
Procuradoria da República no Estado da Paraíba

EXMO(A). SR(A). JUIZ(ÍZA) FEDERAL DA _____.ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DA PARAÍBA 

Manifestação n.º 6695/2019 – MPF/MABWQ/PRPB

Inquérito Civil n.º 1.24.000.001481/2018-11

URGENTE

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por intermédio do procurador da

República que esta subscreve, no uso de suas atribuições constitucionais e legais,  com arrimo no

procedimento administrativo anexo, vem, com fulcro no art. 37, caput, art. 127 e art. 129, III, todos

da Constituição Federal; art. 6º, VII, “a”, “b” e “d”, e XIV, da Lei Complementar nº 75/93 (Lei

Orgânica do Ministério Público da União);  e art. 10 e art.  17 da Lei  Federal  nº 8.429/92,  à

presença de Vossa Excelência ajuizar

AÇÃO   CIVIL   PÚBLICA   COM   PEDIDO   LIMINAR

em face da

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, autarquia de regime especial vinculada ao Ministério

da Educação, com sede na Cidade Universitária, Campus I, CEP 58051-900, Castelo Branco, telefone

(83)  3216 7150,  João  Pessoa-PB,  CNPJ/MF n.º  24.098.477/0001-10,  representada  por  sua reitora

MARGARETH FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ;
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UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, podendo ser citada no endereço da Av. Getúlio

Vargas, Nº 255, Centro, João Pessoa-PB, pelos atos a seguir aduzidos:

I – DO OBJETO DA AÇÃO

A presente  Ação  Civil  Pública  tem por  escopo  obrigar  a  adequação  da

Biblioteca  Central da  UNIVERSIDADE  FEDERAL DA PARAÍBA às  normas  de  combate  e

prevenção ao incêndio.  Para tanto, diante do quadro orçamentário e financeiro da autarquia e da

ausência efetiva de autonomia para gestão de seus recursos, imprescindível o comparecimento do

MINISTÉRIO  DA EDUCAÇÃO  (UNIÃO),  responsável  pela  liberação/contingenciamento  dos

recursos. 

II – DOS FATOS

Os autos do inquérito civil que instrui esta ação foram instaurados a partir

de  representação  (f.  02),  em que  se  cobrava  fiscalização  em relação  ao  sistema  de  combate  de

incêndio, (i) na Biblioteca Central da UFPB e (ii) nas bibliotecas da UFCG e (iii) IFPB, pontuando

que  “após o incêndio ocorrido no Museu Nacional, solicita-se que todas as instituições de ensino

federais  da  Paraíba  apresentem  um  relatório  sobre  a  situação  de  suas  bibliotecas  quanto  aos

projetos de combate a incêndio/elétrico/hidráulico e, em caso de inadequação, que seja firmado TAC

para urgente adequação. O mesmo deveria ser feito em relação a outras instituições de ensino e

museus espalhados pelo país, de forma a evitar novas tragédias”.

O presente caso ficou restrito ao estabelecimento vinculado à UFPB, sendo

que novos procedimentos foram instaurados em relação à UFCG e  ao  IFPB,  dada a ausência de

conexão e independência de administração dos entes. 
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Como primeira providência, solicitou-se ao Corpo de Bombeiros do Estado

da Paraíba vistoria  na  Biblioteca Central da UFPB, que foi realizada em 11 de outubro de 2018,

concluindo  que  o  local  demonstrou  inúmeras  irregularidades  apontadas  no  Laudo  de  Vistoria

13926/2018 (ff. 48/50), apresentando ALTO risco à segurança de pessoas e do patrimônio público,

especificamente:

(i) ART de execução do projeto ausente;

(ii) certificado de aprovação ausente ou vencido;

(iii) Projeto de Segurança contra Incêndio ausente;

(iv) extintores de incêndio ausentes, insuficientes ou vencidos;

(v)  saídas  de  emergência  sem  barra  antipânico  ou  piso  derrapante,  com  corrimão

inadequado e guarda corpo ausente ou com altura inferior a 1,10m, bem como portas da

rota de fuga sem abertura no sentido do fluxo de saída;

(vi) hidrantes com abrigos, registros ou mangueiras danificadas, sem alarme indicativo,

sem hidrante de recalque, com sistema de pressurização sem funcionamento e com vazão

inadequada;

(vii) alarmes inadequados, sem indicação de capacidade de público;

(viii) elevador sem placa indicativa de não-uso em caso de incêndio;

(ix)  sinalização  inadequada  nos  extintores,  hidrantes,  locais  de  risco  e  saídas,  sem

fotoluminescência;

(x) sem iluminação de emergência;

(xi) sem brigadas de incêndio e planos de emergência.
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O Corpo de Bombeiros, nos termos da legislação de regência e no uso de 

seu poder de polícia, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que a UFPB promovesse as adequações 

necessárias,  sendo o prazo comunicado no dia  11 de outubro de 2018 ao servidor  João Marcelo 

Alves Macedo, Prefeito Universitário/UFPB.

Em visita de retorno no dia 12 de novembro de 2018 (ff. 66/68), a situação 

permanecia  exatamente  a  mesma,  sem que  qualquer  providência  efetiva  e  prática  houvesse  sido 

adotada pela UFPB, permanecendo o ALTO risco à segurança de pessoas e do patrimônio público.

Oficiada à UFPB, obteve-se a resposta em 28 de dezembro de 2018 de que 

estava sendo traçado um plano de trabalho, com levantamento arquitetônico, para reestruturação da 

biblioteca  e  adequação  da  estrutura  de  combate  a  incêndio,  rede  elétrica  e  acessibilidade,  com 

estimativa  de  finalização  em  180  (cento  e  oitenta)  dias,  “por  se  tratar  de  uma  área  de 

aproximadamente  8.500  m2  e  de  bastante  complexidade  por  abrigar  livros  e  outros  materiais 

inflamáveis”, tudo como se vê às ff. 75/79.

A reitora da UFPB, MARGARETH FÁTIMA FORMIGA MELO DINIZ, 

em 20 de novembro de 2018, solicitou ao Corpo de Bombeiros o prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

para a adoção de todas as providências indicadas no Laudo de Vistoria 13926/2018 (f. 77). 

Em levantamentos preliminares, a Divisão de Obras da UFPB vislumbrou 

a necessidade de construção de reservatório elevado exclusivo para o sistema de combate a incêndio, 

considerando a arquitetura singular do prédio da Biblioteca Central, bem como das seguintes medidas 

emergenciais:  (i)  instalação  de  extintores  (PQS,  CO2  e  H2O);  (ii)  instalação  de  luminárias  de 

emergência; (iii) instalação de fita antiderrapantes nas escadas; (iv) desobstrução das rotas de fuga;

(v) sinalização da rota de fuga; (vi) instalação de guarda-corpo; (vii) instrução dos servidores quanto à 

utilização de extintores.

As intervenções necessárias poderiam ser divididas em (i) emergenciais de 

fácil  implementação  e  (ii)  estruturantes  de  implementação  mais  demorada,  posto  que  exigiriam 

considerável trabalho de engenharia e vultuosos recursos financeiros.
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Diante  desse  cenário,  pelas  respostas  apresentadas  pela  UFPB,  havia o 

interesse Institucional da UFPB em adequar/regularizar as instalações da Biblioteca Central “por se 

tratar de uma área de aproximadamente 8.500 m2 e de bastante complexidade por abrigar livros e 

outros  materiais  inflamáveis”,  além de  grande  fluxo de  pessoas,  bem com pelo  fato  do edifício 

apresentar risco ALTO à segurança de pessoas e do patrimônio público. 

Por  outro  lado,  a  reitora  MARGARETH FÁTIMA FORMIGA MELO 

DINIZ  e  o  prefeito  universitário  JOÃO  MARCELO  ALVES  MACEDO  estavam plenamente 

cientes da situação, o que poderia implicar, em caso de sinistro, responsabilização por vidas e bens 

públicos, inclusive na esfera criminal, caso as providências necessárias não fossem adotadas.

Em decorrência, em 19 de março de 2019, na sede do Ministério Público 

Federal (ff. 96/97), houve reunião com o procurador-geral da UFPB,  CARLOS OCTAVIANO DE 

MEDEIROS MANGUEIRA, acompanhado do prefeito universitário  JOÃO MARCELO ALVES 

MACEDO,  além de equipe técnica da UFPB. Também esteve presente o Corpo de Bombeiros do 

Estado da Paraíba, representado pelo tenente coronel  Nazareno de Oliveira Morais . 

Naquela  oportunidade,  foram  discutidas  e  aceitas  pelos  presentes  as 

cláusulas  de  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta,  inclusive  assinado  pelo  Ministério  Público 

Federal e  pelos  Corpo de Bombeiros,  este último para que pudesse dar o aval  técnico sobre as 

cláusulas ali estabelecidas, embora a corporação não fosse sujeito de qualquer pedido ou obrigação no 

TAC. 

As vias assinadas foram levadas pela procuradoria da  UFPB para análise 

pela AGU, como condição de assinatura do TAC pela UFPB, conforme consta na ata de reunião (f. 

97). 

Ficaram, de comum acordo, estabelecidas as seguintes cláusulas, conforme

cópia às ff. 99/106: 

Cláusula 1.ª O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta tem por
escopo estabelecer as condições e prazo para implementação, pela  UNIVERSIDADE
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FEDERAL DA PARAÍBA, do PPCI - Plano de Prevenção de Combate a Incêndio no
âmbito de sua Biblioteca Central.

Cláusula  2.ª A  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DA  PARAÍBA compromete-se  a
apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da assinatura do presente
Termo, o  Plano de Prevenção de Combate a Incêndio (PPCI), parte integrante deste
Acordo, submetendo-o à aprovação do Corpo de Bombeiros Militar da PB – CBM/PB,
de acordo com a Lei Estadual 9.625/2011 que instituiu o Código Estadual de Proteção
Contra Incêndio,  Explosão e Controle de Pânico e  a  Lei Estadual 8.444/2007,  que
dispõe sobre a Organização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, e
demais normas de segurança vigentes, observando-se todas as falhas apontadas pelo
CBM/PB no Laudo de Vistoria 13926/2018.

Cláusula 3.ª A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA compromete-se a executar
integralmente  o  plano  previsto  na  Cláusula  Segunda,  após  a  sua  aprovação  pelo
CBM/PB, nos seguintes prazos: (i) medidas emergenciais no prazo de até 90 (noventa)
dias; (ii) medidas estruturantes no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias;

Parágrafo  1.° Consideram-se  medidas  emergenciais  aquelas  que  não
envolvam reforma, alteração de estrutura ou obra de alvenaria, tais como:
(i) instalação  de  extintores  (PQS,  CO2  e  H2O);  (ii)  instalação  de
luminárias  de  emergência;  (iii)  instalação  de  fita  antiderrapantes  nas
escadas; (iv) desobstrução das rotas de fuga; (v) sinalização da rota de
fuga; (vi) instalação de guarda-corpo; (vii) instrução dos servidores quanto
à utilização de extintores; (viii) indicação de capacidade de público; (ix)
placa em elevador indicativa de não-uso em caso de incêndio; (x) brigadas
de incêndio e planos de emergência, dentre outras.

Parágrafo  2.° Consideram-se  medidas  estruturantes  aquelas  que
demandem  reforma,  alteração  de  estrutura  ou  obra  de  alvenaria,  ou
apresentem  complexidade  justificável  de  implementação,  tais  como:  (i)
construção de reservatório elevado exclusivo para o sistema de combate a
incêndio,  considerando  a  arquitetura  singular  do  prédio  da  Biblioteca
Central; (ii) instalação de sistema de hidrantes; (iii) construção de saídas
de  emergência;  (iv)  adequação de  rede  elétrica  e  acessibilidade,  dentre
outras. 

Cláusula 4.ª. Ao fim de cada uma das duas etapas indicadas na Cláusula Terceira, o
CBM/PB realizará  nova  inspeção  para  a  comprovação  da  adequação  da  Biblioteca
Central  da  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA aos  termos  deste  ajuste  de
conduta. 

Parágrafo único: A qualquer tempo, caso o CBM/PB verifique a falta de
condições  de  funcionamento  do  prédio,  a  UNIVERSIDADE FEDERAL
DA  PARAÍBA  suspenderá  imediatamente  as  atividades  na  Biblioteca
Central até superveniente liberação, apondo em local visível as razões da
interdição. 
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Cláusula  5.ª  O  cumprimento  das  obrigações  ajustadas  não  dispensa  a
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA de satisfazer qualquer exigência prevista
na  legislação  Federal,  Estadual  ou  Municipal,  tampouco  de  cumprir  qualquer
imposição de ordem administrativa relacionada à atividade que exerce, nem exime os
gestores de suas responsabilidades nas esferas cível, administrativa ou criminal, a serem
apuradas em procedimento próprio. 

Cláusula 6.ª  O descumprimento injustificado da conduta e dos prazos ora ajustados,
inclusive  do  Parágrafo  Único da  Cláusula  4.ª,  ensejará  à  UNIVERSIDADE
FEDERAL DA PARAÍBA, por seus signatários, a multa diária de  R$ 1.000,00 (mil)
reais. 

Parágrafo  1.° A ausência  de  comprovação nos  autos  dos  compromissos
aqui  assumidos,  nos  prazos  assinalados,  equivale  ao  descumprimento,
sujeitando os gestores à multa respectiva. 

Parágrafo 2.°  Solicitação de prorrogação de prazo, desde que justificada,
deverá ocorrer antes do encerramento dos prazos. 

Parágrafo 3.° A multa será liquidada com juros e correção monetária. 

Parágrafo 4.°  A aplicação da multa não afasta a responsabilidade cível,
administrativa ou penal pela omissão. 

Cláusula  7.ª  O  presente  Termo  de  Compromisso  terá  eficácia  de  título executivo
extrajudicial, na forma dos artigos 5.º e 6.º da Lei nº7.347/85 e art. 784, IV, do Código
de Processo Civil.

Cláusula 8.ª O presente termo entrará em vigor na data de sua assinatura, e perdurará
até a conclusão das obras. 

Cláusula  9.ª  O  presente  termo  poderá  ser  modificado  na  hipótese  de  prejuízo  ao
interesse público que se tutela.

Contudo,  ultrapassado  quase  três  meses  da  reunião,  apesar  do  envio  de

ofício e de tentativas sucessivas de contatos telefônicos, não havia qualquer resposta por parte da

UFPB, conforme certidão de f. 108, frustrando a tentativa de composição extrajudicial. 

Por fim, em 3 de junho do corrente ano, aportou aos autos resposta em que

a  UFPB (ff. 142/397) informou a  impossibilidade de assinatura de TAC dada a inexistência de

disponibilidade  orçamentária,  visto  que,  finalizado  o  projeto,  o  custo  ficou  orçado  em  R$
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4.396.266,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e seis reais) , não

havendo previsão orçamentária. Sugeriu que fosse instada a UNIÃO.

Por  outro  lado,  informou  o  cumprimento  dos  itens  emergenciais

propostos no ajuste de conduta, consistindo em: 

(i) instalação de extintores Todos instalados, 45 unidades;

(ii) instalação de luminárias de emergência - início da instalação dia 29/04/2019;

(iii) instalação de fita antiderrapantes nas escadas - instalada;

(iv) desobstrução das rotas de fuga - rotas desobstruídas;

(v) sinalização da rota de fuga - previsão para o dia 29/04/2019;

(vi) indicação de capacidade de público - instalação de placa prevista para 29/04/2019

(publico total previsto de 1892 pessoas);

(viii) placa  em elevador  indicativa  de  não-uso  em caso  de  incêndio  -  previsto  para

29/04/2019;

(ix) brigadas de incêndio e planos de emergência (norma em aprovação e designação de

servidores).

Contudo, as medidas emergenciais, por óbvio não são suficientes para que o

problema  seja  debelado,  não  se  antevendo  viabilidade  para  liberação/obtenção  dos  recursos

necessários para as obras estruturantes, apesar dos esforços da própria UFPB. 

Dada  a  urgência  do  caso,  considerando  que  qualquer  eventualidade  na

Biblioteca Central importará em responsabilização dos gestores e da própria UNIÃO, pondo em risco

vidas  e  o  patrimônio  público,  aliada  às  novas  informações  de  amplo  conhecimento  público  de

contingenciamento  orçamentário  das  instituições  de  ensino  federais,  o  que  certamente  pode  ter

contribuindo para o estado em que se encontra o prédio e a impossibilidade da solução definitiva

consensual, não restou outro caminho senão a intervenção judicial.
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III – DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA COMPETÊNCIA FEDERAL

O Ministério Público é uma instituição permanente, cuja função é defender e

fiscalizar a aplicação das leis, zelar pelo respeito aos direitos constitucionais por parte dos poderes

públicos e pela garantia dos serviços de relevância pública garantidos na Constituição da República,

representando interesses magnos da sociedade.

A Constituição Federal de 1988 atribuiu ao Ministério Público campo de

atuação bastante amplo, incumbindo-lhe, a teor do art. 127 “a defesa da ordem jurídica, do regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”. Entre as funções institucionais do

órgão do Ministério Público, prevê o  art. 129, inciso III, a promoção do inquérito e da ação civil

pública, para a proteção do patrimônio público e social,  do meio ambiente e de outros interesses

difusos e coletivos.

Também a Lei Complementar nº 75/93, em seu art. 6º, inciso VII, compete

ao Ministério Público Federal a função de promover o inquérito civil público e a ação civil pública

para a proteção dos direitos e interesses supramencionados.

Portanto,  é  inafastável  a  legitimidade  ad  causam do  Ministério  Público

Federal para manejar esta ação civil pública, voltada para a concretização dos direitos fundamentais à

vida, à segurança, à saúde dos usuários da Biblioteca Central da UFPB, bem como ao patrimônio

público ali existente. 

No presente caso, o Ministério Público Federal age em defesa dos direitos

constitucionais titularizados por uma coletividade indeterminada de pessoas que frequentam a UFPB

e cuja  integralidade é ameaçada em razão da ausência  de condições  de segurança na instituição,

especialmente em sua biblioteca central. 

Por outro lado, a Justiça Federal é competente para processar e julgar esta

ação civil pública, por duplo fundamento. Primeiro, porque o MPF integra o polo ativo da demanda.

Segundo, porque se cuida de ação civil pública ajuizada em face de autarquia federal e da própria

UNIÃO.
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O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  assentou  no  julgamento  do  Recurso

Especial nº 1.283.737/DF que o fato do MPF figurar como autor da ação civil pública é suficiente

para  atrair  a  competência  da  Justiça  Federal  para  o  processo  (STJ.  Quarta  Turma.  REsp.  nº

1.283.737/DF. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 22.10.2013).

Por outro lado, há manifesto interesse da UFPB e da UNIÃO na causa, nos

termos do  art.109,  inciso I,  da Constituição da República de 1988,  justificando, como visto, a

competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da presente Ação Civil Pública.

IV – LEGITIMIDADE PASSIVA

A legitimidade  passiva  da  UFPB é  inconteste,  dado  que  a  Biblioteca

Central é bem da universidade, sobre o qual tem total responsabilidade de conservação e manutenção.

Por  outro lado,  a responsabilidade da  UNIÃO,  em que pese a  propalada

autonomia universitária, também é inconteste. É certo que o  artigo 207 da Constituição Federal

assegura  a  autonomia  didático-científica,  administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial  às

universidades. Semelhante princípio é confirmado pelos artigos 53 a 56 da Lei 9.394/1996, chamada

de Lei de Diretrizes e Bases de Educação:

Art.  207.  As  universidades  gozam  de  autonomia  didático-científica,
administrativa  e  de  gestão  financeira  e  patrimonial,  e  obedecerão  ao
princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

§1º E facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas
estrangeiros, na forma da lei.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e
tecnológica.

Contudo,  o  orçamento  das  instituições  de  ensino  federais,  apesar  de  sua

autonomia  de  gestão,  é  vinculado  ao  Ministério  da  Educação,  que  pode  contingenciar  parte  dos
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recursos  destinados  às  despesas  discricionárias,  simplesmente  deixando  de  repassá-los  às

universidades,  afetando  diretamente  sua  execução  orçamentária.  Em  outras  palavras,  as

universidades têm orçamento, mas não o financeiro assegurado para ser executado, o que, na

prática, tolhe sua liberdade e precariza a manutenção de suas atividades. 

Por meio do Decreto 9.741/2019, a presidência da República dispôs sobre a

programação orçamentária e financeira, estabelecendo o cronograma mensal de desembolso do Poder

Executivo  federal  para  o  exercício  de  2019,  determinando  restrição  orçamentária  a  toda  a

Administração Pública Federal, dentre elas as universidades. 

Nesse  sentido,  no  dia  30  de  abril  do  corrente  ano,  o  Ministério  da

Educação noticiou amplamente que,  em decorrência do decreto presidencial,  foi  promovido  corte

(contingenciamento)  linear de 30% em todas as universidades federais  do país por meio da

seguinte nota, que pode ser lida em <portal.mec.gov.br/component/content/article?id=75781>: 

"O Ministério da Educação informa que o critério utilizado para o bloqueio
de dotação orçamentária foi operacional, técnico e isonômico para todas as
universidades  e  institutos,  em  decorrência  da  restrição  orçamentária
imposta  a  toda Administração Pública  Federal  por  meio  do  Decreto  n°
9.741, de 28 de março de 2019.

Nesse  sentido,  cabe  esclarecer  que  do  orçamento  anual  de despesas  da
Educação, 149 bilhões de reais,  24,64 bi  são despesas não obrigatórias,
dos quais 5,8 bilhões foram contingenciados por este Decreto. O bloqueio
decorre da necessidade de o Governo Federal se adequar ao disposto na
LRF, meta de resultado primário e teto de gastos.

O bloqueio preventivo incide sobre os recursos do segundo semestre para
que nenhuma obra ou ação seja conduzida sem que haja previsão real de
disponibilidade financeira para que sejam concluídas.

Além disso, o bloqueio pode ser revisto pelos Ministérios da Economia e
Casa Civil, caso a reforma da previdência seja aprovada e as previsões de
melhora da economia no segundo semestre se confirmem, pois podem afetar
as receitas e despesas da União.

Cabe,  ainda,  destacar  que,  até  o  momento,  todas  as  universidades  e
institutos já tiveram 40% do seu orçamento liberado para empenho.

Por  fim,  o  MEC  estuda  aplicar  outros  critérios  como  o  desempenho
acadêmico das universidades e o impacto dos cursos oferecidos no mercado
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de  trabalho.  O  maior  objetivo  é  gerar  profissionais  capacitados  e
preparados para a realidade do país."

No caso da UFPB, havia uma dotação orçamentária de R$ 159.644.348,00,

havendo uma perda de 31,6% dessa verba de custeio, representando R$ 50.383.446,001.

Portanto,  considerando  que  o  objeto  da  presente  ação  é  justamente  a

adequação de prédio da UFPB às normas de combate a incêndio, bem como que a obrigação de fazer

aqui  pretendida  envolve  necessariamente  gastos  de  manutenção  e  investimento,  caracterizados

justamente  como despesas  discricionárias,  objeto  do  contingenciamento  referido,  é  natural  que  a

UNIÃO,  que na  prática  é  quem dispõe dos recursos,  seja  chamada  a  compor o polo passivo  da

demanda, sob pena da UFPB ser condenada a executar as obras e simplesmente alegar que não possui

recursos, considerando o contingenciamento imposto. 

De mais a mais, a ausência de autonomia da universidade resta ainda mais

evidente  quando se observa a  negociação,  no presente  caso,  para  a assinatura  do  TAC.  Como já

adiantado, em 19 de março de 2019, na sede do Ministério Público Federal (ff. 96/97), houve reunião

com o  procurador-geral  da UFPB,  CARLOS OCTAVIANO DE MEDEIROS MANGUEIRA,

acompanhado do prefeito universitário JOÃO MARCELO ALVES MACEDO.

Naquela  oportunidade,  foram  discutidas  e  aceitas  pelos  presentes  as

cláusulas  de  Termo  de  Ajustamento  de  Conduta,  inclusive  assinado  pelo  Ministério  Público

Federal e pelos Corpo de Bombeiros. As vias assinadas foram levadas pela procuradoria-geral da

UFPB para análise pela AGU, como condição de assinatura do TAC pela UFPB, conforme consta na

ata  de  reunião  (f.  97),  o  que  foi  confirmado  às  ff.  142/143,  considerando  o  disposto  na  Lei

12.249/2010 e na Portaria PGF 201/2013, exigindo manifestação do AGU para assinatura do ajuste. 

Logo,  a  assinatura  do  TAC dependia  de  aval  da  AGU,  mas  não  pelo

representante  do órgão junto à  UFPB,  já  que esteve presente  na reunião o  procurador-geral da

universidade, mas por membro da advocacia pública ligado ao órgão central, estranho aos quadros

da universidade e vinculado diretamente à UNIÃO. 

1 In <https://www.portalt5.com.br/noticias/paraiba/2019/5/214864-universidades-e-if-da-paraiba-perderao-r-
103-3-milhoes-com-contingenciamento-do-governo-federal>, acessado em 4 de junho de 2019.
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Portanto, mais uma vez a UNIÃO, além de controlar na prática a execução

orçamentária, tem que dar a última palavra na assunção de compromissos por parte da instituição de

ensino  federal,  demonstrando  inequivocamente  seu  papel  central  na  condução  dos  assuntos

universitários aqui discutidos, fazendo-se imprescindível figurar no polo passivo da presente ação. 

V – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS

O direito à segurança, consagrado na Constituição Federal, em seus artigos

5º, caput,  e  6º,  tem  como  função  básica  a  proteção  do  direito  à  vida,  pois  garante  a  sua

inviolabilidade.  Esta  segurança,  além  do  sentido  de  prevenção  do  crime,  exprime-se  em  uma

expectativa  de  incolumidade  física  necessária  para  o  pleno  desenvolvimento  das  pessoas  em

sociedade.

Assim,  o  ordenamento  jurídico  brasileiro  impõe  ao  Poder  Público  uma

conduta eficaz e ativa, no sentido de eliminação de qualquer risco à população e aos usuários dos

serviços públicos.

No caso em concreto, é importante salientar, de antemão, que a biblioteca

central consiste em bem público, e que o perigo que dele emana afeta a todos que usufruem de suas

atividades de forma coletiva, o que autoriza a pretensão do Parquet em sua defesa.

Nesse sentido, cumpre observar o contido na Carta Magna, que estabelece o

dever do Poder Público em conservar o seu patrimônio (art. 23, I) e o dever precípuo do Ministério

Público na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127). 

Importante ainda destacar que a falta de conservação do patrimônio público

pode até caracterizar ato de improbidade administrativa, conforme prescrito pelo art. 10, X, da Lei

8.429:  “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer

ação  ou  omissão,  dolosa  ou  culposa,  que  enseje  perda  patrimonial,  desvio,  apropriação,

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e
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notadamente: (…) X -  agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que

diz respeito à conservação do patrimônio público”. 

No  caso  concreto,  é  incontroverso  que  a  falta  de  manutenção  do

equipamento em tela, sem que todas as providências sejam tomadas, fatalmente poderá causar danos à

integridade  física  e  até  mesmo à  vida  dos  frequentadores  do  local,  o  que  autoriza  a  atuação  do

Ministério Público Federal e do Poder Judiciário, de modo a resguardar o direito difuso de todos os

frequentadores do campus da UFPB. É preciso que se diga que a instituição empreendeu, até agora,

esforços  para  a  consecução  das  medidas  emergenciais,  as  quais,  infelizmente,  ainda  não  são

suficientes. 

De fato, constatado o risco, não cabe ao administrador cogitar alternativa

outra que não a sua imediata solução, tendo em vista que a vida é bem maior, que cabe a todos e

principalmente ao Estado Administrador proteger.

Considerando o fato, incontroverso, de que a  Biblioteca Central  da UFPB

não obedece à legislação estadual de prevenção contra incêndios, deve ser adotada medida judicial

capaz  de  resguardar  a  integridade  física  e  a  vida  das  pessoas  que  frequentam  o  campus,

consubstanciada inclusive na drástica,  porém necessária,  interdição das  edificações  caso apontada

como necessária a medida pelos Bombeiros.

Segundo Hely Lopes Meirelles2, a insegurança manifesta, com risco de vida

ou  para  a  saúde  das  pessoas  que  frequentam  determinada  construção,  autoriza  a  interdição  da

construção:

“A fiscalização das construções, principalmente das obras em execução, é o
meio mais eficiente de o município exercer o policiamento administrativo
das edificações. Verificando irregularidade nas construções em andamento,
a Prefeitura,  por  seus  órgãos  e  agentes  competentes,  deverá  notificar  o
responsável para a sua correção em prazo viável, e, se desatendida, poderá
embargar a obra, mediante a lavratura do respectivo ‘auto de embargo’,
fazendo paralisar os trabalhos, inclusive com requisição de força policial
para  o  cumprimento  da  determinação  municipal.  Tratando-se  de
construções concluídas, e até mesmo habitadas ou com qualquer outro uso,

2 MEIRELLES,  Hely Lopes.  Direito  Municipal  Brasileiro.  Ed.  Malheiros,  1994,  pág.  356/357.  2  Direito
Administrativo. 25ª Edição. São Paulo: Editora Atlas. Pág. 83/84.
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a fiscalização notificará os ocupantes da irregularidade a ser corrigida e,
se necessário, interditará a sua utilização, mediante o competente ‘auto de
interdição’, promovendo a desocupação compulsória se houver insegurança
manifesta,  com  risco  de  vida  ou  saúde  para  seus  moradores  ou
trabalhadores.” (destacou-se).

Paralelamente, além de colocar em risco o direito à segurança, à integridade

física e a vida das pessoas que frequentam seu campus, a UFPB atua de forma limitada, ao deixar de

adotar todas as medidas indicadas pelo Bombeiros desde de inspeção realizada em outubro do ano

passado (2018). 

Ainda  segundo  Hely  Lopes  Meirelles,  a  eficiência  é  dever  imposto  à

Administração Pública,  podendo ser  tal  princípio  definido  como  “o que se  impõe  a todo agente

público  de  realizar  suas  atribuições  com presteza,  perfeição  e  rendimento  funcional.  É  o  mais

moderno princípio da  função administrativa,  que já  não se  contenta em ser  desempenhada com

legalidade,  exigindo  resultados  positivos  para  o  serviço  público  e  satisfatório  atendimento  das

necessidades da comunidade e de seus membros”.

Paralelamente ao direito à segurança e ao princípio da eficiência, deve ser

destacada a existência da  Lei Estadual 9.625/2011 que instituiu o  Código Estadual de Proteção

Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico e a Lei Estadual 8.444/2007, que dispõe sobre a

Organização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba, ambos tratando das regras de

segurança contra incêndio e pânico e sua fiscalização, com base nas quais foram apontados pelo corpo

técnico do Bombeiros todas as irregularidades contidas na Biblioteca Central da UFPB, bem como a

existência do RISCO ALTO para todos que ali transitam ou permanecem.

Segundo preceitua aquele diploma legal, o  Código Estadual de Proteção

Contra Incêndio, Explosão e Controle de Pânico foi criado “em conformidade com o art. 144, § 5º,

da Constituição Federal e nos termos do art. 43 da Constituição do Estado da Paraíba, o Código

Estadual de Proteção contra Incêndio,  Explosão e Controle de Pânico,  estabelecendo normas de

segurança contra incêndio e controle pânico no Estado da Paraíba”. 

Dispôs  ainda,  em seu  artigo  4.º,  que  “o  Sistema  de  Segurança  Contra

Incêndio e Controle de Pânico das Edificações e Áreas de Risco será composto pelas instalações
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preventivas fixas e móveis e os Serviços de Prevenção e Combate a Incêndio e Controle de Pânico,

em conformidade com as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba

(NTs)”.

Em seus artigos 14 e 15, disciplina a referida lei: 

Art.  14.  A edificação só  poderá  ser  liberada para  fins  de  ocupação ou
funcionamento após inspeção e emissão do Certificado de Aprovação pelo
CBMPB.

Art.  15.  Na inspeção das edificações,  será elaborado pelo Vistoriador o
Laudo Técnico de Vistoria (LTV) fazendo nele constar o cumprimento das
exigências  estabelecidas  nesta  Lei,  nas  NT's  e  em  outras  normas  de
segurança contra incêndio e pânico aplicadas pelo CBMPB.

§ 1º  Verificado,  na  inspeção,  o  cumprimento  das  exigências,  o  CBMPB
emitirá o Certificado de Aprovação à pessoa física ou jurídica responsável,
a qualquer título, pela edificação ou por sua administração, o qual:

I - terá validade por até 01 (um) ano, a contar do dia da emissão;

II - após ser emitido, se constatada qualquer irregularidade no projeto ou
na edificação que causem riscos à incolumidade de pessoas ou danos ao
patrimônio ou meio ambiente, será ele cassado pelo CBMPB, que adotará
as providências previstas,,esta Lei, na Lei nº 8.444/2007 e nas NT's.

§ 2º O Corpo de Bombeiros Militar tem o prazo de 05 (cinco) dias para
emissão  do  Certificado  de  Aprovação,  a  partir  do  cumprimento  das
exigências  estabelecidas  na inspeção mencionada no  caput  deste  artigo,
podendo ser prorrogado por mais 05 (cinco) dias.

§ 3º Descumprida alguma exigência, o Vistoriador a descreverá no LTV,
estabelecendo prazo de até 30 (trinta) dias para que ela seja cumprida,
levando em conta os fatores de risco, viabilidade e exequibilidade.

§ 4º O prazo fixado no § 3º poderá ser prorrogado, em até 120 (cento e
vinte)  dias,  pelo  Diretor  da  DAT,  mediante  requerimento  da  parte
interessada, desde que se comprove a inviabilidade de seu cumprimento no
prazo previsto.

§ 5º Os prazos para cumprimento das exigências feitas pelos Vistoriadores
serão contados a partir da data de recebimento do LTV, pelo interessado.
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Findos os prazos previstos para a adequação, conforme ocorreu no presente

caso, o responsável pela edificação será autuado, podendo o estabelecimento ser interditado, tudo nos

termos do art. 16 e 25 da Lei Estadual 9.625/2011.

Como já descrito, o Laudo de Vistoria 13926/2018 (ff. 48/50) concluiu pela

existência de  RISCO ALTO à segurança de pessoas e do patrimônio público, em decorrência das

seguintes irregularidades:

(i) ART de execução do projeto ausente;

(ii) certificado de aprovação ausente ou vencido;

(iii) Projeto de Segurança contra Incêndio ausente;

(iv) extintores de incêndio ausentes, insuficientes ou vencidos;

(v) saídas  de  emergência  sem  barra  antipânico  ou  piso  derrapante,  com  corrimão

inadequado e guarda corpo ausente ou com altura inferior a 1,10m, bem como portas da

rota de fuga sem abertura no sentido do fluxo de saída;

(vi) hidrantes com abrigos, registros ou mangueiras danificadas, sem alarme indicativo,

sem hidrante de recalque, com sistema de pressurização sem funcionamento e com vazão

inadequada;

(vii) alarmes inadequados, sem indicação de capacidade de público;

(viii) elevador sem placa indicativa de não-uso em caso de incêndio;

(ix) sinalização  inadequada  nos  extintores,  hidrantes,  locais  de  risco  e  saídas,  sem

fotoluminescência;

(x) sem iluminação de emergência;
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(xi) sem brigadas de incêndio e planos de emergência.

Como visto,  a  Divisão de Obras da própria UFPB ainda vislumbrou a

necessidade de construção de reservatório elevado exclusivo para o sistema de combate a incêndio,

considerando a arquitetura singular do prédio da Biblioteca Central, sendo ainda apresentada projeto

orçado em R$ 4.396.266,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e

seis reais), não havendo, contudo, previsão orçamentária. 

É preciso que se diga mais uma vez que a UFPB informou o cumprimento

dos itens emergenciais propostos no ajuste de conduta, consistindo em: 

(i) instalação de extintores Todos instalados, 45 unidades;

(ii) instalação de luminárias de emergência - início da instalação dia 29/04/2019;

(iii) instalação de fita antiderrapantes nas escadas - instalada;

(iv) desobstrução das rotas de fuga - rotas desobstruídas;

(v) sinalização da rota de fuga - previsão para o dia 29/04/2019;

(vi) indicação de capacidade de público - instalação de placa prevista para 29/04/2019

(publico total previsto de 1892 pessoas);

(viii) placa  em elevador  indicativa  de  não-uso  em caso  de  incêndio  -  previsto  para

29/04/2019;

(ix) brigadas de incêndio e planos de emergência (norma em aprovação e designação de

servidores).

Todavia, faz imprescindível uma vistoria do Corpo de Bombeiros para que

verifique a adequação e suficiência das intervenções emergenciais. De outro lado, sem as medidas

estruturantes, o risco não resta inteiramente debelado. 

Em verdade, o Corpo de Bombeiros, nos termos do art. 15 da Lei Estadual

9.625/2011 e no uso de seu poder de polícia, concedeu o prazo de 30 (trinta) dias para que a UFPB
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promovesse as adequações necessárias, sendo o prazo comunicado no dia 11 de outubro de 2018 ao

servidor  João  Marcelo  Alves  Macedo.  Como já  antecipado  e  demonstrando inicialmente  inação

incompatível com o risco apontado, em visita de retorno no dia 12 de novembro de 2018 (ff. 66/68),

a situação permanecia exatamente a mesma, sem que qualquer providência efetiva e prática houvesse

sido adotada pela  UFPB.  Posteriormente,  a  UFPB demonstrou preocupação e  engajamento na

solução do problema, em que pese esbarrar em obstáculos orçamentários. 

Evidente, portanto, que, se o Poder Público, em sede administrativa, ainda

não foi  capaz de tomar as providências necessárias e definitivas para o cumprimento das normas

estabelecidas, perfeitamente possível que a medida seja determinada por via judicial, mediante ação

civil pública, visto não se antever solução negocial possível, restando frustrada a assinatura de TAC,

como já visto. 

A pretensão,  que  ora  se  busca,  justifica-se,  frise-se  mais  uma  vez,  pelo

iminente risco à integridade física e à vida das pessoas que se utilizam das atividades prestadas na

UFPB, devendo ser avaliada, inclusive, a necessidade ou não de interdição pelo Corpo de Bombeiros,

o que precisa ser avaliado diante da informação da UFPB de adoção das medidas emergenciais.

Não  se  nega  que  a  presente  demanda  veicula  pretensão  extremamente

complexa, sobremodo diante do cenário de restrições orçamentárias, bem como pela possibilidade de

interdição da  Biblioteca Central da UFPB, o que inegavelmente, acarretaria prejuízos imensuráveis

aos  estudantes,  professores  e  funcionários  que  ali  desempenham  suas  atividades  acadêmicas  e

profissionais. Contudo, na ponderação de valores, a proteção da vida deve ser resguardada acima de

tudo. 

Em razão  do  exposto,  verifica-se  que  o  serviço  público  oferecido  pela

UFPB,  embora  seja  regular,  contínuo e  atual,  está  longe  de  ser  seguro,  e,  portanto,  inadequado,

padecendo deste último requisito para ser considerado como eficiente. A inadequação, como visto,

decorre  da  falta  de  segurança  mínima,  essencial  ao  regular  desenvolvimento  das  atividades  em

questão.

Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 1800, Expedicionários
João Pessoa – PB, CEP 58041-006

 Fone: (83) 3044-6200  19/33

f. ______



VI – DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS – RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NO

SERVIÇO

Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida,

à segurança, à propriedade e à saúde, conforme dispõem os artigos 5º, 6º e 196 a 200 da Carta da

República. Referidos direitos, frise-se, também devem ser observados, assegurados e concretizados

aos propósitos dos usuários da Biblioteca Central da UFPB. 

Por  conseguinte,  as  pessoas  jurídicas  de  direito  público  e  as  de  direito

privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou

culpa, segundo estabelece o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988.

No  caso  em apreço,  trata-se  de  notória  falha  do  serviço  público  de

conservação do patrimônio público e adequação mínima às normas de segurança. Essa falha

pode vir a ser apontada como indiretamente ou mesmo diretamente responsável pelo grande

risco de acidentes no recinto, o que afeta inegavelmente direitos fundamentais que deveriam ser

preservados como a vida, à segurança e a saúde. 

Exsurge, logo, com plena força jurídica, a responsabilidade civil concorrente

da UFPB e da UNIÃO pela não prestação adequada do serviço público.

VII – DA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO JUDICIÁRIO 

As  medidas  que  são  pleiteadas  a  seguir,  com o  objetivo de  obrigar  a

adequação da  Biblioteca Central da  UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA às normas de

combate  e  prevenção  ao  incêndio, com  o  resguardo  de  direitos  fundamentais  dos  usuários,  e

manutenção efetiva dos serviços,  passam necessariamente pela implementação de política pública
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por parte do Poder Judiciário. Sob o tema, é preciso observar que o Poder Judiciário, após provocado,

tem o poder  de corrigir  essa  situação de  inefetividade,  compelindo o Poder  Executivo Federal  a

implementar  a  política  pública  inteiramente  vilipendiada,  mediante  a  adoção  das  providências

administrativas cabíveis acima indicadas.

Observa-se dos autos que se chegou a realizar reunião com o procurador-

geral  da  UFPB,  CARLOS  OCTAVIANO  DE  MEDEIROS  MANGUEIRA,  acompanhado  do

prefeito universitário  JOÃO MARCELO ALVES MACEDO,  além de equipe técnica da UFPB,

discutindo-se e se estabelecendo as cláusulas de um Termo de Ajustamento de Conduta, inclusive

assinado pelo Ministério Público Federal e pelos Corpo de Bombeiros. Em que pesem os esforços,

a UFPB não chegou a concretizar a assinatura e a assunção total dos compromissos, em pesem os

esforços em realizar as medidas emergenciais. 

Salienta-se que a concepção clássica de que o Poder Judiciário não pode

buscar a implementação de políticas públicas, uma vez que se estaria a tratar de questão de mérito

administrativo, e de que os recursos seriam escassos, vem cada vez mais perdendo sua força, tanto na

doutrina como na jurisprudência.

Concorda-se, em princípio, com o entendimento de que é o Poder Executivo

quem decide como implementar uma determinada política pública. Todavia, quando a sua atuação é

insuficiente, quando se vislumbra a omissão governamental na implementação de políticas destinadas

a garantir o exercício de direitos fundamentais, é perfeitamente possível ao Poder Judiciário realizar

determinações ao Poder Executivo. 

Para  quem  defende  a  impossibilidade  do  Poder  Judiciário  determinar  a

implementação  de  políticas  públicas,  lastreia  o  seu  entendimento,  basicamente,  no  princípio  da

separação  dos  poderes.  É  bom lembrar,  no  entanto,  que  esse  princípio,  como  desenvolvido  por

Montesquieu, é uma concepção voltada para a consecução dos ideais de um Estado liberal, destinada

a salvaguardar o cidadão de um Estado onipresente. Enfim, o princípio da separação dos poderes é

uma garantia para a proteção, sobretudo, dos direitos fundamentais de primeira geração ou dimensão,

as chamadas liberdades clássicas (direito à vida, à liberdade etc).
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Atualmente, contudo, não se pode mais interpretar o princípio da separação

dos poderes apenas sob o prisma de um Estado liberal, uma vez que a República Federativa do Brasil,

conforme a feição que lhe deu a Constituição de 1988, é, em verdade, um Estado do Bem-Estar Social

(Welfare  State).  Com  a  evolução  político-social,  não  apenas  se  deseja  um Estado  protetor  das

liberdades clássicas, mas sim um Estado promotor de mudanças sociais, que preste os direitos sociais,

econômicos e culturais.  E, para tanto, especialmente para o controle da omissão governamental, a

atuação do Poder Judiciário, assim como de outros órgãos de controle (Poder Legislativo e Ministério

Público), afigura-se inafastável.

É  importante  destacar  que,  modernamente,  a  jurisprudência  se  vem

pronunciando  a  favor  do  uso  da  ação  civil  pública  para  a  obtenção  de  determinações  ao  Poder

Executivo para implementar políticas públicas. Assim foi o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça no seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO
ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO: NOVA VISÃO.
1. Na atualidade, o império da lei e o seu controle, a cargo do Judiciário,
autoriza  que  se  examinem,  inclusive,  as  razões  de  conveniência  e
oportunidade do administrador.
2. Legitimidade do Ministério Público para exigir do Município a execução
de política específica, a qual se tornou obrigatória por meio de resolução
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
3. Tutela específica para que seja incluída verba no próximo orçamento, a
fim de atender a propostas políticas certas e determinadas.
4. Recurso especial provido (REsp 493811/SP, Rel. Min. ELIANA CALMON,
2.ª T. - STJ, j. 11.11.2003, pub. DJ 15.3.2004, p. 236).

O papel do Judiciário nesse tormentoso tema vem encontrando força também

no Supremo Tribunal Federal, sobremaneira na atuação do min. Celso de Mello. Em julgado no ano

de 2000, o ministro já apontava a necessidade da interferência do Judiciário na implementação de

políticas públicas. Julgando o AgRE 271.286/RS, publicado no DJ em 24.11.2000, p. 101, entendeu a

2.ª Turma do Supremo que o Judiciário poderia compelir o Poder Público a executar programa de

distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes e necessitadas
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Em outro importante precedente, o min. Celso de Mello, em 29 de abril de

2004, no julgamento da ADPF n.º 45 MC/DF, noticiado no informativo do Supremo Tribunal Federal

n.º 345, admitiu a ingerência do Judiciário na formulação das leis orçamentárias. No caso prático, foi

ajuizada  arguição  de  descumprimento  de  preceito  fundamental  contra  o  veto  do  Presidente  da

República ao § 2º do art. 55 (posteriormente renumerado para art. 59), de proposição legislativa que

se converteu na Lei nº 10.707/2003 (LDO), destinada a fixar as diretrizes pertinentes à elaboração da

lei orçamentária anual de 2004.

O  veto  presidencial  implicava  em  desrespeito  a  preceito  fundamental

decorrente da EC 29/2000, que foi promulgada para garantir recursos financeiros mínimos a serem

aplicados  nas  ações  e  serviços  públicos  de  saúde.  Assim,  o  veto  acarretaria  prejuízos  na

implementação de políticas  públicas  ligadas  à  saúde,  na  medida em que poderia  tolher  parte  dos

recursos destinados a tais programas. 

Embora, o dispositivo vetado tenha sido espontaneamente restaurado pela

Presidência  da  República,  o  que  acarretou  a  perda  do  objeto  da  ADPF,  o  min.  Celso  de  Mello

apresentou suas razões, admitindo expressamente que o Judiciário poderia e deveria intervir em tais

casos, para garantir a implementação das políticas públicas. 

Em outro caso emblemático,  no julgamento do RE 436996/SP, em 26 de

outubro de 2005, noticiado no informativo do Supremo Tribunal Federal n.º 407, o min. Celso de

Mello  admitiu  que  o  Judiciário  compelisse  o Poder  Público  Municipal  a  garantir  a  matrícula  de

crianças em idade pré-escolar em creches, nem que para isso tivesse que construir novas unidades.  

Em decisão de 1.º de fevereiro de 2006, no RE 393175/RS (Informativo n.º

414  do  Supremo  Tribunal  Federal),  o  min.  Celso  de  Mello  determinou  que  o  Poder  Público

fornecesse medicamentos a pacientes em estado grave, independentemente de previsão orçamentária

para tanto.

Ainda sobre o tema, oportuno observar o teor do julgado do STJ, noticiado

no Informativo n.º 404, de 4 de setembro do ano de 2009, o qual se amolda perfeitamente ao caso: 
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ACP. CONTROLE JUDICIAL. POLÍTICAS PÚBLICAS.

Trata-se, na origem, de ação civil pública (ACP) em que o MP pleiteia do
Estado  o  fornecimento  de  equipamento  e  materiais  faltantes  para
hospital  universitário.  A Turma  entendeu  que  os  direitos  sociais  não
podem  ficar  condicionados  à  mera  vontade  do  administrador,  sendo
imprescindível  que  o  Judiciário  atue  como  órgão  controlador  da
atividade  administrativa. Haveria  uma  distorção  se  se  pensasse  que  o
princípio  da  separação  dos  poderes,  originalmente  concebido  para
garantir os direitos fundamentais, pudesse ser utilizado como empecilho à
realização  dos  direitos  sociais,  igualmente  fundamentais.  Uma  correta
interpretação daquele princípio, em matéria de políticas públicas, deve ser
apenas no sentido de utilizá-lo quando a Administração atua dentro dos
limites concedidos pela lei. Quando a Administração extrapola os limites
de sua competência e age sem sentido ou foge da finalidade à qual estava
vinculada, não se deve aplicar o referido princípio. Nesse caso, encontra-
se  o  Poder  Judiciário  autorizado  a  reconhecer  que  o  Executivo  não
cumpriu sua obrigação legal quando agrediu direitos difusos e coletivos,
bem como a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada.
Assim, a atuação do Poder Judiciário no controle das políticas públicas
não se faz de forma discriminada, pois violaria o princípio da separação
dos  poderes.  A  interferência  do  Judiciário  é  legítima  quando  a
Administração  Pública,  de  maneira  clara  e  indubitável,  viola  direitos
fundamentais por meio da execução ou falta injustificada de programa de
governo.  Quanto ao princípio da reserva do possível,  ele  não pode ser
oposto ao princípio do mínimo existencial. Somente depois de atingido o
mínimo existencial é que se pode cogitar da efetivação de outros gastos.
Logo,  se  não  há  comprovação  objetiva  da  incapacidade  econômico-
financeira  da  pessoa  estatal,  inexistirá  empecilho  jurídico  para  que  o
Judiciário ordene a inclusão de determinada política pública nos planos
orçamentários do ente político. A omissão injustificada da Administração
em efetivar as políticas públicas essenciais para a promoção de dignidade
humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder Judiciário, pois
esse não é mero departamento do Poder Executivo,  mas sim poder que
detém parcela de soberania nacional. Assim, a Turma conheceu em parte
do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento. Precedentes citados do
STF: MC na ADPF 45-DF, DJ 4/5/2004; AgRg no RE 595.595-SC, DJe
29/5/2009;  do STJ:  REsp 575.998-MG, DJ16/11/2004,  e  REsp 429.570-
GO,  DJ  22/3/2004.  REsp  1.041.197-MS,  Rel.Min.  Humberto  Martins,
julgado em 25/8/2009.

Sobre a questão da legitimidade constitucional do controle e da intervenção

do Poder  Judiciário  em tema de  implementação  de  políticas  públicas,  quando da  necessidade  de

preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da intangibilidade do núcleo consubstanciador

do “mínimo existencial”, o Supremo Tribunal Federal apresenta inteligente orientação sobre o tema:
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“É  certo  que  não  se  inclui,  ordinariamente,  no  âmbito  das  funções
institucionais  do  Poder  Judiciário  -  e  nas  desta  Suprema  Corte,  em
especial  -  a atribuição de formular  e  de implementar políticas  públicas
(JOSÉ  CARLOS  VIEIRA DE ANDRADE,  "Os  Direitos  Fundamentais  na
Constituição  Portuguesa  de  1976",  p.  207,  item  n.  05,  1987,  Almedina,
Coimbra),  pois,  nesse  domínio,  o  encargo  reside,  primariamente,  nos
Poderes Legislativo e Executivo.
Tal  incumbência,  no  entanto,  embora  em  bases  excepcionais,  poderá
atribuir-se  ao  Poder  Judiciário,  se  e  quando  os  órgãos  estatais
competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e
a  integridade  de  direitos  individuais  e/ou  coletivos  impregnados  de
estatura constitucional, ainda que derivados de cláusulas revestidas de
conteúdo programático.
Cabe  assinalar,  presente  esse  contexto  -  consoante  já  proclamou  esta
Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto
da  Carta  Política  "não  pode  converter-se  em  promessa  constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas
nele  depositadas  pela  coletividade,  substituir,  de  maneira  ilegítima,  o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de
infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental
do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais premissas, significativo
relevo  ao  tema  pertinente  à  "reserva  do  possível" (STEPHEN
HOLMES/CASS  R.  SUNSTEIN,  "The  Cost  of  Rights",  1999,  Norton,  New
York),  notadamente  em  sede  de  efetivação  e  implementação  (sempre
onerosas) dos direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais e
culturais), cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste,
prestações  estatais  positivas  concretizadoras  de  tais  prerrogativas
individuais e/ou coletivas.
É que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais - além de
caracterizar-se  pela  gradualidade  de  seu  processo  de  concretização  -
depende,  em  grande  medida,  de  um  inescapável  vínculo  financeiro
subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que,
comprovada,  objetivamente,  a  incapacidade  econômico-financeira  da
pessoa estatal,  desta não se poderá razoavelmente exigir,  considerada a
limitação material referida, a imediata efetivação do comando fundado no
texto da Carta Política.
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em tal hipótese -
mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e/ou político-
administrativa  -  criar  obstáculo  artificial  que  revele  o  ilegítimo,
arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar
o estabelecimento e a preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de
condições materiais mínimas de existência.
Cumpre  advertir,  desse  modo,  que  a  cláusula  da  "reserva  do  possível" -
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode
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ser  invocada,  pelo  Estado,  com  a  finalidade  de  exonerar-se  do
cumprimento  de  suas  obrigações  constitucionais,  notadamente  quando,
dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até
mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido
de essencial fundamentalidade.” (ADPF 45 MC/DF - Informativo do STF
n. 345).

Visto  que  os  Poderes  Legislativo  e  Executivo  no  Brasil  se  mostram

incapazes de garantir um controle racional dos gastos públicos e da prestação dos serviços básicos ao

cidadão, ainda que se entenda como vedado ao Poder Judiciário o acesso a tais questões, não se pode

negar que ele possa determinar a efetivação dos direitos constitucionais ofendidos dos cidadãos. Por

óbvio  que  de  nada  adianta  termos  garantias  constitucionais  apenas  como  ideais  ou  esperanças

irrealizáveis, sem a sua plena efetividade. Pensar assim seria, a toda evidência, um retrocesso social.

Bem por isso, busca-se uma concretização dos direitos albergados pela Constituição da República, por

intermédio dos meios jurídicos disponíveis, tais como a presente ação civil pública.

Nesse  ponto,  é  importante  fazer  menção  à  doutrina  ponderada  de  Luís

Roberto Barroso sobre o tema do papel do Judiciário nas ações civis públicas em que se demandam

políticas públicas:

“34.  Pois  bem.  O  controle  jurisdicional  em  matéria  de  entrega  de
medicamentos deve ter por fundamento – como todo controle jurisdicional –
uma  norma  jurídica,  fruto  da  deliberação  democrática.  Assim,  se  uma
politica  publica,  ou qualquer  decisão  nessa  matéria,  é  determinada de
forma  específica  pela  Constituição  ou  por  leis  válidas,  a  ação
administrativa correspondente poderá ser objeto de controle jurisdicional
como parte do natural ofício do magistrado de aplicar a lei. Também será
legitima  a  utilização  de  fundamentos  morais  ou  técnicos,  quando  seja
possível  formular  um  juízo  de  certo/errado  em  face  das  decisões  dos
poderes públicos. Não é dessas hipóteses que se esta cuidando aqui. 35. O
tema versado no presente estudo envolve princípios e direitos fundamentais,
como  dignidade  da  pessoa  humana,  vida  e  saúde.  Disso  resultam duas
consequências  relevantes.  A  primeira:  como  cláusulas  gerais  que  são,
comportam uma multiplicidade de sentidos possíveis e podem ser realizados
por meio de diferentes atos de concretização. Em segundo lugar, podem eles
entrar em rota de colisão entre si. A extração de deveres jurídicos a partir
de normas dessa natureza e estrutura deve ter como cenário principal as
hipóteses de omissão dos Poderes Públicos ou de ação que contravenha a
Constituição.  Ou,  ainda,  de não atendimento do mínimo existencial.  36.
Ressalvadas  as  hipóteses  acima,  a  atividade  judicial  deve  guardar
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parcimônia  e,  sobretudo,  deve  procurar  respeitar  o  conjunto  de  opções
legislativas e administrativas formuladas acerca da matéria  pelos órgãos
institucionais  competentes.  Em  suma:  onde  não  haja  lei  ou  ação
administrativa  implementando  a  Constituição,  deve  o  Judiciário  agir.
Havendo lei e atos administrativos, e não sendo devidamente cumpridos,
devem os juízes e tribunais igualmente intervir. Porem, havendo lei e atos
administrativos  implementando  a  Constituição  e  sendo  regularmente
aplicados,  eventual  interferência  judicial  deve  ter  a  marca  da
autocontenção”  (BARROSO,  Luis  Roberto.  Da  falta  de  efetividade  à
judicialização  excessiva:  Direito  à  saúde,  fornecimento  gratuito  de
medicamentos  e  parâmetros  para  a  atuação  judicial.  Disponível  em
http://www.conjur.com.br/dl/estudobarroso.pdf,  pags. 20/21) – Grifo nosso.

O caso posto implica em violação ao direito à segurança dos usuários da

biblioteca central, bem como preservação do patrimônio público, cultural e histórico consubstanciado

em inúmeros volumes ali custodiados, representando, em último grau, ofensa ao direito à vida e ao

princípio da dignidade da pessoa humana. Da mesma forma, há violação do direito à saúde e ao meio

ambiente ecologicamente equilibrado.

Com efeito, não é razoável que, em razão da incapacidade da  UFPB e do

descaso da UNIÃO com a manutenção das universidades, a sociedade permaneça sujeita aos riscos

provenientes do estado em que se encontra o prédio público, tendo em vista a precariedade de suas

instalações e inadequação às normas de prevenção e combate ao incêndio.

Tal postura afronta o princípio da eficiência, previsto no art. 37, caput, da

Constituição,  que  demanda  à  Administração  Pública  que  exerça  seu  dever-poder  com presteza,

perfeição  e  rendimento  funcional,  como  já  decantado.  Não  há  que  se  falar  tampouco  em poder

discricionário dos demandados, mediante critérios de conveniência e oportunidade, uma vez que a

manutenção da rodovia, nos trechos em questão, constitui imposição normativa e dever inafastável,

decorrentes  da Constituição e da legislação infraconstitucional.  Afinal,  deve-se proteger a vida,  a

saúde  e  a  segurança  dos  administrados,  bem  como  o  patrimônio  público,  por  meio  da  correta

prestação do serviço e conversão dos bens em tela.

Sobre caso semelhante, já se pronunciou o Tribunal Regional Federal de 2ª

Região:
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ADMINISTRATIVO  –  APELAÇÃO  EM  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  –
UNIVERSIDADE  FEDERAL  FLUMINENSE  –  EXIGÊNCIAS  DO
CORPO DE BOMBEIROS – DESCUMPRIMENTO –SEGURANÇA DAS
PESSOAS QUE TRANSITAM PELAS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA
- CONDENAÇÃO  EM  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  1-  O  Corpo  de
Bombeiros  do  Estado,  por  ser  ente  responsável  pela  fiscalização  de
pessoas e bens no que tange à ação contra incêndio e pânico e por ter
capacidade  técnica  para  evitar  os  riscos  que  ensejam  nos  acidentes
causados  por  tais  situações,  deve  ter  suas  determinações  respeitadas  e
levadas em consideração. 2 – Sendo atestado pelo Corpo de Bombeiros,
que as instalações da Universidade não oferecem segurança e deixando
de  cumprir  na  íntegra  as  exigências  legais  expressas  em  notificações
emitidas  pelo  órgão  estadual,  correta  a  sentença  que  a  condenou  em
obrigação de fazer. 3 – honorários arbitrados corretamente nos termos do
art. 20 do CPC. 4 – Apelação e remessa improvidas. Sentença confirmada.
(AC  -  APELAÇÃO  CÍVEL  0006028-07.2003.4.02.5102,  LEOPOLDO
MUYLAERT, TRF2.)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES. SISTEMA DE SEGURANÇA
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.  CERTIFICADO DE APROVAÇÃO
EMITIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO.  NECESSIDADE.  DECRETO-LEI  ESTADUAL Nº
247/75. CÓDIGO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. 1.
O Decreto-Lei  Estadual  nº  247/75  e  o  Decreto  regulamentar  nº  897/76
(Código de Segurança contra Incêndio e Pânico) normatizam as medidas de
segurança contra incêndio e pânico exigíveis nas edificações do Estado do
Rio  de  Janeiro,  atribuindo  ao  Corpo  de  Bombeiros  o  planejamento  e  a
fiscalização dos sistemas de prevenção e combate a incêndio e pânico, bem
como o fornecimento do respectivo Certificado de Aprovação, documento
necessário  para  a  autorização  de  funcionamento  de  quaisquer
estabelecimentos. Inteligência do art. 88 do referido Código de Segurança
contra  Incêndio  e  Pânico.  2.  A  aplicação  das  regras  enunciadas  nas
disposições  normativas  assinaladas  e  no  parecer  técnico  nº  014/2008,
elaborado pela Diretoria Geral de Serviços Técnicos do CBMERJ, gera a
obrigação  de  o  Museu  Nacional  de  Belas  Artes  apresentar,  àquela
instituição, Projeto de Segurança contra Incêndio e Pânico e, após Vistoria
de  Aprovação,  obter  o  Certificado  de  Aprovação,  necessário  para  o
prosseguimento de suas atividades. 3. Caracterizado o interesse processual
do  Autor  no  prosseguimento  da  presente  ação,  revela-se  pertinente  o
provimento  da  apelação  para,  anulando  a  r.  sentença  extintiva,  com
fundamento  no  art.  515,  §3º,  do  CPC,  julgar  procedente  o  pedido
formulado na inicial, condenando a Ré a regularizar sua situação junto
ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, especificamente no
que se refere à obtenção do Certificado de Aprovação, arbitrando o prazo
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de 1 (um) ano, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) . (AC -
APELAÇÃO  CÍVEL  0025409-91.2009.4.02.5101,  FLAVIO  OLIVEIRA
LUCAS, TRF2.) SCES - Lote 09 Trecho 3, Polo 08, 2º andar, Salas 210 e
211. - Setor de Clubes - CEP: 70.200-003 - Brasília - DF - Telefone: (61)
30227300  Conselho  da  Justiça  Federal  ©  2019  (build  #65)  Seu  IP:
200.142.0.11

VIII – TUTELA DE URGÊNCIA

Nos termos do  art. 300 do novo Código de Processo Civil, o magistrado

poderá, mediante requerimento da parte, conceder tutela de urgência pretendida pelo requerente. Para

tanto  é  preciso  prova  inequívoca,  verossimilhança  da  alegação  e  haja  fundado  receio  de  dano

irreparável ou de difícil reparação.

Como já descrito suficientemente, é patente a ocorrência do fumus boni

iuris em razão da total afronta ao texto da Constituição e do estado inequívoco de ALTO RISCO

existente em razão da inadequação do prédio  da biblioteca central  da UFPB às normas  de

proteção e combate ao incêndio, já que a comunidade, constituída pelos estudantes, servidores e

visitantes, a qual tem o direito indisponível à existência e segurança de sua integridade física,

está correndo sérios riscos caso a estrutura oferecida não esteja de acordo com as políticas de

prevenção a incêndios.

De outro lado, o pericullum in mora ocorre de situação que pode gerar, a

qualquer instante, grande dano a vidas a ao patrimônio público. A demora em se adequar às

normas poderá acarretar graves consequências à integridade física dos usuários, pois o perigo é

iminente,  na  medida em que  o sinistro pode ocorrer a qualquer momento,  não podendo os

usuários  deste  serviço  público  aguardarem pela  solução  definitiva  da  lide,  continuando  na

iminência de terem suas vidas ceifadas com a possível ocorrência de sinistro.

É bom que se diga que nunca se espera que algo grave aconteça, mas

que isso é sempre uma realidade tangível. Os variados exemplos estão aí para não nos fazer

esquecer, inclusive o ICP que instrui a presente ação foi deflagrado em decorrência de incêndio
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ocorrido no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E, claro, uma vez ocorrido o pior, os culpados

serão inevitavelmente cobrados!

Portanto, estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de

urgência, que se constitui a medida mais justa para exigir do Judiciário, tão pronto possível, a eficaz

intervenção na defesa dos supracitados bens jurídicos, como indicados no próximo tópico. 

Assim, constata-se  que o indeferimento da medida liminar  comprometerá

irremediavelmente a efetividade da prestação jurisdicional e a eficácia da ordem jurídica, em face da

demora dos ritos inerentes ao procedimento da ação civil pública.

Diante  de  hipóteses  similares,  nas  quais  existe  verossimilhança  das

alegações, decorrente de prova inequívoca, e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, a

jurisprudência não hesita em deferir tutela antecipatória, como visto.

Por  fim,  não  se  concedendo  a liminar  pleiteada  a  seguir,  estar-se-á

sacrificando no tempo a tutela do direito pleiteada nesta ação. As consequências serão inevitáveis:

danos ao bem da UFPB, à segurança dos usuários e da comunidade universitária, à saúde e à vida das

pessoas, bem também à ordem jurídica.

IX – PEDIDOS

Em face do exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL:

a) deferimento da tutela de urgência inaudita altera pars, determinando-se:

a.1)  a  interdição  total/parcial  da  biblioteca  central  da  UFPB,  após

avaliação  do  Corpo  de  Bombeiros  para  essa  finalidade  específica,

considerando o cumprimento informado pela instituição das medidas
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emergenciais, mas a pendências das medidas estruturantes, e obrigação

de  fazer  consistente  em  eventuais  medidas  emergenciais  ainda

necessárias  a serem apontadas pelos  Bombeiros,  com a suspensão das

atividades desenvolvidas na localidade e a realocação de alunos e servidores

em local adequado, para que seja mantida a continuidade do serviço público

essencial  ofertado sem prejuízos  à  coletividade,  até  que  a  UFPB realize

todas intervenções mínimas para garantir a segurança do estabelecimento,

recebendo  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  da  Paraíba a

aprovação do  Plano de Prevenção de Combate a Incêndio (PPCI)  e a

liberação para a continuidade das atividades. As medidas emergenciais,

todas  indicadas  pelo Corpo  de  Bombeiros,  imprescindíveis  ao

funcionamento sem as quais não é possível permanecer aberta a Biblioteca

Central,  cuja  confirmação  de  cumprimento  deve  ser  analisada,  são:  (i)

instalação de extintores (PQS, CO2 e H2O); (ii) instalação de luminárias de

emergência;  (iii)  instalação  de  fita  antiderrapantes  nas  escadas;  (iv)

desobstrução  das  rotas  de  fuga;  (v)  sinalização  da  rota  de  fuga;  (vi)

instalação  de  guarda-corpo;  (vii)  instrução  dos  servidores  quanto  à

utilização de extintores; (viii) indicação de capacidade de público; (ix) placa

em elevador  indicativa de não-uso em caso de incêndio;  (x)  brigadas  de

incêndio e planos de emergência, dentre outras  que possam ser exigidas

após essa nova vistoria pelos Bombeiros, necessária para liberação do

edifício.  As providências de urgência devem ser realizadas em prazo não

superior a 60 (sessenta) dias da intimação da decisão, considerando o tempo

já decorrido de inação do poder público, sob pena de multa ou outra medida

a ser implementada por esse juízo;

a.2)  ainda  liminarmente,  considerando  a  demora  natural  para  a

implementação das  medidas  estruturantes,  seja  determinado que a  UFPB

deflagre desde já todas as providências administrativas necessárias para a

execução das  referidas  medidas,  já  constantes  em projeto orçado em  R$

4.396.266,00 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e

sessenta e seis reais), que são aquelas, também indicadas pelos Bombeiros
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ou  reconhecidas  pela  Divisão  de  Obras  da  própria  UFPB,  as  quais

demandam  reforma,  alteração  de  estrutura  ou  obra  de  alvenaria,  ou

apresentem  complexidade  justificável  de  implementação,  tais  como:  (i)

construção de reservatório elevado exclusivo para o sistema de combate a

incêndio,  considerando  a  arquitetura  singular  do  prédio  da  Biblioteca

Central; (ii) instalação de sistema de hidrantes; (iii) construção de saídas de

emergência; (iv) adequação de rede elétrica e acessibilidade, dentre outras.

As providências estruturantes devem ser concluídas em prazo não superior

a 180 (cento e oitenta dias) dias após finalizada a etapa descrita no item

anterior, considerando o tempo já decorrido de inação do poder público, sob

pena de multa ou outra medida a ser implementada por esse juízo. Contudo,

desde  já,  deve  a  UFPB  iniciar  todos  os  trâmites  burocráticos  para  sua

execução,  como  finalização  e  aprovação  pelos  Bombeiros  de  projeto

executivo,  obtenção  de  recursos,  realização  de  procedimento

licitatório/dispensa, de tudo se comprovando nos autos. Para se fazer frente

às  despesas  necessárias  às  obras,  deve  o  juízo  determinar  à  UNIÃO a

liberação  imediata  (descontingenciamento) dos  recursos  necessários,

conforme necessidade apresentada pela UFPB.

b) a citação da UFPB e da UNIÃO para apresentação de contestação;

c) em pedido final, requer-se que a UFPB e a UNIÃO viabilizem a completa adequação

da  Biblioteca Central às normas de combate e prevenção ao incêndio, obtendo-se do

Corpo de Bombeiros da Paraíba o CERTIFICADO DE APROVAÇÃO  atualizado,

nos termos do  art. 14 da Lei Estadual 9.625/2011, assegurando-se a continuidade do

serviço público essencial.

Protesta pela produção de provas por todos os meios em Direito admitidos,

especialmente pela prova testemunhal e pelos documentos contidos nos autos do Inquérito Civil n.º

1.24.000.001481/2018-11 (em anexo). 
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Dá à causa o valor de R$ 100.000,00(cem mil reais) para efeitos meramente

fiscais.

Pede e espera deferimento.

João Pessoa-PB, 4 de junho de 2019.

Marcos Alexandre B. W. de Queiroga

Procurador da República
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