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DESPACHO/DECISÃO

Relatório.  Petição  inicial. Trata-se  de  ação  civil  pública  ajuizada  pelo
Ministério Público Federal contra o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA e a União, objetivando, em síntese, (a) que os réus restabeleçam o acesso pleno aos
benefícios  do  Programa  Nacional  da  Reforma  Agrária  e  das  demais  políticas  públicas
vinculadas a esse programa para as pessoas físicas apontadas como em situação irregular no
Estado do Rio Grande do Sul (planilha anexas à inicial), assegurando, previamente a eventual
suspensão ou exclusão do programa, direito a contraditório e ampla defesa, e (b) que os réus
deixem de adotar medidas que impliquem paralisação da reforma agrária, como a suspensão
dos processos de seleção de novos beneficiários ou de assentamento de novos beneficiários já
selecionados.

O objetivo, em suma, é que sejam suspensos os efeitos do acórdão 775/2016 do
Tribunal  de Contas  da  União -  TCU,  por  meio  do  qual pessoas físicas  beneficiárias  do
Programa Nacional da Reforma Agrária - PNRA teriam sido impedidas de fazer jus, em razão
de indícios de irregularidades, a benefícios e a políticas públicas inerentes a essa condição.

O autor narra que o acórdão do TCU teve sua origem em representação feita
pela Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente - SecexAmbiental,
que  apontava  indícios  de  irregularidades  relacionadas  à  concessão  de  lotes  do  PNRA,
mediante cruzamentos de dados entre o Sistema de Informações de Projetos de Reforma
Agrária - SIPRA e bases de origem pública (Receita Federal, Renavam, entre outros).  O
TCU, então, considerando os indícios apresentados, teria determinado ao INCRA que este
suspendesse, em medida cautelar, até julgamento do mérito,

(i) os processos de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária; (ii) os processos de
assentamento de novos beneficiários já selecionados; (iii) os processos de novos pagamentos
de créditos da reforma agrária para os beneficiários com indícios de irregularidade; (iv) a
remissão de créditos da reforma agrária para os beneficiários com indícios de irregularidade;
(v) o acesso, em caso de suspeita de irregularidades, a outros benefícios e políticas públicas
concedidas em função de o beneficiário fazer parte do PNRA, como o Garantia Safra, o Minha
Casa Minha Vida – Habitação Rural, o Programa de Aquisição de Alimentos, Bolsa Verde,
Pronera e Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, entre outros.

(p. 3 do doc. INIC1 do ev. 1)

O TCU teria, ainda, em caráter excepcional, autorizado o INCRA
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a restabelecer os processos de pagamentos de créditos da reforma agrária e de remissão dos
referidos créditos, na forma da Lei, bem como o acesso a outros benefícios e políticas públicas
concedidos em função do PNRA aos beneficiários com indícios de irregularidades apontados
nos arquivos Excel constantes destes autos, na hipótese de comprovação espontânea, por parte
do beneficiário, mediante documentação idônea e verificação, por parte do Instituto, inclusive
mediante inspeção in loco porventura necessária à aferição da veracidade das informações
prestadas (...).

(pp. 3 e 4 do doc. INIC1 do ev. 1)

O MPF afirma que a decisão provocou a paralisação, por tempo indeterminado,
da política da reforma agrária, impedindo que 578 mil beneficiários acessassem programas
relacionados a essa política. Assim, não teria sido oportunizada análise concreta ou oitiva dos
beneficiários que foram prejudicados com as medidas, os quais, para revertê-la, precisariam
comparecer, espontaneamente, ao INCRA, que realizaria inspeção no local.

O acórdão que deferiu  a medida cautelar teria  sido, em momento posterior,
reconsiderado parcialmente pelo TCU, que determinou, assim, o desbloqueio temporário dos
assentados que se enquadravam nos indícios de irregularidades números 01, 04, 05, 07, 09,
11, 12, 13, mantendo, por outro lado, a paralisação do PNRA e a suspensão de acesso a
créditos do referido programa e de outras políticas públicas em relação a vários beneficiários
enquadrados em outros indícios de irregularidades, o que ensejaria inobservância do devido
processo legal e da ampla defesa, com afronta à Súmula Vinculante nº 3.

Nesse contexto, o MPF pondera que as conclusões que embasaram as medidas
adotadas pelo TCU seriam provenientes, apenas, de cruzamentos de dados, sem trabalho de
campo e sem interlocução prévia com os beneficiários supostamente irregulares, sendo que o
próprio INCRA contestaria não apenas a metodologia utilizada, mas também, em especial, a
interpretação  dada  à  legislação  aplicável.  Refere  o autor  que  os  efeitos  decorrentes  da
determinação do TCU já vêm sendo objeto de demandas individuais, uma vez que tem sido
negado crédito  para  compra  de  insumos  por  parte  dos beneficiários,  como é o  caso  do
mandado de segurança nº 5002490-12.2016.404.7109.

O MPF afirma que o INCRA, em razão da determinação do TCU, não estaria
observando os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, uma vez
que, diante de indícios de irregularidades, primeiramente, suspenderia o crédito, para, apenas
depois, notificar o beneficiário, para apresentação de justificativa e documentos que amparem
a liberação do crédito. Nesse sentido, os beneficiários considerados possivelmente irregulares
ficariam  impedidos  de  acessar  recursos  indispensáveis  ao  exercício  de  seus  direitos,
ignorando-se o devido processo legal, para apuração das eventuais irregularidades.

O autor sustenta a competência absoluta da Justiça Federal, com base no inc. I
do art. 109 da Constituição. Afirma a sua legitimidade ativa para atuação no caso, dadas as
suas funções institucionais (art. 127 e inc. III do art. 129 da Constituição), considerando-se,
ainda, a legislação pertinente no âmbito da L 7.347/1985 e da LC 75/1993, e, principalmente,
o conteúdo das normas constitucionais que seriam violadas, à luz das circunstâncias.

Afirma o autor, também, a legitimidade passiva da União e do INCRA. Quanto
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à primeira, em específico, argumenta que as ações que tenham por objeto a desconstituição, a
suspensão ou a alteração dos efeitos de acórdão do TCU devem ser propostas contra a União,
dada a ausência de personalidade jurídica da Corte de Contas. Já no que tange ao INCRA,
refere que se trata da entidade que detém competência administrativa para dar continuidade
ao  programa  da  reforma  agrária,  inclusive  operacionalizando  o  procedimento  quanto  às
irregularidades  mencionadas.  Ademais,  cumpriria  aos dois  réus  a  adoção  das  medidas
necessárias para a execução da política nacional de reforma agrária, nos termos dos arts. 184
a  189  da  Constituição,  assim como  os  arts.  1º  e  6º  e  parágrafo  único  do  art.  16  da  L
4.504/1964.

No que tange ao mérito, o MPF aponta que a decisão cautelar do TCU, mesmo
após a  reconsideração parcial  do primeiro  acórdão,  teria  mantido ônus significativos  aos
beneficiários da reforma agrária com suspeita de irregularidades, dado que seriam impedidos
de acessar políticas públicas indispensáveis à vida no campo, sem oportunidade de defesa
prévia. Argumenta que a incidência dos princípios do contraditório e da ampla defesa no
procedimento administrativo é matéria pacificada, dada a redação do inc. LV do art. 5º da
Constituição, bem como o entendimento consolidado no sentido de que esses princípios são
cabíveis não só em casos de punições disciplinares como em quaisquer situações de restrições
de direitos. Além de precedentes do STF, cita a Súmula Vinculante nº 3,  e refere que a
concepção  contemporânea  do  princípio  do  contraditório  envolve  tríplice  dimensão,  que
abarca direito à informação, possibilidade de reação e poder de influenciar na formação do
convencimento.

Ademais, o autor cita o julgamento pelo STF do agravo regimental no mandado
de segurança nº 31.141/DF, por meio do qual foi analisada situação em que o TCU havia
determinado ao TRE do Piauí a adoção de providências para ressarcimento de valores pagos
em duplicidade a servidores ativos e inativos. O STF teria entendido que, no caso, há amparo
aos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  assegurados  pela  Constituição,
aplicando-se  a  todos  os  procedimentos  administrativos.  Quanto  ao  ponto,  o  autor  assim
conclui:

Há, portanto, um aparato normativo e jurisprudencial que não permite dúvidas quanto ao fato
de que o impedimento de acesso a políticas públicas, tal como vinha ocorrendo ao longo de
muitos anos, só poderia se dar após se garantir aos beneficiários da reforma agrária direito
ao contraditório e à ampla defesa. Aliás, aqui, ocorreu o contrário. Tal como apontado acima,
o atingido  pela  decisão deve de alguma maneira intuir  que há  uma suspeita contra si  e
demonstrar que a sua situação é legal ou passível de regularização. E as consequências dessa
medida são irreparáveis, na medida em que, com o bloqueio do cadastro dos assentados tidos
por irregulares e, consequentemente, do acesso aos créditos da PNRA, eles estarão sem as
mínimas condições para realizar o cultivo do respectivo módulo rural, afetando sobremaneira
sua própria subsistência.

(pp. 15 e 16 do doc. INIC1 do ev. 1)

O MPF,  ainda,  afirma que a  decisão tomada leva à  paralisação da reforma
agrária,  com o  que  se  verificaria  violação  aos  direitos  sociais  relacionados,  bem como
desrespeito à proporcionalidade,  "em sua vertente da proteção deficiente"  (p.  16 do doc.
INIC1 do ev. 1). Menciona os arts. 184 a 191 da Constituição, referindo que a reforma agrária
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engloba um complexo de direitos e que os direitos sociais têm caráter autônomo. Refere que
não  se  pode  abrir  mão  de  um  núcleo  essencial  de  direitos  fundamentais,  sob  pena  de
esvaziamento  da  previsão  constitucional  e  de  inobservância  de  obrigações  mínimas
relacionadas à concretização desses direitos.

O autor argumenta que, sob o fundamento de "combate a irregularidades não
concreta  e  integralmente  demonstradas",  a  decisão  do TCU teria  provocado "inação  das
políticas e programas de reforma agrária, em clara violação a um núcleo essencial do direito
social em questão", provocando, inclusive, interferência irrestrita na condução das atividades
do INCRA, "em clara ofensa à legitimidade democrática de atuação da autarquia" (p. 18 do
doc. INIC1 do ev. 1). Pondera que as irregularidades devem ser apuradas, mas que o papel
dos órgãos de controle é de reorientar a atuação estatal para maior efetividade da política
pública e para implementação progressiva de direitos no plano social, sendo que a medida
adotada ofenderia o princípio da proporcionalidade:

Sucede que a medida adotada de suspensão cautelar  de programas e processos ofende o
princípio da proporcionalidade, na forma da proibição da proteção deficiente, violando um
núcleo essencial do direito social sob análise. Com efeito, se a existência de irregularidades
em todos os casos já  não poderia,  num juízo  de ponderação,  impedir  a  continuidade da
política  até  a  decisão final  do  órgão,  a  mera  suspeita  de  irregularidades quanto  a  uma
determinada gama de beneficiários  – com a constatação de efetivas  irregularidades para
alguns deles – não pode ter o condão de fazer terra arrasada da política pública, havendo de
ser observada uma atuação razoável quanto aos limites que se queira impor à conformação da
política de reforma agrária.

Posto isso, mostra-se necessária a intervenção judicial para, melhor ponderando os interesses
envolvidos, assegurar a continuidade dos programas em questão e a continuidade das medidas
de sanação de irregularidades.

(pp. 18 e 19 do doc. INIC1 do ev. 1)

O autor afirma estarem presentes os requisitos para tutela de urgência, uma vez
que há plausibilidade jurídica do pedido e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
em razão da natureza dos direitos que se busca resguardar. Argumenta que a reforma agrária
não pode sofrer  descontinuidades,  uma vez que é  instrumento conformador do  direito  à
moradia e de redução da pobreza e das desigualdades. Observa que há, entre o acórdão do
TCU e a posição do INCRA, diferenças de interpretação da legislação aplicável, de modo que
deve prevalecer, ainda que provisoriamente, a decisão favorável à entidade competente para
implementação  da  reforma  agrária  -  sob  tal  perspectiva,  deveriam  ser  privilegiados  os
princípios  de  presunção  de  legalidade  do  ato  administrativo  e  de  proteção  à  confiança
legítima.

Estes são os pedidos de tutela de urgência:

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a Vossa Excelência que, após prévia
oitiva dos demandados, no prazo de 72 horas, conceda a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA, determinando à UNIÃO e ao INCRA que:

a)  restabeleça o pleno acesso aos benefícios do PNRA – e das demais políticas públicas
concedidas em função de o beneficiário fazer parte desse programa – para as pessoas físicas
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apontadas  como irregulares  (planilha),  sem prejuízo que  proceda  eventual  suspensão  ou
exclusão do programa após lhes seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa; e

b) deixem de adotar medidas que impliquem na paralisia da reforma agrária, tais como a
suspensão dos processos de seleção de novos beneficiários  ou de assentamento de novos
beneficiários já selecionados.

(pp. 20 e 21 do doc. INIC1 do ev. 1)

Estes são os pedidos definitivos:

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

(a) a citação dos réus, na forma da lei, e

(b) após o devido processo legal, seja julgado procedente o pedido para, em confirmação da
tutela antecipada concedida, condenar a UNIÃO e o INCRA, solidariamente, em obrigação de
fazer consistente em:

b.1) restabelecer o acesso pleno aos benefícios do PNRA – e das demais políticas públicas
concedidas em função de o beneficiário fazer parte desse programa – para as pessoas físicas
apontadas como irregulares (planilha anexa), a fim de que eventual suspensão ou exclusão do
programa só ocorra após lhes seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa; e

b.2) deixar de adotar medidas que impliquem a paralisia da reforma agrária, tais como a
suspensão dos processos de seleção de novos beneficiários  ou de assentamento de novos
beneficiários já selecionados.

(p. 21 do doc. INIC1 do ev. 1)

O autor juntou cópia do inquérito civil que deu origem à presente ação (docs.
INQ2,  ANEXO3 e  ANEXO4 do  ev.  1),  bem como cópia  das planilhas  que  contêm os
assentados em situação de possível irregularidade (docs. PLAN5 a PLAN21 do ev. 1).

Decisão. A decisão do ev. 3 determinou a intimação dos réus, para manifestação
em 72 horas sobre o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 2º da L 8.437/1992, com
posterior conclusão para decisão.

Petição. A União requereu prazo adicional de três dias (ev. 7).

Ato ordinatório.  Foi concedido o prazo requerido pela União, por meio de ato
ordinatório (ev. 8).

Petição. A União manifestou-se sobre a tutela de urgência pleiteada (ev. 9).

Alega  ilegitimidade  ativa  do  MPF,  uma  vez  que  a  pretensão  veiculada  na
demanda não seria passível de patrocínio pelo Parquet Federal. Afirma que a ação constitui
impugnação,  via  judicial,  da  atuação  do  Tribunal  de Contas  da  União,  enquanto  este
desenvolve as competências previstas no art. 71 da Constituição. Não haveria, na ação, nessa
perspectiva, proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente ou a outros interesses
difusos ou coletivos, ou proteção a direitos constitucionais. Sobre este último ponto, sustenta
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que pensar que o MPF pode proteger  direitos constitucionais implicaria atribuir  ao MPF
legitimidade  ativa  "a  toda  ação  que,  ainda  de  forma reflexa,  tratasse  de  normas
constitucionais".

Argumenta,  ainda,  que são interesses particularizados aqueles  atingidos pela
decisão do TCU: "[a] própria fundamentação da peça inicial ressalta que o fundamental erro
do acórdão é não considerar individualmente as irregularidades apontadas. Seriam 'direitos
individuais heterogêneos', não passíveis de serem defendidos pelo MPF em ação coletiva" (p.
3 do doc. PET1 do ev. 9). Argumenta que a ação é de caráter personalíssimo, de modo que o
pedido não se reveste de caráter difuso ou coletivo. Sustenta, ainda sobre o ponto, que a
análise acerca da permanência do programa é, necessariamente, individual e pessoal, como
teria apontado o TCU, nos acórdãos 775/2016 e 2.451/2016.

A União afirma que a tutela a que visa a demanda é impossível, uma vez que
pretenderia  substituir  a  análise  individual  a  ser  efetuada  pelo  INCRA  quanto  a  cada
beneficiário, para ver se elegível para o PNRA. Pondera que se trata "de direitos que, além de
disponíveis, afetam restrito grupo por distintas razões". Cita precedentes que amparariam a
tese de que o Ministério Público não pode atuar em defesa de interesse disponível individual.
Requer, nesse sentido, o reconhecimento de ilegitimidade ativa do MPF.

Argumenta a União, também, que houve inadequação da via eleita, uma vez que
não se poderia cogitar revisão judicial do mérito da decisão do TCU. Afirma que o TCU é
órgão exclusivamente competente para apreciação da matéria em questão, com possibilidade
de controle jurisdicional  do ato do TCU "nas hipóteses indicadas pelo Supremo Tribunal
Federal", de modo que não caberia ao Poder Judiciário rever a questão de fundo tocante à
correção ou não das políticas públicas. Cita precedentes que amparariam a visão de que 
julgamento da Corte de Contas seria insuscetível de revisão na via judicial. Requer a extinção
do feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular
do processo.

A ré menciona que a utilização da via da ação civil pública como sucedâneo de
recurso administrativo constituiria, também, inadequação da via eleita. A decisão do TCU
seria  provimento  de  natureza  cautelar,  passível  de  modificação  mediante  requerimento,
conforme previsões do próprio regimento interno. Dada a existência de órgão do Ministério
Público a  oficiar  junto  ao TCU,  seria  possível  afirmar que tal  órgão poderia  suscitar  as
questões mencionadas na presente ação naquela Corte de Contas. Requer, então, a extinção do
processo por ausência de interesse processual.

No que tange à tutela de urgência pleiteada, a União afirma estarem ausentes os
requisitos do art. 300 do CPC2015. Em relação à probabilidade do direito, no que diz respeito
ao contraditório, à ampla defesa e à inobservância da Súmula Vinculante nº 3, a União alega
que  a  tese  não  prospera,  uma  vez  que  a  medida  determinada  pelo  TCU seria  cautelar,
concedida sem a oitiva da outra parte. Alega que o poder de cautela teria amparo no inc. IX
do art. 71 da Constituição, no art. 45 da L 8.443/1992, bem como no § 2º do art. 246 e no
caput do art. 276 do Regimento Interno do TCU. O TCU poderia, assim, expedir medidas
cautelares, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário ou ao interesse
público, ou para garantir a efetividade de suas decisões, dado que permitiriam significativos
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prejuízos ao erário, advindos de práticas irregulares, que teriam sido observadas no caso.
Segundo a União, haveria um risco potencial de dano no valor de 2,5 bilhões de reais.

A União afirma serem necessárias e válidas as medidas cautelares proferidas
pelo TCU, o que teria amparo em precedentes do STJ e do STF, por meio dos quais se
definiria que o Tribunal de Contas da União teria poderes para determinar medidas cautelares,
como decorrência de suas atribuições constitucionais. Argumenta que a decisão da Corte de
Contas  é  provisória,  sendo  que  os  interessados  poderão  demonstrar,  perante  o  INCRA,
regularidade de sua participação no PNRA. Sustenta que "o STF tem proferido decisões no
sentido de que o TCU, no cumprimento de suas competências constitucionais, ao proferir
determinações aos órgãos auditados, não necessita garantir prévio contraditório a todos os
terceiros  eventualmente  prejudicados"  (p.  18  do  PET1 do  ev.  9).  Pondera  que,  se  fosse
necessário viabilizar prévio contraditório, tal medida demandaria a notificação de milhares de
pessoas pelo TCU.

Refere que as atribuições do TCU exigem a adoção de um rito singular, a fim de
que a fiscalização mais célere e efetiva  evite  a continuidade de concessão de benefícios
ilegais, custeados pela coletividade. Menciona os princípios da legalidade e da moralidade
são  consagrados  na  Constituição,  tanto  quanto  o  contraditório.  Sob  o  enfoque  exposto,
inexistiria probabilidade do direito.

A União afirma, ainda, ausência de probabilidade do direito, reiterando que a
decisão  objeto  do  processo  foi  proferida  em  decorrência  de  indícios  de  irregularidades
detectadas no cruzamento de dados de sistemas relativos à concessão de lotes do PNRA pelo
INCRA,  de modo que,  ainda que tenha havido a  suspensão cautelar  dos processos para
concessão de lotes, haveria possibilidade de reversão da cautelar pelo próprio beneficiário,
mediante  comprovação da regularidade da situação junto  ao instituto.  Ademais,  a  União
afirma que o acórdão posterior ao primeiro proferido pelo TCU teria dado prazo hábil ao
INCRA para a depuração dos indícios das irregularidades apontados:

Depreende-se da leitura dos referidos acórdãos que não houve total paralisação dos processos
de  reforma  agrária  e  do  pagamento  de  créditos  aos  assentados,  pois  tanto  podem  os
beneficiários do PNRA demonstrar  a regularidade da sua situação,  como pode o próprio
INCRA atestar a esta regularidade e prosseguir no PNRA quanto ao beneficiário que não
incidir  nas  situações  apontadas  pelo  TCU.  Além disso,  o  Acórdão  2451/2016  suspendeu
algumas daquelas medidas.

A própria natureza da decisão do TCU, cautelar e provisória, indica que não houve paralisia
do Programa Nacional de Reforma Agrária.

(p. 20 do doc. PET1 do ev. 9)

No  que  diz  respeito  à  desproporcionalidade,  a  União utiliza  os  seguintes
argumentos:

Cumpre analisar, agora, se há desproporcionalidade do acórdão atacado.

Sem adentrar se o artigo 184 da Constituição encerra direito fundamental social autônomo ou
um dever fundamental do Estado, mas trabalhando com a hipótese, a restrição a esse direito
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fundamental necessariamente deverá passar pelo teste da proporcionalidade, que substituiu o
núcleo essencial.

Se a restrição é proporcional, não há violação ao núcleo essencial do direito fundamental,
segundo doutrina encampada por Virgílio Afonso da Silva:

"... a garantia do conteúdo essencial dos direitos fundamentais nada mais é do que a
consequência da aplicação da regra da proporcionalidade nos casos de restrições a
esses direitos. Ambos os conceitos - conteúdo essencial e proporcionalidade - guardam
uma  íntima  relação:  restrições  a  direitos  fundamentais  que  passam  no  teste  da
proporcionalidade não afetam o conteúdo essencial dos direitos restringidos. É nessa
característica que reside o caráter relativo da proteção ao conteúdo essencial.  Isso
porque  a  definição  desse  conteúdo  não é  baseada  simplesmente  na  intensidade  da
restrição, ou seja, uma restrição não invade o conteúdo essencial simplesmente por ser
uma  restrição  intensa.  À  intensidade  da  restrição  são  contrapostos  os  graus  de
realização e de importância dos outros princípios envolvidos no problema. Por isso,
uma restrição que possa ser considerada como leve pode, mesmo assim, segundo uma
teoria relativa, ser encarada como invasão do conteúdo essencial de um direito: basta
que  não  haja  fundamentação  suficiente  para  ela.  Nesse  sentido,  restrições  não
fundamentadas, mesmo que ínfimas, violam o conteúdo essencial a partir das premissas
relativistas. E violações às vezes mais intensas podem ser consideradas constitucionais,
i.e., não violadoras do conteúdo essencial." (SILVA, Virgílio Afonso da. "O conteúdo
essencial dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais". Revista de
Direito do Estado 4. 2006, p. 43) - grifou-se

Qualquer restrição que é proporcional preserva o núcleo essencial.

Cumpre submeter a decisão do TCU ao teste de proporcionalidade: se é adequada, necessária
e proporcional em sentido estrito. No caso, a medida é adequada aos fins que se propõem,
quais sejam, impedir a continuidade das irregularidades detectadas e que possuíam potenciais
prejuízos ao erário. É necessária porque inexistiria outra forma de, prontamente, impedir e
apurar as irregularidades. Os meios e os fins são proporcionais em sentido estrito, pois não
houve  a  suspensão  ad  aeternum  da  reforma  agrária,  mas  unicamente  enquanto  não
demonstrado pelos beneficiários que não incidem nas irregularidades apontadas ou que o
próprio INCRA ateste essa regularidade após análise individual e in loco.

Verificada a ocorrência de ilegalidades na prática de atos administrativos, na condução de
políticas públicas ou em atos de gestão, deve a Corte de Contas coibir tais irregularidades.

Em suma, suspender o pagamento de benefícios com graves indícios de irregularidades é a
medida adequada, necessária e proporcional a se impedir a continuidade de despesas públicas
ilegítimas, tendo sido a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelo
INCRA e, portanto, dos benefícios auferidos pelos atingidos pelas determinações, relativizada
com  os  indícios  de  irregularidades  encontrados,  cabendo  aos  beneficiários  elidir  as
irregularidades encontradas.

(pp. 20 e 21 do doc. PET1 do ev. 9)

A União afirma, adicionalmente, que o INCRA, ao tomar ciência do primeiro
acórdão do TCU, teria apresentado um plano de providências para sanar as irregularidades
apontadas, levando-se ao proferimento do segundo acórdão do TCU, com vistas a suspender,
temporariamente, os casos que apresentassem certos indícios.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
9ª Vara Federal de Porto Alegre

:: 710004522694 - e-Proc :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

8 de 54 16/08/2017 16:31



5026000-47.2017.4.04.7100 710004522694 .V316 EBL© EBL

Ademais, teria havido mobilização no âmbito da Casa Civil da Presidência, do
INCRA e da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário -
SEAD, para reformulação da legislação da reforma agrária,  como forma de "viabilizar o
processo  de  supervisão  ocupacional  e  consequente  titulação  dos  assentados  da  reforma
agrária".  As providências teriam levado à edição da Medida Provisória 759/2016,  a qual
poderia promover avanços no processo de regularização dos projetos de assentamento de
reforma  agrária,  de  modo  a  manter  os  órgãos  do  Poder  Executivo  "empenhados  em
equacionar todos os pontos levantados pela Corte de Contas". Assim, segundo a União, não
haveria probabilidade do direito alegado.

No que diz respeito ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a
União afirma que há risco inverso, em favor da manutenção da decisão do TCU, uma vez que
suspender os efeitos do acórdão da Corte de Contas implicaria manter as irregularidades, em
detrimento  da  própria  reforma agrária,  em prejuízo  ao  erário.  Além disso,  nos casos de
regular participação no PNRA, não haveria qualquer medida impeditiva de acesso à política.
A União afirma, portanto, que não há perigo na demora.

Por  fim,  sustenta que,  no caso de deferimento de alguma medida postulada
liminarmente  pelo  MPF,  os  efeitos  devem  ser  limitados  nos  termos  do  art.  16  da  L
7.347/1985, que prevê que a sentença em ação civil pública faz coisa julgada nos limites da
competência  territorial  do  órgão  prolator.  Desse  modo,  os  efeitos  do  acórdão  do  TCU
deveriam limitar-se à área de competência da Subseção Judiciária de Porto Alegre:

A  jurisprudência  do  Egrégio  Supremo  Tribunal  Federal,  na  Ação  Direta  de
Inconstitucionalidade nº 1.576-1-DF-Pedido Liminar-Plenário, entendeu que o art. 16 da Lei
nº 7.347/1985, com a redação trazida pelo art. 2º da Lei nº 9.494/1997, que limita os efeitos de
decisões  liminares  ou  de  mérito,  prolatadas  em  Ações  Civil  Públicas,  à  circunscrição
territorial  de  jurisdição  do  órgão  judiciário  prolator,  está  em  harmonia  com  o  sistema
judiciário pátrio, no que se refere ao “... respeito à competência geográfica delimitada pelas
leis de regência.”.

Delimitada a esfera jurisdicional  do juízo à Subseção Judiciária de Porto Alegre, pois os
únicos  órgãos  que  têm  competência  nacional  são  os  Tribunais  Superiores  e  o  Supremo
Tribunal  Federal,  ad  cautelam,  em caso de  deferimento do  pleito  autoral,  requer-se  seja
delimitada aos beneficiários residentes e assentamentos situados na Subseção de Porto Alegre,
tal como determina o art. 92, §2º, da Constituição Federal, bem como o art. 11 da Lei nº
5.010/1996 c/c art. 16 da Lei 7.347/1985.

(p. 23 do doc. PET1 do ev. 9)

Estes são, enfim, os requerimentos da União:

Diante do exposto, requer:

a) em razão da ilegitimidade ativa do Ministério Público, seja extinto desde já o presente feito
nos termos do art. 485, VI, do CPC;

b) em razão inadequação da via eleita pela impossibilidade da revisão judicial do mérito das
decisões do TCU, seja extinto desde já o presente feito nos termos do art. 485, VI, do CPC;
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c) em razão da falta de interesse processual, seja extinto desde já o presente feito nos termos
do art. 485, VI, do CPC;

d) não sendo esse o entendimento, seja indeferida a tutela de urgência em razão de que não
probabilidade do direito invocado e tampouco da urgência, como exige o art. 300 do CPC;

e) acaso deferida a medida, que seja restrita aos beneficiários residentes e assentamentos
situados na Subseção de Porto Alegre.

(pp. 23 e 24 do doc. PET1 do ev. 9)

Complementarmente à petição, a União junta ofício do TCU à Procuradoria-
Regional da União da Quarta Região (doc. INF2 do ev. 9), esclarecimentos quanto à medida
provisória  já  referida  (doc.  OUT3  do  ev.  9)  e  os  acórdãos  do  TCU  775/2016  (doc.
CERTACORD4 do ev. 9) e 2.451/2016 (CERTACORD5 do ev. 9).

Petição. O INCRA manifestou-se sobre a tutela de urgência pleiteada (ev. 11).

Afirma  que  o  processo  TC  000.517/2016-0,  em  trâmite no  TCU,  apura  a
existência de irregularidades na seleção de beneficiários no PNRA, bem como na situação
ocupacional de projetos de assentamentos. Refere que, com base em cruzamentos de dados
constantes no Sistema de Informações de Projetos de Assentamento de Reforma Agrária -
SIPRA  e  outros  bancos  de  dados  do  Poder  Público,  ter-se-ia  concluído  que  479.695
beneficiários apresentariam indícios de irregularidade, o que equivaleria a 31% do total de
beneficiários registrados no SIPRA, em âmbito nacional.

O INCRA cita as determinações constantes do acórdão 775/2016 do TCU, e
refere que, quando intimado de seu conteúdo, apresentou esclarecimentos à Corte de Contas,
de  modo  a  demonstrar  que  havia  equívocos  na  metodologia  utilizada  para  a  apuração,
explicitando-se as razões que afastariam os indícios de irregularidades apontados:

* Alguns dos indícios de irregularidades apontados pelo TCU em relação aos beneficiários da
política de reforma agrária baseiam-se em critérios e requisitos que são próprios do momento
de seleção dos candidatos a ingresso no PNRA, mas não são exigíveis para a permanência no
Programa. Segundo demonstrado pela autarquia, não é coerente com a legislação em vigor a
exclusão de  um beneficiário  pelo  simples  fato  de  que,  com o  passar  dos  anos,  este  não
atenderia  mais  os  requisitos  de  ingresso.  Tal  compreensão levaria  o  Incra a  excluir,  por
exemplo,  assentados que  tiveram melhoria  nas  condições  de  renda  (um dos objetivos  da
PNRA) ou que viessem a ficar - por motivo de doença - incapacitados para o trabalho no
campo, embora sua família permanecesse explorando a parcela.

Ao proceder a novo cruzamento dos dados utilizados pela própria Corte de Contas, o Incra
constatou que do total de 578.547 "indícios de irregularidades" apenas 62.619 registros (em
torno de 11%) referiam-se a irregularidades que impediriam o assentamento das famílias, pois
existentes antes delas serem homologadas como beneficiárias.

* Por outro lado, esclareceu a autarquia que quando ingressa no PNRA, o beneficiário assume
o compromisso de "cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou por meio de seu núcleo familiar,
mesmo que por intermédio de cooperativas, e de não ceder seu uso a terceiros, a qualquer
título, pelo prazo de 10 (dez) anos." Dessa forma, haverá irregularidade para permanência no
PNRA apenas do beneficiário que descumprir tal requisito, ou seja, que não explorar o lote
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direta e pessoalmente.

(pp. 4 e 5 do doc. PET1 do ev. 11)

O  INCRA,  então,  apresenta  justificativas  para  cada  um  dos  indícios  de
irregularidade apontados pelo TCU.

Quanto ao indício nº 1, relativo à situação dos beneficiários que teriam sido
contemplados mais de uma vez no PNRA, em projetos de assentamento diferentes, o INCRA
informa  que,  do  total  de  23.197  beneficiários  que  estariam  nessa  situação,  11.908
correspondem a CPFs que constam mais de uma vez no sistema, em razão de tratar-se de
pessoas separadas judicialmente e transferidas, e 11.289 seriam "sombras", decorrentes de
transferências entre assentamentos, não identificadas de forma clara no sistema.

Quanto  ao  indício  nº  2,  relacionado à  concessão  de  parcela  a  beneficiários
menores de dezoito anos, situação de 2.117 beneficiários supostamente irregulares, o INCRA
refere que não é vedada a condição de beneficiário do PNRA nesse caso, mesmo porque é
possível  que,  no  rol,  haja  beneficiários  emancipados.  Seria  possível  haver,  ainda,
inconsistências no banco de dados, relativamente ao campo "data de nascimento", por erro de
digitação ou por migração das bases de dados a partir do ano 2000.

No que diz respeito ao indício nº 3, atinente a beneficiários proprietários de
imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal no SNCR, situação de 841 beneficiários,
o INCRA pondera que, em análise por amostragem, verificou que, nos CPFs indicados, há
registros de áreas que não integram o PNRA, como áreas de regularização fundiária,  de
imóvel  adquirido  por  meio  de  licitação  pública  e  outros  integrantes  de  projetos  de
colonização,  de modo que se trataria de políticas públicas que não se confundem com a
distribuição de terras por meio da reforma agrária. Não existiria relação entre elas, tampouco
haveria impedimento a que os beneficiários tivessem imóveis com áreas superiores a dois
módulos fiscais.

Relativamente ao indício nº 4, sobre beneficiários que possuem cargos públicos,
situação identificada em 144.621 casos, o INCRA observa que 28.503 exerceriam o cargo
público fora do município do projeto de assentamento, e 5.136 exerceriam fora do estado em
que localizado o projeto de assentamento. Ademais, do total, 4.783 casos seriam de exercício
de  função  pública  por  ambos  os  titulares  da  parcela,  sendo  que,  nos  outros  139.422,
presumir-se-ia que o titular remanescente do lote e a sua família exerceriam a exploração
direta  da  terra,  de  modo  que  o  só  fato  da  ocupação  de  função  pública  não  implicaria
incompatibilidade de exploração do lote. O INCRA menciona, ainda, que, do total de 4.783
casos em que ambos os titulares são servidores, 3.513 exercem o cargo na esfera municipal,
com o que se presume que a atividade seria realizada dentro da localidade do projeto de
assentamento, em horário e condições compatíveis com a exploração agrícola.

No que  se  refere  ao  indício  nº  5,  atinente  aos  beneficiários  empresários,  o
INCRA afirma que a L 8.629/1993 não estabelece vedação a que os proprietários ou cotistas
de empresas sejam enquadrados como beneficiários da reforma agrária, embora tal vedação
esteja presente em normas internas aplicáveis à seleção de beneficiários (norma de execução

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
9ª Vara Federal de Porto Alegre

:: 710004522694 - e-Proc :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

11 de 54 16/08/2017 16:31



5026000-47.2017.4.04.7100 710004522694 .V316 EBL© EBL

nº 45/2005 e portaria MDA nº 6/2013).  Desse modo,  não haveria lei  que impedisse que
beneficiários do PNRA, depois de assentados, adquirissem ou constituíssem empresa, "desde
que compatibilizada a atividade empresarial com a exploração pessoal da parcela" (p. 7 do
doc.  PET1  do  ev.  11).  O  INCRA  frisa,  ainda,  que,  dos  61.965  casos  de  indícios  de
irregularidades, apenas 438 envolveriam ambos os titulares da parcela, o que faria presumir
que, nas demais situações, em que apenas um titular é empresário, o outro e o restante do
núcleo familiar estariam exercendo exploração agrícola da parcela.

Sobre o indício nº 6, de irregularidade de 213 beneficiários estrangeiros não
naturalizados, do total, haveria 122 casos de unidades familiares que teriam sido beneficiárias
antes da vedação prevista na NE 45/2005,  de modo que não constituiriam irregularidade
quanto à admissão de estrangeiros não naturalizados no programa. Estariam homologados
quando não era vedada por lei ou por qualquer ato normativo a sua participação.

No que  tange  aos  beneficiários  aposentados  por  invalidez  (indício  nº  7),  o
INCRA afirma que,  do total  de 9.874 casos,  7.301 apresentam indícios de concessão da
aposentadoria por invalidez depois de o beneficiário ter adquirido a condição de assentado,
sendo que,  eventualmente,  a  invalidez  poderia  ter  surgido  como  decorrência  do  próprio
exercício do trabalho rural. Assim, o INCRA argumenta que a permanência do assentado
como beneficiário não constituiria ofensa às normas, já que os titulares inválidos contariam
com o auxílio dos outros membros do núcleo familiar, que permaneceriam na exploração
agrícola do lote.

Em relação aos beneficiários que não possuem bons antecedentes (indício nº 8),
quanto  aos  218  indícios  de  irregularidades,  o  INCRA pondera  que  203  referem-se  a
beneficiários que passaram a receber o auxílio-reclusão após terem adquirido a condição de
assentados, sendo que não se poderia presumir que o fato de o beneficiário titular ter sido
preso significasse que a parcela ficasse abandonada ou que não houvesse mais exploração
pelo núcleo familiar. O INCRA menciona que, se está sendo feito o pagamento de auxílio-
reclusão, é porque existem dependentes do titular/instituidor, de modo que não se verificaria
ilegalidade  quanto  ao  recebimento  do  benefício  previdenciário  pelos  dependentes  de
beneficiário preso.

Relativamente ao indício  nº  9,  de que 1.017 assentados passaram a exercer
algum mandato eletivo após terem adquirido essa condição, o INCRA observa que 1.006
casos referem-se a assentados que passaram a exercer algum mandato eletivo em momento
posterior à condição de beneficiário, de modo que não haveria ofensa às vedações legais à
seleção  do  PNRA,  sendo que  968  exerceriam mandato  eletivo  no  mesmo município  do
projeto.  Ademais,  afirma  que  "vinte  cargos  são  exercidos  por  beneficiários  de  área  de
regularização fundiária, 898 de projetos criados pelo Mera, e 101, de projetos reconhecidos
pelo INCRA" (p. 9 do doc. PET1 do ev. 11). O INCRA, ainda, menciona que o único cargo de
senador apurado refere-se à área de regularização fundiária, e não a beneficiário da Reforma
Agrária.

Menciona o INCRA, quanto aos 37.997 indícios de irregularidades em razão de
haver  "beneficiários falecidos"  (indício  nº  10),  que apenas 1.151 das ocorrências versam
sobre situação anterior à homologação do PNRA e demandam, assim, depuração técnica, seja
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no próprio Sipra, seja junto ao Sistema de Controle de Óbitos, sendo que é possível que, entre
a data de entrevista ou cadastro e a seleção das famílias, transcorra tempo razoável. Ademais,
a  situação  jurídica  e  administrativa  dos  casos  de  "beneficiários  falecidos"  após  a
homologação junto ao Sipra comportaria peculiaridades concernentes aos direitos de sucessão
e aspectos administrativos de transferência de lote no âmbito do PNRA (uma vez que a
legislação disporia que, falecido qualquer dos concessionários, seus herdeiros ou legatários
receberão o imóvel, cuja transferência seria processada administrativamente, nos termos dos
§§ 10 e 11 do art. 18 da L 8.629/1993). Assim, o falecimento do beneficiário cadastrado não
implicaria  irregularidade,  uma  vez  que  a  parcela  poderia  continuar  a  ser  explorada  por
membros do núcleo familiar.

Quanto ao indício nº 11, relativo a beneficiários com renda não agrícola superior
a três salários mínimos, o INCRA informa a norma de execução nº 45/2005 veda o ingresso
no PNRA para aqueles que possuem renda não agrícola superior a três salários mínimos, mas
tal critério não serve para aferir o direito de permanência no programa, mesmo porque um dos
objetivos da reforma agrária seria, justamente, propiciar a geração de renda. Desse modo, não
caberia que fossem mantidas em lista de indícios de irregularidades as 20.374 ocorrências
indicadas em momento posterior à homologação, nem mesmo as 5.380 sem referência de
data, sobre as quais recaiu a medida cautelar do TCU.

Relativamente ao indício nº 12,  que menciona beneficiários com deficiência
física ou mental,  o INCRA afirma que a vedação de acesso ao PNRA de portadores de
deficiência física ou mental é prevista na norma de execução nº 45/2005, abrangendo apenas
os casos em que o portador de deficiência física ou mental padece de incapacidade que "o
impossibilite totalmente para o trabalho agrícola, ressalvados os casos em que laudo médico
garanta que a deficiência apresentada não prejudique o exercício da atividade" (p. 10 do doc.
PET1 do ev. 11). O INCRA menciona a L 13.146/2015, bem como o fato de que a deficiência
capaz  de  impedir  o  acesso  à  condição  de  beneficiário  do  PNRA  é  apenas  aquela  que
incapacita totalmente para o trabalho agrícola, o que deve estar comprovado, para constituir
óbice à participação no programa. Refere que são indevidos os 8.904 indícios apurados.

No que tange ao indício nº 13, referente a 363.111 beneficiários contemplados
que  possuem local  de  residência  distinto  daquele  em que  se  localiza  o  PA,  o  INCRA
argumenta que não seria devida a forma como o TCU apurou as supostas irregularidades (pela
incompatibilidade  entre  o  município  onde  se  encontra  o  projeto  de  assentamento  do
beneficiário do PNRA e o município de inscrição do beneficiário do CadÚnico), uma vez que
o nível  de imprecisão dos dados de endereço constantes do CadÚnico,  por  sua natureza
declaratória, não permitiria inferir ocorrência de efetiva irregularidade.

Sobre  o  indício  nº  14,  relacionado a  beneficiários  que  apresentariam sinais
exteriores de riqueza (veículos com valor superior a setenta mil reais e alto luxo), caso de
4.293 beneficiários, o INCRA informa que a indicação de posse ou de propriedade de bens
não pode ser considerada irregularidade no caso de manutenção de uma unidade familiar
como beneficiária do PNRA, já que "o programa não veda que o candidato, quando passar à
condição de assentado, cultive a terra e produza de forma a obter renda que lhe permita
ampliar seu poder aquisitivo e progredir economicamente" (p. 11 do doc. PET1 do ev. 11).
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No que se refere ao indício nº 15, sobre 87.218 indícios de que teria havido
substituição de beneficiários na exploração das parcelas, ou mesmo venda ou cessão onerosa
de  lotes,  sem  autorização  do  INCRA,  dado  este  que  teria  sido  obtido  pela  não
correspondência entre os beneficiários e as pessoas que receberam, efetivamente, os serviços
de assistência técnica nos projetos de assentamento, argumenta a autarquia que o número é
inferior ao apontado, uma vez que, retirados os nomes em duplicidade na planilha, restariam
42.965 assentados nessa situação. Ademais, a Coordenação Nacional de Assistência Técnica
teria constatado, analisando os indícios, que 87,1% das ocorrências apontadas pelo TCU não
se confirmariam, uma vez que as famílias estariam em situação regular.

Já no que tange às irregularidades nos processos de seleção de beneficiários, o
INCRA argumenta que a autarquia tem adotado, de forma constante, ações institucionais de
aprimoramento de sua atuação, nesse aspecto, buscando incorporar as diretivas dos órgãos de
controle. Defende que as irregularidades verificadas nas superintendências analisadas, embora
merecessem análise e saneamento, não justificariam a suspensão dos processos de seleção em
todo o País. Refere que não teve acesso aos trabalhos de auditoria realizados em oito estados,
o que caracterizaria cerceamento de defesa, além do fato de que o próprio acórdão do TCU
teria identificado que os trabalhos das auditorias regionais não teriam sido concluídos.

O INCRA menciona que esclareceu aspectos relacionados às normas definidas
pelo Dec. 8.738/2016 e, posteriormente, pela medida provisória 759/2016, sendo que esta
teria  estabelecido  nova  sistemática  em  relação  à  seleção  e  à  formação  de  cadastro  de
potenciais beneficiários. Assim, depois de publicado o acórdão 775/2016 do TCU, teriam sido
fixados novos marcos normativos para o processo de seleção para ingresso no PNRA, além de
requisitos para seleção e novo critério de classificação de candidatos.

O INCRA refere, inclusive, que teria ponderado, frente ao TCU, que não há
fundamentos legais para que critérios como deficiência física ou mental, aposentadoria por
invalidez,  local  de  residência  diferente  do  local  de  projeto  de  assentamento  ou  sinais
exteriores  de  riqueza  sejam utilizados  como critérios  de  seleção  de  beneficiários.  Nesse
contexto, o INCRA teria pleiteado a revogação da medida cautelar concedida pela Corte de
Contas em relação à seleção de beneficiários, já que "diversas preocupações demonstradas no
acórdão foram contempladas pela nova legislação" (p. 16 do doc. PET1 do ev. 11).

O INCRA afirma que opôs embargos de declaração ao acórdão 775/2016, de
modo que o TCU proferiu o acórdão 2.451/2016, acolhendo parcialmente os requerimentos
do INCRA, para autorizar o desbloqueio temporário de parte dos beneficiários indicados nos
indícios de irregularidade. Nessa ocasião, o TCU deferiu desbloqueio temporário, por 120
dias, dos beneficiários suspensos por se enquadrarem nas irregularidades nº 01, 04. 05, 07, 09,
11, 12 e 13, sendo que, no tocante aos indícios 04, 05, 09 e 11, somente em relação aos
registros verificados após a homologação dos beneficiários no PNRA; além disso, autorizou o
desbloqueio temporário, por 180 dias, do acesso aos serviços de assistência técnica e extensão
rural  aos  79.561  beneficiários  apontados  como  irregulares,  enquadrados  no  indício  de
irregularidade n° 15.O INCRA refere ter apresentado relatórios mensais quanto ao período do
desbloqueio temporário, informando ao TCU o desbloqueio de 421.676 cadastros de pessoa
física.
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Relativamente à situação no Rio Grande do Sul, o INCRA informa que foram
constatados 10.730 indícios de irregularidades em relação a beneficiários do PNRA, tendo
sido possível verificar, de plano, a insubsistência dos indícios de irregularidades quanto a
5.064  beneficiários.  Menciona  que  entende  que  os  demais  bloqueios  também  são
insubsistentes, embora os mantenha em virtude das determinações da medida cautelar. Assim,
a fim de mitigar  os efeitos da decisão,  em consonância com as orientações nacionais,  a
Superintendência Regional do INCRA no Estado do Rio Grande do Sul estaria procedendo ao
desbloqueio individual  dos assentados,  "o que ocorre por  meio de notificação individual,
apresentação  de  justificativa/defesa,  análise  da  documentação  e  decisão  quanto  ao
desbloqueio". Refere a situação ao momento em que peticionou:

Foram notificadas a apresentar esclarecimentos, até o momento, 3.254 famílias, sendo que
2.778 apresentaram justificativa e documentação comprobatória. Entre as que apresentaram
justificativa  e  documentação  comprobatória,  765  foram  enviados  para  análise,  por
inexistência de pendências quanto à documentação apresentada. Até 30/05/2017 havia sido
realizado o desbloqueio de 82 unidades familiares.

(p. 21 do doc. PET1 do ev. 11)

Quanto ao Estado do Rio  Grande do Sul,  o INCRA ainda menciona que a
Superintendência Regional segue não só as normas e orientações nacionais sobre seleção de
beneficiários,  mas  também  conta  com  metodologia  e  sistema  específico,  denominado
"Sistema de Seleção de Famílias", de modo a atender, em grande medida, à legislação recém-
editada e de modo a adequar-se à compreensão dos órgãos de controle, a exemplo do TCU.
Esclarece que a escolha dos beneficiários da PNRA dá-se por meio de seleção pública, sendo
que  é  realizado  cadastro  prévio  de  interessados,  com  posterior  divulgação  da  lista  de
classificação, observando-se o princípio da publicidade.

O INCRA também refere que a necessidade de aprimorar mecanismos e normas
internas da autarquia foi identificada antes dos acórdãos proferidos pelo TCU, tendo tomado
providências  para  aprimoramento  dos  mecanismos  e  das  normas  internas  da  autarquia.
Pondera que, em manifestações apresentadas ao TCU, o INCRA buscou demonstrar que as
medidas que impuseram a suspensão de atividades do PNRA e a realização de bloqueios de
beneficiários em massa são injustificadas e excessivas. Narra as seguintes medidas tomadas:

Apesar  disso,  ao  longo  da  tramitação  do  processo  TC 000.517/2016-0,  foram envidados
esforços  administrativos  para  sanear  dúvidas  e  irregularidades  verificadas.  É  o  que
demonstram os  04  relatórios  mensais  apresentados  ao TCU,  em que,  entre  outras  ações
adotadas  pela  autarquia,  destacam-se:  (i)  realização  de  capacitação  nacional  com  a
participação de gestores das 30 superintendências para tratar  das auditorias,  inspeções e
fiscalizações da CGU e do TCU no processo de admissibilidade, bem como das providências
administrativas a serem adotadas pelas regionais; (ii) desenvolvimento de rotinas no SIPRA
para  a  realização  de  desbloqueio  das  unidades  familiares;  (iii)  elaboração  de  Manual
Operacional  contendo  as  orientações  para  apuração  e saneamento  de  indícios  de
irregularidades ocorridos antes da homologação no PNRA, com previsão de procedimento
para garantir aos beneficiários bloqueados o contraditório e a ampla defesa.

No que diz respeito aos marcos normativos, destaca-se a edição da Medida Provisória n°
759/2016, que regulamentou aspectos da seleção de beneficiários, conforme já explicitado.
Além disso, o Incra iniciou processo de revisão dos normativos internos, com destaque para a
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elaboração de nova norma de execução em substituição à Norma de Execução n° 45/2005,
para adequar os procedimentos internos às novas regras de seleção de beneficiários.

Dessa forma, em sede de alegações finais, apresentadas em 24/02/2017, o Incra formulou os
seguintes pedidos, que refletem o posicionamento da autarquia a propósito dos fatos apurados
na representação e medidas necessárias ao saneamento das irregularidades:

"(...) revisão de mérito, por parte do Tribunal de Contas, dos marcos interpretativos
adotados na Representação, de modo que não se exija o cumprimento, pelo assentado,
dos  critérios  de  seleção,  durante  toda  sua  permanência  no  Programa de  Reforma
Agrária,  mormente  porque  são  distintos  os  requisitos  legais  de  admissão  e  os  de
manutenção na política pública (...) bem como expressamente prevê a Lei n° 8.629/93,
com a redação dada pela MP n° 759/2016;

-  a  revogação  da  medida  cautelar  concedida,  ante  a  inexistência  dos  requisitos
ensejadores e ainda diante da presença do periculum in mora inverso, consoante defesa
já apresentada;

- de forma subsidiária, alternativa e/ou complementar ao pedido anterior, a revisão dos
critérios utilizados para o apontamento dos indícios de irregularidade, à luz da Lei n°
8.629/93, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 759/2016 - TCU -
Plenário, as definições normativas constantes da Lei n° 8.629/1993, com as alterações
introduzidas pela  MP nº  759/2016,  considerando-se  tacitamente  revogada  qualquer
disposição legal ou normativa anterior em sentido contrário ou diverso;

- de forma complementar aos pedidos anteriores, uma vez editada nova norma interna
de seleção de beneficiários pelo Incra, em consonância com a MP nº 759/2016, seja
reconhecida a possibilidade de a Autarquia automaticamente retomar os processos de
seleção de novos beneficiários já selecionados, independente de nova deliberação deste
Tribunal;

- no mérito, a improcedência da Representação, ante a não confirmação dos indícios
apontados  como  irregularidades  e  a  demonstração,  pelo  Incra,  da  observância  e
adequação dos procedimentos relativos ao Programa de Reforma Agrária às legislações
vigentes e suas atualizações.

-  de forma subsidiária,  alternativa  e/ou  complementar  ao pedido  anterior,  uma vez
revistos os marcos normativos e interpretativos adotados nesta Representação, acaso
subsistam indícios de irregularidades, que seja possibilitada a apuração, pelo Incra,
sem a suspensão de condição de regularidade".

(pp. 22 e 23 do doc. PET1 do ev. 11)

O INCRA pondera, por fim, que está aguardando o julgamento de mérito do
caso, no âmbito do TCU, tomando as providências possíveis para evitar os prejuízos aos
beneficiários do PNRA.

Decisão. A  decisão do ev.  13 deu vista  ao autor  acerca das petições e  dos
documentos apresentados pelos réus, com posterior conclusão.

Petição. O MPF manifestou-se (ev. 16).

O  autor  afirma  que  tem  legitimidade  para  a  defesa  de  direitos  difusos  e
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coletivos, assim como de direitos individuais homogêneos. Cita o art. 127, bem como os incs.
II e III do art. 129 da Constituição, além do art. 6º da LC 75/1993, e pondera que o objeto da
ação civil  pública diz respeito a tema de relevante interesse público ou social,  de nítido
caráter coletivo, já que atacaria medidas que implicam a paralisação da reforma agrária e que
impedem acesso a benefícios essenciais da PNRA pelos assentados que deles necessitam, sem
observância do contraditório, do devido processo legal e da ampla defesa. Menciona que
haveria evidente lesão a direito coletivo, já que as violações em questão atingiriam o PNRA,
seus beneficiários atuais e potenciais, em desrespeito a normas constitucionais.

O MPF reitera que a determinação do TCU ao INCRA incorreria em manifesta
ilegalidade, já que violaria os direitos ao contraditório, ao devido processo legal e à ampla
defesa, nos termos previstos no inc. LV do art. 5º da Constituição. Estas são as ponderações:

Como relatado  na  inicial,  o  Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU),  em  face  dos  indícios
apresentados pela  Secretaria  de  Controle  Externo  da Agricultura  e  do  Meio  Ambiente  –
SecexAmbiental, deliberou por determinar ao INCRA, em medida cautelar, que, até julgamento
do mérito, suspendesse: (i) os processos de seleção de novos beneficiários para a reforma
agrária;  (ii)  os processos de assentamento de novos beneficiários já selecionados; (iii)  os
processos de novos pagamentos de créditos da reforma agrária para os beneficiários com
indícios  de  irregularidade;  (iv)  a  remissão  de  créditos  da  reforma  agrária  para  os
beneficiários  com  indícios  de  irregularidade;  (v)  o acesso,  em  caso  de  suspeita  de
irregularidades,  a  outros  benefícios  e  políticas  públicas  concedidas  em  função  de  o
beneficiário  fazer  parte  do PNRA,  como o Garantia  Safra,  o  Minha Casa Minha Vida  –
Habitação  Rural,  o  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  Bolsa  Verde,  Programa  de
Assistência Técnica e Extensão Rural, entre outros.

Ocorre que a decisão que paralisou, por tempo indeterminado, a política da reforma agrária e
impediu, inicialmente, que 578 mil beneficiários acessassem programas relacionados a esta
política partiu da premissa de que os indícios de irregularidade, assim entendidos com base na
compreensão do tribunal sobre o tema e na análise dos sistemas da autarquia, justificam a
suspensão ou cessação de programas e benefícios, sem prévia análise concreta ou oitiva do
beneficiário, cabendo a este revertê-la, mediante comparecimento espontâneo ao INCRA e
inspeção in loco, o que nitidamente ofende a garantia constitucional insculpida no art. 5º, LV.

A decisão igualmente fere, como consignado na inicial, a Súmula Vinculante nº 3 do Supremo
Tribunal Federal,  segundo a qual “nos processos perante o Tribunal de Contas da União
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou
revogação de  ato  administrativo  que  beneficie  o  interessado,  excetuada  a  apreciação  da
legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”

(pp. 5 e 6 do doc. PROM1 do ev. 16)

O MPF observa que não está a sustentar que todos os milhares de atingidos pela
decisão deviam ser ouvidos no TCU, mas pondera que a decisão da Corte de Contas impediu
a  oitiva  prévia  dos  atingidos  pelas  medidas  pelo  INCRA,  o  que  violaria  garantia
constitucional. Esclarece que é na forma de cumprimento do acórdão do TCU, imposta ao
INCRA, que residiria a ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa. Ademais, refere
que a medida determinada pelo TCU também ofende o princípio da proporcionalidade, na
forma da proibição da proteção deficiente, violando núcleo essencial do direito social sob
análise, uma vez que haveria forma menos gravosa de impedir e de apurar as irregularidades,
que é justamente aquela em que se observam contraditório e ampla defesa - nesse sentido, a
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medida adotada não se constituiria como necessária.

O autor afirma que há jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que adota
posição  mais  compatível  com  o  princípio  da  inafastabilidade  do  controle  jurisdicional,
referindo como possível a revisão judicial do mérito das decisões do TCU, sem que haja,
necessariamente, hipóteses de grave vício formal ou manifesta ilegalidade. Argumenta que o
controle exercido pelos tribunais de contas não é jurisdicional,  de modo que as decisões
proferidas  por  tais  órgãos  de  controle  não  retiram  a  possibilidade  de  fiscalização  pelo
Ministério  Público  e  de  apreciação  pelo  Poder  Judiciário,  considerando  o  princípio  da
inafastabilidade do controle jurisdicional.

Refere, também, que não está a questionar a atribuição do Tribunal de Contas da
União quanto à determinação de medidas cautelares, mas, sim, quanto aos  fundamentos e à
forma de cumprimento da decisão desse órgão de controle,  que restringiria  direitos  sem
permitir  a  oitiva  dos  atingidos  pelas  medidas.  Aduz que  só  foi  utilizado  o  método  de
cruzamento de dados, para verificação das irregularidades, sem trabalho de campo e sem
interlocução  prévia  com  os  supostos  beneficiários  irregulares,  o  que,  inclusive,  teria
ocasionado manifestação do INCRA quanto aos equívocos do acórdão do TCU.

O MPF aborda caso específico de assentado que fora privado dos benefícios do
PNRA - objeto, inclusive, de ação judicial -, para demonstrar que a ausência de direito à
defesa implicou prejuízos graves à pessoa e à sua família, impedindo acesso aos créditos
necessários para a manutenção da atividade produtiva. Menciona que a situação seria evitada,
mediante  o  exercício  do  contraditório  no  âmbito  administrativo,  cuja  falta  implicou  a
necessidade de ajuizamento de demanda.

O MPF, ainda, reitera fundamentos já mencionados na inicial, refere o direito ao
processo justo, e argumenta que só seria possível efetuar restrições de acesso às políticas
públicas em questão depois do exercício do contraditório e da ampla defesa. Menciona que é
irrelevante a natureza da providência determinada, cautelar ou não, uma vez que os direitos
não poderiam ser limitados ou suprimidos diante de indícios de irregularidades.

Menciona, ainda, que defende a apuração de irregularidades, mas que a medida
adotada, de suspensão de programas e processos, ofende o princípio da proporcionalidade,
tanto na forma da proibição de proteção deficiente, quanto na forma da proibição de excesso,
em  violação  ao  núcleo  essencial  dos  direitos  sociais.  Sustenta  que  a  mera  suspeita  de
irregularidades não pode impedir a continuidade da política pública, observando-se atuação
razoável quanto aos limites que se queira impor à conformação da política de reforma agrária.
Afirma ser necessária a intervenção judicial, para assegurar a continuidade dos programas em
questão, prosseguindo-se com a apuração das supostas irregularidades na forma prevista na
legislação.

O MPF requer, enfim, prosseguimento da presente ação civil  pública, com a
imediata apreciação do pedido liminar.

Conclusão. O processo veio concluso para decisão (ev. 17).
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Fundamentação. Preliminares. Legitimidade ativa do MPF.  A União alega
ilegitimidade ativa do MPF, uma vez que os direitos em questão, dos beneficiários e dos
futuros beneficiários do PNRA, seriam individuais, disponíveis e heterogêneos entre si, ou,
ainda, personalíssimos.

A alegação não prospera.

A  presente  ação  conta  com  duas  espécies  de  pedidos, sendo  conveniente
reproduzi-los, para análise específica:

(b) após o devido processo legal, seja julgado procedente o pedido para, em confirmação da
tutela antecipada concedida, condenar a UNIÃO e o INCRA, solidariamente, em obrigação de
fazer consistente em:

b.1) restabelecer o acesso pleno aos benefícios do PNRA – e das demais políticas públicas
concedidas em função de o beneficiário fazer parte desse programa – para as pessoas físicas
apontadas como irregulares (planilha anexa), a fim de que eventual suspensão ou exclusão do
programa só ocorra após lhes seja assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa; e

b.2) deixar de adotar medidas que impliquem a paralisia da reforma agrária, tais como a
suspensão dos processos de seleção de novos beneficiários  ou de assentamento de novos
beneficiários já selecionados.

(p. 21 do doc. INIC1 do ev. 1)

O pedido 'b.1' envolve o restabelecimento de acesso a benefícios do PNRA
àquelas pessoas que deles foram privadas, sem direito a contraditório e ampla defesa, pelo
fato  de  encontrarem-se  em  suposta  situação  irregular,  de  acordo  com  os  critérios  de
cruzamento de dados definidos pelo Tribunal de Contas da União. O que embasa esse pedido
do autor é o fato de que é obrigatório que a Administração Pública oportunize, previamente a
eventual suspensão dos benefícios, oportunidade de defesa.

É impossível afirmar, como o faz a União, que o pedido 'b.1' contempla direitos
individuais  heterogêneos,  uma  vez  que,  essencialmente,  busca-se  a  cessação  da  dita
ilegalidade de não se oportunizar ampla defesa prévia aos beneficiários do PNRA que tiveram
seus benefícios suspensos. Trata-se de situação em que o MPF visa à proteção de direitos e
garantias  processuais  assegurados  pela  Constituição,  não  de  pessoas  isoladamente
consideradas, tampouco por relações jurídicas diversas: trata-se de um conjunto de pessoas
que, por meio de uma vinculação específica com a Administração, teve negada a observância
a direitos e garantias específicos. Isso se confirma, ainda, pelo fato de a decisão do TCU ser
uma  única  ordem,  que  causou  a  suspensão  de  milhares de  beneficiários  do  PNRA
supostamente irregulares, não lhes sendo oportunizada defesa prévia em qualquer caso - a
homogeneidade dos direitos em questão é evidente, nesse sentido.

O  pedido  'b.2',  por  sua  vez,  visa  a  não  permitir,  visa  a  inibir  que  a
Administração  Pública  adote  medidas  tendentes  à  cessação  da  reforma  agrária,  política
pública que constitui direito constitucionalmente previsto. O que está em questão, como se
vê, é tanto a proteção da previsão constitucional em abstrato quanto dos direitos individuais
de todos aqueles que seriam beneficiados com a política pública.

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
9ª Vara Federal de Porto Alegre

:: 710004522694 - e-Proc :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

19 de 54 16/08/2017 16:31



5026000-47.2017.4.04.7100 710004522694 .V316 EBL© EBL

Desse modo, em um caso e em outro, verifica-se que resta amparada a atuação
do MPF, nos termos dos incs. II e III do art. 129 da Constituição, uma vez que o Ministério
Público  tem por  função  institucional  tanto  zelar  pelo  respeito  dos  Poderes  Públicos  aos
direitos assegurados constitucionalmente, quanto proteger interesses difusos e coletivos:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

[...]

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e
social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

[...]

Desse modo, independentemente de questões teóricas quanto à natureza dos
direitos envolvidos - se individuais homogêneos ou se coletivos -, resta evidente que o MPF é
parte legítima para a defesa dos interesses em discussão neste feito. Há que se mencionar que
a presente demanda abrange significativo número de pessoas que se encontram em situação
idêntica,  de modo que se revela mais racional do ponto de vista econômico, inclusive, a
discussão da matéria em uma ação única ajuizada pelo fiscal do ordenamento jurídico.

É importante referir, ademais, que os precedentes trazidos pela União sobre esse
ponto, que negam a legitimidade ativa do MPF (pp. 5 e 6 do doc. PET1 do ev. 9), dizem
respeito a casos que não se relacionam à presente demanda. Embora, em geral, não caiba ao
órgão ministerial propor ação em defesa de direito individual disponível, tal não é o caso,
quando  se  afigura  interesse  público  relevante.  Isso é  confirmado  por  um  dos  próprios
precedentes trazidos pela União, que menciona que "o Parquet somente tem legitimidade para
promover  ação  civil  pública  visando  à  defesa  de  direitos  individuais  homogêneos  e
disponíveis em casos restritos, quando houver interesse público relevante".

No presente caso, a inobservância de regras de estatura constitucional e legal
por  parte  da  Administração  Pública,  em  prejuízo  de  significativo  número  de  pessoas,
evidencia o interesse público da demanda. As determinações exaradas pelo TCU e cumpridas
pelo INCRA - reputadas ilícitas -  têm efeitos a milhares de pessoas, em razão do que é
impossível negar o seu caráter coletivo, em sentido amplo, pelo menos. Justifica-se a natureza
pública da matéria e, assim, resta legitimada a atuação do Ministério Público.

Afasta-se, assim, a ilegitimidade ativa do MPF.

Adequação da via eleita. A União alega inadequação da via eleita, já que (a)
não seria cabível revisão, pela via judicial, do mérito da decisão do TCU, e (b) não seria
possível utilizar a ação civil pública como mecanismo alternativo ao recurso administrativo.

Quanto à impossibilidade de revisão judicial do mérito da decisão do TCU, a
tese da União afronta, diretamente, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos
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do inc. XXXV do art. 5º da Constituição, que prevê que "a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

O sistema constitucional brasileiro não afasta do Poder Judiciário a apreciação
das questões atinentes à Administração Pública. O regime constitucional vigente é avesso à
irrevisibilidade decisória em outros âmbitos que não o do Poder Judiciário: trata-se de uma
garantia constitucional que conta com tradição no ordenamento jurídico pátrio e merece, aqui,
ser respeitada.

É  imperioso  referir  que  as  decisões  citadas  pela  União  referentes  à
impossibilidade de revisão do julgamento do TCU por parte do Poder Judiciário datam de
1962 e de 1967, período em que não se contava com o regime da atual Constituição.

Ademais, o que aqui se afirma revela-se de acordo com a decisão do TRF4
citada pela União: "Os julgamentos proferidos pelo Tribunal de Contas da União, no âmbito
da competência  constitucional  de  tal  Órgão,  possuem natureza  administrativa,  admitindo
controle judicial apenas a título excepcional, quando demonstrada manifesta ilegalidade ou
irregularidade formal grave, sendo-lhe defeso adentrar no mérito da decisão proferida pelo
órgão fiscalizador".  No presente caso,  o MPF refere que ocorre, exatamente,  situação de
manifesta ilegalidade, eventualmente não identificada quando da decisão da Corte de Contas,
quanto ao procedimento para fiel execução do que restou lá determinado: tanto no pedido
'b.1'  quanto  no  pedido  'b.2',  há  referência  à  inobservância  manifesta  de  dispositivos
constitucionais e legais.

Já quanto à afirmação de que a ação civil pública não deve ser utilizada como
sucedâneo de recurso administrativo, verifica-se que o argumento não se coaduna à realidade
do caso, na medida em que o objeto da ação não é a modificação da decisão administrativa
isolada. Ao contrário, o que se pretende é a correção de uma determinação que não estaria em
consonância com o ordenamento jurídico. De outra parte, não há obrigatoriedade de prévio
esgotamento da via administrativa para o caso.

Afasta-se, portanto, a alegação de inadequação da via eleita por ausência de
pressupostos  de  constituição  e  de  desenvolvimento  válido  e  regular  do  processo  e  por
ausência de interesse processual (incs. IV e VI do art. 485 do CPC2015)

Mérito  dos pedidos de tutela  de urgência. Passa-se  à  análise,  em caráter
perfunctório, dos dois pedidos de tutela de urgência formulados na inicial,  idênticos,  em
essência, aos pedidos de mérito 'b.1' (restabelecimento de acesso às políticas públicas do
PNRA aos beneficiários - requerimento de antecipação de tutela 'a') e 'b.2' (continuidade da
Reforma Agrária - requerimento de antecipação de tutela 'b').

Os pedidos de tutela são decorrentes dos acórdãos proferidos pelo TCU, que
tornam claros  os  fundamentos fáticos que deram origem à demanda.  Por  tal  razão,  cabe
reproduzir,  de  início,  os  trechos  dos  dispositivos  dos  acórdãos  de  números  775/2016  e
2451/2016,  ambos  do  TCU.  Eis  o  conteúdo  do  dispositivo  do  acórdão  775/2016,  com
destaque para os excertos que dão os contornos da presente ação:
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ACÓRDÃO Nº 775/2016 – TCU – Plenário

[...]

9. Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de
Controle  Externo  da  Agricultura  e  do  Meio  Ambiente  –  SecexAmbiental,  com pedido  de
medida cautelar, em face de indícios de irregularidades ocorridas na concessão de lotes do
Programa Nacional de Reforma Agrária, em todo o país, pelo Instituto Nacional de Reforma
Agrária – Incra,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da representação, com fundamento no art. 237, inciso VI, e parágrafo único, do
Regimento Interno/TCU;

9.2. determinar cautelarmente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
Incra, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 45 da Lei 8.443/1992
e 276,  caput,  do Regimento Interno/TCU, que suspenda,  até  deliberação de mérito  deste
Tribunal sobre a matéria tratada nestes autos:

9.2.1. os processos de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária;

9.2.2. os processos de assentamento de novos beneficiários já selecionados;

9.2.3. os processos de novos pagamentos de créditos da reforma agrária para os beneficiários
com indícios de irregularidade apontados nas planilhas eletrônicas constantes em itens não
digitalizáveis da peça 25 deste processo, com os ajustes indicados nos subitens 9.3.1 e 9.3.2
deste acórdão;

9.2.4. a remissão dos créditos da reforma agrária a que se refere o art. 3º da Lei 13.001/2014
para os beneficiários com indícios de irregularidade apontados nas planilhas eletrônicas
constantes em itens não digitalizáveis da peça 25 deste processo, com os ajustes indicados
nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 deste acórdão;

9.2.5.  o  acesso  a  outros  benefícios  e  políticas  públicas  concedidos  em  função  de  o
beneficiário fazer parte do PNRA, como o Garantia Safra, o Minha Casa Minha Vida –
Habitação Rural, o Programa de Aquisição de Alimentos, Bolsa Verde, Pronera e Programa
de Assistência  Técnica  e  Extensão  Rural,  entre  outros,  para  os  casos  com indícios  de
irregularidade apontados nos arquivos Excel constantes em itens não digitalizáveis da peça
25, com os ajustes indicados nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 deste acórdão;

9.2.6. o acesso aos serviços de assistência técnica e extensão rural:

9.2.6.1.  aos  84.711  beneficiários  que  atestaram  irregularmente  serviços  de  assistência
técnica,  conforme  relação  indicada  no  levantamento  efetuado  nesta  representação,
constante dos arquivos em Excel que fazem parte dos itens não digitalizáveis da peça 25
(5.971 beneficiários constantes da planilha “Receberam assistência técnica em PAs e não
fazem  parte  da  RB.xlxs”  e  78.740  beneficiários  constantes  da  planilha  “Receberam
assistência técnica em PAs do qual não fazem parte.xlsx”) bem como o acesso deles aos
demais benefícios de natureza creditícia ou outros decorrentes do PNRA, seja em nome
próprio ou mediante instrumentos procuratórios passados pelos beneficiários originais;
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9.2.6.2. a quaisquer pessoas que não correspondam ao efetivo beneficiário do Projeto de
Assentamento  objeto  da  assistência  técnica  a  ser  prestada,  limitando-se  à  prestação da
assistência às situações em que o ateste possa ser realizado pelo beneficiário da reforma
agrária assistido e devidamente identificado no projeto de assentamento para o qual  foi
contemplado, nos termos do art. 23, incisos I e VII, da Lei 12.188/2010;

9.3.  informar  ao  Incra  que  para  fins  do  cumprimento das  medidas  determinadas
cautelarmente:

9.3.1. no tocante às planilhas relativas a sinais exteriores de riqueza, considere apenas aqueles
registros  relativos  a  2.095  beneficiários  proprietários  de  veículos  automotores  com valor
acima de R$ 70.000,00  constantes  dos arquivos  em Excel  (peça 25,  planilha  “14ª-Sinais
exteriores  de  riqueza  e  Irregulares  em  outros  indícios.xls”),  sem  prejuízo  de  ulterior
verificação  do  enquadramento  ao  PNRA  dos  demais  beneficiários  possuidores  dos  bens
citados,  em  valores  acima  de  R$  70  mil,  em  razão  do planejamento  de  suas  ações  de
fiscalização; e

9.3.2.  no  tocante  às  planilhas  relativas  a  beneficiários  que  são  empresários,  considere
excluídos da suspensão cautelar os 3.553 beneficiários empresários ligados ao ramo agrícola,
identificados  pela  unidade  técnica  deste  Tribunal,  sem  prejuízo  de,  em  suas  ações
fiscalizatórias  ulteriores,  proceder  à  verificação  da  situação  ocupacional  desses  3.553
beneficiários, em razão das atividades empresariais exercidas;

9.4.  autorizar  ao Incra,  excepcionalmente,  a restabelecer os  processos de pagamentos  de
créditos da reforma agrária e de remissão dos referidos créditos, na forma da Lei, bem como o
acesso  a  outros  benefícios  e  políticas  públicas  concedidos  em  função  do  PNRA  aos
beneficiários com indícios de irregularidades apontados nos arquivos Excel constantes destes
autos,  na  hipótese  de  comprovação  espontânea,  por  parte  do  beneficiário,  mediante
documentação idônea e verificação, por parte do Instituto, inclusive mediante inspeção in loco
porventura necessária à aferição da veracidade das informações prestadas, do preenchimento
dos  critérios  legais  e  normativos  utilizados  como  parâmetro  para  os  indícios  de
irregularidades apontados pela unidade técnica deste Tribunal, ficando nesse caso dispensada
prévia manifestação deste TCU para os pagamentos, remissões e demais benefícios, mesmo
sob a vigência da cautelar, devendo, no entanto, as providências serem comunicadas a esta
Corte de Contas, com remessa da documentação correspondente, no prazo máximo de 30
(trinta) dias após o término dos procedimentos adotados;

9.5. comunicar ao Incra que:

9.5.1. a continuidade dos processos, na forma autorizada no subitem 9.4 retro, deverá se dar
sob  a  responsabilidade  pessoal  do  agente  público  autorizador,  o  qual,  devidamente
identificado,  responderá perante este Tribunal  em caso de constatação da prática de atos
irregulares, com desvio dos critérios legais apontados nesta representação, ou sem as cautelas
necessárias à verificação das informações prestadas;

9.5.2. na hipótese de comprovação espontânea por parte do beneficiário, referida no subitem
9.4  deste  acórdão,  efetue,  quanto  a  ele,  a  revisão  e  atualização  de  todos  os  registros
pertinentes, constantes do Sipra, de forma a promover atualização imediata da base de dados
porventura inconsistente com a real situação cadastral do beneficiário, propiciando-se assim
recadastramento desse e a melhoria da qualidade das informações constantes do sistema;

9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - Incra se manifeste sobre o mérito da presente representação, abordando todos os
pontos indicados na derradeira instrução técnica produzida pela SecexAmbiental à peça 26,
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inclusive sobre o relatório de cruzamento de dados de peça 24, e planilhas de peça 25, e, em
especial,  sobre  os  seguintes  novos  apontamentos  efetuados  pela  SecexAmbiental  neste
processo de fiscalização:

9.6.1. ausência de ampla divulgação, da abertura do processo de seleção de candidatos ao
Programa de Reforma Agrária, contrariando o disposto no art. 37, caput, da CF c/c art. 2º, §
único, inciso V, da Lei 9.784/1999, bem como o art. 10 da Portaria MDA 6/2013 e o art. 5º,
inciso III do Decreto 4.520/2002 (Princípio da publicidade);

9.6.2. processo de inscrição direcionado a famílias indicadas por movimentos sociais e/ou
associações,  contrariando o  art.  37,  caput,  da  Constituição  Federal/1988  c/c  art.  10  da
Portaria MDA 6/2010 (Princípio da impessoalidade), com consequente lesão aos direitos de
candidatos a lotes no PNRA, derivado da atuação de atores alheios aos quadros de servidores
da  Autarquia,  os  quais  influenciam  de  maneira  irregular  o  processo  de  seleção  de
beneficiários  da  reforma  agrária,  determinando  os  candidatos  a  serem contemplados  no
programa  e  excluindo  arbitrariamente  outros  candidatos  sem  o  cumprimento  do  devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa;

9.6.3.  adoção  de  procedimentos  de  classificação  que não  garantem  o  cumprimento  dos
critérios de priorização previstos no art. 19 da Lei 8.629/1993 e no art. 25 da Lei 4.504/1964
c/c art. 65 do Decreto 59.428/1966;

9.6.4. ausência de motivação nos casos de candidatos eliminados, contrariando o art. 50 da
Lei 9.784/1999;

9.6.5.  descumprimento dos princípios do contraditório  e  da ampla defesa no processo de
seleção  de  beneficiários,  em  especial  a  impossibilidade  de  interposição  de  recursos,
contrariando o art. 5º, inciso LV da CF/1988 c/c art. 2º da Lei 9.784/1999;

9.6.6.  recorrência  dos  casos  descritos  em  várias  superintendências  regionais  do  Incra
auditadas, indicando que o problema é generalizado e sistêmico;

9.7. fixar o prazo de 15 (quinze) dias para que o Ministério do Desenvolvimento Agrário se
manifeste, se assim desejar, sobre a aderência das disposições da Portaria MDA 6/2013 aos
critérios legais e normativos superiores que regem a Reforma Agrária, notadamente, no que se
refere ao disposto no § 2º do art. 3º da referida portaria, segundo o qual “não perderá a
condição de beneficiário  aquele  que,  após adquirir  a  condição de  assentado,  passe a  se
enquadrar nos incisos I, III, e IV, deste artigo”, se referindo os incisos a quem “I – for servidor
público ou exercer função pública, autárquica, em órgão paraestatal ou se achar investido em
atribuições parafiscais”, III – for proprietário rural salvo exceções ali previstas, e “IV – for
proprietário, quotista ou acionista de sociedade empresária em atividade”, ato regulamentar
que se afigura, em princípio, contra legem e contra os princípios da reforma agrária, relativos
à justiça social (art. 16 da Lei 4.504/64), desenvolvimento rural sustentável (art. 16 da Lei
4.504/64), assentamento de famílias com vocação agrícola (art. 16 do Decreto 59.428/1966) e
outros correlatos, que compõem as finalidades sociais da reforma agrária e de acordo com leis
e decretos que tratam em sentido diverso sobre as condições reunidas para o enquadramento
nos programas de colonização e reforma agrária  e  por isso desconsiderado nos critérios
adotados  para  indicação  dos  indícios  de  irregularidades  que  sustentam  a  cautelar  ora
adotada;

9.8. determinar à SecexAmbiental que:

9.8.1. para fins da manifestação quanto ao mérito destes autos, faça integrar ao processo o
conjunto de evidências que deram suporte aos apontamentos indicados nos itens 9.6.1 a 9.6.6
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deste acórdão, remetendo-os ao Incra em seguida para sua manifestação, de forma a propiciar
ao Instituto o acesso às evidências que conduziram aos apontamentos ali referidos, e a poder
exercitar o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa;

9.8.2. envie ao Incra cópias das peças 24 e 25 (planilhas eletrônicas, peças não digitalizáveis
constantes na peça 25 dos autos) de forma a subsidiar sua manifestação;

9.9. autorizar a realização da diligência proposta na instrução da SecexAmbiental para que o
Incra apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, a relação dos presidentes da Autarquia e dos
diretores responsáveis pelos processos de seleção dos beneficiários da reforma agrária e de
supervisão  ocupacional,  discriminando  seus  períodos de  gestão  e  detalhando  suas
responsabilidades institucionais nos processos de trabalho referidos, na forma requerida por
essa secretaria;

9.10. determinar à SecexAmbiental que confira prioridade na instrução e tramitação deste
feito, após o recebimento da manifestação da entidade fiscalizada e os resultados da diligência
empreendida,  trazendo os  autos  conclusos quanto ao  mérito  ao  Gabinete  do Relator,  via
Ministério Público/TCU, a quem requer-se, desde logo, pronunciamento sobre as matérias de
mérito  desta  representação,  solicitando-se  também o máximo  de  brevidade,  em razão da
urgência do caso;

9.11. manter o sigilo sobre as peças eletrônicas qualificadas como itens não digitalizáveis
deste processo, informando-se ao Instituto sobre a classificação dessa natureza;

9.12. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e ao
Ministério do Desenvolvimento Agrário, órgão ministerial supervisor, e à Procuradoria-Geral
da República, diante da possível repercussão da medida ora adotada, bem assim, em razão de
seu  interesse  em  virtude  das  ações  que  move  (ações  civis  públicas  intentadas  pelas
procuradorias  regionais),  relativas  a  projetos  de  reforma  agrária,  dadas  as  funções
institucionais descritas no art. 129, inciso III, da Constituição Federal;

9.13. determinar ao Incra que envie a este Tribunal, no prazo de quinze dias contados da
ciência deste acórdão, relação dos assentamentos oriundos do Programa Nacional de Reforma
Agrária que, após atingirem grau de satisfação adequado, em vista dos objetivos do programa,
se tornaram autossustentáveis.

(pp. 69 a 72 do doc. CERTACORD4 do ev. 9)

Este é, por sua vez, o conteúdo do dispositivo do acórdão 2451/2016 (proferido
após manifestação do INCRA junto ao TCU), também sublinhados os trechos relevantes para
a compreensão do caso:

ACÓRDÃO Nº 2451/2016 – TCU – Plenário

[...]

Acórdão:

VISTOS, relatados e discutidos estes representação formulada pela SecexAmbiental em razão
de indícios de irregularidades na concessão de lotes da reforma agrária, objeto do Acórdão
775/2016 – Plenário, por meio do qual adotou-se medida cautelar de sustação dos processos
de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária, dos processos de assentamento de
novos beneficiários já selecionados, de novos pagamentos de créditos da reforma agrária e de
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remissão dos créditos, bem como do acesso a outros benefícios e políticas públicas concedidos
em função de o beneficiário fazer parte do PNRA, além do acesso aos serviços de assistência
técnica e  extensão rural  dos  beneficiários  apontados com indícios  de  irregularidades  em
planilhas elaboradas pela referida secretaria,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso XXIV, 237 e 276, §
5º, do RI/TCU, em:

9.1. suspender,  pelo  prazo  de  120 (cento  e  vinte)  dias,  a  medida  cautelar  adotada nos
subitens 9.2.3 e 9.2.5 do Acórdão 775/2016 – Plenário, em atendimento ao pleito formulado
pelo Instituto Nacional  de Colonização e Reforma Agrária  – Incra,  para  a  adoção das
medidas indicadas por aquela autarquia com vistas à imediata depuração dos indícios de
irregularidades apontados, no referido prazo, conforme encetado nas providências indicadas
pelo Instituto na tabela “Indícios de Irregularidades – Solicitação de Desbloqueio ao TCU” de
peça 99 dos autos, relativamente aos indícios de irregularidades abaixo indicados, também
extraídos da  referida  tabela,  com respectiva consequência de desbloqueio temporário  dos
beneficiários,  restando  a  medida  cautelar  automaticamente  restabelecida  ao  término  do
referido  prazo,  sem prejuízo das medidas de retorno ao bloqueio,  indicadas  na  referida
tabela,  a  serem  realizadas  pela  referida  autarquia  ao  término  do  prazo,  ou  quando
confirmadas as irregularidades, apontadas inconsistências nas informações ou verificado o
não comparecimento do beneficiário ao chamamento a que se pretende fazer:

9.1.1. indício 01 – “beneficiários contemplados mais de uma vez no PNRA”: com desbloqueio
do acesso aos processos de pagamento de novos créditos da reforma agrária e às políticas
públicas  mencionadas  nos  referidos  subitens,  relativamente  aos  23.197  beneficiários
apontados como irregulares (sem indicação de data) na tabela 1 do item 18 do voto condutor
do Acórdão 775/2016 – Plenário;

9.1.2. indício 04 – “beneficiários contemplados na RB – Cargos Públicos”: com desbloqueio
do acesso aos processos de pagamento de novos créditos da reforma agrária e às políticas
públicas  mencionadas  nos  referidos  subitens,  relativamente  aos  104.344  beneficiários
apontados como irregulares (ocorrência depois da data de homologação) na tabela 1 do item
18 do voto condutor do Acórdão 775/2016 – Plenário, mantendo-se o bloqueio quanto aos
demais que se enquadrem antes da homologação (40.008 ) ou sem informação de data (269);

9.1.3. indício 05 – “Beneficiários contemplados na RB – Empresários”: com desbloqueio do
acesso aos processos de pagamento  de  novos créditos da  reforma agrária  e  às  políticas
públicas  mencionadas  nos  referidos  subitens,  relativamente  aos  45.942  beneficiários
apontados como irregulares (ocorrência depois da data de homologação) na tabela 1 do item
18 do voto condutor do Acórdão 775/2016 – Plenário, mantendo-se o bloqueio quanto aos
demais que se enquadrem antes da homologação (16.022) ou sem informação de data (1);

9.1.4. indício 07 – “Beneficiários contemplados na RB – Aposentados por invalidez”: com
desbloqueio do acesso aos processos de pagamento de novos créditos da reforma agrária e às
políticas públicas mencionadas nos referidos subitens, relativamente aos 9.874 beneficiários
apontados como irregulares na tabela 1 do voto condutor do Acórdão 775/2016 – Plenário;

9.1.5. indício 09 – “Beneficiários contemplados na RB – Mandato eletivo”: com desbloqueio
do acesso aos processos de pagamento de novos créditos da reforma agrária e às políticas
públicas mencionadas nos referidos subitens, relativamente aos 1.012 beneficiários apontados
como  irregulares  (ocorrência  depois  da  data  de  homologação,  e  mandatos
encerrados/encerrando neste exercício) de um total de 1.017 beneficiários na tabela 1 do item
18 do voto condutor do Acórdão 775/2016 – Plenário, mantendo-se o bloqueio quanto aos
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demais 5 enquadrados antes da homologação;

9.1.6.  indício  11  –  “Beneficiários  contemplados  na  RB  –  Renda  Superior  a  3  Salários
Mínimos”:  com desbloqueio do acesso aos processos de pagamento de novos créditos da
reforma agrária e às políticas públicas mencionadas nos referidos subitens, relativamente aos
20.374 beneficiários apontados como irregulares (ocorrência depois da data de homologação)
na tabela 1 do item 18 do voto condutor do Acórdão 775/2016 – Plenário, mantendo-se o
bloqueio quanto aos demais que se enquadrem antes da homologação ou sem informação de
data;

9.1.7.  indício  12 – “Beneficiários contemplados na RB – Deficiência física/mental”:  com
desbloqueio do acesso aos processos de pagamento de novos créditos da reforma agrária e às
políticas públicas mencionadas nos referidos subitens, relativamente aos 10.579 beneficiários
apontados como irregulares (ocorrência antes e depois da data de homologação) na tabela 1
do item 18 do voto condutor do Acórdão 775/2016 – Plenário;

9.1.8.  indício  13  –  “Beneficiários  contemplados na  RB  que  possuem local  da  residência
diferente”:  com desbloqueio do acesso aos processos de pagamento de novos créditos da
reforma agrária e às políticas públicas mencionadas nos referidos subitens, relativamente aos
301.616  beneficiários  apontados  como  irregulares  (ocorrência  depois  da  data  de
homologação) na tabela 1 do item 18 do voto condutor do Acórdão 775/2016 – Plenário,
mantendo-se o bloqueio quanto aos demais 61.495 que se enquadrem na situação “Local do
lote fora do Estado de Residência”;

9.2..  suspender,  pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias,  a medida cautelar  adotada no
subitem 9.6.1 do Acórdão 775/2016 – Plenário, em atendimento ao pleito formulado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, para a adoção das medidas
indicadas  por  aquela  autarquia  com  vistas  à  imediata  depuração  dos  indícios  de
irregularidades apontados, no referido prazo, conforme encetado nas providências indicadas
pelo Instituto na tabela “Indícios de Irregularidades – Solicitação de Desbloqueio ao TCU” de
peça  99  dos  autos,  relativamente  ao  indício  de  irregularidade  abaixo  indicado,  também
extraído  da  referida  tabela,  com respectiva  consequência  de  desbloqueio  temporário  dos
beneficiários,  restando  a  medida  cautelar  automaticamente  restabelecida  ao  término  do
referido prazo,  sem prejuízo das medidas de retorno ao bloqueio,  indicadas na referida
tabela,  a  serem  realizadas  pela  referida  autarquia  ao  término  do  prazo,  ou  quando
confirmadas as irregularidades, apontadas inconsistências nas informações ou verificado o
não comparecimento do beneficiário ao chamamento a que se pretende fazer:

9.2.1. indício 15 – “Indivíduos que deram ateste em recebimento de ATER sem fazer parte da
RB”: com desbloqueio do acesso aos serviços de assistência técnica e extensão rural aos
79.561 beneficiários apontados como irregulares na tabela 1 do item 18 voto condutor do
Acórdão 775/2016 – Plenário, reportados na tabela de peça 99 pelo Incra;

9.3. determinar ao Incra que:

9.3.1.  no exame das irregularidades apontadas por este Tribunal  no Acórdão 775/2016 –
Plenário, dentro de seu plano de providências imediatas e mediatas, dê prioridade aos casos
em que os beneficiários se encontram enquadrados em mais de um indício de irregularidade,
visando à confirmação ou não da efetiva regularidade do beneficiário perante o PNRA;

9.3.2.  durante  o  prazo  de  suspensão  da  cautelar  ora determinada,  e  por  ocasião  do
comparecimento à autarquia para fins de elaboração de projeto ou proposta simplificada com
vistas  ao  acesso  ao  Pronaf  A,  exija  dos  beneficiários  a  documentação  necessária  para
comprovação da regularidade para com o programa como requisito para a concessão do
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projeto  ou  proposta  simplificada  e,  caso  não  seja  atendido  ou  verificada  eventual
incompatibilidade com o PNRA, restabeleça o bloqueio do acesso do beneficiário porventura
irregular, restabelecendo, para esses casos, os efeitos pretendidos pela cautelar anteriormente
adotada por este Tribunal;

9.3.3. encaminhe a este Tribunal relatório mensal atualizado das providências adotadas e dos
resultados porventura alcançados, durante a vigência da suspensão da medida cautelar;

9.4. determinar à SecexAmbiental que realize, em autos apartados, o acompanhamento das
medidas que serão adotadas pelo Incra durante o período que viger a suspensão da cautelar,
incluindo o recebimento do relatório  a que alude o subitem 9.3.3 retro,  representando ao
Relator  caso venha a verificar  que as referidas medidas não venham sendo executadas a
contento, no modo, na forma ou no prazo;

9.5. dar ciência deste acórdão ao Incra, à Secretaria Especial da Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrário da Casa Civil da Presidência da República e à Procuradoria-Geral
da República;

9.6. após as comunicações pertinentes, restituir os autos ao Relator, com vistas a que possa
decidir sobre a medida preliminar de realização de audiências alvitradas à peça 67.

(pp. 35 a 37 do doc. CERTACORD5 do ev. 9)

A leitura desses excertos e dos argumentos suscitados pelas partes demonstra
que os fatos discutidos neste processo são incontroversos. Não há discussão quanto ao fato de
o TCU ter determinado ao INCRA a cessação, de imediato, sem defesa prévia, dos benefícios
do  PNRA e  das  demais  políticas  públicas  relacionadas  para  aquelas  pessoas  que  foram
identificadas  como  em  situação  irregular,  mediante  o  cruzamento  de  dados  efetuado.
Igualmente, não se verifica divergência quanto ao fato de o TCU ter ordenado ao INCRA a
suspensão dos processos de seleção  de  novos beneficiários  para  a  reforma agrária  e  de
assentamento  de  novos  beneficiários  já  selecionados.  As  decisões  proferidas  nos  dois
acórdãos do TCU evidenciam as determinações nesse sentido, e, quanto ao seu conteúdo, não
se verifica qualquer dissonância entre as partes.

Resta, pois, apreciar os pedidos que têm por base os fatos referidos.

Restabelecimento de acesso às políticas públicas do PNRA aos beneficiários
(requerimento de antecipação de tutela 'a' ). Requerimento e contexto fático. O MPF requer
o  restabelecimento  de  acesso  aos  benefícios  do  PNRA e  das  demais  políticas  públicas
concedidas (em função de o beneficiário fazer parte desse programa) para as pessoas físicas
apontadas como irregulares pelo TCU (cujos nomes constam de planilhas anexas à inicial),
mediante apuração por simples cruzamento de dados.

De  modo  mais  específico,  as  medidas  ordenadas  pelo  TCU,  constantes  do
acórdão nº 775/2016 e relativas a esse pleito são as seguintes:

ACÓRDÃO Nº 775/2016 – TCU – Plenário

[...]
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ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:

[...]

9.2.  determinar cautelarmente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
Incra, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 45 da Lei 8.443/1992
e 276,  caput,  do  Regimento  Interno/TCU,  que  suspenda,  até  deliberação de  mérito  deste
Tribunal sobre a matéria tratada nestes autos:

[...]

9.2.3. os processos de novos pagamentos de créditos da reforma agrária para os beneficiários
com indícios de irregularidade apontados nas planilhas eletrônicas constantes em itens não
digitalizáveis da peça 25 deste processo, com os ajustes indicados nos subitens 9.3.1 e 9.3.2
deste acórdão;

9.2.4. a remissão dos créditos da reforma agrária a que se refere o art. 3º da Lei 13.001/2014
para  os  beneficiários  com indícios  de  irregularidade  apontados nas planilhas  eletrônicas
constantes em itens não digitalizáveis da peça 25 deste processo, com os ajustes indicados nos
subitens 9.3.1 e 9.3.2 deste acórdão;

9.2.5. o acesso a outros benefícios e políticas públicas concedidos em função de o beneficiário
fazer parte do PNRA, como o Garantia Safra, o Minha Casa Minha Vida – Habitação Rural, o
Programa  de  Aquisição  de  Alimentos,  Bolsa  Verde,  Pronera  e  Programa  de  Assistência
Técnica  e  Extensão  Rural,  entre  outros,  para  os  casos  com  indícios  de  irregularidade
apontados nos arquivos  Excel  constantes  em itens  não digitalizáveis da  peça 25,  com os
ajustes indicados nos subitens 9.3.1 e 9.3.2 deste acórdão;

9.2.6. o acesso aos serviços de assistência técnica e extensão rural:

9.2.6.1. aos 84.711 beneficiários que atestaram irregularmente serviços de assistência técnica,
conforme  relação  indicada  no  levantamento  efetuado  nesta  representação,  constante  dos
arquivos em Excel que fazem parte dos itens não digitalizáveis da peça 25 (5.971 beneficiários
constantes da planilha “Receberam assistência técnica em PAs e não fazem parte da RB.xlxs”
e 78.740 beneficiários constantes da planilha “Receberam assistência técnica em PAs do qual
não fazem parte.xlsx”) bem como o acesso deles aos demais benefícios de natureza creditícia
ou  outros  decorrentes  do  PNRA,  seja  em  nome  próprio ou  mediante  instrumentos
procuratórios passados pelos beneficiários originais;

9.2.6.2.  a quaisquer pessoas que não correspondam ao efetivo beneficiário do Projeto de
Assentamento  objeto  da  assistência  técnica  a  ser  prestada,  limitando-se  à  prestação  da
assistência às situações em que o ateste possa ser realizado pelo beneficiário da reforma
agrária  assistido  e  devidamente identificado no  projeto  de  assentamento  para  o  qual  foi
contemplado, nos termos do art. 23, incisos I e VII, da Lei 12.188/2010;

Há que se mencionar que foi feita ressalva sobre a possibilidade de o INCRA,
excepcionalmente,  restabelecer  determinados  benefícios  no  item  9.4  desse  acórdão,
acompanhada,  apesar  disso,  dos  alertas  constantes  do  item  9.5,  no  que  tange  à
responsabilização do agente público autorizador que, "devidamente identificado, responderá
perante este Tribunal em caso de constatação da prática de atos irregulares, com desvio dos
critérios legais apontados nesta representação, ou sem as cautelas necessárias à verificação
das informações prestadas":
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9.4.  autorizar  ao Incra,  excepcionalmente,  a restabelecer os  processos de pagamentos  de
créditos da reforma agrária e de remissão dos referidos créditos, na forma da Lei, bem como o
acesso  a  outros  benefícios  e  políticas  públicas  concedidos  em  função  do  PNRA  aos
beneficiários com indícios de irregularidades apontados nos arquivos Excel constantes destes
autos,  na  hipótese  de  comprovação  espontânea,  por  parte  do  beneficiário,  mediante
documentação idônea e verificação, por parte do Instituto, inclusive mediante inspeção in loco
porventura necessária à aferição da veracidade das informações prestadas, do preenchimento
dos  critérios  legais  e  normativos  utilizados  como  parâmetro  para  os  indícios  de
irregularidades apontados pela unidade técnica deste Tribunal, ficando nesse caso dispensada
prévia manifestação deste TCU para os pagamentos, remissões e demais benefícios, mesmo
sob a vigência da cautelar, devendo, no entanto, as providências serem comunicadas a esta
Corte de Contas, com remessa da documentação correspondente, no prazo máximo de 30
(trinta) dias após o término dos procedimentos adotados;

9.5. comunicar ao Incra que:

9.5.1. a continuidade dos processos, na forma autorizada no subitem 9.4 retro, deverá se dar
sob  a  responsabilidade  pessoal  do  agente  público  autorizador,  o  qual,  devidamente
identificado,  responderá perante este Tribunal  em caso de constatação da prática de atos
irregulares, com desvio dos critérios legais apontados nesta representação, ou sem as cautelas
necessárias à verificação das informações prestadas;

9.5.2. na hipótese de comprovação espontânea por parte do beneficiário, referida no subitem
9.4  deste  acórdão,  efetue,  quanto  a  ele,  a  revisão  e  atualização  de  todos  os  registros
pertinentes, constantes do Sipra, de forma a promover atualização imediata da base de dados
porventura inconsistente com a real situação cadastral do beneficiário, propiciando-se assim
recadastramento desse e a melhoria da qualidade das informações constantes do sistema;

Também convém referir que as medidas acima foram mitigadas no acórdão nº
2451/2016. A mitigação, no entanto, deu-se por prazos determinados, já escoados:

ACÓRDÃO Nº 2451/2016 – TCU – Plenário

[...]

VISTOS, relatados e discutidos estes representação formulada pela SecexAmbiental em razão
de indícios de irregularidades na concessão de lotes da reforma agrária, objeto do Acórdão
775/2016 – Plenário, por meio do qual adotou-se medida cautelar de sustação dos processos
de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária, dos processos de assentamento de
novos beneficiários já selecionados, de novos pagamentos de créditos da reforma agrária e de
remissão dos créditos, bem como do acesso a outros benefícios e políticas públicas concedidos
em função de o beneficiário fazer parte do PNRA, além do acesso aos serviços de assistência
técnica e  extensão rural  dos  beneficiários  apontados com indícios  de  irregularidades  em
planilhas elaboradas pela referida secretaria,

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1º, inciso XXIV, 237 e 276, §
5º, do RI/TCU, em:

9.1. suspender, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a medida cautelar adotada nos subitens
9.2.3 e  9.2.5 do Acórdão 775/2016 – Plenário,  em atendimento ao pleito  formulado pelo
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, para a adoção das medidas
indicadas  por  aquela  autarquia  com  vistas  à  imediata  depuração  dos  indícios  de
irregularidades apontados, no referido prazo, conforme encetado nas providências indicadas
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pelo Instituto na tabela “Indícios de Irregularidades – Solicitação de Desbloqueio ao TCU” de
peça 99 dos autos, relativamente aos indícios de irregularidades abaixo indicados, também
extraídos da  referida  tabela,  com respectiva consequência de desbloqueio temporário  dos
beneficiários,  restando  a  medida  cautelar  automaticamente  restabelecida  ao  término  do
referido prazo, sem prejuízo das medidas de retorno ao bloqueio, indicadas na referida tabela,
a serem realizadas pela referida autarquia ao término do prazo, ou quando confirmadas as
irregularidades,  apontadas  inconsistências  nas  informações  ou  verificado  o  não
comparecimento do beneficiário ao chamamento a que se pretende fazer:

[...]

9.2.. suspender, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a medida cautelar adotada no subitem
9.6.1 do Acórdão 775/2016 – Plenário, em atendimento ao pleito formulado pelo Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, para a adoção das medidas indicadas
por  aquela  autarquia  com  vistas  à  imediata  depuração  dos  indícios  de  irregularidades
apontados, no referido prazo, conforme encetado nas providências indicadas pelo Instituto na
tabela “Indícios de Irregularidades – Solicitação de Desbloqueio ao TCU” de peça 99 dos
autos,  relativamente  ao  indício  de  irregularidade  abaixo  indicado,  também  extraído  da
referida tabela, com respectiva consequência de desbloqueio temporário  dos beneficiários,
restando a medida cautelar automaticamente restabelecida ao término do referido prazo, sem
prejuízo das medidas de retorno ao bloqueio, indicadas na referida tabela, a serem realizadas
pela  referida  autarquia  ao  término  do  prazo,  ou  quando confirmadas as  irregularidades,
apontadas  inconsistências  nas  informações  ou  verificado  o  não  comparecimento  do
beneficiário ao chamamento a que se pretende fazer:

[...]

A síntese fática, portanto, é esta: o TCU, a partir do cruzamento de informações
de  vários  bancos  de  dados  de  que  dispõe,  elegeu  critérios  e  identificou  "indícios  de
irregularidades"  decorrentes,  em grande medida,  da apuração de incompatibilidades entre
esses dados. Verificou, pelo que consta, que 31% de todos os beneficiários do PNRA do País
teriam indícios  de  irregularidades,  o  que,  em números  brutos,  corresponderia  a  479.695
beneficiários  irregulares,  conforme  o  INCRA  (p.  2  do  doc.  PET1  do  ev.  11).  Assim,
determinou,  em  medida  cautelar,  a  suspensão  dos  benefícios  de  todas  as  pessoas  que,
pertencentes  já  ao  PNRA,  estivessem enquadradas  em uma ou  mais  das  irregularidades
apuradas.

Notificação  dos  beneficiários  em  situação  irregular.  A  fim  de  identificar,
claramente, o modo de proceder do INCRA, na execução das medidas determinadas pelo
TCU, cabe apreciar os documentos juntados ao processo.

Há notícia de que o INCRA estaria realizando notificação dos beneficiários:

d)  Em relação aos  fatos  narrados na  representação que  originou o  inquérito  civil  nessa
Procuradoria,  informamos,  conforme ANEXO 03,  extraído  do  processo administrativo  n.°
54220.001040/2002-83 (fls. 79-107), que a situação do casal ZAIR RICARDO ZAGO e SUELI
DREHER ZAGO, seguiu o roteiro da referida Nota Técnica, qual seja: d-1) notificação com
prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de justificativa e documentos comprobatórios;
d-2) apresentação pelos notificados da justificativa e documentos; d-3) análise com relatório
técnico sugerindo o desbloqueio e regularização do casal; e d-4) decisão do Superintendente
concordando com o relatório técnico e respectivo desbloqueio e regularização dos registros
dos beneficiários.
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(p. 39 do doc. ANEXO3 do ev. 1)

Isso se confirmaria no seguinte trecho:

As Superintendências deverão orientar os servidores para que no planejamento de todas as
atividades de campo (operacionalização do crédito, Supervisão ocupacional, fiscalização de
ATES, etc),  incorporem a realização da comunicação, mediante a entrega do "Espelho do
Beneficiário1', aos assentados que se encontram com registro de indícios de irregularidades,
para comparecerem as Unidades Regionais do Incra portando os documentos necessários
para saneamento dos referidos indícios. Uma cópia assinada e datada do espelho deverá ser
entregue aos servidores designados em OS para tratamento das situações apontadas pelos
órgãos de controle.

(p. 63 do doc. ANEXO3 do ev. 1)

Apesar disso, o documento ANEXO I - NOTA TÉCNICA CONJUNTA INCRA
DT, DD, DF/Nº009-A/2016 demonstra que o bloqueio dá-se de modo prévio à notificação
para regularização, ou seja, o beneficiário é, primeiramente, bloqueado, para, apenas depois,
ser-lhe oferecida oportunidade de defesa:

MODELO DE COMUNICAÇÃO GERAL AOS BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA

Revisão  da  situação  perante  do  Programa  Nacional  de Reforma  Agrária  referente  às
informações bloqueadas pelas constatações de supostas irregularidades

Nota: Adequar o Modelo de comunicação à linguagem das famílias assentadas e à realidade
da Regional em relação ao prazo

O  que  é:  é  o  bloqueio  das  informações  detectadas  pelas  constatações  de  supostas
irregularidades referente à elegibilidade no Programa Nacional de Reforma Agrária - PNRA,
suspendo o acesso às políticas e benefícios do programa até sua regularização junto ao
Incra.

Objetivo: Revisão da situação e condição de assentamento diante das informações declaradas
no  momento  do  cadastro  de  Inscrição  de  Candidatos  ao  PNRA,  bem  como  após  a
homologação da unidade familiar na Relação de Beneficiário do assentamento, Visa também a
atualização  dos  dados  cadastrais  como,  alteração  da situação  conjugal,  mudança  de
titularidade, por separação conjugal, mortes, e a comprovação da elegibilidade no PNRA.

Quem deve fazer a revisão da situação: as famílias com os dados bloqueados no sistema do
Incra  (SEPRA),  conforme o  Espelho  dos  Beneficiários  disponível  no  Portal  da  Sala  da
Cidadania Digital.

Como as famílias são informadas: As famílias são convocadas por meio das informações nos
Espelho  de  Beneficiários,  disponível  individualmente  para  a  unidade  familiar,  e  as
informações são sigilosas.

Prazo: os titulares da unidade familiar bloqueados deverão comparecer as unidades do Incra,
nas localidades________________________________________, conforme o cronograma:

A  Notificação  Digital  está  disponível  no  Espelho  do Beneficiário,  conforme  endereço
eletrônico acima.
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Documentos necessários para representação janto ao Incra:

- Para o responsável pela família (titular assentado) - Cadastro de Pessoa Física (CPF);

- Documentos comprobatórios quanto a elegibilidade no PNRA, que ajudem a melhorar a
qualidade das informações do Espelho do Beneficiário, como certidões, atos legais e judiciais,
comprovante de residência no lote, de atividades nos municípios do assentamento.

(p. 65 do doc. ANEXO3 do ev. 1)

A redação do modelo de notificação pessoal confirma que o bloqueio é feito
antes, sendo oportunizada defesa apenas em momento posterior:

Os notificados que não apresentarem justificativas ou comprovantes necessários, dentro do
prazo estabelecido, permanecerão com os registros suspensos para acesso aos benefícios do
PNRA.

(p. 66 do doc. ANEXO3 do ev. 1)

Por tal razão, do ponto de vista fático, fica comprovado que o bloqueio dos
benefícios  é  prévio  à  possibilidade  de  contraditório  e  ampla  defesa.  A  questão  enseja
discussão sobre o respeito aos direitos fundamentais processuais, o que se analisa a seguir.

Direitos fundamentais processuais. De plano, fica claro que a determinação do
TCU e as consequentes medidas de execução da ordem pelo INCRA incorreram em afronta
aos princípios  processuais  previstos na Constituição,  notadamente,  da ampla defesa e do
contraditório e, em sentido amplo, do devido processo legal. A Administração Pública deve
permitir  que  os  beneficiários  identificados  com  -  note-se  -  "indícios"  de  irregularidade
apresentem defesa, previamente às medidas que, gravemente, provoquem-lhes supressão de
direitos. Incidem as garantias constitucionais processuais, nos termos do inc. LV do art. 5º da
Constituição:

LV - aos litigantes,  em processo judicial  ou administrativo,  e  aos acusados em geral  são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

É preciso enfatizar que tais direitos fundamentais processuais - de ampla defesa,
contraditório, devido processo legal - aplicam-se também ao processo administrativo. O que
está em questão é que a Administração Pública deve observar um modo tal de proceder, que
viabilize a participação do interessado, nos casos em que estão em risco os seus direitos.
Permitir o contraditório e a ampla defesa é medida consectária, nesse sentido, do correto
proceder da Administração Pública, ou, em outras palavras, do devido processo legal:

O direito ao contraditório rege todo e qualquer processo: pouco importa se jurisdicional ou
não.  A  Constituição  é  expressa,  aliás,  em  reconhecer  a  necessidade  de  contraditório  no
processo administrativo. Existindo possibilidade de advir para alguém decisão desfavorável,
que afete negativamente sua esfera jurídica, o contraditório é direto que se impõe, sob pena de
solapado da parte seu direito ao processo justo: desde o processo penal até o processo que
visa ao julgamento de contas por prefeito municipal ou àquele que visa à imposição de sanção
disciplinar a parlamentar, todo processo deve ser realizado em contraditório, sob pena de
nulidade. Não há processo sem contraditório.
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(MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Direitos Fundamentais Processuais. In:
______; ______; SARLET, Ingo Wolfgang. Curso de Direito Constitucional. 2.ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013, pp. 730-731.)

Assim,  ao desconsiderar  tais  direitos  e determinar  a  imediata supressão dos
benefícios do PNRA àqueles considerados com "indícios de irregularidade", o acórdão do
TCU incorreu em nítida ofensa aos princípios referidos, também regentes, expressamente,
conforme o caput do art. 2º da L 9.784/1999, do processo administrativo no âmbito federal,
no  bojo  do  qual  o  INCRA deve  viabilizar  oportunidade  de  defesa  prévia  (em  face  da
gravidade da medida eventualmente imposta, cabe o procedimento prévio):

Art.  2º.  A  Administração Pública  obedecerá,  dentre  outros,  aos  princípios  da  legalidade,
finalidade,  motivação,  razoabilidade,  proporcionalidade,  moralidade,  ampla  defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Cabe frisar que essa mesma lei dispõe, claramente, que devem ser observadas as
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, entre as quais se encontra a
oportunidade de defesa prévia:

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios
de:

[...]

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em
medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

[...]

VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;

[...]

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de
provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas
situações de litígio;

Sob essa perspectiva, o percurso processual que está implícito na execução da
decisão do TCU pelo INCRA ofende a Constituição e a lei.  Não se trata -  frise-se -  de
formalidades acessórias, passíveis de serem ignoradas: a observância das formalidades visa,
no caso, a preservar os direitos daqueles que, na iminência de serem prejudicados, devem
poder defender-se, lançando mão dos recursos inerentes a esse procedimento. Marçal Justen
Filho aborda, em específico, essa procedimentalização da Administração Pública como forma
de garantia dos direitos fundamentais:

6.4 A procedimentalização

Salvo  situações  excepcionais,  todo ato  administrativo  deve  ser  produzido  no  bojo  de  um
procedimento. O conteúdo e validade dos atos administrativos dependem de observância ao
princípio devido. Isso não significa o desaparecimento do instituto do ato administrativo e a
sua  substituição  por  procedimentos  administrativos. Mas  não  é  cabível  examinar  o  ato
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administrativo sem considerar o procedimento a eles referido.

O  instituto  do  procedimento  não  é  peculiar  ao  direito  administrativo,  encontrando  suas
origens no direito constitucional e seu pleno desenvolvimento a partir do direito processual
(judiciário).

6.4.1 O conceito de procedimentalização

A procedimentalização consiste na submissão das atividades administrativas à observância de
procedimentos  como  requisito  de  validade  das  ações  e  omissões  adotadas.  A  função
administrativa se materializa em atividade administrativa, que é um conjunto de atos. Esse
conjunto de atos deve observar uma sequência predeterminada, que assegure a possibilidade
de controle do poder jurídico quanto à promoção dos direitos fundamentais.

A  atuação  administrativa  deve  materializar-se de  modo  formal,  seguindo uma ordenação
lógica destinada a evitar a atuação abusiva do titular da competência. O formalismo não
significa ritualismo inútil.  O formalismo do procedimento é uma garantia de limitação do
poder, de cumprimento das funções estatais e de respeito aos direitos fundamentais.

A procedimentalização impede  a concentração decisória  num ato  imediato  e  único.  Mais
ainda, assegura a oportunidade de manifestação para todos os potenciais interessados, a qual
deverá  ser  promovida  (em  princípio)  previamente  a  qualquer  decisão.  Enfim,  a
procedimentalização  exige  que  toda  e  qualquer  decisão  administrativa  seja  logicamente
compatível com os eventos que lhe foram antecedentes e se traduza em manifestação fundada
em motivos cuja procedência é requisito de validade.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12.ed. São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2016, pp. 185-186)

À luz  dos  princípios  referidos,  parece  claro  que  não  está  no  horizonte  de
possibilidades  do  Administrador  Público  optar  por  cumprir  ou  descumprir  os  ditames
constitucionais e legais, mormente quando deles resultem ameaça a direitos dos envolvidos.
Em outras palavras,  o Administrador não pode descumprir  a lei,  sob o pretexto de fazer
cumpri-la: o Estado não deve coibir ilegalidades cometendo-as. Veja-se a lição de José dos
Santos Carvalho Filho:

Princípio da Legalidade

O  princípio  da  legalidade  é  certamente  a  diretriz  básica  da  conduta  dos  agentes  da
Administração. Significa que toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por
lei. Não o sendo, a atividade é ilícita.

Tal postulado, consagrado após séculos de evolução política, tem por origem mais próxima a
criação do Estado de Direito, ou seja, do Estado que deve respeitar as próprias leis que edita.

O  princípio  "implica  subordinação  completa  do  administrador  à  lei.  Todos  os  agentes
públicos, desde o que lhe ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de
fiel e dócil realização das finalidades normativas". Na clássica e feliz comparação de HELY
LOPES MEIRELLES, enquanto os indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei
não veda, o administrador público só pode atuar onde a lei autoriza.

É extremamente importante o efeito do princípio da legalidade no que diz respeito aos direitos
dos indivíduos. Na verdade, o princípio se reflete na consequência de que a própria garantia
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desses direitos depende de sua existência, autorizando-se então os indivíduos à verificação do
confronto entre a atividade administrativa e a lei. Uma conclusão é inarredável:  havendo
dissonância entre a conduta e a lei, deverá aquela ser corrigida para eliminar-se a ilicitude.

Não custa lembrar, por último, que, na teoria do Estado moderno, há duas funções estatais
básicas: a de criar a lei (legislação) e a de executar a lei (administração e jurisdição). Esta
última pressupõe o exercício da primeira,  de modo que só se  pode conceber  a  atividade
administrativa diante dos parâmetros já instituídos pela atividade legisferante. Por isso é que
administrar é função subjacente à de legislar. O princípio da legalidade denota exatamente
essa relação: só é legítima a atividade do administrador público se estiver condizente com o
disposto na lei.

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30.ed. São Paulo:
Atlas, 2016, p. 20)

A lei, no caso, é clara ao exigir a observância ao contraditório e à ampla defesa,
mecanismos inerentes ao devido processo legal. Confira-se o seguinte precedente, de relatoria
do Min. Herman Benjamin, em que fica evidente a necessidade de a Administração Pública
considerar  os  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  corolários  do  Estado
Democrático de Direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DOUTORADO. DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA
DE  PROCESSO  ADMINISTRATIVO  EM  QUE  FOSSEM  ASSEGURADOS  O
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO ESTUDANTE. RECURSO QUE NÃO ATACA O
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. ENUNCIADO 283 DO STF. 1. Verifica-se, ab initio, que não
cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar dispositivos contidos em
Regimento  Interno  de  Universidade.  De  fato,  mutatis mutandis,  é  "incabível,  em recurso
especial, analisar suposta afronta a atos normativos que não se enquadram no conceito de
'tratado ou lei federal', disposto no art. 105, III, "a", da Constituição, tais como Resoluções e
Regimentos  Internos  de  tribunais  (Súmula  399/STF)"  (REsp 1.170.545/RJ,  Rel.  Min.  Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/3/2015).

2.  Hipótese em que o acórdão proferido pela Corte de origem entendeu ser  necessária a
instauração de processo administrativo para o desligamento do recorrido,  mas o Recurso
Especial  da  Universidade  não  aborda  tal  ponto.  Aplicável,  portanto,  por  analogia,  o
Enunciado 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".

3.  Vale  ressaltar  que,  independentemente  da  autonomia  administrativa  de  estabelecer  a
organização  da  atividade  acadêmica,  não  pode  a  instituição  de  ensino,  vinculada  à
Administração,  determinar  o  apenamento  de  estudante sem  que  haja  atendimento  aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, colunas do Estado Democrático de Direito.
Confira-se,  entre  outros precedentes,  o  REsp 1.442.390/CE (Rel.  Min.  Herman  Benjamin,
Segunda Turma, DJe 31/3/2015).

4. Recurso Especial não conhecido.

(Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin, Recurso Especial
1.654.442, j. 25abr.2017, DJe 5maio2017)

Nas razões de decidir  do recurso especial  nº  1.442.390,  referido na ementa
acima,  encontra-se  reproduzido  o  parecer  do  então  Subprocurador-Geral  da  República
Brasilino  Pereira  dos  Santos,  cujo  excerto  a  seguir revela  a  razão  subjacente,  também
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aplicável ao presente caso:

No entanto,  diante da restrição de um direito  tão importante como o direito  à educação,
também está previsto na Constituição Federal, em seus artigos 5º, LIV e LV, a necessidade do
devido processo administrativo, em que se garanta o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.

Portanto, diante de uma medida tão drástica ao estudante, como é o cancelamento definitivo
de  sua  matrícula,  é  imprescindível  que  lhe  seja  disponibilizado  o  devido  processo
administrativo.  No caso  em análise,  entretanto,  não foi  oferecida  a  oportunidade  para  o
estudante [...] apresentar a sua defesa, mediante os argumentos que considerasse capazes de
afastar a condição prevista na resolução do CEPE, que acarretou no fim prematuro do seu
vínculo com a Universidade Federal do Ceará.

Ressalva-se que não se discute a possibilidade de determinado estudante de uma Universidade
ter a sua matrícula cancelada de forma definitiva em razão do descumprimento das regras que
a  Instituição  Universitária  possui  autonomia  para  estabelecer,  tais  como  o  número  de
reprovações permitidas. Todavia, é indispensável o respeito ao devido processo administrativo,
a fim de lhe seja oportunizada a ampla defesa e contraditório antes da adoção da medida que
pode acarretar no fim de seu vínculo com a Universidade.

Dessa forma, embora o ora Recorrente tenha reprovado por frequência na quantidade limite
de  disciplinas  disposta  pela  Resolução  nº  12/2008-CEPE,  tem-se  claro  que  não  lhe  foi
garantida a ampla defesa e o contraditório, o que torna nulo o ato do Reitor da Universidade
Federal do Ceará, que cancelou definitivamente a matrícula de Felipe de Sousa Falcão.

(Superior Tribunal de Justiça. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin, Recurso Especial
1.442.390, j. 5mar.2015, DJe 31mar.2015)

Veja-se, inclusive,  que a questão do contraditório e da ampla no âmbito do
Tribunal de Contas da União foi objeto da Súmula Vinculante nº 3 do STF, com a seguinte
redação:

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que
beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de
aposentadoria, reforma e pensão.

A jurisprudência  posterior  a  tal  enunciado  mantém  o entendimento  fixado,
reiterando a necessidade de observância desses direitos fundamentais processuais:

(...) tenho para mim, na linha de decisões que proferi nesta Suprema Corte, que se impõe
reconhecer, mesmo em se tratando de procedimento administrativo,  que ninguém pode ser
privado de sua liberdade,  de seus bens ou de seus direitos  sem o devido processo legal,
notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre
o Estado, de um lado, e o indivíduo, de outro. Cumpre ter presente, bem por isso, na linha
dessa orientação, que o Estado, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer cidadão,
não pode exercer  a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária  (...).  Isso  significa,
portanto, que assiste ao cidadão (e ao administrado),  mesmo em procedimentos de índole
administrativa, a prerrogativa indisponível do contraditório e da plenitude de defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes, consoante prescreve a Constituição da República em seu art.
5º, LV. O respeito efetivo à garantia constitucional do 'due process of law', ainda que se trate
de procedimento administrativo (como o instaurado,  no caso ora em exame, perante o E.
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Tribunal de Contas da União), condiciona, de modo estrito, o exercício dos poderes de que se
acha investida a Pública Administração, sob pena de descaracterizar-se, com grave ofensa aos
postulados  que  informam  a  própria  concepção  do  Estado  Democrático  de  Direito,  a
legitimidade jurídica dos atos e resoluções emanados do Estado, especialmente quando tais
deliberações, como sucede na espécie, importarem em invalidação, por anulação, de típicas
situações subjetivas de vantagem.

(Supremo Tribunal Federal.  Rel.  Min. Celso de Mello. MS 27422 AgR, j. 14abr.2015, DJe
11maio2015)

'Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla
defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que
beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de
aposentadoria, reforma e pensão' (Súmula Vinculante nº 3 do STF). Acórdão do TCU que, sem
intimação da servidora interessada,  determinou que se procedesse à  cobrança de valores
recebidos a título de adicional de dedicação exclusiva. Incidência do entendimento sumulado
do  Supremo  Tribunal  Federal.  2.  Segurança  concedida para  garantir  o  exercício  do
contraditório e da ampla defesa.

(Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Rel. Min. Ayres Britto. MS 27760, j. 20mar.2012,
DJe 12abr.2012)

A importância desses direitos fundamentais processuais é tão significativa, que
irradia efeitos, inclusive, no âmbito das relações privadas, conforme jurisprudência do STF:

SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES.
EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
EFICÁCIA  DOS  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  NAS  RELAÇÕES  PRIVADAS.  RECURSO
DESPROVIDO.  I.  EFICÁCIA  DOS  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  NAS  RELAÇÕES
PRIVADAS. As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações
entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e
jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição
vinculam  diretamente  não  apenas  os  poderes  públicos,  estando  direcionados  também  à
proteção  dos  particulares  em  face  dos  poderes  privados.  II.  OS  PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A
ordem  jurídico-constitucional  brasileira  não  conferiu  a  qualquer  associação  civil  a
possibilidade de agir à revelia dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados
que têm por fundamento direto o próprio texto da Constituição da República, notadamente em
tema de proteção às liberdades e garantias fundamentais. O espaço de autonomia privada
garantido  pela  Constituição  às  associações  não  está imune  à  incidência  dos  princípios
constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados.  A
autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida
em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles
positivados em sede constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares,
no domínio de sua incidência e atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições
postas  e  definidas  pela própria  Constituição,  cuja  eficácia  e  força  normativa  também se
impõem,  aos  particulares,  no  âmbito  de  suas  relações  privadas,  em  tema  de  liberdades
fundamentais.  III.  SOCIEDADE  CIVIL  SEM  FINS  LUCRATIVOS.  ENTIDADE  QUE
INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO,  AINDA QUE NÃO-ESTATAL.  ATIVIDADE DE CARÁTER
PÚBLICO.  EXCLUSÃO  DE  SÓCIO  SEM  GARANTIA  DO  DEVIDO  PROCESSO
LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO
CONTRADITÓRIO.  As  associações  privadas  que  exercem  função  predominante  em
determinado  âmbito  econômico  e/ou  social,  mantendo  seus  associados  em  relações  de
dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público,
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ainda que não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins
lucrativos,  integra  a  estrutura  do  ECAD  e,  portanto,  assume  posição  privilegiada  para
determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos autorais de seus associados. A exclusão
de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla defesa, do contraditório,
ou  do  devido  processo  constitucional,  onera  consideravelmente  o  recorrido,  o  qual  fica
impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação
das  garantias  constitucionais  do  devido  processo  legal  acaba  por  restringir  a  própria
liberdade de exercício profissional do sócio. O caráter público da atividade exercida pela
sociedade e a dependência do vínculo associativo para o exercício profissional de seus sócios
legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao
devido processo legal,  ao contraditório  e  à  ampla defesa  (art.  5º,  LIV e LV, CF/88).  IV.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. para acórdão Min.
Gilmar Mendes. Recurso Extraordinário 201.819, j. 11out.2005, DJ 27out.2006)

Em suma, ao Administrador Público não é dada a possibilidade de apelar à
supremacia  do  interesse  público,  como  se  verificou  neste  caso,  para  descumprir  as
formalidades às quais se encontra vinculado, mais ainda quando se tratar de medidas que
imponham  ônus  aos  indivíduos  -  dito  de  outra  forma, o  interesse  público  não  pode
constituir-se  em forma  nebulosa  de  justificar  decisões,  principalmente  quando  estão  em
questão direitos fundamentais. Sabidamente, a doutrina é bastante reticente a esse apelo à
supremacia do interesse público, frente ao respeito aos direitos fundamentais:

3.8.2. O fundamento da indisponibilidade: os direitos fundamentais

Adota-se o entendimento de que os direitos fundamentais apresentam natureza indisponível. O
núcleo do direito administrativo reside não no interesse público, mas na promoção dos direitos
fundamentais indisponíveis. A invocação ao interesse público toma em vista a realização de
direitos fundamentais. O Estado é investido do dever de promover esses direitos fundamentais
nos casos em que for inviável a sua concretização pelos particulares, segundo o regime de
direito privado.

[...]

3.8.4. A multiplicidade dos direitos fundamentais indisponíveis

A ordem jurídica consagra e protege uma pluralidade de direitos fundamentais, o que significa
a impossibilidade de adotar uma solução predeterminada e abstrata para eventuais conflitos.
A aplicação do direito envolve a avaliação das normas jurídicas pertinentes ao caso concreto.
Esse processo de concretização do direito conduzirá à prevalência de interesses, mas sem que
a Constituição autorize a solução pura e simples de prevalência de um "interesse público"
indeterminado e incerto. Poderá ser escolhido o interesse do Estado ou da maioria ou da
minoria das pessoas. Mas isso será determinado em face das circunstâncias, desde que essa
seja  a  solução  mais  compatível  com o  ordenamento  jurídico  e  represente  o  modo  mais
adequado  e  satisfatório  da  realização  dos  direitos  fundamentais  protegidos
constitucionalmente.

3.8.5. O descabimento da invocação vazia de um interesse público

Como  visto,  existem  interesses  coletivos  múltiplos, distintos,  contrapostos  -  todos  eles
merecedores  de  tutela  por  parte  do  direito.  Bem  por isso,  o  critério  da  supremacia  e
indisponibilidade do interesse público apresenta utilidade reduzida, uma vez que não há um
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interesse único a ser reputado como supremo. O critério da supremacia e indisponibilidade do
interesse público não permite  resolver  de modo satisfatório  os  conflitos,  nem fornece um
fundamento consistente  para as decisões administrativas.  Mais  ainda,  a  determinação do
interesse a prevalecer e a extensão dessa prevalência dependem sempre da avaliação do caso
concreto. Trata-se de uma questão de ponderação entre princípios.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12.ed. São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2016, pp. 58-59)

A lição  de  Juarez  Freitas  encaminha-se  no  mesmo sentido,  de  submeter  a
relação jurídico-administrativa ao "plexo inteiro dos princípios e direitos fundamentais", e,
não,  isoladamente,  ao  princípio  do  interesse  público  (ou  do  interesse  do  aparato
governamental):

As assimetrias presentes, para retomar exemplos figurados (na relação expropriatória ou nos
contratos administrativos), só experimentam amparo e guarida, no plano do ordenamento, se
reconhecida a constitucionalidade formal e material da atuação administrativa. Quer dizer, a
relação administrativa precisa, doravante, ser qualificadamente imantada pela totalidade dos
princípios  constitucionais,  explícitos  e  implícitos,  regentes  da  Administração  Pública,  de
maneira  a  estremá-la,  neste  passo,  daquela  relação  apontada  convencionalmente  como
privatista,  sem que se deixe de reconhecer que a esfera privada também deve guardar o
respeito ao interesse público genuíno, que há de perpassar a íntegra das relações jurídicas, à
vista do fenômeno da "constitucionalização"  do Direito  em geral.  Desse modo,  a relação
jurídico-administrativa não será apenas marcada pela singela subordinação à cogência do
princípio do interesse público (muito menos do interesse do aparato governamental), mas pelo
vínculo eficacial  ao plexo inteiro dos princípios e direitos fundamentais.  Nessa ordem de
considerações, enfim, a relação de administração experimentará chances reais de se converter
em autêntica relação republicana.

(FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 5.ed.
São Paulo: Malheiros, 2013, pp. 49-50).

Por tais razões, verifica-se que a decisão do TCU e o cumprimento a ela dado
pelo  INCRA  incorreram  em  ilegalidade,  uma  vez  que  olvidaram  do  procedimento
administrativo previsto,  de notificação  prévia  àqueles  beneficiários  do  PNRA que  foram
identificados com "indícios de irregularidades". Como refere o próprio MPF, não se está a
dizer que todos os interessados teriam de participar do processo do TCU, mas que, na via
administrativa, seria impossível suprimir direitos sem a possibilidade de contraditório e de
ampla  defesa,  corolários  do  devido  processo  legal.  Em última  análise,  a  Administração
Pública não pode escolher entre aplicar ou não as normas constitucionais e legais ao caso,
como se estivesse no juízo de conveniência fazê-lo ou não.

Aplicação do "princípio" da proporcionalidade. Os argumentos expostos acima
parecem ser  suficientes,  para afirmar-se que a  expressa redação da Constituição e da lei
bastam,  na  aferição  da  incompatibilidade  do  proceder  da  Administração  Pública  com o
ordenamento jurídico brasileiro. Em outras palavras, a questão principal posta neste processo
não parece depender de profunda teorização, para verificar-se que houve descumprimento de
regras por parte da Administração Pública, em especial no que diz respeito às garantias do
processo  administrativo,  que  têm vinculação  a  princípios  constitucionais  relacionados  ao
devido processo legal. Em suma, a decisão quanto ao requerimento de tutela 'a' poderia ser
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tomada a partir da simples aplicação das regras de direito vigente quanto ao direito processual
previstas na Constituição e, especificamente, quanto ao processo administrativo no âmbito
federal.

De toda sorte, a aplicação do "princípio" da proporcionalidade foi suscitada pela
parte ré: a União lançou mão da tese de que, em juízo de proporcionalidade, seria adequada,
necessária e proporcional em sentido estrito a conduta determinada pelo TCU. Assim, em
respeito ao inc. IV do § 1º do art. 489 do CPC2015, que determina ao julgador que enfrente
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão que
adotou, cabe pronunciamento específico sobre esse argumento suscitado, com a abordagem
dos passos de apreciação da proporcionalidade, amparada pela apresentação do tema por
Humberto Ávila:

"[...]  a  proporcionalidade,  como  postulado  estruturador  da  aplicação  de  princípios  que
concretamente se imbricam em torno de uma relação de causalidade entre um meio e um fim,
não possui aplicabilidade irrestrita. Sua aplicação depende de elementos sem os quais não
pode ser aplicada. Sem um meio, um fim concreto e uma relação de causalidade entre eles não
há aplicabilidade do postulado da proporcionalidade em seu caráter trifásico.

O segundo problema fiz  respeito ao seu funcionamento.  Existe  aparente clareza quanto à
circunstância  de  o  postulado  da  proporcionalidade  exigir  o  exame  da  adequação,  da
necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Os meios devem ser adequados para
atingir o fim. Mas em que consiste, precisamente, a adequação? Os meios escolhidos devem
ser necessários dentre aqueles disponíveis. Mas o que significa ser necessário? As vantagens
da utilização do meio devem superar as desvantagens. Mas qual o sentido de vantagens e
relativamente ao quê e a quem elas devem ser analisadas? Enfim, os três exames envolvidos na
aplicação da proporcionalidade só aparentemente são incontroversos. Sua investigação revela
problemas que devem ser esclarecidos, sob pena de a proporcionalidade, que foi concebida
para combater a prática de atos arbitrários, funcionar, paradoxalmente, como subterfúgio
para a própria prática de tais atos.

(ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos.
13.ed. São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 183-184)

Como refere o mesmo autor, "a adequação exige uma relação empírica entre o
meio e o fim: o meio deve levar à realização do fim" (Ibidem,  p. 187), e o exame desse
aspecto  poderia  comportar  uma avaliação  quantitativa  (quanto  à  intensidade),  qualitativa
(quanto à qualidade), probabilística (quanto à certeza). Uma abordagem mais profunda, no
entanto, torna-se desnecessária, no caso: parece claro que a medida de suspender o acesso aos
benefícios do PNRA para assentados que estejam em possível situação irregular é adequada,
no sentido de fazer cessar qualquer ilícito identificado, evitando possíveis prejuízos ao erário,
que se estenderiam no tempo e demandariam atuação da Administração Pública, para buscar
ressarcimento. Na relação entre meios e fins, é visível que o meio (suspensão dos benefícios
que estão sendo concedidos de modo supostamente irregular) promove o fim (de coibir a
realização  das  condutas  irregulares  e  proteger  as  finanças  públicas  de  custos,  em  tese,
ilícitos).

Embora  adequada,  a  medida  não  se  verifica  estritamente  necessária.  Como
afirma Ávila, "[o] exame da necessidade envolve a verificação da existência de meios que
sejam alternativos àquele inicialmente escolhido pelo Poder Legislativo ou Poder Executivo,
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e que possam promover igualmente o fim sem restringir, na mesma intensidade, os direitos
fundamentais afetados" (Ibidem,  p.  192). É evidente que há meios menos restritivos para
promover  os  mesmos  fins,  sem  pôr  em  risco,  de  modo  tão  relevante,  os  direitos  de
subsistência  dos assentados,  que dependem dos benefícios  públicos  para  a  realização da
prática agrícola:  a observância dos princípios processuais antes referidos já serviria  a tal
intento, sendo que haveria igual possibilidade de que eventuais prejuízos ao erário fossem
ressarcidos  por  aqueles  que,  de  modo definitivo,  forem identificados como beneficiários
irregulares do programa.

De todo modo,  ainda que a  medida fosse considerada necessária,  não seria
proporcional em sentido estrito, na comparação entre meios e fins:

O exame da proporcionalidade em sentido estrito exige a comparação entre a importância da
realização do fim e a intensidade da restrição aos direitos fundamentais. A pergunta que deve
ser formulada é a seguinte: O grau de importância da promoção do fim justifica o grau de
restrição causada aos direitos fundamentais? Ou, de outro modo: As vantagens causadas pela
promoção do fim são proporcionais às desvantagens causadas pela adoção do meio? A valia
da promoção do fim corresponde à desvalia da restrição causada?

(Ibidem, p. 195)

Está-se, de um lado, diante de uma possível e eventual  irregularidade, e, de
outro, diante de manifesta ofensa aos princípios que orientam o devido processo legal no
âmbito  administrativo.  A  comparação  entre  os  meios  e  os  fins  não  se  qualifica  como
equilibrada, nesse caso. A ofensa aos direitos fundamentais é severa.

É  mais  visível  a  desproporcionalidade,  se  se  considerar  que  os  casos  de
irregularidade não foram identificados de modo definitivo, impondo-se restrição de acesso a
benefícios a assentados que, sabidamente, deles dependem para sua subsistência. Em outras
palavras, sob o argumento de possível irregularidade, latente em alguns casos, mas apenas em
nível de baixa probabilidade em muitos outros, o Estado priva um sem número de pessoas ao
acesso a recursos que são extremamente importantes à sua sobrevivência.

Um  raciocínio  analógico,  aqui,  faz-se  possível.  Imagine-se  que  fossem
identificadas irregularidades no âmbito do Sistema Único de Saúde, sem que se soubesse,
com  certeza,  que  tais  irregularidades  apontadas  constituíam  ou  não  efetivos  ilícitos
(constituindo, portanto, meros "indícios"). Seria possível e conforme ao ordenamento jurídico
brasileiro submeter à privação todos aqueles que estivessem nas identificadas situações de
irregularidade,  exigindo  que,  espontaneamente,  viessem  à  Administração  Pública  e
reparassem  os  dados  verificados  como  irregulares?  Seria  razoável  exigir  a  prévia
comprovação da regularidade, para que recebessem atendimento?

A premência dos direitos fundamentais, em um caso e em outro, parece apontar
para a necessidade de privilegiar a manutenção da saúde e da subsistência, permitindo defesa
prévia a qualquer medida de restrição de direitos de tais naturezas. Em ambos os casos, a
relevância dos direitos em questão e o fato de que as irregularidades correspondem a meros
indícios demandam contra medidas de supressão de direitos, sem observância das garantias,
como dito, dispostas na Constituição e na lei.
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É oportuno, nesse contexto, citar que grande parte das supostas irregularidades
foram objeto de resposta do INCRA, que apontou graves falhas nos critérios de apuração e de
cruzamento de dados realizados pelo TCU. Nesse contexto, perdem valor, em grande medida,
os "indícios de irregularidade" apurados. A resposta apresentada pelo INCRA para cada uma
das supostas irregularidades identificadas pelo TCU merece transcrição:

Indício  n°  01:  Beneficiários  contemplados  mais  de  uma vez no  PNRA,  em projetos  de
assentamentos diferentes:

O TCU apontou que 23.197 beneficiários do PNRA teriam recebido lotes mais de uma vez em
projetos de assentamento diferentes.

Ocorre  que  ao  analisar  os  dados,  o  Incra  verificou  que  desse  montante,  apenas  11.908
correspondem a CPFs que constam mais de uma vez no Sistema, sendo que fazem parte desse
histórico pessoas separadas judicialmente e transferidas. Os demais 11.289 registros seriam
"sombras" no sistema, ou seja, transferências entre assentamentos, que não estão identificadas
de forma clara no SIPRA.

Por não estarem nominados como transferências, esses registros foram computados pelo TCU
como novo assentamento, mas não correspondem a beneficiários contemplados duplamente no
Programa,  mas apenas transferidos legalmente a outro projeto,  motivo pelo qual  o Incra
solicitou o imediato desbloqueio desses beneficiários.

Indício 2: Concessão de parcela a beneficiários menores de 18 anos

O acórdão aponta que existiriam 2.117 "indícios de irregularidades" referentes a parcelas
concedidas a pessoas menores de 18 anos. Esclareceu o Incra que "ao menor de 18 que tenha
sido emancipado, não é vedada a condição de beneficiário do Programa, pelo que se conclui
que nem todos os registros de menores de 18 anos apurados na representação constituem
indícios  de  irregularidades,  uma  vez  que  pode  haver no  rol  apurado  beneficiários
emancipados  e,  portanto,  regulares."  Apontou,  ainda,  ter  verificado  inconsistências
tecnológicas a serem sanadas no campo "data de nascimento", por erro de digitação, e que
seriam fruto das migrações das bases de dados a partir  do ano 2000 e outros problemas
técnicos.

Indício 3: Beneficiários proprietários de imóveis rurais com área superior a 01 módulo fiscal
no SNCR

Segundo o acórdão, 841 beneficiários poderiam ter recebido lotes do PNRA apesar de serem
proprietários de outros imóveis rurais, com área superior a 01 módulo fiscal. Analisados por
amostragem os indícios de irregularidades, verificou-se entre os CPFs indicados, registros de
áreas que não integram o Programa Nacional de Reforma Agrária, a exemplo de área de
regularização fundiária; imóvel adquirido por meio de licitação pública e outros integrantes
de projetos de colonização. Ocorre que tais políticas públicas, muito embora geridas pelo
Incra, não se confundem com a distribuição de terras por meio da Reforma Agrária, de forma
que não existe, em relação a elas, impedimento a que os beneficiários tenham imóveis com
área superior a 02 módulo fiscal.

Indício 4: Beneficiários que possuem cargos públicos

O TCU apontou terem sido identificados 144.621 servidores públicos entre os beneficiários da
PNRA e que, entre esses, apenas 6.318 seriam servidores da área rural, sendo que, quanto aos
servidores em área urbana, haveria a presunção de que o cargo público seria incompatível
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com a exploração da parcela. Contudo, segundo dados levantados pelo Incra, do total  de
beneficiários indicados como servidores públicos, somente 28.503 exercem o cargo público
fora  do  Município  do  Projeto  de  Assentamento  e  apenas  5.136,  fora  do  Estado  em que
localizado o PA.

Ainda, verificou-se que do total de beneficiários que exercem função pública, somente 4.783
casos referem-se ao exercício por ambos os titulares da parcela. Nos demais casos, 139.422,
presume-se que o titular remanescente e a família exerçam a exploração direta da terra e que,
portanto,  o  só  fato  da  ocupação  da  função  pública  não  implique  na  ausência  de
compatibilidade com a exploração do imóvel.  Ademais, saliente-se que, conforme apurado
pelo Incra, do total dos 4.783 casos em que ambos os titulares são servidores públicos, a
grande maioria (3.513) exerce o cargo público na esfera municipal, pelo que se presume que a
atividade seja realizada dentro da localidade do PA, em horário e condições compatíveis com
a exploração agrícola.

Em virtude desses fatores, defendeu o Incra que a condição de servidor público deveria ser
verificada caso a caso, haja vista a possibilidade de que o exercício de determinada função
pública, a depender da carga horária, atividade realizada, remuneração e local, bem como
verificada a continuidade de exploração da parcela pelo núcleo familiar, seja compatível com
a atividade agrícola e com os compromissos assumidos pelos beneficiários.

Indício 5: Beneficiários empresários

Esclareceu o Incra que a Lei  n°  8.629/93 não estabelece vedação a que proprietários ou
quotistas de empresas sejam enquadrados como beneficiários da Reforma Agrária, mas que tal
vedação está presente em normas internas (Norma de Execução n. 45/2005 e na Portaria MDA
n. 06/2013) aplicáveis à seleção de beneficiários.

Assim, não há impedimento legal a que beneficiários do PNRA, após terrem sido assentados,
adquiram ou venham a constituir empresa, desde que compatibilizada a atividade empresarial
com a exploração pessoal da parcela.

Ademais, foram apontados pelo TCU 61.965 indícios de irregularidades quanto ao exercício
de atividade empresarial por parte dos beneficiários do Programa. O Incra apurou que em
apenas 438 casos são empresários ambos os titulares da parcela, o que faz presumir que, nas
demais situações, em que apenas 1 titular seja considerado empresário, o outro titular, bem
como o restante do núcleo familiar esteja exercendo a exploração agrícola da parcela.

Indício 6: Beneficiários estrangeiros não naturalizados

Foram apurados 213 "indícios de irregularidades" relativos à vedação contida no artigo 6°,
VII,  da NE n.  45/2005,  bem como nas normas n° 18/2001 e 38/2004 (já  revogadas)  que
restringiam a participação no PNRA de estrangeiros não naturalizados.

Contudo,  verificou  o  Incra que há 122 casos de  unidades familiares  com inconsistências
anteriores à vedação da NE 45/2005, ou seja, 57% dos indícios apontados, em verdade, não
constituem  irregularidades  quanto  à  admissão  dos  estrangeiros  não  naturalizados  no
Programa, uma vez que foram homologados quando não era vedada por lei e por nenhum
normativo sua participação.

Indício 7: Beneficiários aposentados por invalidez

Verifica-se que do total de 9.874 casos de beneficiários aposentados por invalidez, a maioria
(7.301) refere-se a indícios de concessão de aposentadoria por invalidez após o beneficiário
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ter adquirido a condição de assentado. Desse modo, tem-se que 74% dos indícios apontados
(7.301 casos)  referem-se à  situação em que a  invalidez  surgiu  em momento  posterior  ao
assentamento,  por  vezes  em  decorrência  do  próprio  exercício  do  trabalho  rural.  Nessa
situação, a permanência do assentado como beneficiário não constitui  qualquer ofensa às
normas, porque no caso de titulares inválidos, pressupõe-se que contam com o auxílio de
outros membros do grupo familiar, os quais permanecem na exploração agrícola do lote.

Indício 8: Beneficiários que não possuem bons antecedentes

O  acórdão  considerou  que  não  atendiam  ao  requisito  de  possuir  bons  antecedentes  os
beneficiários  que  recebiam  ou  passaram  a  receber  auxílio-reclusão,  os  quais  estariam,
portanto, irregulares. Foram apurados 218 indícios de irregularidade neste quesito, sendo que
203 (93%) referem-se a beneficiários que passaram a receber o auxílio reclusão após terem
adquirido a condição de assentado.

Quanto ao critério utilizado pela Unidade Técnica, qual seja, o pagamento de auxílio reclusão
vinculado  a  CPF  de  beneficiário  do  Programa,  não  se pode  presumir  que  o  fato  de  o
beneficiário titular ter sido preso signifique que a parcela ficou abandonada ou que não haja
mais exploração pelo núcleo familiar. Até porque, se está sendo feito o pagamento do auxílio-
reclusão, é porque existem dependentes do titular/instituidor. Por esta razão, não se verifica
ilegalidade  quanto  ao  recebimento  do  benefício  previdenciário  pelos  dependentes  de
beneficiário preso.

Indício 9: Beneficiários que possuem mandatos eletivos

Frise-se  que,  dos  1017  indícios  apurados,  99% deles,  ou  seja,  1006  casos  referem-se  a
assentados que passaram a exercer algum mandato eletivo após ter adquirido essa condição,
pelo que não houve ofensa às vedações legais à seleção no PNRA.

Ademais, esclarece-se que dos 1.017 beneficiários apontados com indícios de irregularidade,
968 exercem mandato  no mesmo município  do Projeto,  ocupando os cargos de deputado
estadual, prefeito, senador, vereador e vice-prefeito.

Ainda, 20 cargos são exercidos por beneficiários de área de regularização fundiária, 898 de
Projetos criados pelo Mera e 101 de Projetos reconhecidos pelo Incra. Frise-se que o único
cargo de senador apurado refere-se a área de regularização fundiária PF Jaru Ouro Preto, no
município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, homologado em 08/08/1984 e não a beneficiário
da Reforma Agrária.

Indício 10: Beneficiários falecidos

Foram identificados 37.997 "indícios de irregularidades" quanto à situação de "beneficiário
falecido".  Contudo,  apenas  1.151  das  ocorrências  versam  sobre  situação  anterior  à
homologação no PNRA e demandam depuração técnica —seja no próprio Sipra e também
junto ao Sistema de Controle de Óbitos - Sisobi. Quanto ao ponto, é importante ressaltar que o
interstício  entre  a  datada entrevista/cadastro e  a  seleção das famílias,  pode durar  tempo
razoável com ocorrência de falecimentos de integrantes da unidade familiar.

Situação jurídica e administrativa diversa é referente aos casos de "beneficiários falecidos"
após a homologação junto ao Sipra. A questão, aqui, passa a envolver direitos de sucessão e
aspectos  administrativos  de transferência  de lote  no  âmbito do PNRA.  De acordo com a
legislação vigente, "falecendo qualquer dos concessionários do contrato de concessão de uso
ou  de  CDRU,  seus  herdeiros  ou  legatários  receberão  o  imóvel,  cuja  transferência  será
processada administrativamente, não podendo fracioná-lo" (§§ 10 e 11 do art. 18 da Lei n°
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8.629/93).

Dessa forma, o falecimento do beneficiário original não implica irregularidade, pois a parcela
pode continuar a ser explorada por membros do núcleo familiar.

Indício 11: Beneficiários com renda não agrícola superior a 3 salários mínimos

A Norma de Execução n° 45/2005 veda o ingresso no PNRA daqueles que possuem renda não
agrícola superior a três salários mínimos. Trata-se, contudo, de critério de seleção/ingresso de
beneficiário contido em norma administrativa (tal proibição não consta da Lei n° 8.629/93) e
inaplicável para aferir o direito de permanência no PNRA. Aliás, um dos objetivos da Reforma
Agrária é justamente propiciar a geração de renda, razão pela qual não há razoabilidade na
aplicação desse critério de seleção a pessoas já beneficiadas pela política pública.

Assim,  defendeu  o  Incra  que  não  merecem  ser  mantidos  na  lista  de  "indícios  de
irregularidades" as 20.374 ocorrências indicadas em momento posterior à homologação, nem
mesmo as 5.380 sem referência de data sobre os quais recaiu a medida cautelar deferida pelo
Acórdão 775/216-TCU-Plenário.

Indício 12: Beneficiários com deficiência física ou mental

A vedação de acesso ao PNRA de portadores de deficiência física ou mental é prevista apenas
na Norma de Execução/Incra/n.  45/2005 e dirige-se ao Portador de deficiência física ou
mental, cuja incapacidade o impossibilite totalmente para o trabalho agrícola, ressalvados os
casos em que laudo médico garanta que a deficiência apresentada não prejudique o exercício
da atividade agrícola.

Com efeito, em se tratando de critério de vedação de acesso a uma política pública, tomado a
partir  de  caracterização  pessoal,  merece  ser  analisado  à  luz  das  normas promotoras  de
isonomia material, como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146/2015, que busca
promover  inserção  de  pessoas  com  deficiências  nas  políticas  públicas.  Desse  modo,  a
deficiência física ou mental que impede o acesso à condição de beneficiário do PNRA ou
justificaria sua exclusão em momento posterior é somente aquela que incapacita totalmente
para  o  trabalho  agrícola,  o  que  deve  estar  comprovado  para  constituir  um  óbice  à
participação no Programa.

Assim, defendeu o Incra que mereceriam ser revistos e extirpados todos os 8.904 indícios
apurados em caso de ocorrência posterior à homologação (4.926) ou sem referência de data
(3.878) sobre os quais recaiu a medida cautelar deferida pelo Acórdão 775/216.

Indício 13: Beneficiários contemplados que possuem local de residência distinto do local em
que se localiza o PA

Para constatar as 363.111 irregularidades apontadas quanto a esse aspecto, o TCU fez o
cruzamento de dados dos sistemas do Incra com o Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo  Federal  (Cadastro  Único).  Segundo  a  Corte  de  Contas,  o  fato  de  terem  sido
encontrados beneficiários  que constam no sistema do CADúnico com residência em local
diverso ao que se localiza o assentamento implicaria violação ao art. 21 da Lei n. 8.629/93 e
art. 64 do Decreto n. 59.428/66, já que indicaria que o beneficiário não reside na parcela e a
explora diretamente.

Contudo, segundo entende o Incra, a apuração de que a diferença entre o município onde se
encontra o projeto de assentamento do beneficiário do PNRA e a indicação do município de
inscrição do beneficiário do CadÚnico não pode, pela própria dinâmica dos cadastros, ser
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tida como "indício de irregularidade" no SIPRA. O nível de imprecisão dos dados de endereço
constantes  do  CadÚnico,  por  sua  natureza  declaratória,  não  permite  inferência  de
irregularidade no cadastro do beneficiário da reforma agrária.

Indício 14: Beneficiários que apresentam sinais exteriores de riqueza — veículos com valor
superior a 70 mil reais e alto luxo

Segundo  o  Tribunal  de  Contas  da  União,  haveria  4.293  beneficiários  com  indícios  de
irregularidades em virtude de apresentarem "sinais exteriores de riqueza". A verificação de
tais supostas irregularidades foi apurada a partir do cruzamento entre o RENAVAN e o SIPRA.

Para o Incra,  a mera indicação da posse/propriedade de bens não pode ser  considerada
irregularidade para fins de manutenção de uma unidade familiar como beneficiária do PNRA,
até porque o programa não veda que o candidato, quando passar à condição de assentado,
passe a cultivar a terra e produzir de forma a obter renda que lhe permita ampliar seu poder
aquisitivo e progredir economicamente.

Indício 15: Indivíduos que efetuaram o atesto do recebimento dos serviços de assistência
técnica em PAs de que não são beneficiários

Aponta o acórdão que haveria 87.218 indícios de substituições de beneficiários na exploração
das parcelas, ou mesmo de venda ou cessão onerosa de lotes, sem autorização do Incra, haja
vista a não correspondência entre os beneficiários e pessoas que receberam efetivamente os
serviços de assistência técnica nos projetos de assentamento.

Em relação aos 79.561 assentados que estão na planilha enviada pelo TCU, o Incra esclareceu
que o número é inferior ao apontado. Retirando os nomes que estão duplicados na planilha
enviada, seriam na verdade 42.965 assentados que estariam, inicialmente, nessa situação.

Salientou  o  Incra  que  a  dinâmica  de  prestação  dos  serviços  de  assistência  técnica  (que
incluem a realização de seminários, reuniões, dias de campo, entre outras atividades) faz com
que seja possível a participação de famílias assentadas em atividades de ATER realizadas fora
do  perímetro  do  assentamento  em  que  o  beneficiário  reside,  sem  que  isto  implique  em
irregularidade.  Ademais,  a  Coordenação Nacional  de Assistência Técnica,  ao  analisar  os
indícios de irregularidades apontados pelo TCU constatou que em 87,1% das ocorrências
apontadas pelo TCU, as famílias estavam em situação regular.

(pp. 5 a 12 do doc. PET1 do ev. 11)

O excerto acima revela a complexidade das questões atinentes à matéria agrária,
bem como a dificuldade de obterem-se informações suficientes para apreciar a existência de
irregularidades, sendo conveniente a deferência ao conhecimento da instituição com técnica
especializada na matéria, o INCRA.

A restrição,  portanto,  é  manifestamente desproporcional,  e  não obedece aos
estágios de análise da proporcionalidade.

Conclusão. Dadas todas essas razões, a tutela é de ser deferida em relação ao
pleito 'a', determinando-se à União e ao INCRA que restabeleçam o acesso aos benefícios do
PNRA e das demais políticas públicas concedidas em razão da participação desse programa
para as pessoas físicas apontadas pelo Tribunal de Contas da União como irregulares, até que
lhes seja oportunizado o direito à ampla defesa, de modo que eventual suspensão ou exclusão
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do PNRA só deva ocorrer depois de assegurado o devido processo legal para tanto.

Continuidade da Reforma Agrária (requerimento de antecipação de tutela
'b' ). Requerimento e  contexto  fático. O MPF requer  que  sejam inibidas as  medidas que
impliquem paralisação da reforma agrária determinadas pelo TCU, que ordenou suspender

(i) os processos de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária; (ii) os processos de
assentamento de novos beneficiários já selecionados; (iii) os processos de novos pagamentos
de créditos da reforma agrária para os beneficiários com indícios de irregularidade; (iv) a
remissão de créditos da reforma agrária para os beneficiários com indícios de irregularidade;
(v) o acesso, em caso de suspeita de irregularidades, a outros benefícios e políticas públicas
concedidas em função de o beneficiário fazer parte do PNRA, como o Garantia Safra, o Minha
Casa Minha Vida – Habitação Rural, o Programa de Aquisição de Alimentos, Bolsa Verde,
Pronera e Programa de Assistência Técnica e Extensão Rural, entre outros.

(p. 3 do doc. INIC1 do ev. 1)

Algumas dessas determinações já foram objeto de análise no tópico anterior,
uma  vez  que  se  encontram  viciadas  pela  inobservância  dos  direitos  processuais  aos
beneficiários  com  indícios  de  irregularidade.  Assim,  pendem  de  análise  específica  as
seguintes  medidas  ordenadas  pelo  TCU,  constantes  do acórdão  nº  775/2016,  que  teriam
relação com a paralisação da reforma agrária:

ACÓRDÃO Nº 775/2016 – TCU – Plenário

[...]

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário,
ante as razões expostas pelo Relator, em:

[...]

9.2.  determinar cautelarmente ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
Incra, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, 45 da Lei 8.443/1992
e 276,  caput,  do  Regimento  Interno/TCU,  que  suspenda,  até  deliberação de  mérito  deste
Tribunal sobre a matéria tratada nestes autos:

9.2.1. os processos de seleção de novos beneficiários para a reforma agrária;

9.2.2. os processos de assentamento de novos beneficiários já selecionados;

A partir da análise do conjunto de medidas definidas cautelarmente pelo TCU,
fica claro que restou obstaculizada a realização da reforma agrária como política pública. É o
que se analisa a seguir.

Reforma Agrária  como  dever  do  Estado. Independentemente  de  discussões
doutrinárias acerca da possibilidade de enquadramento da reforma agrária como parte do
catálogo de direitos fundamentais, é expressa a Constituição quanto à previsão de medidas
para a concretização desse instrumento de conformação da propriedade e da produção rural.
O Título  VII  da Constituição,  "Da Ordem Econômica e Financeira",  contempla  capítulo
específico  sobre  o  tema (Capítulo  III,  "Da  Política Agrícola  e  Fundiária  e  da  Reforma
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Agrária"),  no  qual  há  a  nítida  preocupação  do  Constituinte  em definir  um conjunto  de
medidas que levem à execução de políticas voltadas à reforma agrária.

O art. 184, por exemplo, dispõe, no caput, sobre a desapropriação por interesse
social,  para  fins  de  reforma  agrária.  O  §  4º  do  mesmo artigo  refere  a  obrigação  de  o
orçamento fixar, anualmente, volume total de títulos da dívida agrária e montante de recursos
para atender ao programa de reforma agrária no exercício. O art. 187, por sua vez, ao tratar da
política agrícola, preocupa-se com a compatibilização entre as ações de política agrícola e de
reforma agrária, em seu § 2º. O art. 188, enfim, faz menção o plano nacional de reforma
agrária.

Desses dispositivos e, em especial, do § 4º do art. 184, relativo à necessidade de
previsão, no orçamento, de recursos para o programa de reforma agrária no exercício, resta
evidente que o Constituinte estabeleceu o dever de o Estado buscar,  de modo constante,
continuado, a realização de medidas voltadas à reforma agrária, inclusive mediante o referido
"plano  nacional  de  reforma agrária"  do  art.  188.  Esses  dispositivos,  lidos  em conjunto,
permitem concluir que a política em questão é de realização obrigatória e contínua, e, por tal
razão, não cabe a sua cessação pelo Administrador Público, o que representaria afronta aos
ditames constitucionais.

Direta  ou  indiretamente,  as  determinações  cautelares  do  TCU  ao  INCRA
implicaram a paralisação dessas políticas públicas, levando ao seu esvaziamento. Preocupada
com  a  regularidade  tanto  da  seleção  dos  beneficiários  da  reforma  agrária  quanto  da
manutenção dos já cadastrados, a Corte de Contas suspendeu a seleção de novos beneficiários
para a reforma agrária, bem como os processos de assentamento de novos beneficiários já
selecionados, além das outras medidas já referidas anteriormente. Ao fazê-lo, no entanto,
inevitavelmente,  levou  à  inviabilidade  de  execução  dos  ditames  constitucionais  que
preceituam a execução continuada da política pública em questão, contrariando, por outra via,
o regramento jurídico aplicável.

Proporcionalidade. Considerando o já referido juízo de proporcionalidade a que
fez menção a União, torna-se claro que as medidas ordenadas são de tal modo graves que
acabam por impedir a efetivação da política pública a ser executada pelo INCRA, como este
mesmo pontuou, de certo modo, em sua manifestação neste processo.

Mais uma vez, aqui, um raciocínio analógico faz-se pertinente: imagine-se se,
descobertas possíveis irregularidades no Sistema Único de Saúde, o TCU decidisse que o
sistema,  como  um  todo,  devesse  ser  paralisado.  A  decisão,  por  certo,  seria  objeto  de
perplexidade, dado que prejudicaria não apenas aqueles em situação irregular, mas todos os
outros  que,  embora  legítimos  beneficiários  do  sistema  público  de  saúde,  sofreriam  as
consequências da medida. A ofensa, nas duas circunstâncias, é demasiado profunda ao núcleo
de direitos fundamentais relacionados.

O caso é, nesse contexto, de proteção insuficiente. A determinação imposta pela
Corte  de  Contas  impede  a  realização  mesma  da  política  pública  que  recebe  tratamento
constitucional. Em outras palavras, a proteção conferida, efetivamente, aos mecanismos de
reforma agrária  é  realizada  em grau  inferior  ao  mínimo  aceitável,  em razão  da  decisão
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mencionada.

Conclusão. Por tais razões, a tutela é de ser deferida também em relação ao
pedido 'b', para o fim de determinar à União e ao INCRA que deixem de adotar medidas que
acarretem a paralisação da reforma agrária, tais como as citadas (suspensão dos processos de
seleção de novos beneficiários ou de assentamento de novos beneficiários já selecionados).

Perigo de dano inverso. A União argumenta que há perigo de dano inverso, no
caso de deferimento de tutela de urgência, uma vez que a suspensão dos efeitos do acórdão do
TCU implicaria manter irregularidades.

Como  já  abordado,  a  execução  da  decisão  da  Corte  de Contas  implicaria
inobservância de dispositivos constitucionais e legais. A União não pode justificar um modo
de proceder contrário ao ordenamento jurídico por meio da correção de irregularidades que
são,  observe-se,  supostas,  mesmo porque  o  próprio  INCRA pôs-se  contra  o  modo e  os
critérios de apuração adotados. Nesse contexto, "supremacia e indisponibilidade do interesse
público" não podem levar a escolhas que acabem por incorrer em inconformidade com o
Direito. Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho de Marçal Justen Filho:

Como resultado prático, a adoção do critério da supremacia e indisponibilidade do interesse
público resulta, no mundo real, na atribuição ao governante de uma margem indeterminada e
indeterminável de autonomia para impor suas escolhas individuais. Ou seja, o governante
acaba  por  escolher  a  solução  que  bem lhe  apraz,  justificando-a  por  meio  da  expressão
supremacia  e  indisponibilidade  do  interesse  público.  Esse  modelo  é  incompatível  com a
Constituição, com a concepção do Estado Democrático de Direito e com a própria função
reservada ao direito administrativo.

Por isso, não é casual que a tese da supremacia e indisponibilidade do interesse público tenha
de  ser  acompanhada  da  diferenciação entre  interesse público  primário  e  secundário.  Tal
deriva do permanente e inafastável risco de que o governante realize escolhas fundado em sua
conveniência política pessoal  ou partidária,  antes do que por homenagem a um interesse
público indeterminado.

A solução do prestígio ao interesse público é tão perigosa para a democracia quanto todas as
fórmulas  semelhantes  adotadas  em regimes  totalitários  (o  espírito  do  povo alemão ou o
interesse do povo soviético). Bem por isso, todos os regimes democráticos vão mais além da
fórmula  da  supremacia  e  indisponibilidade  do  interesse  público.  Esse  é  um pressuposto
norteador das escolhas, mas há critérios de outra natureza que se impõem como parâmetro de
controle das decisões administrativas.

[...]

As ponderações acima não significam a adoção de uma concepção individualista, que negue a
tutela jurídica a interesses coletivos.  Não se pretende defender a supremacia do interesse
privado.

O que se defende é (a) a consagração pela Constituição dos direitos fundamentais como o
alicerce de todo o ordenamento jurídico,  (b)  a impossibilidade de identificar  um conceito
abstrato  e  geral  para  a  expressão  interesse  público,  (c)  a  impossibilidade  de  unificar  e
simplificar os interesses em conflito na sociedade, de modo a que um deles seja qualificado
como o interesse público, (d) a existência de interesses individuais, coletivos e difusos não
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atribuídos ao Estado, juridicamente protegidos inclusive em face dele, e (e) a configuração do
direito administrativo como um conjunto de normas jurídicas orientadas à composição entre
os diversos interesses (estatais e não estatais), de modo a assegurar a promoção dos direitos
fundamentais.

O que se combate é a postura não democrática de promover o sacrifício dos interesses não
estatais,  sem maior  preocupação,  mediante  a  mera  e  simples  invocação  da  conveniência
estatal, através da expressão interesse público.

A  atividade  administrativa  do  Estado  Democrático  de Direito  subordina-se,  então,  a  um
critério fundamental, que é anterior à supremacia e indisponibilidade do interesse público.
Trata-se da supremacia e indisponibilidade dos direitos fundamentais.

Então, somente é possível aludir a interesse público como resultado de um longo processo de
produção e aplicação do direito. Não há interesse público prévio ao direito ou anterior à
atividade  decisória  da  administração  pública.  Uma  decisão  produzida  por  meio  de
procedimento satisfatório e com respeito aos direitos fundamentais e aos interesses legítimos
poderá ser reputada como traduzindo o interesse público. Mas não se legitimará em virtude da
invocação a esse interesse público, e sim porque compatível com a procedimentalização da
atividade administrativa e os direitos fundamentais.

Assim,  o  processo  de  concretização  do  direito  produz  a  seleção  dos  interesses,  com  a
identificação do que se reputará como interesse público em face das circunstâncias. Não há
qualquer caráter predeterminado (como, por exemplo, a qualidade do titular) apto a qualificar
o interesse como público. Essa peculiaridade não pode ser reputada como negativa. Aliás,
muito ao contrário, representa a superação de soluções formalistas, inadequadas a propiciar a
realização  dos  valores  fundamentais  reconhecidos  pela  comunidade.  O  processo  de
democratização conduz à necessidade de verificar, em cada oportunidade, como se configura o
interesse público.  Sempre  e  em todos  os  casos,  tal  se  dá  mediante  o  reconhecimento  da
intangibilidade dos direitos fundamentais.

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. 12.ed. São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2016, conteúdo ProView on-line)

Juarez Freitas aborda a questão em sentido semelhante:

O princípio do interesse público genuíno prescreve que, em caso de colisão, deve preponderar
a vontade geral  legítima (o "bem de todos",  no dizer do art.  3º  da CF) sobre a vontade
egoisticamente articulada ou facciosa, sem que aquela volição se confunda com a simples
vontade  do  aparato  estatal,  tampouco  com  o  desejo  da  maioria.  Trata-se,  em  vez  de
problemática supremacia, do primado tópico, que se esclarece somente na relação fecunda
com os demais princípios e direitos fundamentais, no plano concreto. Tem razão Marçal Justen
Filho ao esclarecer que o interesse público não se confunde com o interesse do agente. De
fato,  não  há  somatório  de  interesses  individuais  que,  num  passe  de  mágica,  possa  ser
convertido em interesse público. A própria identificação do interesse difuso e do interesse
coletivo está prenhe de armadilhas. Por isso, importa assinalar que o interesse público guarda
correlação íntima com a tutela da dignidade de todas as pessoas e de cada uma. O cidadão
não é sujeito passivo da Administração, mas, no dizer de Hartmut Maurer, um cidadão maior
(mündiger Bürger). É a dignidade de todos que justifica a primazia legítima e democrática do
interesse público sobre os interesses particularistas.

(FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos e os Princípios Fundamentais. 5.ed.
São Paulo: Malheiros, 2013, pp. 43-44)

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
9ª Vara Federal de Porto Alegre

:: 710004522694 - e-Proc :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

51 de 54 16/08/2017 16:31



5026000-47.2017.4.04.7100 710004522694 .V316 EBL© EBL

Ademais,  cabe  mencionar  que  é  indevido  o  argumento de que,  em medida
cautelar, o TCU poderia, em juízo de probabilidade,  determinar a suspensão dos benefícios.
A  primeira  razão  é  que,  como  visto,  há  fragilidade  nas  apurações  realizadas,  não  se
sustentando, pelo que se vê, boa partes das situações descritas como irregulares, à luz das
ponderações  do  INCRA.  A  segunda  é  que  um  número  bastante  expressivo  de  pessoas
apontadas como irregulares, mas, em verdade, em situação regular seria prejudicado, nesse
contexto, de modo indevido. A terceira é que as consequências aos beneficiários suspensos
são  de  uma  ordem  tal  que  põem  em  risco  a  própria  subsistência  de  muitas  pessoas,
privando-as de recursos essenciais à sua vida. As medidas tomadas não podem ser tais que
abarquem  um  número  imenso  de  pessoas,  sem a  possibilidade  de  devida  defesa,  nesse
contexto.

Por tais razões, e considerando-se, ainda, que as irregularidades, como abordado
pelo  INCRA,  não  são  da  extensão  afirmada  pelo  TCU  (por  vezes,  nem  sequer  se
configurando), há que se afastar o argumento de perigo de dano inverso.

Tutela de urgência. Os pleitos de tutela formulados pelo autor preenchem os
requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano.

Probabilidade do direito. Os motivos  da probabilidade do direito  são os  já
elencados acima, pormenorizadamente analisados.

Perigo de dano. O perigo de dano verifica-se no evidente risco à subsistência
dos beneficiários e de suas famílias, também já abordado.

Considerando tais razões, justifica-se a urgência do deferimento das medidas
pleiteadas. Há elementos suficientes a sustentá-lo.

Extensão dos efeitos da decisão. Resta definir qual a extensão dos efeitos da
presente decisão.

Os pedidos de tutela atacam o conteúdo do acórdão do TCU, que ensejou a
execução das  medidas  lá  determinadas  por  todas  as  instâncias  responsáveis  atuantes  no
INCRA. O objeto da tutela é que seja reconhecido que o acórdão leva ao cumprimento, por
parte do INCRA, de medidas que incorrem em ilegalidade. Sob essa perspectiva, a presente
decisão atinge não a isolada execução por parte de uma ou outra unidade do INCRA, mas a
própria ordem do TCU.

Por essa razão, torna-se impossível dividir, territorialmente, o cumprimento da
presente decisão, como pretende a União, ao apelar ao art. 16 da L 7.347/1985. Estão em
discussão as condutas mesmas determinadas pela Corte de Contas, e, não, em específico, cada
uma das medidas executadas pelo INCRA, no cumprimento da medida cautelar do TCU.

Ainda que fosse diverso o entendimento, é importante ter em conta que o Poder
Judiciário deve promover o tratamento adequado dos conflitos. É necessária a produção de
soluções isonômicas, que atendam ao tratamento igualitário de questões de mesma natureza,
de modo a evitar retrabalho e ajuizamento de infinidades de ações tendo por objeto o mesmo
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conflito (por vezes, inclusive, gerando decisões conflitantes).

Por tais motivos, este Juízo considera que seria correta a extensão da presente
tutela em âmbito nacional.

Quanto ao requerimento de antecipação de tutela 'a', o autor foi claro a respeito
dos limites  de seu pleito,  voltado àqueles beneficiários indicados nas planilhas anexas à
inicial (docs. PLAN5 a PLAN21 do ev. 1), todos do Estado do Rio Grande do Sul. Uma vez
que o Juízo deve decidir  nos limites do pedido,  a tais  beneficiários restringe-se a tutela
deferida.

Quanto ao requerimento de antecipação de tutela 'b', a presente decisão não é
passível de cisão territorial. Deve, portanto, ser aplicada indistintamente a todo o território
nacional.

Atuação do Tribunal de Contas da União e do INCRA. O Juízo tem plena
consciência da relevância e da importância institucional do Tribunal de Contas da União,
dada  a  essencialidade  de  sua  atuação  na  proteção  da coisa  pública.  Manifesta  profundo
respeito pelas cortes de contas e pela sua atividade fiscalizatória, de grande valor no modelo
institucional brasileiro.

Considera, igualmente, que o trabalho do Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária é de extrema relevância no cenário brasileiro, constituindo-se como agente
importante na conformação territorial rural. Isso foi perceptível, inclusive, no caso "Filhos de
Sepé"  (processo  nº  2008.71.0.00.29081-6  /  nº  5037197-09.2011.4.04.7100),  que  tramitou
nesta unidade jurisdicional, em que se verificou exemplo de efetivo e adequado controle da
política  pública  exercida  pelo  INCRA  dentro  de  suas atribuições,  precedido  do  devido
processo legal e chancelado pelo Poder Judiciário.

Após essas ressalvas, o Juízo considera que, no específico caso versado neste
feito, o modo de proceder ordenado pelo TCU e executado pelo INCRA incorre ilegalidade.
O TCU podia e devia determinar a adequada instrumentalização e organização estrutural do
órgão responsável por implementar a política pública da reforma agrária, de modo a coibir
eventuais irregularidades de forma adequada e efetiva, afinal  é ínsito a qualquer política
pública o seu adequado e devido controle pelo(s) órgão(ãos) estatal(is) competente(s). Apesar
disso, a ordem em questão tornou-se incompatível com o ordenamento jurídico brasileiro, ao
não  prever  o  respeito  ao  devido  processo  administrativo,  com  os  direitos  que  lhe  são
inerentes, e ao inviabilizar a execução da reforma agrária, dever constitucional atribuído ao
Poder Público.

Os  fatos,  assim,  impõem a  atuação  do  Poder  Judiciário,  de  modo  a  inibir
eventual ilegalidade decorrente do modo de execução da decisão daquela instância julgadora
de contas.

Dispositivo. Pelo exposto, defiro tutela de urgência para o fim de determinar à
União e ao INCRA

Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
9ª Vara Federal de Porto Alegre

:: 710004522694 - e-Proc :: https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=minuta_impri...

53 de 54 16/08/2017 16:31



5026000-47.2017.4.04.7100 710004522694 .V316 EBL© EBL

(a)  que restabeleçam o  acesso  aos benefícios  do  PNRA e  das  demais  políticas  públicas
concedidas em razão da participação desse programa para as pessoas físicas apontadas pelo
Tribunal de Contas da União como irregulares,  constantes das planilhas anexas à petição
inicial  (docs.  PLAN5 a  PLAN21 do  ev.  1),  até  que lhes  seja  oportunizado  o  direito  ao
contraditório e à ampla defesa, de modo que eventual suspensão ou exclusão do PNRA só
deva ocorrer depois de assegurado o direito ao devido processo legal para tanto;

(b) que deixem de adotar medidas que acarretem a paralisação da reforma agrária, tais como
as referidas na fundamentação (suspensão dos processos de seleção de novos beneficiários ou
de assentamento de novos beneficiários já selecionados).

Afasto a ilegitimidade passiva do MPF.

Afasto as alegações de inadequação da via eleita, por ausência de pressupostos
de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e por ausência de interesse
processual (incs. IV e VI do art. 485 do CPC2015).

Intimem-se. Citem-se.

Documento eletrônico assinado por CLARIDES RAHMEIER, Juíza Federal Substituta na Titular idade Plena,  na
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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 710004522694v316 e
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