho (período de 06 meses cada).
 

O ofício 2015/2019, emitido pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social
(do atual Ministério da Cidadania) e juntado na contestação, é ato administrativo dotado de
presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, e gera segurança jurídica (da qual derivam
os princípios da confiança e da boa-fé), que é pressuposto para o desenvolvimento de qualquer
atividade e, no caso em liça, a Administração se comprometeu em manter os repasses ao
município de Belém e ao estado do Pará para o abrigamento de imigrantes venezuelanos em
Belém/PA.
 

Segundo a contestação, “não podem os juízes decidirem onde aplicar o dinheiro
público”, pois o poder discricionário é um espaço para livre decisão da Administração. Todavia,
esse argumento é divorciado da matéria em debate, pois o caso em tela não é de invasão no
mérito administrativo -- isto é, determinar se deve haver ou não o repasse e onde aplicá-lo --,
porque a própria União já fez sua escolha de repassar R$ 20.000,00 mensais para cada grupo de
50 imigrantes. O julgamento é, portanto, apenas para obrigar a União a cumprir sua promessa.
 

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 caso de dano irreparável, é que o juiz conferirá efeito suspensivo ao
recurso (art. 14 da Lei 7.347/1985). Neste sentido:
 

As normas processuais que regulam a ação civil pública estão na Lei n.
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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 devolutivo; 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

Martins, 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 devolutivo. 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 aptidão 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.

R E C E B I M E N T O  D E  A P E L A Ç Ã O .  E F E I T O  S U S P E N S I V O .

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

recebido, em regra, somente no seu efeito devolutivo, podendo,

excepcionalmente, ser-lhe conferido efeito suspensivo, nos termos 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 devolutivo 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

efeito - devolutivo e suspensivo. 4. O agravante não foi capaz de demonstrar
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que a exigência de cumprimento imediato da sentença poderia resultar em

lesão de grave ou de difícil reparação e, muito menos, desequilíbrio

econômico-financeiro, o que não se pode deduzir baseado apenas nas

alegações apresentadas. 5. A decisão judicial, relativamente 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 instrumento

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 obrigatoriamente no efeito suspensivo. 2. Não demonstrada a

possibilidade de dano irreparável, mantém-se a decisão que recebeu a

aplicação apenas no efeito devolutivo. (AG 0019016-43.1998.4.01.0000,

Desembargador Federal Aloisio Palmeira Lima, Primeira Turma, DJ

10/02/2003)
 
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

legítima 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 devolutivo. 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

prestigiada a decisão que recebeu apenas no efeito devolutivo, 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
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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 mérito, que se dará no

âmbito da apelação eventualmente interposta. 3. Dado que o cumprimento

imediato da sentença poderá causar tumulto administrativo 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 fática - que perdura há quase dez anos - até a

decisão judicial definitiva. 4. Agravo provido para imprimir efeito suspensivo ao

recurso. (AG 0018091-42.2001.4.01.0000, 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 proferida em ação civil pública tem, em regra, efeito devolutivo. 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 à União, porque nenhuma
obrigação nova está lhe sendo imposta, pois o valor dos repasses foi por ela mesma escolhido e
vem sendo efetivado regularmente.
 

Diante desse quadro, a União confessou (art. 389 do CPC) a juridicidade das
alegações de fato da petição inicial, razão pela qual não me resta outra vereda a trilhar, senão
acolher o pedido deduzido em juízo para obrigar a União à continuidade dos repasses.
 

Por todas essas razões, julgo procedente o pedido para condenar a União a
efetuar o repasse de R$ 20.000,00 mensais a cada grupo de 50 imigrantes venezuelanos
abrigados por ação dos autores em Belém/PA.
 

O cumprimento dessa obrigação pode continuar a ser feito mediante planejamento
global, tal como os primeiros repasses (R$ 720.000,00 para 300 imigrantes e R$ 1.200.000,00
para o atendimento de 500 imigrantes etc.).
 

Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei 7.347/1985).
 

Oportunamente, arquivem-se.
 

I.
 

Belém/PA, data de validação do sistema.
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Henrique Jorge Dantas da Cruz 
Juiz Federal Substituto
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