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SENTENÇA TIPO "C"
PROCESSO
0037272-23.2015.4.01.3400
CLASSE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
AUTOR
MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
RÉU
UNIAO FEDERAL

SENTENÇA
Trata-se de ação civil pública objetivando a ANULAÇÃO das três
últimas Promoções do Quadro de Acesso de Oficiais do Exército (CPQAO).
2.
O MPF alega que as três últimas promoções para o posto de 20
Tenente do Exército se deram de forma arbitrária e sigilosa, com possível
"manipulação", em detrimento do "direito metaindividual dos militares
prejudicados de terem resgatada a valorização projissionalna carreira através da
garantia de promoções hígidas que observem as normas postas".
3.
O MPF esclarece ter instaurado previamente inquérito civil público
para apurar representações de militares (não-identificados) que teriam
sido preteridos nos referidos certames.
4.
Instada a se manifestar, em 72 horas, a União, por VIa de
Procuradoria Regional (PRUl), o fez, aduzindo, em síntese, que as
promoções do QAO se dão pelo critério do merecimento, de acordo com
legislação de regência, e que a Comissão de Promoções não atua sob
sigilo, eis que todos os militares concorrentes podem ter acesso aos
trabalhos.
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5.

É

6.

Há claro óbice que impede o processamento

O

relatório.
deste feito.

7.
Ao contrário do alegado pelo MPF, os interesses veiculados nesta
ACP, titulados por suboficiais preteridos nos últimos processos de
promoção por merecimento
ao posto de oficial, são claramente
INDIVIDUAIS e nitidamente DISPONÍVEIS.
8.
Tais interesses individuais não têm a mais tênue ligação com
nenhum dos interesses coletivos ou sociais, eis que não tem nenhuma
relação de pertinência com o Patrimônio Público, o Meio Ambiente, o
Consumidor, os bens e direitos de valor artístico, estético e histórico,
nem muito menos com a Ordem Econômica (Lei 7.347/1985, artigos 10 e
21).
9.
Não podem tais interesses individuais e disponíveis, portanto,
serem veiculados por intermédio de ação civil pública, à míngua de
previsão legal.
10. Ora, o militar que se sentir preterido ou injustiçado, por não ter
sido promovido, pode perfeitamente se conformar com tal situação e
abrir mão de tal interesse ou, caso contrário, manejar os recursos
administrativos ou as ações judiciais próprias para tentar fazer valer seu
suposto direito.
11. O regime jurídico-administrativo
da carreira castrense não tem o
condão de "metaindividualizá-Ia"
por si só, automaticamente,
como
afirma erroneamente o MPF.
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12. Veja-se, nesse sentido, farta orientação jurisprudencial no âmbito
do Superior Tribunal de Justiça, conforme se pode ver dos acórdãos
abaixo ementados:
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
ATO
DE APOSENTAÇÃO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
DIREITOS
DISPONÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE INTERESSE
PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA AD CAUSAM
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. I - O
Ministério Público Federal não possui legitimidade ativa para propor ação civil
pública com o objetivo de manter aposentadorias e pensões de um grupo específico
de servidores públicos, diante da divisibilidade e disponibilidade do bem jurídico
tutelado. [[ - Recurso especial improvido. (STJ, REsp 1178660-MG,
T6,
Rel.Min.NEFI CORDEIRO, DJe de 02.06.2015).
ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TAXA DE EXPEDIÇÃO
DE DIPLOMA
DE ENSINO
SUPERIOR.
DIREITO
INDIVIDUAL
HOMOGÊNEO
DIVISÍVEL
E
DISPONÍVEL.
ILEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. 1. A hipótese
dos autos versa sobre a legitimidade do Ministério Público Federal para propor ação
civil pública visando reconhecer a ilegalidade da cobrança de taxa para a expedição
de diploma universitário. 2. A jurisprudência desta Corte já se manifestou no
sentido de que "o Parquet somente tem legitimidade para promover ação civil
pública visando a defesa de direitos individuais homogêneos e disponíveis em casos
restritos, quando houver interesse público relevante, o que não se configura no caso
em apreço, porquanto essa traz conseqüências tão somen te a um grupo específico de
indivíduos"(Resp
683.705/pE, Rei. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma,
21/11(2005), no caso, os graduandos da Faculdade de Ciências Humanas de Olinda
- Facho e Faculdade Franssinetti do Recife - Fafire.3. Na hipótese dos autos, a
presente ação cuida de interesses com características de divisibilidade e
disponibilidade, na salvaguarda de direitos de um determinado número de sujeitos
ativos, quais sejam, fonnandos de instituições de ensino superior, sendo que estes
devem obter a tutela de seus interesses por meio de ação própria.4. Recurso especial
não provido. (STJ, REsp 1115112-PE, T1, ReI. Min. BENEDITO GONÇALVES,
DJe 21/10(2009).
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RECURSO
ESPECIAL. ADMINISTRATIVO
E PROCESSO
CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS
HOMOGÊNEOS.
MENORES
SOB
GUARDA.
INSCRIÇÃO.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
ILEGITIMIDADE.
PRECEDENTES.
RESSALVA
DO ENTENDIMENTO
DA RELATORA.
1. De
acordo com tese adotada pela Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, o
Ministério Público não tem legitimidade ativa ad causam para propor ação civil
pública em defesa de direi tos à percepção de benefícios previdenciários, por
cuidarem de direitos individuais disponíveis. 2. Ressalva do entendimento da
Relatora, para quem, diante da existência de relevante interesse social, o Ministério
Público tem legitimidade para propor ação civil pública que versa sobre interesses
individuais homogêneos, no caso consubstanciados em interesses de crianças e
adolescentes sob guarda judicial de serem inscritas como dependentes no Regime
Geral da Previdência Social. 2. Recurso especial provido. Extinção do processo sem
julgamento de mérito. (REsp 396081-RS, T6, Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, DJe 03/11;2008).
ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA.
MINISTÉRIO
PÚBLICO FEDERAL.
ILEGITIMIDADE.
AÇÃO
CONTRA
CONTRAÇÃO
DE SERVIDOR
PÚBLICO. AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DE
CONSUMO.
DISTINÇÃO
ENTRE
DIREITO
DISPONÍVEL
E
INDISPONÍVEL.
PRECEDENTES.A
ação civil pública que visa a coibir a
contratação irregular de professor substituto porque havia candidatos habilitados
em concurso público aptos a ocupar o cargo, refere-se a direitos individuais
disponíveis. Tratando-se de interesses individuais, cujos titulares não podem ser
enquadrados na definição de consumidor, é inviável a defesa de tais direitos por
intermédio da ação civil pública. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no REsp 547704/
RN, T6, Ministro PAULO MEDINA,
DJ de
13/06;2005, p.363)

13. Com efeito, o Ministério Público Federal é parte ilegítima, uma vez
que está agindo, sem permissão legal, em prol de interesses individuais
disponíveis de militares preteridos em promoção por merecimento.
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14. Tais interesses - repita-se - não são sociais, difusos, coletivos, nem
individuais indisponíveis. Ao contrário, consubstanciam interesses
individuais de um reduzidíssimo grupo de suboficiais do Exército
Brasileiro.
15. O Minístério Público Federal está agindo, por conseguinte, em
nome próprio em defesa de direitos individuais disponíveis de reduzido
número de subtenentes.
16. Confira-se, por fim, o entendimento da doutrina mais abalizada
sobre o assunto:
"D) Do descabimento da ação civil pública para a defesa de direitos
individuais homogêneos fora das hipóteses previstas nos três primeiros e no
último incisos do art. 1° da Lei da Ação Civil Pública (meio ambiente,
consumidor, patrimônio público e social e ordem econômica): Pela sua
natureza, a ação civil pública só pode ser utilizada quando prevista
legalmente, aplicando-se-lhe o princípio do numerus clausus. Assim, não cabe
estender a sua atuação fora dos limites fixados pelo legislador, que não
admitem interpretações extensivas, nem analógicas.

o problema abrange

dois pontos:

a) a incompetência do Ministério Público para intentar as ações para defesa
de direito individual homogêneo ...;
b) a impropriedade da ação civil pública para a proteção de direitos
individuais homogêneos, que não se enquadrem nos três incisos pela
interpretação sistemática do art.l°, IV e do art.81, que define os direitos
difusos, coletivos e individuais homogêneos, só se referindo o inc.IV do art.l °
aos dois primeiros (difusos e coletivos), e não aos direitos individuais
homogêneos." ("MANDADO DE SEGURANÇA", Hely Lopes Meirelles, 24"
ed., atualizada e complementada por Amoldo Wald e Gilmar Ferreira
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Mendes, Malheiros Editores, págs. 232 e 233.).

17. Resta patente, pois, a carência da ação, em razão da ilegitimidade
ativa do MPF.
18. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial, com fulcro no art.295,
lI, cpc. Sem custas nem honorários (Lei 7.347/85, art.18). Intimem-se
pessoalmente. Transitando em julgado, arquive-se com baixa no registro
processual.
Brasília-DF,13 de julho de 2015.
Juiz Federal FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO
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