
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM TAUBATÉ/SP

EXCELENTÍSSIMO(A)  JUIZ(A)  FEDERAL  DE  UMA  DAS

VARAS DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE TAUBATÉ/SP

Inquérito civil 

Autos nº 1.34.029.000025/2012-01

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pelo

Procurador da República que esta subscreve, em exercício

na Procuradoria da República no Município de Taubaté-SP,

com fundamento nos artigos 127 e 129, inciso III, ambos da

Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  e  nos

artigos  1º,   inciso  IV,  e  art.  5º,  inciso  I,  ambos  da  Lei

7.347/85, bem como nos artigos 5º, inciso III, d, e inciso IV,

e artigo 6º, inciso VII, a, b e d, todos da Lei Complementar

nº 75/93, vem à presença de Vossa Excelência promover a

presente

Av. Independência, n.° 40 – Vila Jaboticabeira – Taubaté/SP – CEP 12.031-000
                       (012) 3608-3950                                                                             fls. 1/39
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA

para  superar  deficiência  na  estrutura  das

Unidades de Conservação federais na região do Vale do

Paraíba,  Estado  de  São  Paulo,  consistente  em

desequilíbrio na repartição de recursos humanos, visando,

doravante, a redistribuição dos servidores lotados entre as

referidas unidades de conservação, proposta em face do: 

Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação

da  Biodiversidade  -  ICMBio,  entidade

autárquica  de  regime  especial,  criada  por

força  da  Lei  n.°  11.516/2007,  cuja  citação

deverá  ser  ultimada  na  pessoa  de  seu

Coordenador  Regional,  com  sede  na

Coordenadoria Regional  do ICMBio no Rio

de Janeiro – CR8, Estrada Velha da Tijuca,

n.°  77,  Usina,  2º  andar,  CEP:  20.531-080,

Rio de Janeiro/RJ; e 

União, pessoa  jurídica  de  direito  público

interno,  representada  pela  Procuradoria

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 2/39
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Seccional Federal, sediada a Av. Inglaterra,

nº 300, Jardim das Nações, Taubaté/SP;

I – DOS FATOS

1.  Foi  instaurado  nesta  Procuradoria  da

República do Município de Taubaté/SP o Inquérito Civil n.°

1.34.029.000025/2012-01  (portaria  ICP  n.º  15,  de  2  de

outubro  de  2012),  para  apurar  os  fatos  relacionados  à

distribuição  de  recursos  humanos  e  materiais  entre  as

diversas Unidades de Conservação federais localizadas no

Vale  do  Paraíba,  sendo  elas  a  Floresta  Nacional  de

Lorena/SP  (FLONA),  a  Área  de  Proteção  Ambiental  da

Serra  da  Mantiqueira  (APASM),  a  Área  de  Proteção

Ambiental Mananciais do Rio Paraíba do Sul (APAMRPS) e

o Parque Nacional da Serra da Bocaina (PNSB).

 

2.  Conforme  informações  prestadas  pelas

Unidades  de  Conservação  a  fls.  10/36,  40/45,  55/59  e

139/145, foi possível traçar o perfil de cada unidade, sob o

enfoque da área total abrangida por elas, o valor ecológico

do  bioma  conservado  e  o  número  de  funcionários  que

laboram  nestas  localidades.  Desta  forma,  delimitou-se  o

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 3/39
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seguinte panorama relativo às Unidades de Conservação

em comento:

Unidade de
Conservação

Área Total
(ha)

Relevância
Valor ecológico

Nº de
servidores1

Floresta
Nacional  de
Lorena  (FLONA
Lorena)

249,31 ha

A  unidade  de
conservação
abriga  um  horto
florestal  e  um
viveiro de mudas,
as  quais  foram
utilizadas  na
implantação  de
diversos bosques
e  arboretos  com
árvores nativas e
exóticas. 

11
servidores

Área  de
Proteção
Ambiental  da
Serra  da
Mantiqueira
(APASM)

437.627 ha

A  unidade  é
abrangida  pelo
bioma  Mata
Atlântica,  sendo
encontradas  as
seguintes
fitofisionomias:
floresta ombrófila
densa,  floresta
ombrófila  mista,
floresta
estacional
semidecídua.

5
servidores

Área  de
Proteção
Ambiental
Mananciais  do
Rio  Paraíba  do
Sul (APAMRPS)

290.000 ha

A  unidade  está
inserida  no
Bioma  Mata
Atlântica  com
enclaves  de
cerrado
existentes
especialmente na

5
servidores

1Dados atualizados entre março e abril de 2015 conforme as informações acostadas a fls. 247, 
253/264, 267/272 e 275/281).
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região  de  São
José  dos
Campos. 

Parque Nacional
da  Serra  da
Bocaina (PNSB)

104.000 ha

A  unidade  está
inserida  dentro
do  Bioma  Mata
Atlântica,  tendo
por  diferencial  o
gradiente
altitudinal que vai
de  áreas
marinhas  em
Paraty/RJ, até os
mais  de  2.000m
do  Pico  do  Tira
Chapéu,  no
Estado  de  São
Paulo.  

17
servidores

2. Ante a disparidade constatada, na qual  a

Unidade  de  Conservação  com  menor  área  total  em

hectares  é  a  que  detém  o  segundo  maior  número  de

servidores,  enquanto  na  APASM,  unidade  de  maior  área

total em hectares, laboram apenas 5 (cinco) funcionários, o

ICMBio foi  questionado se  reconhecia  as  desproporções

evidenciadas e, caso contrário, quais os motivos de ordem

técnica  que  denotariam  a  regularidade  da  alocação  de

servidores conforme constatada (fls. 154/155).

3. Em sua resposta a autarquia limitou-se a

informar que o quadro de servidores é deficitário, de modo
autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 5/39
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que  estaria  sendo  pleiteado  apoio  político  junto  ao

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão a fim de

possibilitar  a  edição de lei  que autorizasse a  criação de

novos cargos vagos (fls. 172/173). 

4. Ora,  o argumento lastreado no déficit de

servidores  reforça  a  necessidade  de  uma  distribuição

racional no quadro dos recursos humanos, uma vez que,

ante a falta de pessoal, este deve ser alocado da forma a

potencializar  a  prestação  do  serviço  público  tornando-o

mais eficiente. Tal premissa traduz-se na necessidade de

realocar  servidores  de  localidades  menores,  com inferior

relevância ecológica e demanda administrativa para outras

em que haja necessidades superiores.

5. Ademais,  o teor da resposta apresentada

evidencia que a própria entidade autárquica concorda que a

distribuição atual de servidores é insatisfatória. Inobstante,

mesmo  com  a  concessão  de  novo  prazo  para  fosse

apresentado  plano  de  mapeamento  dos  processos  de

trabalho, competências e lotação ideal dos servidores (fls.

178)  a  autarquia  falhou em oferecer  resposta satisfatória

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 6/39
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aos questionamentos desta Procuradoria (vide fls. 183, 192

e 203/203v).

6.  Por  este  motivo,  o  Ministério  Público

Federal, no exercício da atribuição legal que lhe confere o

artigo  6°,  inciso  XX  da  Lei  Complementar  n.°  75/19932,

expediu  recomendação  ao  ICMBio  a  fim  de  que  este

adotasse  as  medidas  necessárias  à   redistribuição  dos

cargos de provimento efetivo da carreira de especialistas

em  meio  ambiente  entre  as  Unidades  de  Conservação

anteriormente mencionadas, de modo a ajustar o quadro de

pessoal e a força de trabalho (fls. 210/217).

7.  Em  resposta  (fls.  228/229),  a  autarquia

federal  limitou-se  a  informar  que,  apesar  da  criação  de

novos  cargos  de  Analista  e  Técnico  Administrativo  na

carreira  de  Especialista  de  Meio  Ambiente  pela  Lei  n.°

12.856/2013, não havia sido ainda definido o quantitativo

de vagas para o quadro do Instituto. Informou-se ainda que

concurso realizado anteriormente  pelo  Instituto (edital  n.°

01  –  ICMBio,  de  10  de  janeiro  de  2014)  não  garantiu

2Art. 6º Compete ao Ministério Público da União: XX - expedir recomendações, visando à melhoria dos
serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja
defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis.

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 7/39



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM TAUBATÉ/SP

nenhum profissional para as Unidades de Conservação do

Vale do Paraíba.

8. Ou seja, desde a instauração do Inquérito

Civil  em  2012,  o  Instituto  sequer  instaurou  processo

administrativo  no qual fossem analisadas alternativas para

o impasse ou expôs, com razões de ordem técnica, e os

motivos pelos quais a redistribuição dos funcionários seria

desnecessária.

A)  Da  relevância  ecológica  de  cada  Unidade  de

Conservação

9.  A definição  de unidade  de  conservação

consta do artigo 2°, inciso I da Lei n.° 9.985/00, que instituiu

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),

segundo o qual este é o “espaço territorial e seus recursos

ambientais,  incluindo  as  águas  jurisdicionais,  com

características  naturais  relevantes,  legalmente  instituído

pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se

aplicam garantias adequadas de proteção”.

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 8/39
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10. Referida legislação ainda diferenciou as

Unidades  de  Conservação  em  dois  gêneros:  as  UC  de

Proteção Integral e as de Uso Sustentável (artigo 7°, inciso

I e II  da Lei  n.°  9.985/00).  As primeiras têm por objetivo

básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso

indireto  dos  seus  recursos  naturais,  com  exceção  dos

casos previstos na Lei n.° 9.985/00 (artigo 7°, §1° da Lei n.°

9.985/00),  enquanto  as  segundas  objetivam basicamente

compatibilizar  a  conservação  da  natureza  com  o  uso

sustentável de parcela dos seus recursos naturais (artigo

7°, §2° da Lei n.° 9.985/00).

11. Consoante o artigo 8°, inciso III  da Lei

n.° 9.985/00 e o artigo 40, §1° da Lei n.° 9.605/98, dentre

as  espécies  de  Unidades  de  Conservação  de  Proteção

Integral estão englobados os Parques Nacionais, os quais

“tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,

possibilitando  a  realização  de  pesquisas  científicas  e  o

desenvolvimento  de  atividades  de  educação  e

interpretação ambiental,  de recreação em contato com a

natureza  e  de  turismo  ecológico”  (artigo  11  da  Lei  n.°

9.985/00).
autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 9/39
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11.  Nesta  esteira,  o  Parque  Nacional  da

Serra da Bocaina possui cerca de 104.000,00 ha (cento e

quatro  mil  hectares)   totalmente  inseridos  no  bioma  de

Mata Atlântica,  abarcando diversos tipos de vegetação e

bacias hidrográficas que contribuem para a oferta de água

ao Vale do Paraíba (fls. 139/145). Segundo informações de

fls.  141/142,  “a  região  integra  ainda  o  Corredor  da

Biodiversidade  da  Serra  do  mar,  um  'hotspot',  uma  das

áreas  mais  ricas  em  biodiversidade  de  toda  a  Mata

Atlântica”, com 19 (dezenove) espécies de fauna e 6 (seis)

de flora ameaçadas de extinção.

12.  Por  sua  vez,  conforme   o  artigo  14°,

incisos I e III da Lei n.° 9.985/00 e o artigo 40-A, §1° da Lei

n.°  9.605/98,  dentre  as  espécies  de  Unidades  de

Conservação  de  Uso  Sustentável  estão  englobadas  as

Áreas de Proteção Ambiental e as Florestas Nacionais.

13. As APA's são áreas em geral extensas,

com  um  certo  grau  de  ocupação  humana,  dotadas  de

atributos  abióticos,  bióticos,  estéticos  ou  culturais

especialmente  importantes para a qualidade de vida e o
autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 10/39
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bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos

básicos  proteger  a  diversidade  biológica,  disciplinar  o

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do

uso dos recursos naturais (artigo 15 da Lei n.° 9.985/00).

14. Nesta toada, a APA Mananciais do Rio

Paraíba  do  Sul  possui  aproximadamente  290.000

(duzentos  e  noventa  mil  hectares),  estando  inserida  no

bioma de Mata Atlântica. A unidade, além de ser o habitat

de espécies de fauna ameaçados de extinção, ainda é rica

em  recursos  hídricos:  seus  rios  abastecem  a  bacia

hidrográfica  que  fornece  água  para  a  indústria,

agropecuária, geração de energia elétrica e abastecimento

da população residente nos Estados de São Paulo, Rio de

Janeiro e Minas Gerais (fls. 55/59).

15.  Doutra  banda,  a  APA  da  Serra  da

Mantiqueira engloba cerca de 437.627,29 ha (quatrocentos

e trinta e sete mil, seiscentos e vinte sete hectares e vinte e

nove  ares),  totalmente  abrangidos  pelo  bioma  de  Mata

Atlântica e com espécies de fauna e flora ameaçados de

extinção (fls. 40/45).

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 11/39
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16. Por sua vez, as Florestas Nacionais são

áreas  com  cobertura  florestal  de  espécies

predominantemente nativas e têm como objetivo básico o

uso  múltiplo  sustentável  dos  recursos  florestais  e  a

pesquisa  científica,  com  ênfase  em  métodos  para

exploração sustentável de florestas nativas (artigo 17 da Lei

n.° 9.985/00).

17.  Neste  ínterim,  a  Floresta  Nacional  de

Lorena  possui  249,31  (duzentos  e  quarenta  e  nova

hectares e 31 ares), inseridos no bioma de Mata Atlântica e

com notícias da existência de espécimes da fauna e flora

em estágios diversos de ameaça de extinção (fls. 10/36).

18. Através da representação gráfica que se

segue  é  possível  obter  uma  melhor  visualização

comparativa  das  quatro  Unidades  de  Conservação  que

constituem o objeto da presente demanda, sob a ótica do

tamanho em hectares de cada mosaico conservatório:

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 12/39
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B)  Do  volume  de  trabalho  de  cada  Unidade  de

Conservação

19. Com o fito de instruir satisfatoriamente o

feito presente, foram requisitadas informações acerca das

demandas administrativas das Unidades de Conservação,

sob  a  ótica  da  atuação  em  licenciamentos  ambientais,

lavratura de autos de infração e elaboração de laudos ou

pareceres  a  outros  órgãos  da  administração  pública  (fls.

242).  Com  base  nas  respostas  de  fls.  247,  253/264,

267/272 e 275/281 foi possível traçar o panorama que se

segue.

20.  Inicialmente,  em  relação  aos

licenciamentos ambientais,  as Unidades foram uníssonas
autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 13/39
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ao afirmar que a expedição de  licenciamentos ambientais

passou às Coordenações Regionais e à Sede Nacional do

ICMBio  por  força  da  recente  Instrução  Normativa  n.°

07/2014, não mais recaindo esta atribuição sobre Unidades

de Conservação. Por este motivo, os dados relativos a esta

atividade  administrativa  serão  deliberadamente  excluídos

da presente inicial,  uma vez que o ato de licenciamentos

ambientais  não  constitui  mais  demanda  de

responsabilidade das Unidades de Conservação.

21.  Em  relação  a  lavratura  de  autos  de

infração, têm-se o seguinte panorama:

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 14/39
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22.  Transpondo-se os dados para a  forma

de percentual, descortina-se o quanto cada UC contribuiu

para o volume total de trabalho no período compreendido:

23.  Percebe-se  que  durante  os  três  anos

sob análise, o Parque Nacional da Serra da Bocaina foi o

responsável  pelo  maior  número  de  autos  de  infração

lavrados,  seguido da APA da Serra  da Mantiqueira  e  da

APA Mananciais  do Rio  Paraíba  do  Sul,  nesta  ordem (a

FLONA de Lorena não lavrou qualquer auto de infração no

período). Sendo assim, a título meramente argumentativo e

com base no número de funcionários de cada UC referente

ao ano de 2014 (vide fls. 212/213), no que toca a lavratura

de  autos  de  infração  chega-se  ao  seguinte  volume  de

trabalho acometido para cada agente público naquele ano:

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 15/39
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24.  Em  relação  a  lavratura  de  laudos  e

pareceres os dados contabilizam-se conforme se segue:

25.  Transpondo-se os dados para a  forma

de  percentual,  é  possível  visualizar  o  quanto  cada  UC

contribuiu  para  o  volume  total  de  trabalho  no  período

compreendido:
autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 16/39
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26.  Percebe-se que nos dois primeiro anos

em análise, a APASM foi responsável pelo maior volume de

trabalho,  seguida  de  perto  pelo  PNSB e  sendo por  este

ligeiramente ultrapassada no ano de 2014 (a APAMRPS e a

FLONA de  Lorena  vieram respectivamente  na  terceira  e

quarta  posição  durante  todo  o  período  compreendido).

Sendo  assim,  a  título  meramente  argumentativo  e  com

base no número de funcionários de cada UC referente ao

ano de 2014 (vide fls. 212/213), no que toca a feitura de

laudos  e  pareceres  chega-se  ao  seguinte  volume  de

trabalho acometido para cada agente público naquele ano:

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 17/39
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27.  Com  base  nos  dados  colacionados

acima  conclui-se  que  apesar  da  Área  de  Proteção

Ambiental da Serra da Mantiqueira deter uma das maiores

demandas administrativas (equiparando-se apenas àquela

da Serra da Bocaina), bem como abranger a maior área

total  em  hectares,  ela  possui  o  menor  número  de

funcionários,  juntamente  com  a  APA Mananciais  do  Rio

Paraíba do Sul (com cinco funcionários cada). 

28.  Ademais,  em  relação  a  esta  APA

Mananciais do Rio Paraíba do Sul, verifica-se que, apesar

dela possuir o menor número de funcionários (juntamente

com a APASM),  é a que abrange a segunda maior  área

total  em  hectares  e  detêm  a  terceira  maior  demanda

administrativa.
autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 18/39
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29.  Sem  prejuízo,  enquanto  a  FLONA de

Lorena é  a menor  Unidade de Conservação em número

total de hectares, com a menor demanda administrativa, ela

é  a  que  possui  o  segundo  maior  número  de  servidores

(com onze funcionários). 

30.  Vale  ressaltar  que  o  desequilíbrio  na

distribuição  dos  servidores  públicos  foi  narrado  pelas

próprias Unidades de Conservação no decorrer do Inquérito

Civil n.° 1.34.029.000025/2012-01. Senão vejamos:

“É  importante  salientar  que  o  quadro  funcional  é  ínfimo
diante da área da UC e dos desafios de gestão territorial
voltada para o uso sustentável dos recursos naturais, o que
sobrecarrega o corpo técnico e causa atrasos em relação ao
cumprimento  do  dever  institucional”  -  APA  Serra  da
Mantiqueira (fls. 44).

“Apesar dos avanços obtidos pelo ICMBio na implementação
das unidades de conservação, enfrentamos dificuldades em
função  do  reduzido  quadro  de  servidores  [...]”  -  APA
Mananciais do Rio Paraíba do Sul (fls. 61).

“Embora significativo em comparação a outras UCs do país,
o  atual  número  de  servidores  é  bastante  deficitário  em
relação  às  demandas  da  UC,  o  que  reflete,  não  só  a
carência estrutural da agenda voltada ao meio ambiente, em
nível federal, mas também algumas distorções no quadro de
lotações do ICMBio” - Parque Nacional da Serra da Bocaina
(fls. 143).

“Posto isso, tendo em vista a um satisfatório cumprimento da
missão  institucional  na  região  e  o  atendimento  às
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expectativas  da  sociedade  não  considero,  em  números
absolutos,  excessivo  o  atual  quantitativo  de  servidores.
Contudo, cotejando entre nossas expectativas de demandas
de  trabalho  e  os  perfis  funcionais  presentes  parece-me
possível, do ponto de vista operacional da Unidade, suportar
algum  ajuste  em  nossa  quadro  de  pessoal,  conquanto
criterioso” - FLONA de Lorena (fls. 262).

31. Desta forma, é evidente o desequilíbrio

acerca  da  distribuição  dos  recursos  humanos  entre  as

diversas Unidades de Conservação em comento, seja sob

a ótica da abrangência territorial ou do volume de trabalho,

gerando inúmeros prejuízos em decorrência da deficiência

e do perigo iminente de ineficiência na prestação do serviço

público  de  proteção ao meio  ambiente,  o  que justifica  a

redistribuição dos servidores,  conforme será exposto nas

linhas que se seguem.

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

A) Da legitimidade ativa do Ministério Público Federal

32.  O  Ministério  Público  é  instituição

permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,

incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime
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democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

indisponíveis (art. 127, caput, Constituição Federal). Dentre

as funções institucionais do Ministério Público encontra-se

promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública,  para  a

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente

e  de  outros  interesses  difusos  e  coletivos  (art.  129,  III,

Constituição Federal). 

33.  De  modo  concreto,  constitui  função

institucional  do  Ministério  Público  da  União,  em  que  se

insere  o  Ministério  Público  Federal  (art.  128,  I,  a,

Constituição  Federal),  a  defesa  do  patrimônio  público  e

social  e  do  meio  ambiente  (art.  5º,  III,  b  e d,  da  Lei

Complementar 75, de 20 de maio de 1993), competindo-lhe

promover  o  inquérito  civil  e  a  ação  civil  pública  para  a

proteção  do  patrimônio  público  e  social,  e  de outros

interesses individuais indisponíveis,  homogêneos,  sociais,

difusos e coletivos (art. 6º, VII, b e d, da  Lei Complementar

75, de 20 de maio de 1993).

34.  Logo,  resta  evidenciada  a  legitimidade

ativa  do  Parquet  para  promover  a  presente  ação  civil

pública, haja vista que o caso compreende diretamente o
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bom funcionamento de serviço público federal, qual seja, a

execução  de  políticas  de  gestão  de  Unidades  de

Conservação  federais,  bem  como  a  tutela  do  meio

ambiente  ecologicamente  equilibrado,  direito  fundamental

insculpido no artigo 225,  caput, da Constituição Federal e

cuja  tutela  é  de  competência  comum de todos os  entes

federados  (artigo  23,  incisos  VI  e  VII  da  Constituição

Federal).

B) Da legitimidade passiva do Instituto Chico Mendes
de Biodiversidade e da União

35. A legitimidade do ICMBio para figurar no

polo passivo da presente ação decorre de sua atribuição

para executar ações da política nacional de Unidades de

Conservação da natureza, as quais foram instituídas pela

Lei n.° 9.985/2000 em regulamentação ao artigo 225, §1°,

da Constituição Federal.

36. Nesta toada, de acordo com o artigo 1°,

inciso I da Lei n.° 11.516/2007 (dispõe sobre a criação do

ICMBio e dá outras providências),  tal  autarquia federal  é

responsável  pela  execução  das  atribuições  federais
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relativas  à  proposição,  implantação,  gestão,  proteção,

fiscalização e monitoramento das unidades de conservação

instituídas pela União, dentre as quais as expostas alhures

e que são objeto do feito atual.

37.  Sendo  assim,  é  notória  a  legitimidade

passiva  do  ICMBio,  entidade  responsável  por  efetivar

medidas necessárias para regularizar o aporte de pessoal

entre as diversas Unidades de Conservação em epígrafe.

38.  Quanto  à  União,  a  legitimidade  é

indisputável  porquanto  sua  participação  no  processo  de

redistribuição decorre do comando do artigo 37 da lei  nº

8.112/90. segundo o qual:

Art.  37.  Redistribuição  é  o  deslocamento  de  cargo  de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo
Poder,  com prévia apreciação do órgão central da Sipec,
observados os seguintes requisitos: (grifei) 

39.  Referido  dispositivo  trata  da

competência do  Sistema de Pessoal Civil da Administração

Pública Federal (SIPEC), que integra o Ministério do Estado

do Planejamento, Orçamento e Gestão, para validar o ato
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composto  da  redistribuição  junto  ao  órgão/entidade  da

administração pública  federal  interessada em proceder  a

redistribuição de cargos. 

40. Porém, por força da portaria nº 57/2000

do  Ministério  do  Estado  do  Planejamento,  Orçamento  e

Gestão,  que  disciplina  os  procedimentos  relativos  à

redistribuição no âmbito da Administração Público Federal

direta  e  indireta,  quando  a  redistribuição  ocorrer  entre

órgãos ou entidades vinculadas a um mesmo ministério,  o

ato deverá contar, por delegação,  com a participação do

respetivo Ministério do Estado (artigo 3º, parágrafo único).

41.  Na  hipótese,  pretende-se  a

redistribuição  de  cargos  que  compõem  os  quadros

Instituto  Chico  Mendes  de  Conservação  da

Biodiversidade  –  ICMBio,  entidade  da  administração

pública  indireta  sob  a  tutela  do  Ministério  do  Meio

Ambiente, o qual é detentor da competência delegada para

validação do ato de redistribuição. 

42.  Daí  a  legitimidade  passiva  da  União,

pois sendo o Ministério do Meio Ambiente órgão destituído
autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 24/39



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM TAUBATÉ/SP

de personalidade jurídica, cabe à entidade política ao qual

está  vinculado,  no caso a  União,  sua representação em

juízo. 

C) Da competência da Justiça Federal

43. Trata-se de ação intentada em face de

entidade autárquica adstrita à órbita federal, vez que, criada

por força da Lei n.° 11.516/2007, foi vinculada ao Ministério

do Meio Ambiente.

44.  Logo,  é  patente  a  competência  da

Justiça Federal para apreciar e julgar o feito, por força do

art. 109, I, da Constituição da República, in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
I  -  as  causas  em  que  a  União,  entidade  autárquica  ou
empresa pública federal forem interessadas na condição de
autoras,  rés,  assistentes  ou  oponentes,  exceto  as  de
falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça
Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

D) Da viabilidade da redistribuição de cargos

45.  Consoante  o  exposto  nas  linhas

anteriores, foi  cabalmente comprovado o desequilíbrio na
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distribuição de servidores públicos  entre  as Unidades de

Conservação  federais  localizadas  na  região  do  Vale  do

Paraíba  em São Paulo.  Tal  desequilíbrio  compromete  os

objetivos de conservação e preservação do meio ambiente

determinados  na  Constituição  Federal  e  na  legislação

infraconstitucional,  sabidamente as Leis  n.°  9.985/2000 e

11.516/2007, colocando em risco a gestão das Unidades de

Conservação da natureza.

46.  Sob  esta  ótica,  se  mostra  imperiosa  a

redistribuição dos servidores entre as referidas Unidades, a

fim  de  satisfazer  as  necessidades  locais  conforme  o

tamanho, o valor ecológico e a demanda administrativa. 

47.  O instituto  jurídico  da  redistribuição foi

inserido no regime jurídico dos servidores públicos civis da

União, inclusive autarquias federais, por meio do artigo 37

da Lei n.° 8.112/90, segundo o qual: 

Art.  37  -  Redistribuição  é  o  deslocamento  de  cargo  de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo
Poder,  com prévia apreciação do órgão central  do SIPEC,
observados os seguintes preceitos:
I - interesse da administração;
II - equivalência de vencimentos;
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III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 
IV  -  vinculação  entre  os  graus  de  responsabilidade  e
complexidade das atividades; 
V  -  mesmo  nível  de  escolaridade,  especialidade  ou
habilitação profissional; 
VI  -  compatibilidade  entre  as  atribuições  do  cargo  e  as
finalidades institucionais do órgão ou entidade. 

48. Em uma análise acurada do dispositivo

em  comento,  percebe-se  que  os  requisitos  necessários

para  que  se  proceda  a  necessária  redistribuição  estão

todos abarcados no seio  da  presente  ação,  pela  própria

essência  dos  cargos  a  serem  redistribuídos  e  das

similaridades inerentes às atividades desempenhadas.

49.  Vale  mencionar  que  tal  identidade  de

funções não se vislumbra  somente no âmbito  restrito  do

ICMBio, mas também nas demais entidades e órgãos do

Poder  Executivo  cujas  atribuições  estão  diretamente

relacionadas à proteção ambiental - a saber, o ICMBio, o

IBAMA e o Ministério do Meio Ambiente.

50.  Neste  sentido,  a  Lei  n.°  10.410/2002

criou  a  carreira  de  especialistas  em  meio  ambiente,

abrangendo cargos de pessoal do Ministério do Ambiente,

do IBAMA e do ICMBio. Sem prejuízo, a Lei nº 11.357/2006,
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ao dispor  sobre a criação do Plano Geral  de Cargos do

Poder  Executivo,  autorizou  em  seu  artigo  15,  parágrafo

único,  a  redistribuição  de  cargos  de  provimento  efetivo

entre o Ministério do Meio Ambiente, o IBAMA e o ICMBio.

51. Em adição, o Decreto nº 6.944/2009, ao

estabelecer medidas organizacionais para o aprimoramento

da  administração  pública  federal  direta,  autárquica  e

fundacional, dispõe em seu artigo 1º, §2º, inciso V, que o

fortalecimento da capacidade institucional  será alcançado

por  intermédio  do  remanejamento  ou  redistribuição  de

cargos e funções públicas.

52. Ou seja, o próprio ordenamento jurídico

vigente prevê o instituto da redistribuição como um meio de

racionalização  e  potencialização  da  eficiência  do  serviço

público,  mormente  no  que  toca  aos  órgãos  e  entidades

relacionadas  à  tutela  ambiental.  Sem  prejuízo,  conforme

dito  anteriormente,  o  ICMBio em  qualquer  momento

manifestou-se acerca da possibilidade de redistribuição dos

servidores.
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53.  Cumpre  anotar  que  a  redistribuição

buscada  través  da  presente  ação  atente  a  todos  os

requisitos listados no artigo 37 da Lei nº 8.112/90, ou seja: 

a) atende ao interesse da administração na persecução da
finalidade  pública  almejada,  isto  é,  da  boa  gestão  dos
recursos  ambientais  das  unidades  de  conservação
ambientais aqui referidas (FLONA, APASM, APAMRPS e
PNSB);

b) não viola a equivalência de vencimentos e a essência
das atribuições do cargo, pois haverá, por exemplo, mero
deslocamento de cargo de um técnico ambiental de uma
unidade  de  conservação  para  outra,  sem  alteração  de
vencimentos ou atribuições; 

c) não haverá alteração sobre o graus de responsabilidade
e complexidade das atividades relacionadas ao cargo, ou
no nível de escolaridade/especialidade, bem como haverá
total compatibilidade entre as atribuições, mesmo porque
referidos  cargos  integram  e  continuarão  a  integrar  os
quadros da autarquia ambiental ICMBio, havendo apenas
um remanejamento deles para adequação do serviço. 

Portanto,  resta indiscutível  a viabilidade e a possibilidade jurídica
da redistribuição dos agentes públicos entre as diversas Unidades
de Conservação FLONA, APASM, APAMRPS e PNSB , com o fito de
atender  o  interesse  público  de  regular  funcionamento,  gestão  e
proteção dos respectivos biomas protegidos pelo  referido serviço
público federal.

E) Da redistribuição como ato administrativo vinculado
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54. Conforme já mencionado, mesmo após a

expedição da recomendação nº  14/2014 (fls.  219/226),  o

ICMBio manteve-se  inerte,  preferindo  apontar  soluções

evasivas ao invés de instaurar processo administrativo que

buscasse medidas  concretas  para superar  deficiência  na

estrutura das Unidades de Conservação federais na região

do Vale do Paraíba, a exemplo do instituto da redistribuição

sugerida na recomendação ministerial. 

55.  Não  se  desconhece  que o  instituto  da

redistribuição é, em regra, um ato discricionário adstrito à

conveniência  da  Administração  Pública,  principalmente

quando  decorre  de  pedido  formulado  diretamente  por

servidores públicos. 

56. Porém, a Lei  nº  8.112/1990 estabelece

uma ressalva à discricionariedade do ato de redistribuição

ao determinar, em seu artigo 37, §1º, que:

§1º A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de
lotação  e  da  força   de  trabalho  às  necessidades  dos
serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção
ou criação de órgão ou entidade.
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57. Assim, diante de situação que demande

o  ajustamento  de  lotação  e  força  de  trabalho  às

necessidades do serviço, sob administrador público recai o

poder-dever  de  agir  de  ofício  e  de  utilizar-se  das

ferramentas  legais  colocadas  a  sua  disposição  para

promover a adequação necessária ao bom funcionamento

do  serviço  público,  sem  que  haja,  na  hipótese,  análise

sobre a conveniência/oportunidade da medida.

58.  Sob  este  prisma,  o  Decreto  nº

6.944/2009,  que  estabelece  as  medidas  organizacionais

para  o  aprimoramento  da  administração  pública  federal,

direta e indireta, relaciona, em seu artigo 1º, §2º, inciso V, a

redistribuição  de  cargos  públicos  como  medida  de

fortalecimento da capacidade institucional. 

59. Vale dizer, promover a redistribuição em

situação na qual é evidente a necessidade de ajustamento

de lotação e força de trabalho em órgãos ou entidades da

administração pública, tal  como a situação das Unidades

de Conservação aqui  retratada,  significa  um poder-dever

vinculado  da  administração  pública,  cuja  observância

implica  no  atendimento  dos  postulados  da  legalidade  e
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eficiência administrativa, primados dos quais não pode se

afastar o administrador público. 

F) Da quantificação da necessidade de redistribuição

60. A redistribuição aqui perseguida consiste,

doravante, em obrigação de fazer a ser imposta ao ICMBio,

a  qual  apenas  poderá  ser  precisamente  quantificada  no

decorrer  da  instrução  processual,   oportunidade  em que

serão  coligidos  elementos  aptos  a  singularizar  as

necessidades  de  cada  Unidade  de  Conservação,

informações  estas  que  só  podem  ser  prestadas  pela

própria autarquia.

61.  Vale  grifar  que  não  há  prejuízo  ao

conhecimento do mérito da presente ação o fato de não ser

especificado,  desde  logo,  o  número  de  servidores  que

deverão  ser  redistribuídos  entre  as  Unidades  de

Conservação,  uma  vez  que  ainda  é  desconhecida  a

extensão da omissão levada a cabo pela autarquia ré. Esta

conclusão decorre do que dispõe o artigo 286, incisos II e

III do CPC/73 (art. 324 do novo CPC), in verbis:
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Art. 286. O pedido deve ser certo ou determinado. É lícito,
porém, formular pedido genérico: 
II - quando não for possível determinar, de modo definitivo,
as conseqüências do ato ou do fato ilícito;
III  -  quando  a  determinação  do  valor  da  condenação
depender de ato que deva ser praticado pelo réu. 

62. Nesta esteira, mesmo que, pelos dados

colacionados  alhures,  já  seja  evidente  desde  logo  a

existência  de  discrepância  na  distribuição  dos  recursos

humanos  entre  as  Unidades  de  Conservação,  a

abrangência  da  deficiência  administrativa  apenas  poderá

ser  precisada  no  decorrer  da  suficiente  instrução

processual. 

63. Ainda assim, nos termos do artigo 286,

inciso II  do CPC/73,  não há óbice para a decretação de

procedência da ação, uma vez que a o pedido pleiteado é

indeterminado apenas no que toca a quantidade (número

de  servidores  e  para  qual  Unidade serão redistribuídos),

restando definido quanto ao gênero. 

64. Por  fim,  antecipe-se que não poderá a

autarquia federal  se valer  da fundamentação abstrata de

que  não  foi  suficientemente  provada  a  deficiência
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administrativa alegada na presente inicial, em que pesem

os dados amealhados até o momento.

65.  Isto porque  deverá recair  sobre a ré o

ônus processual de comprovar que, apesar da discrepância

constatada,  esta  desproporção  supostamente  não

influencia na prestação do serviço público (alegação esta

que a autarquia falhou em fornecer no decorrer do Inquérito

Civil n.° 1.34.029.000025/2012-01). 

66.  Conforme  a  regra  da  distribuição

dinâmica do ônus da prova3 (artigo 373, §1° do CPC/154),

em razão da maior facilidade da parte em produzir a prova

em questão – facilidade que decorre da  expertise  que a

autarquia  possui  no  trato  das  questões  ambientais  e  do

3“Já na distribuição dinâmica do ônus da prova, a prova dos fatos cabe a quem estiver mais próximo
dela e tiver maior facilidade para produzi-la. No caso, pouco importa a posição da parte (se autora ou
ré); também não interesse a espécie do fato (se constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo); o
mais importante é que o juiz valore, no caso concreto, qual das partes dispõe das melhores condições
de suportar o ônus da prova, e imponha o encargo de provar os fatos àquela que possa produzir a
prova com menos inconvenientes, despesas, delongas, etc., mesmo que os fatos objetos de prova
tenham  sido  alegados  pela  parte  contrária”.  ANDRADE,  Adriano;  MASSON,  Cleber;  ANDRADE,
Landolfo. Interesses difusos e coletivos esquematizados. 5ª ed. São Paulo: Método, 2015, p. 196.
4Art. 373.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
§1° - Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva  dificuldade de cumprir  o  encargo  nos  termos do caput  ou à  maior  facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que  o  faça  por  decisão  fundamentada,  caso  em  que  deverá  dar  à  parte  a  oportunidade de  se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

autos n.º 1.34.029.000025/2012-01 (ação civil pública do Ministério Público Federal) fls. 34/39



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM TAUBATÉ/SP

conhecimento  que  detém  acerca  de  suas  próprias

demandas -, sobre ela deverá recair o ônus probatório. 

67. A inversão,  in casu, decorre também de

expressa  previsão  legal,  consoante  o  artigo  21,  da  Lei

7.347/1985 combinado com o artigo 6º, inciso VIII do CDC,

conforme  se  depreende  no  seguinte  precedente,  o  qual,

apesar de referente a hipótese direta de dano ambiental, é

plenamente aplicável ao feito atual: 

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. CONTAMINAÇÃO
COM MERCÚRIO. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.  ÔNUS  DINÂMICO  DA  PROVA.  CAMPO  DE
APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º,  VIII,  E 117 DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ONUS PROBANDI NO
DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA.
1.  Em Ação  Civil  Pública  proposta  com o  fito  de  reparar
alegado dano ambiental  causado por  grave  contaminação
com  mercúrio,  o  Juízo  de  1º  grau,  em  acréscimo  à
imputação  objetiva  estatuída  no  art.  14,  §  1º,  da  Lei
6.938/81, determinou a inversão do ônus da prova quanto a
outros elementos da responsabilidade civil, decisão mantida
pelo Tribunal a quo.
2.  O  regime  geral,  ou  comum,  de  distribuição  da  carga
probatória  assenta-se  no  art.  333,  caput,  do  Código  de
Processo Civil.  Trata-se de modelo abstrato,  apriorístico e
estático,  mas  não  absoluto,  que,  por  isso  mesmo,  sofre
abrandamento pelo próprio legislador, sob o influxo do ônus
dinâmico da prova, com o duplo objetivo de corrigir eventuais
iniquidades práticas (a probatio diabólica, p. ex., a inviabilizar
legítimas pretensões, mormente dos sujeitos vulneráveis) e
instituir  um  ambiente  ético-processual  virtuoso,  em
cumprimento ao espírito e letra da Constituição de 1988 e
das máximas do Estado Social de Direito. 
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3.  No processo civil, a técnica do ônus dinâmico da prova
concretiza  e  aglutina  os  cânones  da  solidariedade,  da
facilitação do acesso à Justiça, da efetividade da prestação
jurisdicional  e  do  combate  às  desigualdades,  bem  como
expressa  um  renovado  due  process,  tudo  a  exigir  uma
genuína e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda.
4. O legislador, diretamente na lei (= ope legis), ou por meio
de poderes que atribui, específica ou genericamente, ao juiz
(=  ope  judicis),  modifica  a  incidência  do  onus  probandi,
transferindo-o  para  a  parte  em  melhores  condições  de
suportá-lo ou cumpri-lo eficaz e eficientemente,  tanto mais
em  relações  jurídicas  nas  quais  ora  claudiquem  direitos
indisponíveis ou intergeracionais, ora as vítimas transitem no
universo  movediço  em  que  convergem  incertezas
tecnológicas,  informações  cobertas  por  sigilo  industrial,
conhecimento  especializado,  redes  de  causalidade
complexa,  bem  como  danos  futuros,  de  manifestação
diferida, protraída ou prolongada. 
5.  No  Direito  Ambiental  brasileiro,  a  inversão  do  ônus  da
prova é de ordem substantiva e ope legis, direta ou indireta
(esta última se manifesta, p. ex., na derivação inevitável do
princípio  da  precaução),  como  também  de  cunho
estritamente  processual  e  ope  judicis  (assim  no  caso  de
hipossuficiência da vítima, verossimilhança da alegação ou
outras  hipóteses  inseridas  nos  poderes  genéricos  do  juiz,
emanação natural do seu ofício de condutor e administrador
do processo). 
6. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "Justifica-
se  a  inversão  do  ônus  da  prova,  transferindo  para  o
empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus
de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da
interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21
da  Lei  7.347/1985,  conjugado  ao  Princípio  Ambiental  da
Precaução"  (REsp  972.902/RS,  Rel.  Min.  Eliana  Calmon,
Segunda Turma, DJe 14.9.2009), técnica que sujeita aquele
que supostamente gerou o dano ambiental a comprovar "que
não  o  causou  ou  que  a  substância  lançada  ao  meio
ambiente  não  lhe  é  potencialmente  lesiva"  (REsp
1.060.753/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
14.12.2009). 
7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  contém  comando
normativo estritamente processual, o que a põe sob o campo
de aplicação do art. 117 do mesmo estatuto, fazendo-a valer,
universalmente, em todos os domínios da Ação Civil Pública,
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e não só nas relações de consumo (REsp 1049822/RS, Rel.
Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18.5.2009). 
8.  Destinatário  da  inversão  do  ônus  da  prova  por
hipossuficiência  -  juízo  perfeitamente  compatível  com  a
natureza coletiva ou difusa das vítimas -  não é apenas a
parte em juízo (ou substituto processual),  mas, com maior
razão,  o  sujeito-titular  do  bem  jurídico  primário  a  ser
protegido. 
9.  Ademais,  e  este  o  ponto  mais  relevante  aqui,  importa
salientar que, em Recurso Especial, no caso de inversão do
ônus  da  prova,  eventual  alteração  do  juízo  de  valor  das
instâncias ordinárias esbarra, como regra, na Súmula 7 do
STJ.  "Aferir  a  hipossuficiência  do  recorrente  ou  a
verossimilhança  das  alegações  lastreada  no  conjunto
probatório dos autos ou, mesmo, examinar a necessidade de
prova pericial são providências de todo incompatíveis com o
recurso especial, que se presta, exclusivamente, para tutelar
o  direito  federal  e  conferir-lhe  uniformidade"  (REsp
888.385/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJ de
27.11.2006. No mesmo sentido, REsp 927.727/MG, Primeira
Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 4.6.2008). 
10. Recurso Especial não provido.
(STJ. 2ª T. Rel. Min. Herman Benjamin. Resp n.° 883.656.
09/03/2010).

III – DOS PEDIDOS 

68. Ante todo o exposto, o Ministério Público

Federal, pelo procurador da República signatário, requer: 

a) o recebimento, a distribuição e autuação da presente
ação, instruída com os autos do Inquérito Civil Público nº
1.34.014.029.000025/2012-01;

b) as  citações  do  Instituto  Chico  Mendes  de
Biodiversidade – ICMBio e da União, para responderem
à presente ação no prazo legal;

c) a inversão do ônus da prova, no sentido de que recaia
sobre o ICMBio a carga de atestar que, em que pesem as
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discrepâncias  comprovadas  na  presente  inicial,  não  há
falha  ou  deficiência  na  prestação  do  serviço  público  de
tutela do meio ambiente, in casu;

d)  seja  condenado  o  ICMBio à  obrigação  de  fazer,
consistente em redistribuir  seus servidores atuantes nas
diversas Unidades de Conservação do Vale do Paraíba, a
fim  de  satisfazer  as  necessidades  locais  conforme  o
tamanho,  o valor  ecológico e a demanda administrativa,
em quantitativo a ser apurado em momento oportuno, sob
pena  de  cominação  de  multa  por  cada  dia  de
descumprimento  no  valor  de   R$  100.000,00  (cem  mil
reais), valor este a ser destinado ao Fundo de Defesa dos
Interesses Difusos e Coletivos

69. Protesta-se,  por  fim,  pela  produção de

provas  por  todos  os  meios  em  direito  admitidos,

especialmente a testemunhal. 

70. Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00

(cem mil reais).

71. Requer-se a isenção de custas e demais

emolumentos, nos termos legais.

Nesses termos, pede deferimento.

Taubaté, 29 de abril de 2016.
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Adjame Alexandre Gonçalves Oliveira

Procurador da República
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