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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº 1037665-52.2020.4.01.3400 (AÇÃO CIVIL DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) 

AGRAVANTE: UNIÃO 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 
 
 
 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, pelos Advogados da União infra-

assinados, dispensado da apresentação de instrumento de mandato ex vi legis (art. 131 da 

CRFB/88 c/c Lei Complementar nº 73/93), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, 

interpor AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo em face da 

decisão de Id. 285528980, prolatada pela MM. Juiz da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária 

do Distrito Federal, o que faz com fundamento nos arts. 1.015 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015 e demais disposições normativas aplicáveis ao caso, em especial o 

entendimento constante no precedente vinculante constante no REsp 1704520/MT, Rel. 

Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/20181. 

Em atendimento ao disposto no art. 1.016, IV, do Novo Código de Processo Civil, 

informa que a representação judicial da União perante este Tribunal Regional Federal é 

realizada, na forma do artigo 9º da Lei Complementar nº 73/93, por esta Procuradoria-

Regional da União na 1ª Região, neste ato representada pelo Procurador Regional da 

União na 1ª Região, Dr. DIOGO PALAU FLORES DOS SANTOS, com endereço institucional 

no Setor de Autarquias Sul (SAUS), Quadra 3, Edifício MULTICORPORATE, Lotes 5º e 6º. 

 
1 “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento 
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 
1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO – 1ª REGIÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA – CGAEST  

 

 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 03, LOTE 05/06, ED. SEDE I – AGU, 5º/ 6º ANDAR, BRASÍLIA-DF  

 
Página 2 de 23 

Informa, ainda, que o nome e endereço da parte agravada é o Ministério Público 

Federal, por intermédio de sua Procuradoria Regional da República da 1ª Região, 

representada pelo seu respectivo Procurador-Chefe, Dr. RONALDO MEIRA DE 

VASCONCELLOS ALBO, com endereço institucional no Setor de Autarquias Sul (SAS) quadra 

5, bloco E, lote 8, Brasília/DF, CEP: 70.070-911. 

Ademais, e por cautela, informa-se que constaram em primeira instância os 

seguintes membros do Ministério Público Federal: ANA CAROLINA HALIUC BRAGANÇA, 

DANIEL CESAR AZEREDO AVELINO, MARIO ALVES MEDEIROS, IGOR DA SILVA SPINDOLA, 

JULIO JOSE ARAUJO JUNIOR, MARCIA BRANDAO ZOLLINGER, LUIS DE CAMOES LIMA 

BOAVENTURA, JOSE GLADSTON VIANA CORREIA, MANOELA LOPES LAMENHA LINS 

CAVALCANTE, LEANDRO MITIDIERI FIGUEIREDO, RAFAEL DA SILVA ROCHA e LUCIANA 

LOUREIRO OLIVEIRA. 

Conforme estipula o § 5º do art. 1.017 do CPC, informa-se a dispensabilidade da 

juntada das peças obrigatórias para formação do instrumento, referidas nos incisos I e II do 

caput do mesmo artigo, considerando a tramitação em formato inteiramente eletrônico, bem 

como cópias de peças imprescindíveis ao conhecimento da causa (art. 1.017, I e III, CPC/15). 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Brasília/DF, 07 de agosto de 2020. 

 

(assinado eletronicamente) 
JÚLIA THIEBAUT SACRAMENTO 

Advogada da União 
Coordenadora-Geral de Atuação Estratégica 

 
(assinado eletronicamente) 

DIOGO PALAU FLORES DOS SANTOS 
Advogado da União 

Procurador-Regional da União na 1ª Região 
 

(assinado eletronicamente) 
VINÍCIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA 

Advogado da União 
Procurador-Geral da União  
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RAZÕES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 

 

PROCESSO DE REFERÊNCIA Nº 1037665-52.2020.4.01.3400 (AÇÃO CIVIL DE 

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA) 

AGRAVANTE: UNIÃO 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
 
 

COLENDO TRIBUNAL, 

EMÉRITOS JULGADORES 

 
Trata-se de agravo de instrumento que interpõe a União visando à reforma da 

decisão de Id. 285528980, no ponto em que determinou a distribuição do processo nº 

1037665-52.2020.4.01.3400 para a 6ª Vara Federal de Florianópolis/SC, considerando 

haver dependência em relação à Ação Civil Pública nº 5011576-83.2020.4.04.7200 naquele 

juízo. 

O decisum, como se verá, carece de reparo imediato, a fim de se adequar ao 

ordenamento jurídico vigente.  

 

I – DA TEMPESTIVIDADE E DO CABIMENTO 

 

Primeiramente, em que pese não ter havido ainda a intimação formal da União da 

decisão de Id. 285528980, diante da ciência por parte do ente público, por força do disposto 

no §4º do 218 do CPC/2015, deve ser considerado tempestivo o presente recurso, porquanto 

praticado o presente ato antes do termo inicial do prazo. Da mesma forma, reforça a 

tempestividade do presente agravo de instrumento, diante da dicção dos arts. 1.003, §5º c/c 

183, 219 e 224, todos do CPC/2015. 

O meio de impugnação cabível é o agravo de instrumento, consoante o 

entendimento de precedente vinculante no sentido de que “[o] rol do artigo 1.015 do CPC é 

de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando 

verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de 

apelação” e que, por essa razão, deve-se admitir o “regular prosseguimento ao agravo de 
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instrumento no que tange” à discussão envolvendo “competência”2,  o que se configura 

exatamente no presente caso. Conforme salientado, o presente recurso se insurge contra a 

decisão do MM. Juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal que 

determinou a remessa dos autos à 6ª Vara Federal de Florianópolis/SC, por entender 

existente uma atratividade competencial em relação à Ação Civil Pública nº 5011576-

83.2020.4.04.7200 em curso naquele juízo. 

Da mesma forma, deve-se considerar que se revelaria inútil à tese aqui defendida a 

não apreciação do presente agravo de instrumento, suplantando-se, por conseguinte, a 

 
2 “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO 
ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS 
INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA 
IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, 
processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 
e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a 
interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente 
previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias 
proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao 
inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar 
rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das 
hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e 
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em 
que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que 
o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 
1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz 
para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, 
seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações 
enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de 
institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente 
exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no 
CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, 
nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos 
termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de 
taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência 
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes 
que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada 
neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso 
eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de 
transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões 
interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao 
recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e 
dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e 
provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 
19/12/2018)” 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO – 1ª REGIÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA – CGAEST  

 

 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 03, LOTE 05/06, ED. SEDE I – AGU, 5º/ 6º ANDAR, BRASÍLIA-DF  

 
Página 5 de 23 

coerência e sistematicidade de que se devem revestir as normas processuais3, conforme se 

desenvolverá mais à frente sobre as razões de reforma e invalidação da decisão judicial.  

Destaque-se que esse Egrégio Tribunal já se manifestou sobre o cabimento do 

agravo de instrumento para atacar decisão que declina a competência após o referido 

entendimento do precedente vinculante, inclusive adotando a modulação consignada no 

mesmo REsp 1704520/MT: 

 

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO 
QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. DECISÃO ANTERIOR A 19.12.2018. ADEQUAÇÃO DA 
VIA. RESP 1.704.520/MT. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL PARA JULGAR CAUSAS PREVIDENCIÁRIAS CONTRA O INSS. 1. Cuida-se de 
mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Cível da 
Comarca de Barbacena/MG, que declinou da sua competência em favor de uma do Juizado 
Especial da fazenda Pública daquela Comarca. 2. Argumenta, em síntese, que possui direito 
líquido e certo de ter sua ação processada no juízo de origem, eis que não compete às Varas 
da Fazenda Pública do Estado processar e julgar causas contra Autarquia Federal. 3. A 
autoridade coatora prestou informações afirmando que compete aos Juizados Especiais da 
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos, razão 
pela qual, sendo absoluta a competência, procedeu ao declínio do feito. 4. Da adequação da 
via eleita. O artigo 5º, da Lei 12.016/2009, dispõe que não se concederá mandado de 
segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 
5. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que a decisão 
interlocutória sobre competência pode desafiar a interposição de agravo de 
instrumento, corroborando o entendimento de boa parte da doutrina. 6. O REsp 
1.704.520/MT, julgado pela Corte Especial sob o regime dos recursos repetitivos, assentou 
a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a 
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da 
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na ocasião, modularam-se 
os efeitos da decisão, a fim de que a tese jurídica somente fosse aplicável às decisões 
interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão, que se deu em 19/12/2018. 7. 
Sendo a decisão atacada proferida em 03/2016, antes, portanto, do entendimento adotado 
pelo STJ, verifica-se que o Impetrante utilizou-se da via possível para que sua pretensão 
fosse apreciada pelo órgão ad quem, e esta, como se viu, poderia atualmente ser levada por 
meio mais célere (agravo de instrumento), sem necessidade de aguardar eventual recurso 
de Apelação. 8. Da questão de fundo. Nos termos do artigo 109, §3º, da Constituição Federal 
de 1988, serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos 
segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social 
e segurado, sempre que a comarca não seja vara do juízo federal. 9. Já o artigo 20, da Lei 
10.259/01, veda a tramitação, no juízo estadual, das causas que se enquadrem em seus 
requisitos, ou seja, é defeso o processamento das causas federais de valor até 60 salários 
mínimos no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública Estaduais. (CC 0024743-
26.2011.4.01.0000; Relator: Des. João Luiz; Relator Convocado: Juíza Federal Daniele 
Maranhão) 10. Segurança concedida para determinar que a autoridade coatora processe a 
ação ordinária ajuizada pelo Impetrante. (MS 1003127-02.2016.4.01.0000, 

 
3 CPC/2015: “Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. 
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DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA, TRF1 - PRIMEIRA SEÇÃO, PJe 
05/06/2020 PAG.) (grifado) 

 

Portanto, inegáveis, pois, a tempestividade e o cabimento do presente recurso. 

 

 

II – DO INTERESSE RECURSAL DA UNIÃO 

 

O presente tópico se torna relevante para o fim de esclarecer dois aspectos centrais 

que poderiam induzir a interpretações equivocadas. 

O primeiro aspecto se refere ao que restou afirmado em primeira instância (Id. 

273761896), no sentido de entender existente a prevenção da 1ª Vara Federal da Seção 

Judiciária do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, a necessidade de extinção do presente 

feito. Portanto, em que pese o juízo da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal 

tenha reconhecido a ocorrência da “prevenção entre ações coletivas”, na verdade o fez de 

forma incorreta, conforme se demonstra mais à frente. 

O segundo aspecto é que a atuação espontânea da União nos autos se pauta na defesa 

da juridicidade dos atos apontados pela petição inicial como lesivos à probidade 

administrativa. Com efeito, embora haja a imputação de responsabilidade à pessoa física do 

Ministro de Estado do Meio Ambiente, na verdade toda a controvérsia jurídica envolve 

análise de atos estatais praticados que se revestem de lisura e presunção de 

constitucionalidade e legalidade, o que merece a adequada defesa da Advocacia-Geral da 

União. Daí o interesse da União na demanda. Do mesmo modo, evidente também o interesse 

da União no tocante ao adequado tratamento das regras de competência judicial, a fim de 

fazer com que demandas judiciais que versem sobre temáticas idênticas ou semelhantes 

recebam tratamento uníssono, evitando-se decisões contraditórias que possam repercutir 

negativamente na organização administrativa federal, com risco de comprometimento da 

eficiência e continuidade administrativas. 
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III – DA SÍNTESE FÁTICA 

 
Trata-se de Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa ajuizada pelo 

Ministério Público Federal contra o Ministro Ricardo Salles, por meio da qual requereu, 

inclusive em sede cautelar, o afastamento do réu do cargo de Ministro do Meio Ambiente, em 

razão da suposta prática de atos de improbidade, conforme previsão do art. 11, caput, e 

incisos I e II, da Lei n. 8.429/92. 

Argumentou o MPF que: 

 

No caso do requerido, que assumiu o MMA em 2 de janeiro de 2019, diversos atos 
praticados em sua gestão, que serão relacionados ao longo desta peça, apontam para uma 
direção contrária à efetivação do projeto constitucional para o meio ambiente. Por meio de 
ações, omissões, práticas e discursos, o Ministro do Meio Ambiente promove a 
desestruturação de políticas ambientais e o esvaziamento de preceitos legais, mediante o 
favorecimento de interesses que não possuem qualquer relação com a finalidade da pasta 
que ocupa. 

 

Nesse sentido, o Ministério Público Federal sustenta que há um conjunto de medidas 

de desestruturação da proteção ambiental promovidas pelo Ministro, as quais se subdividem 

em: 1) Desestruturação normativa; 2) Desestruturação dos órgãos de transparência e 

participação; 3) Desestruturação orçamentária; 4) Desestruturação fiscalizatória. 

No tocante à desestruturação normativa, o Parquet elenca uma série de atos e 

decisões com eficácia normativa, tais como: a) Decreto nº 10.347/2020: transferência do 

poder concedente de florestas públicas; b) Despacho nº 4.410/2020: desproteção normativa 

à Mata Atlântica; e c) Decreto nº 9.672/2019: extinção da Secretaria de Mudanças do Clima 

e Florestas, os quais atentariam contra os princípios da Administração Pública. 

O MM. Juízo da 8ª Vara Federal primeiramente havia proferido decisão no seguinte 

sentido: 

 

Ministério Público Federal sustenta que o Ministro de Estado do Meio Ambiente vem 
praticando dolosamente ações atentatórias ao dever constitucional de proteção do meio 
ambiente, as quais, em tese, configuram ato de improbidade administrativa, por violação 
aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública. 
No tópico “Desestruturação Normativa”, a petição inicial indica como causa de pedir quatro 
atos normativos considerados ilegais e abusivos: o Decreto nº 10.347/2020 (que transferiu 
o poder concedente de florestas públicas do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO – 1ª REGIÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA – CGAEST  

 

 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 03, LOTE 05/06, ED. SEDE I – AGU, 5º/ 6º ANDAR, BRASÍLIA-DF  

 
Página 8 de 23 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o Despacho MMA nº 4.410/2020 (que permitiu 
a regularização de desmatamentos ilegais em área de preservação permanente no bioma 
da Mata Atlântica), o Decreto nº 9.672/2019 (que extinguiu a Secretaria de Mudanças do 
Clima e Florestas) e a Portaria Conjunta nº 298/2019 (que alterou a composição do Comitê 
de Compensação Ambiental Federal). 
No tópico “Desestruturação dos Órgãos de Transparência e Participação”, o MPF aponta 
como ato ímprobo a edição do Decreto nº 9.806/2019, que reduziu a representatividade 
da sociedade civil no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Outros atos também 
são indicados como causa de pedir: a retirada das informações relativas a mapas de áreas 
prioritárias para a conservação da biodiversidade do site oficial do Ministério do Meio 
Ambiente, as interferências na divulgação de dados de desmatamento pelo INPE e a 
restrição de informações relacionadas à atuação do Ibama e do ICMBio. 
No tópico “Desestruturação Orçamentária”, a ação questiona a redução dos recursos 
orçamentários destinados ao Ibama a fim de impedi-lo de executar o poder de polícia 
ambiental, na contramão do incremento significativo das taxas de desmatamento na 
Amazônia Legal, e a inativação do Fundo Amazônia pela extinção dos órgãos operacionais 
e orientadores (Comitê Orientador – COFA e Comitê Técnico – CTFA) pelos Decretos nos 
10.144/2019 e 10.223/2020. 
No tópico “Desestruturação Fiscalizatória”, a ação acusa o Requerido de inviabilizar a 
atuação dos servidores de carreira, mediante os seguintes atos de improbidade: a) 
desmonte da fiscalização ambiental; b) alteração do registro de frequência e 
burocratização das atividades; c) nomeações de chefias: mora e ausência de critérios 
técnicos; d) exonerações de servidores com desvio de finalidade; e e) colocação dos 
servidores em risco nas atividades de campo. 
Para acolher a pretensão ministerial, a sentença deverá reconhecer a ilegalidade desses 
atos administrativos, os quais configuram a causa de pedir da condenação em 
improbidade administrativa. 
No entanto, a fim de evitar o risco de decisões conflitantes e contraditórias, é preciso 
verificar a existência de outras ações do microssistema processual coletivo (ação civil 
pública e ação popular) que discutam a validade dos mesmos atos administrativos ora 
impugnados, pois fere a lógica processual que, correndo em separado as ações, um juiz 
declare a validade normativa dos atos e outro reconheça a sua manifesta ilegalidade, 
criando uma situação de incerteza jurídica em relação aos mesmos fatos. 
Nesse ponto, para harmonia do sistema judiciário, o Código de Processo Civil adota o 
instituto da conexão para reunir os feitos perante um mesmo juiz para fins de julgamento 
conjunto das ações, prevenindo-se, com isso, incompatibilidade entre decisões judiciais 
que tratam da mesma situação fática. 
Por essa razão, à luz do art. 10 do CPC, intime-se o Ministério Público Federal para 
informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a existência de ações coletivas com a mesma causa de 
pedir ou pedido. (Id. 272344848) 

 

Diante do conhecimento da existência da presente demanda, e visando cooperar 

com o Poder Judiciário na busca de resoluções não contraditórias, a União peticionou em 

juízo informando a existência da Ação Civil Pública n. 1026950-48.2020.4.01.3400, de 

coautoria do próprio Ministério Público Federal, ajuizada em 06/05/2020, perante a 1ª Vara 

Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que tem por objeto a suposta ilegalidade do 

Despacho nº 4.410/2020.   
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Tal manifestação da União buscou, a um só tempo, (i) suportar o magistrado com 

maiores informações, face ao comando contido na mesma decisão acima referida (Id. 

272344848), no sentido de determinar ao Ministério Público Federal que informasse “no 

prazo de 5 (cinco) dias, a existência de ações coletivas com a mesma causa de pedir ou pedido” 

e (ii) pontuar que, na eventualidade de não atendimento dessa solicitação, a medida lógica 

subsequente seria a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do parágrafo 

único do art. 321 do CPC . 

O Ministério Público peticionou informando que não havia outra ação civil pública 

de improbidade administrativa com o mesmo objeto e causa de pedir. 

Passo seguinte, o MM. Juízo de primeiro grau proferiu a seguinte decisão: 

 

Em atenção à determinação judicial, a UNIÃO antecipou-se a qualquer intimação prévia e 
apresentou manifestação espontânea às fls. 8004/8044, apontando a existência de conexão 
da presente demanda com a Ação Civil Pública nº 1026950-48.2020.4.01.3400, em curso 
na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se postula a nulidade do 
Despacho MMA nº 4.410/2020, um dos atos motivadores da conduta ímproba do Ministro 
de Estado do Meio Ambiente. 
Entretanto, o ato administrativo objeto da referida lide foi revogado logo após a 
propositura da demanda, o que significa dizer que aquela ação perdeu seu objeto e a 
sentença superveniente não resolverá o mérito, devendo-se, assim, ser desconsiderada 
para fins de conexão, ante a inexistência de risco de decisões conflitantes. 
Por sua vez, o Ministério Público Federal (fls. 8045/8098), em resposta ao despacho acima 
transcrito, aduziu que não existe outra ação de improbidade administrativa com a mesma 
causa de pedir. 
Todavia, ao contrário do que afirma o Ministério Público Federal, a pesquisa ao sistema 
processual eletrônico Eproc do TRF/4ª Região indica a existência da Ação Civil de 
Improbidade Administrativa nº 5011576-83.2020.4.04.7200, proposta perante a 6ª Vara 
Federal de Florianópolis/SC por dez associações, com a mesma causa de pedir e o mesmo 
pedido, ou seja, para condenar o Ministro de Estado do Meio Ambiente às penas previstas 
na Lei nº 8.429/92 pelo desrespeito aos princípios de proteção ambiental e pela prática de 
intimidação e retaliação na condição de superior hierárquico contra servidores públicos a 
ele subordinados, inclusive com pedido de afastamento cautelar do agente político do 
referido cargo. 
Embora o juiz natural tenha proferido sentença de extinção do feito, sem resolução de 
mérito, por considerar as associações autoras partes ilegítimas para propor ação de 
improbidade administrativa, impende salientar que no âmbito das ações coletivas em que 
se busca a proteção de direitos difusos não importa quem figura no polo ativo, pois o bem 
jurídico tutelado nesse tipo de ação é a própria sociedade e o direito subjetivo é de todos, 
de modo que o art. 286, II, do CPC, deve ser aplicado ao caso em exame para atrair a 
competência do juízo que recebeu a primeira ação, até porque o Ministério Público Federal 
poderia intervir naquela demanda como litisconsorte ativo, ao lado das associações, à luz 
do disposto no art. 17, § 4º, da Lei nº 8.429/92, e só não o fez em razão do indeferimento 
ab initio da petição inicial, ocasião em que não lhe foi dada a oportunidade de ingressar no 
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feito e manifestar interesse no prosseguimento da ação, tanto que a mesma pretensão está 
sendo agora repetida nesta segunda ação de improbidade administrativa. 
Vale ressaltar, por oportuno, que a sentença que indeferiu a inicial foi objeto de apelação e 
ainda tramita no 1º grau. 
Assim, considerando a posição processual do Ministério Público Federal na ação de 
improbidade administrativa, seja como autor, seja como fiscal da lei, fato é que, na prática, 
em ambas as situações jurídicas o órgão ministerial integra a mesma relação processual e 
deve ser considerado, no mínimo, como litisconsorte dos outros autores na proteção do 
interesse público, inclusive para assumir o polo ativo em caso de exclusão das associações, 
podendo estas, em tese, permanecerem no feito como amicus curiae (art. 138 do CPC), 
circunstâncias que atraem a regra inserta no art. 286, II, do CPC. 
A propósito do tema, destaco o seguinte trecho da decisão proferida no REsp nº 
1.297.868/DF, rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA, Dje 21/03/2018: 
Com efeito, o objeto do processo coletivo, incluindo, portanto, as ações de improbidade 
administrativa, não pertence ao autor, mas à própria coletividade . Desse modo, em 
observância ao postulado da indisponibilidade da demanda coletiva, caso haja desistência do 
litígio, não poderá haver automática extinção do processo, devendo o magistrado proceder à 
intimação do Ministério Público, para que este, querendo, assuma o polo ativo da 
relação processual. 
Trata-se de regra prevista expressamente no texto do art. 5º, § 3º, da Lei7.347/1985, in verbis: 
"Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o 
Ministério Público ou outro legitimado assumirá a titularidade ativa". 
Desse modo, pode-se concluir que, também nas ações civil pública por ato de improbidade 
administrativa – às quais se aplica, naquilo que couber, as disposições na Lei nº 7.347/1985 
–, o Ministério Público é atuante obrigatório, quer como parte, quer como fiscal da lei, 
podendo, ainda, consoante seu juízo de oportunidade e conveniência, assumir a 
titularidade ativa em caso de desistência ou abandono da causa pela parte originalmente 
autora da ação. (grifei) 
Ademais, em função do princípio da especialidade, o art. 17, § 5º, da Lei nº 8.429/92 
assevera que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, sem 
fazer menção ao fato de um deles já ter sido sentenciado, o que afasta, portanto, a 
incidência das regras gerais do CPC, notadamente o art. 55, § 1º, do CPC, ainda mais quando 
a sentença apenas indeferiu a petição inicial, sem resolução de mérito. 
Vale lembrar que a mesma regra está consignada no art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 
7.347/85, de modo que não há razão para aplicar a regra geral do CPC no âmbito do 
microssistema processual da tutela coletiva (ação civil pública, ação popular, código de 
defesa do consumidor e mandado de segurança coletivo), que possui suas peculiaridades 
próprias e bem distintas das normas de processo civil individual regidas pela Lei nº 
13.105/2015. 
Diante de todo o exposto, com base no art. 17, § 5º, da Lei nº 9.249/92, no art. 2º, parágrafo 
único, da Lei nº 7.347/87, e no art. 286, II, do CPC, distribua-se o presente processo, por 
dependência, à Ação Civil Pública nº 5011576-83.2020.4.04.7200, em curso na 6ª Vara 
Federal de Florianópolis/SC. 

 

É em face dessa decisão judicial que a União se insurge através do presente recurso, 

considerando os argumentos que seguem. 
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IV – DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA UNIÃO (ART. 300, CAPUT, C/C 

ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC) 

 

Primeiramente, importa ressaltar que a União se coaduna com as mesmas razões 

levantadas pelo magistrado de primeiro grau, no sentido de se evitar decisões conflitantes 

que pudessem comprometer a coerência do sistema jurídico, ocasionando prejuízos à toda 

coletividade. Contudo, entende-se que a simples remessa à 6ª Vara Federal de 

Florianópolis/SC não se revela adequada, diante dos próprios fundamentos utilizados na 

decisão recorrida, em relação ao microssistema de tutela coletiva. 

Com efeito, conforme destacado pelo MM. Juízo da 8ª Vara Federal da Seção 

Judiciária de Brasília, estaria pendente de solução definitiva a Ação Civil de Improbidade 

Administrativa nº 5011576-83.2020.4.04.7200 proposta perante a 6ª Vara Federal de 

Florianópolis/SC por dez associações, “com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou 

seja, para condenar o Ministro de Estado do Meio Ambiente às penas previstas na Lei nº 

8.429/92 pelo desrespeito aos princípios de proteção ambiental e pela prática de intimidação 

e retaliação na condição de superior hierárquico contra servidores públicos a ele subordinados, 

inclusive com pedido de afastamento cautelar do agente político do referido cargo” (grifou-se). 

Ocorre que, se de fato há identidade entre as demandas referidas - processo nº 

5011576-83.2020.4.04.7200 da 6ª Vara Federal de Florianópolis/SC e processo nº 1037665-

52.2020.4.01.3400 da 8ª Vara Federal de Brasília/DF -, haveria que se extinguir esta 

última, devido à ocorrência de litispendência. 

Saliente-se que, para que uma demanda seja idêntica à outra, a literatura acadêmica 

reconhece dois critérios principais aptos a definir a identidade entre duas ações, quais sejam, 

a teoria da tríplice identidade entre os elementos da demanda, e a teoria da identidade 

da relação jurídica. 

A teoria da tríplice identidade (art. 337,§2º do CPC) determina a ocorrência de 

litispendência quando houver identidade de partes, pedido e causa de pedir, enquanto a 

teoria da identidade da relação jurídica aduz que haverá ações idênticas quando idêntica 

for a situação jurídica controvertida, ou seja, quando houver identidade em relação ao 
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objeto da demanda. Nesse sentido, é esclarecedora a posição de Fredie Didier Jr acerca do 

tema: 

 

Normalmente, costuma-se afirmar que há litispendência, neste último sentido, quando 
houver tríplice identidade entre os elementos da demanda: se dois ou mais processos são 
iniciados pela mesma demanda (com mesmas partes, pedido e causa de pedir). Não são 
duas ou mais demandas com os mesmos elementos; na verdade, é a mesma demanda que 
deu origem a dois ou mais processos distintos. 
Essa definição de litispendência é correta, mas é insuficiente. A tríplice identidade dos 
elementos da demanda é apenas o caso mais emblemático de litispendência. Trata-se do 
exemplo mais claro do fenômeno. Mas não é o único.  
Há litispendência quando pendem processo com mesmo conteúdo. A mesma 
situação jurídica controvertida é posta em mais de um processo para ser resolvida. 
Enfim, há litispendência quando o Poder Judiciário é provocado a solucionar o 
mesmo problema em mais de um processo.4 (grifou-se) 

 

Ocorre que, no microssistema processual coletivo, é flagrante a inadequação 

do critério da tríplice identidade dos elementos da demanda para definir a ocorrência 

de litispendência, na medida em que, na tutela coletiva, no bojo da qual se inserem a ação 

popular, a ação civil pública, a ação de improbidade administrativa, dentre outras, a regra é 

a legitimidade ativa extraordinária, ou seja, o autor ajuíza a demanda em nome 

próprio para defender direito titularizado por toda a coletividade. 

Justamente por tal peculiaridade, nas ações que integram o microssistema 

processual coletivo, a identidade de partes no polo ativo é absolutamente dispensável 

para caracterização de litispendência. Nesse sentido, são esclarecedoras mais uma vez as 

afirmações de Fredie Didier Jr: 

 

Para a correta compreensão do tema, é preciso lembrar ao estudioso que a legitimação ad 
causam nas ações coletivas é extraordinária (o legitimado age em nome próprio 
defendendo interesses da coletividade), concorrente (há varios legitimados) e disjuntiva 
(qualquer um deles pode propor sozinho a demanda coletiva), conforme examinado no 
capítulo próprio deste curso. Assim, é possível que uma mesma ação coletiva possa ser 
proposta por ou contra diferentes legitimados. É possível, portanto, que haja 
litispendência sem identidade entre as partes autoras. A identidade da parte autora 
é irrelevante para a configuração de litispendência coletiva.5 (grifou-se) 

 

 
4 DIDIER JR, Fredie; ZANETI JR, Hermes. Curso de direito processual civil: processo coletivo. 12. Ed: Salvador: 
Juspodivm, 2018, pp. 173-174. 
5 Op. cit., pp. 174-175. 
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No processo coletivo, portanto, ainda que se utilize o critério da tríplice identidade, 

é necessário desconsiderar a identidade de partes para fins de litispendência, face à aludida 

legitimidade extraordinária, concorrente e disjuntiva. Portanto, o que define a identidade de 

duas demandas coletivas entre si é a identidade da causa de pedir e do objeto. 

Nesse sentido, a irrelevância da identidade em relação ao polo ativo e, por 

conseguinte, a relevância da relação jurídica subjacente nas demandas coletivas, para 

fins de verificação da litispendência, é reconhecida de forma tranquila pela jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça: 

 

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDENTIDADE DE 
BENEFICIÁRIOS. LEGITIMADO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. 
LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÕES COLETIVAS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. 
Segundo a jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de 
litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis 
beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição 
processual por legitimado extraordinário. 2. Recurso especial provido para extinguir o 
processo sem julgamento do mérito. (REsp 1726147/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) (grifou-se) 
 
 
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO COLETIVA. 
LITISPENDÊNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO 
CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. 
INOCORRÊNCIA. 1. Afasta-se a ofensa aos arts. 458, II e 535, II do CPC, na medida em que o 
Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, 
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, 
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de 
prestação jurisdicional. 2. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de 
origem, a fim de que seja afastada a ocorrência da litispendência, tal como colocada a 
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice 
previsto na Súmula 7/STJ. 3. No mais, o aresto regional não destoou da jurisprudência 
desta Corte Superior, firme no sentido de que "tratando-se de ações coletivas, para 
efeito de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob 
a ótica dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame 
das partes que figuram no pólo ativo da demanda" (REsp 1168391/SC, Rel. Ministra 
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010). 4. Agravo 
interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1580394/RS, Rel. Ministro SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018) (grifou-se) 
 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR. LITISPENDÊNCIA 
ENTRE AÇÕES COLETIVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR. 
ADMISSIBILIDADE. AUTORES ATUAM COMO SUBSTITUTOS PROCESSUAIS DOS 
TITULARES MATERIAIS DO DIREITO COLETIVO LATO SENSU TUTELADO. 
COLETIVIDADE DOS MUNÍCIPES DE CARPINA. 1. Na hipótese dos autos, incontroversa a 
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existência de identidade de pedido e de causa de pedir, não só porque reconhecida pelo 
acórdão recorrido, mas também porque tal identidade é expressamente admitida pelo 
próprio recorrente, que somente se insurge contra o reconhecimento da litispendência, por 
entender que esse pressuposto processual negativo exigiria também a identidade de partes 
processuais. 2. Outrossim, a tese do recorrente não prospera, pois contrária à doutrina e 
jurisprudência consolidada do STJ, consoante a qual nas ações coletivas, para efeito 
de aferição de litispendência, a identidade de partes deverá ser apreciada sob a ótica 
dos beneficiários dos efeitos da sentença, e não apenas pelo simples exame das 
partes que figuram no polo ativo da demanda, ainda que se trate de litispendência 
entre ações coletivas com procedimentos diversos, como a Ação Civil Pública 
(procedimento regulado pela Lei 7.347/1985; Ação Popular (procedimento 
regulado pela Lei 4.717/1965); pelo Mandado de Segurança (procedimento 
regulado pela Lei 12.016/2009); pela Ação de Improbidade Administrativa 
(procedimento regulado pela Lei 8.429/1992), etc. (REsp 427.140/RO, Rel. Ministro 
JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 
20/05/2003, DJ 25/08/2003, p. 263; REsp 1168391/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 31/05/2010; REsp 925.278/RJ, Rel. 
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 19/06/2008, DJe 08/09/2008; 
RMS 24.196/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/12/2007, DJ 
18/02/2008, p. 46). 3. Finalmente, quanto ao polo passivo, o Sodalício a quo também foi 
bastante claro ao crtificar a identidade de partes. 
4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1505359/PE, Rel. Ministro HERMAN 
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016) (grifou-se) 

 

Nesse sentido, não é outro o entendimento desse Eg. Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, conforme se verifica nos seguintes julgados:  

 

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Segundo a 
jurisprudência do STJ, nas ações coletivas, para análise da configuração de 
litispendência, a identidade das partes deve ser aferida sob a ótica dos possíveis 
beneficiários do resultado das sentenças, tendo em vista tratar-se de substituição 
processual por legitimado extraordinário. (REsp 1726147/SP, Rel. Ministro Antonio 
Carlos Ferreira, STJ - 4T, DJe 21/05/2019). 2. Este Tribunal tem precedente dizendo 
que, nas ações coletivas, a identidade das partes também deve ser considerada sob 
o plano material, abrangendo todos os legitimados a postular em favor de interesses 
transindividuais. Correta a sentença que extinguiu o processo por litispendência (art. 
301, § 2º - CPC). (AC 0000055-37.2010.4.01.3200, Desembargador Federal Olindo 
Menezes, TRF1 4T, e-DJF1 12/12/2014). 3. É fato incontroverso que esta ação possui 
objeto idêntico ao da ação civil pública nº 1002548-68.2018.4.01.3400, proposta no dia 
06.02.2018, dez dias antes da distribuição deste processo. 4. Negado provimento à remessa 
oficial. (REO 1000548-16.2018.4.01.3200, DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA 
MOREIRA, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 01/07/2020 PAG.) (grifou-se) 
 
 
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PEDIDO IDÊNTICO AO DE OUTRA AÇÃO POPULAR 
ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 
1. Há litispendência quando há identidade de partes, pedido e causa de pedir em duas ações 
em curso (CPC, artigo 301 § 3º). 2. No caso de ajuizamento de ação popular deve ser 
reconhecida a litispendência quando a providência jurisdicional reclamada é a 
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mesma nas duas ações, mesmo quando propostas por autores populares diversos, 
uma vez que estes atuam na defesa de interesse social ou coletivo e não de direito 
próprio subjetivo. Precedentes. 3. No caso em exame objetiva-se a anulação de termo 
aditivo de contrato. A celebração do referido termo aditivo contratual fora impugnada em 
outra ação popular, de modo que deve ser mantida a extinção do processo com fulcro no 
artigo 267, inciso V, do CPC, porque o efeito jurídico que decorreria do provimento das 
duas ações populares é o mesmo. 4 Nega-se provimento à remessa oficial. (REO 0002973-
74.2003.4.01.4100, JUIZ FEDERAL RODRIGO NAVARRO DE OLIVEIRA, TRF1 - 5ª TURMA 
SUPLEMENTAR, e-DJF1 27/04/2012 PAG 1552.) (grifou-se) 
 
 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LITISPENDÊNCIA.  1. A 
litispendência, entendida como a repetição de ação em curso, configura-se quando duas 
ações apresentam identidade de partes, de causa de pedir e de pedido (art. 301, §§ 1º, 2º e 
3º - CPC). Não é de admitir-se mais de uma ação popular tendo por objeto o mesmo fato, 
embora com autores diferentes, pois a acolhida do pedido em qualquer delas será 
suficiente para a condução das coisas ao statu quo ante. 2. Hipótese em que se dá por 
configurada a litispendência, com o conseqüente reconhecimento, dada a identidade 
de causa de pedir e de pedido, conquanto se trate de autor diferente, dada a 
peculiaridade da ação popular, na qual o autor, mesmo agindo em nome próprio, 
atua, na realidade, como substituto processual da coletividade. 3. Remessa improvida. 
(REO 1999.34.00.032660-4/DF, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, Terceira 
Turma, DJ p.21 de 07/07/2006) (grifou-se) 

  

Dessa forma, considerando que as premissas lançadas pelo próprio magistrado 

de primeiro grau foram no sentido da identidade da causa de pedir e do pedido6 entre a 

presente demanda e a ACIA nº 5011576-83.2020.4.04.7200 da 6ª Vara Federal de 

Florianópolis/SC, e que, de fato, esta última ação foi proposta em primeiro lugar, o correto 

seria não declinar da competência, mas sim reconhecer presente o pressuposto 

processual negativo e declarar extinto o processo sem resolução do mérito, na forma 

do art. 485, V, do CPC. 

Com efeito, considerando que a ação civil nº 5011576-83.2020.4.04.7200 da 6ª Vara 

Federal de Florianópolis/SC foi proposta no dia 09 de junho de 2020 e a presente ação civil 

de nº 1037665-52.2020.4.01.3400 foi no dia 06 de julho de 2020, e partindo-se do 

entendimento do próprio magistrado de primeiro grau de que haveria identidade de pedido 

 
6 Todavia, ao contrário do que afirma o Ministério Público Federal, a pesquisa ao sistema processual eletrônico 
Eproc do TRF/4ª Região indica a existência da Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 5011576-
83.2020.4.04.7200, proposta perante a 6ª Vara Federal de Florianópolis/SC por dez associações, com a 
mesma causa de pedir e o mesmo pedido, ou seja, para condenar o Ministro de Estado do Meio Ambiente às 
penas previstas na Lei nº 8.429/92 pelo desrespeito aos princípios de proteção ambiental e pela prática de 
intimidação e retaliação na condição de superior hierárquico contra servidores públicos a ele subordinados, 
inclusive com pedido de afastamento cautelar do agente político do referido cargo. 
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e causa de pedir, há que se reconhecer o error in procedendo do magistrado, conquanto a 

medida certa seria a imediata extinção da ACIA 1037665-52.2020.4.01.3400, sem 

resolução do mérito, diante da litispendência com ACIA 5011576-83.2020.4.04.7200. 

Outrossim, reforça a necessidade de extinção do processo o que afirmado pela União 

quando da sua manifestação preliminar na origem, no sentido de que incumbiria ao 

Ministério Público Federal informar a existência de demandas coletivas com o mesmo objeto 

e causa de pedir, sob pena de indeferimento da petição inicial e consequente extinção do 

processo (art. 317, CPC). 

Veja-se que o MM. Juízo de primeiro grau havia determinado ao Ministério Público 

esse comando, sendo que o Parquet informara inexistir demanda coletiva com o mesmo 

pedido ou causa de pedir. A decisão do juiz corresponde ao que resta previsto no art. 317 do 

CPC7, que determina a oitiva da parte a oportunidade de corrigir eventuais vícios ou 

irregularidades verificadas por ocasião da propositura da demanda. Na hipótese de não 

atendimento desse comando, não restaria outra alternativa ao juiz se não a extinção do 

processo sem resolução do mérito, conforme estipula o parágrafo único do art. 321 do CPC8. 

De outro giro, também não se afigura correto o entendimento do magistrado de 

primeiro grau em determinar a remessa à 6ª Vara Federal de Florianópolis/SC, no ponto em 

que refuta a argumentação da União em relação à conexão da presente demanda com a da 1ª 

Vara Federal de Brasília – considerando a Ação Civil Pública nº 1026950-48.2020.4.01.3400. 

A linha de argumentação expendida pelo juízo a quo partiu do seguinte raciocínio: a 

Ação Civil Pública em curso na 1ª Vara Federal de Brasília ataca o despacho do Ministro do 

Meio Ambiente que já foi revogado, o que significaria dizer que teria havido perda do objeto, 

não havendo mais que se falar em risco de decisões conflitantes e, da mesma forma, conexão. 

Somente para que não paire dúvidas, pede-se vênia para mais uma vez reproduzir trecho da 

decisão que demonstra o raciocínio do magistrado: 

 
7 “Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, 
se possível, corrigir o vício.” 
8 “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta 
defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 
(quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” (grifou-se) 



 
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO – 1ª REGIÃO 
COORDENAÇÃO-GERAL DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA – CGAEST  

 

 

SETOR DE AUTARQUIAS SUL - QUADRA 03, LOTE 05/06, ED. SEDE I – AGU, 5º/ 6º ANDAR, BRASÍLIA-DF  

 
Página 17 de 23 

 

Em atenção à determinação judicial, a UNIÃO antecipou-se a qualquer intimação prévia e 
apresentou manifestação espontânea às fls. 8004/8044, apontando a existência de conexão 
da presente demanda com a Ação Civil Pública nº 1026950-48.2020.4.01.3400, em curso 
na 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual se postula a nulidade do 
Despacho MMA nº 4.410/2020, um dos atos motivadores da conduta ímproba do Ministro 
de Estado do Meio Ambiente. 
Entretanto, o ato administrativo objeto da referida lide foi revogado logo após a 
propositura da demanda, o que significa dizer que aquela ação perdeu seu objeto e a 
sentença superveniente não resolverá o mérito, devendo-se, assim, ser desconsiderada 
para fins de conexão, ante a inexistência de risco de decisões conflitantes. 

 

 

Dois pontos merecem ser ponderados para esse Eg. Tribunal, diante dessa linha de 

argumentação. 

O primeiro é que o juiz presume a extinção da Ação Civil Pública nº 1026950-

48.2020.4.01.3400 pela perda do objeto diante da revogação do Despacho nº 4.410/2020. 

Em que pese a União entender da mesma forma que o magistrado (perda do objeto pela 

revogação do ato administrativo), somente o juiz competente para apreciar a Ação Civil 

Pública nº 1026950-48.2020.4.01.3400 é que poderia reconhecer esse fenômeno processual, 

qual seja, o juízo da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Dessa forma, não 

se concebe possa que a 8ª Vara Federal de Brasília possa atestar a perda de objeto de um 

processo em curso na 1ª Vara Federal. 

O segundo ponto a ser considerado se refere ao próprio argumento utilizado pelo 

magistrado de reconhecer a prevenção da 6ª Vara Federal de Florianópolis, no sentido de 

que, embora ter havido a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda estaria 

pendente a lide, considerando a especialidade do art. 17, §5º, da Lei nº 8.429/92, o que, por 

sua vez (na linha de argumentação do magistrado), afastaria o art. 55, §1º, do CPC. Veja-se: 

 

Ademais, em função do princípio da especialidade, o art. 17, § 5º, da Lei nº 8.429/92 
assevera que a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações 
posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto, sem 
fazer menção ao fato de um deles já ter sido sentenciado, o que afasta, portanto, a 
incidência das regras gerais do CPC, notadamente o art. 55, § 1º, do CPC, ainda mais quando 
a sentença apenas indeferiu a petição inicial, sem resolução de mérito. 
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Ocorre que, pela mesma ratio, haveria que se reconhecer a prevenção da 1ª 

Vara Federal de Brasília, pois o processo ainda se encontraria em curso naquele juízo 

e, inclusive, sem ainda prolação de sentença. Veja-se que, neste caso, não se exigiria 

qualquer esforço hermenêutico a respeito da especialidade do 17, §5º, da Lei nº 8.429/92 

em relação ao art. 55, §1º, do CPC, pois ambos dispositivos normativos seriam aplicados com 

bastante tranquilidade e sem qualquer exclusão: há demanda coletiva conexa e que ainda 

não foi sentenciada. 

Portanto, considerando a própria linha de argumentação expendida pelo 

magistrado de primeiro grau, a pendencia de demanda em curso somente poderia ser 

reconhecida em relação com a da 1ª Vara Federal de Brasília. 

Ademais, a tese defendida pelo magistrado de uma eventual especialidade 

normativa merece temperamentos ao presente caso. De acordo com o magistrado, não se 

aplicaria o óbice previsto no art. 55, §1º, do CPC, no sentido de que se um dos processos já 

tiver sido sentenciado, não haverá reunião de processos conexos, uma vez que o art. 17, §5º 

da Lei 8.429/92 seria regra específica e este dispositivo não faz qualquer menção a 

“processos sentenciados”. 

Ocorre que, neste aspecto, é indiferente perquirir qual dispositivo deve incidir à 

hipótese, se o CPC15 ou a Lei 8.429/02, visto que a aplicação de qualquer uma das normas 

levaria a mesma conclusão. Com efeito, eventual distinção entre ambos os dispositivos diz 

respeito apenas à implementação ou não do fenômeno da reunião dos processos para 

julgamento conjunto, e não quanto ao reconhecimento da prevenção propriamente dita. 

Nesse sentido, deveria o magistrado, à luz da Teoria Geral de Processo Civil, em 

primeiro lugar, ter verificado se existia algum pressuposto processual negativo ao 

conhecimento da demanda – a exemplo da litispendência (a qual, fris-se, deveria ter sido 

reconhecida, mas não o foi) – e, em segundo lugar, caso superado esse primeiro aspecto, ter 

verificado a existência de eventual juízo prevento para a matéria (art. 2º, parágrafo único, 

Lei 7.347/85), pois será este o competente para a causa. 

In casu, a Ação Civil Pública nº 1026950-48.2020.4.01.3400 foi proposta no dia 

06/05/2020, portanto 34 dias antes da Ação de Improbidade nº 5011576-
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83.2020.4.04.7200 da 6ª Vara Federal de Florianópolis/SC, que foi proposta no dia 09 

de junho de 2020. Dessa forma, considerando que a ACP nº 1026950-48.2020.4.01.3400 foi 

registrada e distribuída antes da ACIA nº 5011576-83.2020.4.04.7200 da 6ª Vara Federal de 

Florianópolis/SC, somente se pode reconhecer como prevento o juízo da 1ª Vara 

Federal da Seção Judiciária de Brasília. 

Para que não haja dúvidas sobre a identidade parcial de causas de pedir, pede-se 

vênia para transcrever trechos da petição inicial da Ação Civil Pública n. 1026950-

48.2020.4.01.3400 (preventa), também de autoria do MPF, bem como o seu pedido: 

 

O fumus bonis iuris é justamente a plausibilidade do direito substancial invocado por 
quem pretende a decisão de mérito favorável para a concessão de tutela antecipada, 
que está materializado pela comprovação de que a requerida União Federal, por 
meio do Ministério do Meio Ambiente conspurcou o sistema legal especial de 
proteção ao bioma Mata Atlântica e, por consequência, causa graves riscos de 
danos ao meio ambiente e à coletividade. Em razão da patente nulidade do 
Despacho MMA 4.410/2020 e a partir dos diversos ilícitos apontados, a 
concessão de MEDIDA LIMINAR é imprescindível para que se impeça a continuidade 
dos ilícitos e superveniência de danos, evitando, dessa forma, prejuízos irreversíveis 
ao meio ambiente e à coletividade. 
[...] 
3) quanto ao mérito, requer:  
a) seja confirmada a medida liminar pugnada;  
b) a declaração de nulidade do Despacho 4.410/2020 emitido pelo Ministro do 
Meio Ambiente;  
c) a condenação da requerida União Federal em se abster de emitir outro ato 
normativo de conteúdo semelhante ao Despacho MMA 4.410/2020, em especial que 
negue a prevalência da legislação especial da Mata Atlântica sobre a Lei Federal 
12.651/2012. (grifou-se) 

 

Diante de todo o exposto, resta plenamente caracterizada a probabilidade de 

provimento do recurso, seja por se reconhecer a existência de litispendência, com 

consequente extinção do processo sem resolução do mérito, seja por restar clara a 

prevenção da 1ª Vara Federal de Brasília.  
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V – DO PERICULUM IN MORA E NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO 

AO PRESENTE RECURSO. 

 
O art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, permite ao relator do agravo de instrumento 

emprestar efeito suspensivo ao recurso, desde que configurada uma das situações elencadas 

no art. 995, parágrafo único, do mesmo codex9. 

Na hipótese sob análise, estão caracterizados os requisitos que autorizam a 

suspensão da decisão agravada, tendo sido demonstrada a probabilidade de provimento do 

recurso e sendo inequívoca a existência de risco ao resultado útil do processo. 

Com efeito, a situação de risco de dano grave – periculum in mora – preceituada pelo 

art. 995 do CPC/2015, decorre justamente do risco de se permitir que um processo seja 

remetido e tenha seu processamento perante um juízo que, posteriormente, pode vir a ser 

declarado incompetente para a causa. Em outras palavras, a situação merece rápida solução, 

sob pena de causar diversos prejuízos às partes do processo – autores e réus – os quais 

possuem interesse em ver o litígio resolvido o quanto antes. 

Dessa feita, permitir que um processo tramite sob a direção de um juízo que, meses 

ou anos depois, venha a ser declarado incompetente tem o potencial de causar danos 

diversos, como: (i) possibilidade de anulação de todos os atos processuais; (ii) necessidade 

de repetição de atos já realizados, mas anulados; (ii) desperdício de tempo e recursos, em 

violação à celeridade processual e economicidade; (iv) insegurança jurídica e instabilidade 

de provimentos jurisdicionais com consequências práticas diversas, entre outros. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, além de ter firmado o entendimento 

de que as decisões sobre competência do juízo são passíveis de recuso de Agravo de 

Instrumento (vide tópico I – do cabimento), assentou também a existência de periculum in 

mora, inerente às discussões sobre competência. 

 
9 “Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata 
produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a 
probabilidade de provimento do recurso”. (grifado) 
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Ressaltando os possíveis prejuízos na demora da definição do juízo competente, 

confira-se a decisão proferida pelo Ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de 

Justiça, no Recurso Especial n. 1.679.909-RS: 

 

"Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do 

CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de 

competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, 

por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no 

inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma 

ratio, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo 

que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 

Recurso Especial provido. 

Nessa ordem de ideias, apesar de não previsto expressamente no rol do 

art. 1.015, penso que a decisão interlocutória, relacionada à definição 

de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, 

por uma interpretação analógica ou extensiva da norma. Deveras, a 

possibilidade de imediata recorribilidade da decisão advém de exegese 

lógico-sistemática do diploma, inclusive porque é o próprio Código que 

determina que "o juiz decidirá imediatamente a alegação de 

incompetência" (§ 3° do art. 64). Evitam-se, por essa perspectiva: a) 

as inarredáveis consequências de um processo que tramite 

perante um juízo incompetente (passível até de rescisória - art. 

966, II, CPC); b) o risco da invalidação ou substituição das decisões 

(art. 64, § 4°, primeira parte); c) o malferimento do princípio da 

celeridade, ao se exigir que a parte aguarde todo o trâmite em 

primeira instância para ver sua irresignação decidida tão 

somente quando do julgamento da apelação; d) tornar inócua a 

discussão sobre a (in)competência, já que os efeitos da decisão 

proferida poderão ser conservados pelo outro juízo, inclusive 
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deixando de anular os atos praticados pelo juízo incompetente, 

havendo, por via transversa, indevida "perpetuação" da 

competência; e) a angústia da parte em ver seu processo dirimido 

por juízo que, talvez, não é o natural da causa. Trata-se de 

interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 1.015 - 

"rejeição da alegação de convenção de arbitragem" -, já que ambas 

possuem a mesma ratio -, qual seja afastar o juízo incompetente 

para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a 

demanda". 

 

Pelo exposto, resta evidencia o periculum in mora no presente caso, sendo urgente o 

deferimento do pedido de efeito suspensivo, sob pena de se permitir que a presente 

demanda tramite regularmente quando, na realidade, deveria já ter sido extinta por 

litispendência; ou ainda, de se permitir que a presente demanda tramite perante juízo 

incompetente, na linha do que demonstrado no tópico anterior. 

 

 

VI – DOS PEDIDOS 

 

Diante do exposto, requer a União: 

 
a) O reconhecimento liminar da ocorrência de litispendência, nos 

termos acima expostos, extinguindo-se, de plano, o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 932, do CPC.   

b) Subsidiariamente, caso não haja a imediata extinção do processo, seja 

deferido o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, I, 

do CPC/15, para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida 

(Id. 285528980), para o fim de não haja a remessa dos autos à 6ª Vara 

Federal de Florianópolis; 
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c) a intimação da agravada para responder ao presente recurso, se 

assim desejar, no prazo previsto no art. 1.019, inciso II, do CPC/2015; 

d) no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para o fim de, 

reformando a decisão proferida pelo juízo a quo, para o fim de declarar 

extinto o processo sem resolução do mérito, diante da litispendência; 

de maneira subsidiária, caso o processos não seja extinto, requer a 

remessa dos autos à 1ª Vara Federal de Brasília, diante da conexão e 

prevenção; 

e) a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários 

advocatícios, nos termos do art. 85, §1º do CPC/2015; e 

f) sejam tidos como prequestionados todos os dispositivos 

(infra)constitucionais abordados neste agravo de instrumento. 

 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

Brasília/DF, 07 de agosto de 2020. 
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