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RÉU: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DESPACHO/DECISÃO

1. Trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público Federal
em face da Tokio Marine Liln Syndicates Limited e outros, em que busca, em sede de
tutela de evidência e urgência, que:

"2. liminarmente e sem prévia oitiva dos réus (inaudita altera parte), a concessão de
tutela  provisória  de  evidência,  determinando  o  bloqueio  eletrônico  de  valores  (via
sistema “BACENJUD”) no importe de R$ 52.098.750,00, em desfavor das subsidiárias
brasileiras dos grupos econômicos dos quais fazem parte algumas das requeridas, mais
especificamente  as  empresas  TOKIO  MARINE  SEGURADORA S.A.  (CNPJ  nº
33.164.021/0001-00)  e  AON BENFIELD  BRASIL  CORRETORA DE RESSEGUROS
LTDA (CNPJ nº 02.757.429/0001-53);

2.1. subsidiariamente, caso o juízo entenda que não estão presentes os requisitos para a
concessão de tutela de evidência, requer-se, desde já, liminarmente e sem prévia oitiva
dos réus (inaudita altera parte), a concessão de tutela de urgência antecipada para o
bloqueio  eletrônico  de  valores  (via  sistema  “BACENJUD”),  no  montante  acima
referido, em desfavor das subsidiárias brasileiras dos grupos econômicos dos quais
fazem  parte  algumas  das  requeridas,  mais  especificamente  as  empresas  TOKIO
MARINE  SEGURADORA  S.A.  (CNPJ  nº  33.164.021/0001-00) e  AON  BENFIELD
BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA (CNPJ nº 02.757.429/0001-53);

3. também em sede liminar, a determinação, em relação às rés TOKIO MARINE KILN
SYNDICATES LIMITED – esta, por intermédio de sua subsidiária TOKIO MARINE
SEGURADORA  S.A.  –  e  BISA  SEGUROS  Y  REASEGUROS  S.A,  de  exibição  (e
subsequente juntada aos autos) do contrato/apólice de resseguro firmado entre BISA
SEGUROS  Y  REASEGUROS  S.A  e  a  resseguradora  TOKIO  MARINE  KILN
SYNDICATES  LIMITED  (resseguradora  líder),  apólice  de  resseguro
AF1639901/UMRB0823AF1639901, bem como outros eventuais contratos de resseguros
que tenham por objeto a garantia relativa à apólice de seguro n. 2000046/2016 (firmada
entre BISA e LAMIA);" (evento 1 - INIC1 - fl. 87)
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Para justificar os pedidos o MPF referiu que a lide trata de direitos individuais
homogêneos  dos  brasileiros  e  familiares  vítimas  do  acidente  aéreo  ocorrido  em  29  de
novembro de 2016,  na República de Colômbia,  com a aeronave da empresa Lamia (voo
LaMia  2933),  que  transportava  a  delegação  da  Associação  Chapecoense  de  Futebol  e
convidados.

Fez  uma  breve  narrativa  de  todos  os  fatos  que  antecederam  a  viagem  da
delegação,  desde  a  vitória  no  jogo  semifinal  da  Copa  Sul-Americana  2016,  que  são  de
conhecimento notório, frente à grande repercussão que os fatos geraram em todo o mundo.

Quanto  à  contratação  do  voo  fatídico  narrou  que  a  empresa  em  voga  foi
contratada, por certo, em face do reduzido valor que orçou para o itinerário, se comparado às
demais empresas aéreas contatadas.

Narrou:

"Diante da elevada diferença entre os orçamentos apresentados e, considerando
a situação financeira do clube frente a tantas viagens e hospedagens, a Chapecoense optou
por contratar os serviços da empresa LAMIA Corporation S.R.L., para o transporte da sua
delegação nos trechos de ida, Guarulhos X Medelim, e de volta, Medelim x Chapecó 2.

Alheia à precária  situação financeira  da empresa de transporte aéreo,  bem
como aos arranjos securitários firmados entre a LAMIA e a corretora de seguros AON UK –
conforme demonstrado abaixo –, a Chapecoense firmou contrato com a empresa LAMIA
CORPORATION S.R.L,  para prestação de serviço  de  transporte  aéreo em dois  voos.  O
primeiro, no dia 28 de novembro de 2016, com origem do Aeroporto Governador André
Franco  Montoro,  em  Guarulhos/SP,  e  destino  ao  Aeroporto  Internacional  José  Maria
Córdova, em Medelim, na Colômbia. O segundo, no dia 02 de dezembro de 2016, com origem
do Aeroporto Internacional José Maria Córdova, em Medelim, e destino o Aeroporto Serafin
Enoss Bertaso, em Chapecó/SC (DOC6, p. 43/55 do IC).

O valor estabelecido no contrato consistiu em US$ 130.000,00, a serem pagos
da seguinte forma: US$ 65.000,00, correspondente a 50% do contrato, a serem pagos em 25
de novembro de 2016; US$ 32.500,00 a serem pagos na chegada da aeronave em São Paulo,
em 27 de novembro de 2016; e US$ 32.500,00 a serem quitados com a saída da aeronave do
aeroporto de Medelim, em 02 de dezembro de 2016.

O aludido contrato prevê,  no item 8,  que a contratada manteria sob a sua
responsabilidade  e  custo,  em  pleno  vigor  e  efeito,  durante  o  período  de  prestação  dos
serviços, seguro por danos a terceiros, aos passageiros, à bagagem dos passageiros, à carga,
ao correio, às construções, às outras aeronaves, enfim, uma cobertura ampla e suficiente
pela  responsabilidade  legal  com o  limite  único  combinado  (lesão  corporal  ou  dano  à
propriedade), com um limite máximo de US$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares
norte-americanos)  por  cada  ocorrência,  cada  avião  e em seu  conjunto  em relação  aos
produtos decorrentes da responsabilidade legal.
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Esse seguro deveria incluir, o máximo possível, guerra e riscos afins, cobertura
dos  riscos  excluídos  pela  guerra,  sequestros  e  outros  perigos  da  Cláusula  de  Exclusão
AVN48B ou  qualquer  outra  modificação  ou  substituição  pelo  prazo  de  vigência.  Ainda,
consigna que “todos os seguros mantidos pela CONTRATADA, em conformidade com os
requisitos de (dl), terão validade para que o objeto de cobertura seja ‘válida para todo o
mundo’ ” [sic].

A  euforia  com  a  classificação  para  a  primeira  final de  uma  competição
internacional foi tão grande que a Chapecoense incluiu na delegação vários convidados, na
sua maioria dirigentes e conselheiros, além de jornalistas que veiculariam informações da
partida nas emissoras brasileiras." (...)

As  autorizações  de  voo  foram negadas  pela  ANAC  por  entender  que  não
poderia ser efetuado por empresa de nacionalidade distinta da brasileira ou colombiana.

Para manter o voo, a Chapecoense embarcou em Guarulhos em voo comercial
para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e lá embarcou no voo da La Mia.

"Para o voo que, a seguir, partiu da Bolívia, a LAMIA apresentou, por meio de
seu despachante, o plano de voo ao escritório da AASANA, a Administração Autônoma de
Serviços Aeroportuários e Navegação Aérea da Bolívia, em Santa Cruz de La Sierra, que, por
meio da funcionária Celia Castedo Monasterio,  solicitou alterações a fim de corrigir  as
seguintes inconsistências (DOC9, p. 64 do IC).:

a) a rota não incluía uma saída estândar por instrumentos (DID) desde Santa Cruz; b)
não estava registrado no plano de voo um segundo aeroporto alternativo; c) o tempo de
voo  estimado  na  rota  (EET)  correspondia  ao  mesmo  tempo  de  autonomia;  d)  o
despachante só tinha assinado o plano de voo, mas não tinha registro do seu nome."

No entanto, as alterações não foram efetuadas e o voo seguiu da mesma forma.

"Às 02h58 (hora  de  Brasília)  do dia  29 de novembro de  2016,  a  torre  de
controle  do  Aeroporto  José  Maria  Córdova  de  Rionegro  (SKRG),  na  Colômbia,  perdeu
contato com o piloto. Durante a execução de uma descida no circuito de espera da posição
GEMLI,  para interceptar  o  Localizador  LLZ e  se aproximar  da pista  01 do Aeródromo
Internacional  José  Maria  Córdova,  a  aeronave  atingiu  a  região  sul  de  um  terreno
montanhoso localizado a 10 km ao sul da cabeceira 01 do Aeroporto SKRG." (evento 1 -
INIC1, fl. 8)

Discorreu sobre toda a cronologia dos fatos que denotam a situação econômica
em que se encontrava a LaMia, que levou a atrasos nos pagamentos dos prêmios de seguros
no 2015, que determinariam, se cumprida a legislação de seguros aéreos, a recomendação
pela suspensão do direito e voo da LaMia:

"Neste ponto, cumpre destacar que a inadimplência com relação aos prêmios
resulta, em 11/01/2016, na suspensão de permanência em solo da aeronave CP-2933 (E2348
– aeronave sinistrada) pelo DGAC, em decorrência da correspondência CUESP-OO1/2015,
encaminhada pela Seguros y Reaseguros BISA. O mesmo, contudo, não ocorreu com relação
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à  nova  apólice  nº  2000046/2016  da  BISA,  vez  que  a  seguradora  não  emitiu  a  devida
comunicação  ao  órgão  de  fiscalização  aeronáutica  da Bolívia,  acerca  dos  (afirmados)
atrasos no pagamento do prêmio, permitindo, assim, que a aeronave CP-2933 realizasse voos
sem  a  regular  cobertura  securitária,  atrasos  que  agora  estão  sendo  alegados  pelas
seguradoras/resseguradoras como um dos motivos para se negarem a efetuar o pagamento
das indenizações devidas – situação que será abaixo melhor abordada (DOC15, p. 284/285
do IC).(...)" (evento 1 - INIC1, fl. 18)

Continuou  narrando  que,  após  várias  negociações  da  empresa  intermediária
AON UK com as resseguradoras, foi possibilitado que a LaMia firmasse um contrato de
seguro com valor de indenização por responsabilidade civil  de US$ 25.000.000,00, muito
inferior ao valor usual de US$ 300.000.000,00,  visando unicamente possibilitar à LaMia que
continuasse a operar com voos, ao menos com a aeronave CP-2933 (E2348). A apólice em
questão possuía validade de 10/04/2016 a 10/04/2017.

"Finalmente, após várias tratativas, e a fim de possibilitar que a LAMIA opere
voos charter, atendendo aos pedidos de Loredana Albacete, a AON UK, com anuência das
resseguradoras, encontra uma apólice com prêmio nos limites pretendidos pela segurada,
nos seguintes termos – Apólice nº 2000046 (DOC11, p. 238/251 do IC).

Segurado: LAMIA CORPORATION S.R.L. y todas sus respectivas compañías
subsidiarias, asociadas y afiliadas (Não nomeia KiteAir como segurado adicional).

Vigência: de 10/04/2016 a 10/04/2017.

Cobertura principal: Responsabilidade Civil.

Limites:  Responsabilidade  Civil  (Liability):  USD  25.000.000,  limite  único
combinado.

Exclusões:  Limites  geográficos  sujeitos  à  cláusula  LSW617H,  excluindo
diversos países, entre eles Colômbia e Peru." (evento 1 INIC1, fl. 23)

No item II.c (INIC1, fl. 24 e seguintes), o Ministério Publico descreve os atos
das seguradoras e resseguradoras após o acidente, em que, em um primeiro momento, no dia
01/12/2016, Neil Darvill, Diretor da AON UK, confirma a aceitação dos resseguradores do
pagamento de indenizações nos limites da apólice.

"(...) CONTUDO, posteriormente, e em que pese essa primeira concordância
com  a  assunção  de  suas  responsabilidades,  a  seguradora  BISA,  em  conjunto  com  o
ressegurador  Tokio  Marine  Kiln  (TMK)  e  demais  resseguradores,  passam  a  negar  o
pagamento das indenizações e constituem um Fundo de Assistência Humanitária, negando a
cobertura de seguro e propondo um pagamento “voluntário e humanitário” por parte dos
resseguradores, sem qualquer assunção de responsabilidade decorrente de tal pagamento e
em conexão com o acidente (p. 499/590 do IC).

Ressalta-se que a não aceitação do sinistro por  parte da seguradora e dos
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resseguradores, com a constituição do referido “fundo humanitário”, possibilita que a soma
dos pagamento a serem realizados de forma (supostamente) “voluntária e altruística” não
“esgotem” os limites da apólice, ou seja, que os seguradores despendam um montante muito
inferior ao estabelecido na apólice, pois ficará a cargo do Fundo de (pretensa!) Assistência
Humanitária a definição do valor das indenizações. O valor disponibilizado atualmente por
família/vítima é de US$ 225 mil, longe dos possíveis US$ 367,6 mil, considerando apenas o
limite  de  US$  25  milhões  da  apólice  (Racional:  25  milhões/68  famílias/vítimas  =  US$
367.647,09, pois a tripulação possui seguro específico); mais distante ainda do valor possível
de indenização, considerando o limite de US$ 50 milhões, previsto no contrato firmado pela
Chapecoense com a LAMIA SRL; e ainda muito mais, no caso dos US$ 300 milhões das
apólices anteriormente contratadas por essa empresa aérea.(...)" (INIC1, fl. 29)

O documento intitulado como ajuda humanitária, tem ainda cláusula que prevê
o  reconhecimento  expresso  dos  familiares  de  exoneração  das  responsabilidades  das
seguradoras e resseguradoras, da LaMia, a Bisa, da República da Colômbia, da Republica
Federativa  do  Brasil,  do  Estados  Unidos  da  América, do  Reino  Unido,  do  Estado
Plurinacional  da Bolívia e outros eventuais  países do mundo que emerjam do incidente,
aumentando a ilegalidade e caracterizando verdadeiro documento de acordo, maquiado como
ajuda humanitária, que se assim fosse, deveria vir sem qualquer condição ou ônus para as
famílias e sobreviventes.

Argumentou  que  foi  procurado  pelas  famílias  que  perceberam que  estavam
sendo enganadas pelas seguradoras.

Seguiu referindo os fundamentos para a aplicação da legislação brasileira no
caso em tela, nos termos do artigo 12 do Lei de Introdução ao Código Civil, artigo 21 do
Código de Processo Civil  e artigo 33 da Convenção para a Unificação de Certas Regras
Relativas ao Transporte Aéreo Internacional"  denominada como Convenção de Montreal,
incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto Presidencial n. 5910/2006, assim
como faz parte do ordenamento jurídico boliviano.

Postulou a intimação da SUSEP para integrar a lide como órgão fiscalizador das
sociedades seguradoras em todas as suas atividades.

Defendeu sua legitimidade ativa.

Discorreu longamente acerca da responsabilidade contratual e extracontratual
que  entende  atribuível  a  cada  um  dos  réus,  dentro  doa  fatos  narrados,  em  especial  a
contratação de um seguro extramente limitado,  mesmo tendo conhecimento do itinerário
efetuado pela La Mia, que abrangia os Andes e países excluídos da cobertura, bem como do
transporte de equipes de futebol.

Pleiteou a concessão de tutela de evidência sob o argumento de que o fato de
que a ré Tokio Kiln Syndicates Limited ter proposto o pagamento do denominado "fundo
humanitário", no valor de US$ 225.000,00, determina a assunção de culpa, ao menos até este
valor e justifica o deferimento do bloqueio da importância,  multiplicada pelo número de
vítimas/famílias que ainda não receberam os valores.
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Afirmou que o caso enquadra-se na previsão do artigo 311, inciso IV do Código
de Processo Civil.

Subsidiariamente,  requereu  a  tutela  de  urgência  para  o  bloqueio  de  valores
através do sistema BACENJUD, sob o argumento de que estariam presentes a plausabilidade
do direito, pela fundamentação exposta na inicial e o perigo da demora, pela situação de
necessidade que as famílias das vítimas estão passando, com graves dificuldades financeiras,
pois as vítimas em sua maioria eram provedores do núcleo familiar.

Pleiteou  a  declaração  de  nulidade  das  cláusulas  que exoneram  as  rés  da
responsabilidade por eventuais responsabilidades decorrentes do acidente.

Juntou documentos.

Viram os autos conclusos para análise dos pedidos.

É o breve relatório. Decido.

2. Da Tutela de Evidência

O MPF, na inicial,  formula pedido de tutela de evidência,  com o fim obter
provimento jurisdicional que determine o bloqueio, via sistema BACENJUD, dos valores de
US$ 225.000,00, que foram oferecidos a título de "fundo humanitário" pela ré Tokio Kiln
Syndicates  Limited,  representando,  ao  menos  até  este  valor,  o  reconhecimento  de  sua
responsabilidade.

Referiu que a situação encontraria amparo no inciso IV do CPC.

A tutela de evidência vem assim prevista no Código de Processo Civil, em seu
artigo 311:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo
de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da
parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato
de  depósito,  caso  em que  será  decretada a  ordem de  entrega do  objeto  custodiado,  sob
cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos
do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.(Grifo
nosso)
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Nos  casos  de  tutela  de  evidência,  a  liminar  só  poderá  ser  concedida  nas
hipóteses dos incisos II e III do art. 311 do CPC, sem a oitiva da parte contrária.

Observo, desde já, que, em relação à matéria versada nos autos, não há tese
firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, o que descaracteriza a
hipótese do inciso II, e não se trata de pedido reipersecutório, o que descaracteriza a hipótese
do inciso III, únicas possibilidades que autorizam a concessão da tutela de evidência de forma
liminar.

Já  as  demais  hipóteses  (incisos  I  e  IV)  pressupõem o  prévio  exercício  do
contraditório, como se depreende do respectivo parágrafo único.

Embora  efetivamente  tenha  sido  oferecido  pela  ré  Tokio  Kiln  Syndicates
Limited  o  denominado  "Fundo  Humanitário",  não  há  nos  autos  informações  de  valores
atualizados,  quais  as  fam´[ilias  aceitaram  o  acordo e  quais  receberam  e  outros  pontos
relevantes.

Também não há que se falar em falta de oposição da parte ré sem a sua prévia
oitiva.

Assim, o pedido de tutela de evidência deve ser indeferido.

Da Tutela de Urgência - Bloqueio de Valores

A tutela de urgência está prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil,
que assim dispõe:

Art.  300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real
ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a
caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto,  constata-se  que  o  novo  diploma  processual estabelece  que,  para
concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar tal pedido, deve fazê-lo em nível
de cognição sumária,  sendo que os requisitos para a concessão delas são (1)  o  juízo de
probabilidade e (2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto  ao  momento da concessão  da  tutela  de urgência,  preleciona  Daniel
Mitidiero:

[...]  A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente (isto é, in limine,  no início do
processo, sem que se tenha citado a parte contrária - inaudita altera parte), quando o tempo
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ou a atuação da parte contrária for capaz de frustrar a efetividade da tutela sumária. Nesse
caso, o contraditório tem de ser postergado para o momento posterior à concessão da tutela.
Não sendo o caso de concessão liminar, pode o juiz concedê-la depois da oitiva do demandado
em justificação prévia (isto é, oitiva específica da parte contrária sobre o pedido de tutela de
urgência), na audiência de conciliação ou de mediação, depois de sua realização ou ainda
depois da contestação [...] (grifou-se) (in  Breves Comentários ao Novo Código de Processo
Civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 783).

 Examinando a  questão,  anoto que a  tutela  de urgência  somente poderá ser
concedida quando o provimento definitivo  buscado pela  parte,  em razão  da robustez  do
conjunto  probatório  previamente  produzido,  já  possa ser  concedido  de  plano,
independentemente da produção de qualquer outra prova.

Fixadas tais premissas, passo então à análise do pedido liminar formulado pelo
MPF.

O Ministério Público Federal postula, tutela de urgência para o fim de:

2.1. subsidiariamente, caso o juízo entenda que não estão presentes os requisitos para a
concessão de tutela de evidência, requer-se, desde já, liminarmente e sem prévia oitiva
dos réus (inaudita altera parte), a concessão de tutela de urgência antecipada para o
bloqueio  eletrônico  de  valores  (via  sistema  “BACENJUD”),  no  montante  acima
referido, em desfavor das subsidiárias brasileiras dos grupos econômicos dos quais
fazem  parte  algumas  das  requeridas,  mais  especificamente  as  empresas  TOKIO
MARINE  SEGURADORA  S.A.  (CNPJ  nº  33.164.021/0001-00) e  AON  BENFIELD
BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA (CNPJ nº 02.757.429/0001-53);

3. também em sede liminar, a determinação, em relação às rés TOKIO MARINE KILN
SYNDICATES LIMITED – esta, por intermédio de sua subsidiária TOKIO MARINE
SEGURADORA  S.A.  –  e  BISA  SEGUROS  Y  REASEGUROS  S.A,  de  exibição  (e
subsequente juntada aos autos) do contrato/apólice de resseguro firmado entre BISA
SEGUROS  Y  REASEGUROS  S.A  e  a  resseguradora  TOKIO  MARINE  KILN
SYNDICATES  LIMITED  (resseguradora  líder),  apólice  de  resseguro
AF1639901/UMRB0823AF1639901, bem como outros eventuais contratos de resseguros
que tenham por objeto a garantia relativa à apólice de seguro n. 2000046/2016 (firmada
entre BISA e LAMIA);" (evento 1 - INIC1 - fl. 87)

Para o deferimento da medida postulada, há que se demonstrar a plausibilidade
das alegações, bem como o perigo da demora na obtenção do provimento requerido.

O MPF justifica a plausabilidade do direito como sendo o fato de que houve o
reconhecimento da responsabilidade pelo pagamento, ao menos no valor ue foi atribuído ao
denominado "Fundo Humanitário", o que justificaria o bloqueio do valor a este montante.

Refere  ainda  que  o  perigo  de  dano  se  apresenta  pela condição  de
vulnerabilidade a que as famílias das vítimas estão expostas.

Ocorre  que,  a  concessão  de  medida liminar  em sede  de ação  civil  pública
encontra previsão na Lei nº 7.347/85 e requer, para o seu acolhimento, a demonstração do
fumus boni iuris, do periculum in mora e da ausência de impedimento legal.
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No caso em tela, o pedido de bloqueio de bens formulado pelo autor encontra
assento legal no art. 12 da Lei n° 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), que assim dispõe:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão
sujeita a agravo.

É consabido que, para o deferimento dessa medida, é imprescindível a presença
do perigo de dano, o qual se justificaria caso houvesse ao menos algum indício de dilapidação
do patrimônio ou de sua tentativa. Todavia, no caso não há qualquer demonstração nesse
sentido, devendo-se, assim, privilegiar o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido (grifei):

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TUTELA  ANTECIPADA  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
REQUISITOS  AUSENTES.  INDISPONIBILIDADES  DE  BENS,  SUSPENSÃO  DE
BENEFÍCIOS FISCAIS  E EMBARGO DA ÁREA.  INDEFERIMENTO.  1.  A  concessão  de
liminar em Ação Civil Pública está prevista no art. 12 da Lei nº 7.347/1985, que dispõe que
"poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a
agravo", fazendo-se necessária a presença dos requisitos atinentes ao fumus boni iuris e ao
periculum  in  mora.  2.  A  indisponibilidade  de  bens  é medida  que  busca  garantir  futura
execução por quantia certa (a reparação de dano patrimonial e moral), que pode recair sobre
qualquer bem do patrimônio do devedor, a qual deve preencher os requisitos necessários à
concessão  da  medida  cautelar.  3.  Inexistindo  prova  da  prática  de  atos  concretos  de
dilapidação do patrimônio pela parte ré,  nem de risco iminente de frustração de futura
execução,  não resta preenchido o requisito  de periculum in  mora para a  concessão da
liminar postulada. 4. Indeferidos pedidos liminares de suspensão de benefícios e incentivos
fiscais e suspensão de acesso a linha de crédito e embargo, considerando a necessidade de se
estabelecer o contraditório, até porque referidas medidas podem repercutir  diretamente no
exercício  da  atividade  da  empresa.  (TRF4,  AG  5045157-29.2018.4.04.0000,  QUARTA
TURMA,  Relator  LUÍS  ALBERTO  D'AZEVEDO  AURVALLE,  juntado  aos  autos  em
16/05/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  RECURSOS  MINERAIS.  EXTRAÇÃO
IRREGULAR.  INDISPONIBILIDADE  DOS  BENS  DA EMPRESA.  PROBABILIDADE DO
DIREITO. PERIGO DE DANO CONCRETO. NECESSIDADE. 1. A 4ª Turma desta Corte
firmou  o  entendimento  no  sentido  de  que  a  extração  irregular  de  recursos  minerais
pertencentes à União, ainda que configure atividade ilícita (e imponha ao infrator o dever de
ressarcir o prejuízo causado injustamente,  sob pena de enriquecimento sem causa),  não
respalda, por si só, a indisponibilidade de bens e valores da empresa, sendo imprescindível
que haja indício de alienação ou dilapidação de seu patrimônio, com o intuito exclusivo de
frustrar futura execução. 2. A concessão de medida acautelatória para resguardar o direito
da União de futura execução pressupõe, além da probabilidade do direito, o perigo de dano,
que  deve  ser  concreto,  atual  e  grave.  (TRF4,  AG  5016395-03.2018.4.04.0000,  QUARTA
TURMA,  Relatora  VIVIAN  JOSETE  PANTALEÃO  CAMINHA,  juntado  aos  autos  em
16/08/2018.).

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
EXTRAÇÃO  MINERAL  IRREGULAR.  RESSARCIMENTO  DO
DANO. INDISPONIBILIDADE DE BENS DA EMPRESA COMO GARANTIA DE EVENTUAL
EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. 1- Não restou comprovado qualquer demonstração de que o
indiciado venha praticando atos no sentido de se desfazer do seu patrimônio, com o objetivo
de frustrar futura execução de eventual sentença condenatória que venha a ser  proferida,
tornando desnecessária a indisponibilidade de bens nos valores postulados pela União. 2-
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Agravo  de  instrumento  improvido.  (TRF4,  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº
5050674-83.2016.404.0000,  4ª  TURMA,  Des.  Federal  CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL
JÚNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 17/03/2017).

A ré, TOKIO MARINE KILN SYNDICATES LIMITED, ao que indicam os
documentos  e  inclusive  relatos  da  inicial,  possui  ampla  liquidez  patrimonial  e  não  há
quaisquer indícios de que esteja de qualquer forma dilapidando o patrimônio ou tentando se
evadir da obrigação de efetuar o pagamento, ao menos do referido fundo humanitário.

Os fatos narrados na inicial ocorreram há mais e três anos, e, embora este Juízo
seja sensível à situação a que foram expostas as famílias, faz-se necessária o consideração de
que após vários anos, já ocorreram adaptações e o perigo de dano eminente não mais se
apresenta.

Outrossim, o bloqueio de valores não determina a sua destinação imediata às
vítimas  ou  seus  familiares,  sendo  necessária  a  instrução  processual  para  sua  liberação,
inclusive com a liquidação de eventual sentença de procedência, não se tratando assim de
amparo imediato a ser prestado às famílias, o que afasta o argumento do MPF.

Desse modo, considerando a fundamentação acima, entendo incabível também o
bloqueio de valores em sede de tutela de urgência, nos termos pleiteados.

No que tange ao pedido de deferimento de tutela para determinar a apresentação
de documentos por parte da ré, este deve ser deferido, pois, trata-se de típico caso de inversão
do ônus da prova, já que os documentos em questão estão com a ré.

Embora não haja negativa comprovada em seu fornecimento, o simples fato de
estarem de posse da ré ou das rés e o caráter público do Ministério Público Federal justificam
a determinação de que esta proceda à juntada de todos os documentos relacionados aos fatos
em voga.

3. Ante o exposto, indefiro os pedidos de tutela de urgência e evidência, nos
termos da fundamentação acima.

4. Designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 18 de fevereiro de
2020, às 14:15h, nas dependências da sala de audiências desta Subseção.

5. Prosseguimento

5.1. Citem-se as rés nos endereços de suas representantes no Brasil, para que, no
prazo legal, querendo, apresentem resposta, acompanhada de todos os documentos destinados
a provar-lhes as alegações (art. 183 e 335 do CPC), em especial os contratos e negociações
relacionadas ao seguro objeto da lide, com especificação justificada, sob pena de preclusão,
de outras provas que pretendam produzir (art. 336 do CPC).

5.2. Tendo em vista o preceituado pelo art. 320 e pelo inciso VI do art. 319,
ambos do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, especifique,
justificadamente, também sob pena de preclusão, eventuais outras provas (não requeridas na
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inicial) que pretende produzir.

5.3. Havendo indicação de sujeito passivo, ou o reconhecimento do fato em que
se fundou a ação com oposição de outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor ou alegação de quaisquer das matérias arroladas nos incisos do art. 337 do CPC,
intime-se a parte autora para que se manifeste a respeito (arts. 339, §§ 1º e 2º e 350 do CPC).

6.  Em  sendo  o  caso  de  julgamento  antecipado  da  ação,  voltem  os  autos
conclusos para sentença. Caso contrário, voltem  conclusos para saneamento.

Documento eletrônico assinado por NARCISO LEANDRO XAVIER BAEZ, Juiz Federal , na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php,
mediante o preenchimento do código verificador 720005547755v50 e do código CRC 4f1b3d37.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): NARCISO LEANDRO XAVIER BAEZ
Data e Hora: 11/12/2019, às 16:5:26
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