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2787448 00734.000915/2016-14

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Brasília, 11 de agosto de 2016.

Oficio-Circularn" 10/2016/GAB SNI/SNI-^J

A Sua Excelência o Senhor

MARIA HELENA GUIMARÃES DE CASTRO
Secretária-Executivo do Ministério da Educação
Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Ed. Sede, 7° Andar, Sala 700
70.047-900 Brasilia/DF

Assunto: Cumprimento de Decisão Judicial. Ação Civil Pública n° 002012983.2013.403.6100

Senhora Secretária,

1. Com os devidos cumprimentos, sirvo-me do presente para comunicar à Vossa
Excelência do estrito cumprimento de decisão judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública n°
002012983.2013.403.6100 da 25" Vara Civel Federal da Seção Judiciária de São Paulo, que determinou à
"UNIÃO FEDERAL, providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a cientificação dos órgãos e entidades que
atuam direta ou indiretamente na análise de pretensões formuladas pelo estrangeiro portador do
p' rotocolo', com a adoção das medidas necessárias e suficientes ao cumprimento deste comando. O
cumprimento da determinação está adstrito á observância dos direitos assegurados ao estrangeiro
portador do p' rotocolo', não se admitindo qualquer inovação no ordenamento jurídico."

2. Informa-se, ainda, que restou consignado à União Federal cientificar aos órgãos e
entidades de toda a Administração Pública Federal que atuam, direta ou indiretamente, na análise de
pretensões formuladas pelo portador de protocolo emitido pelo Ministério de Justiça e Cidadania, por meio
especialmente do Departamento de Policia Federal (pedido de refúgio ou de outra medida de regularização
migratória), para que aceitem para todos os fins o referido protocolo como documento de identidade válido
enquanto o documento definitivo não for emitido. Desse modo, solicitamos os bons préstimos de Vossa
Senhoria em dar total e irrestrito cumprimento à decisão, cientificando e informando todas às
descentralizadas deste Ministério.

3. Nesse sentido, segue anexa çópia da referida decisão judicial, para conhecimento e para as
providências que se fizerem necessárias (2761665).

4. Por fim, ainda no esteio da força da decisão, solicito que todos atos e medidas para a sua
fiel execução sejam comunicadas à essa Secretaria para a competente informação ao juizo prolator da
decisão.

5. Aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e consideração.
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Atenciosamente,

sei! a
Bislnatura ' '
eletrônica

Documento assinado eletronicamente por GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE CASTRO
SAMPAIO, Secretário(a) Nacional de Justiça e Cidadania, em 11/08/2016, às 20:53, conforme o §
2° do art. 10 da Medida Provisória n° 2.200/01.

: A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.autentica.mj. gov.br informando o
í código verificador 2787448 e o código CRC 4DA072B2
O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site http://www.iustica.gov.br/acesso-a-

É sistemas 'protocolo e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n® 00734.000915/2016-14 SEI n? :

Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Ed. Sede, 4S Andar, Sala 424 - Bairro Zona Cívico Administrativa, Brasília/DF, CEP 70064-900

Telefone: (61) 202S-3394 / 314S e Fax: - www.justica.gov.br

SEI n9 2787406
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURÁDORIA-GERAL DA UNIÀO
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3" REGIÃO

COORDENAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO
AVENIDA PAULISTA N" 1374, T ANDAR, BAIRRO BELA VISTA, SÃO PAULO/SP - CEP 01310-937

FONE: (II) 3506 2800/2900 - PRU3@AGU.G0V.BR

MEMORANDO N° 354/2016/AGU/PRU3/CSP/erb

NUP. 00414.005020/2016-81

(Favor mar estas referências em sua resposta)

São Paulo, 14 de julho de 2016

Consultoria Jurídica Junto ao Ministério da Justiça

Assunto: Encaminha Parecer

Ação Civil Pública n" 0020129-83.2013.403.6100

Partes: Defensoria Pública da União X União Federal

Servimo-nos do presente para encaminhar a cópia do Parecer de Força Executória N° 18/2016-
AGU/PRU3/CSP/ERB, para ciência e providências necessárias.

Atenciosamente,

Esteia Richter Bertoni

I Advogada da União
Procuradoria Regional da União da 3^ Região - SP/MS

ERB/iatp

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00414005020201681 e da chave de acesso cd08d3bc

Documento assinado eletronicamente por ESTELA RICHTER BERTONI, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 9113958 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionaiá: Signatário (a): ESTELA RICHTER BERTONI. Data e Hora: 14-07-
2016 12:47. Número de Série: 13612390. Emissor: Autoridade Certificadora SERPR0RFBv4.
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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

PROCURADORIA-GERAL DA UNIÀO
PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DA 3" REGIÃO

COORDENAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO - CSP
AVENIDA PAULISTA N° 1374, T ANDAR, BAIRRO BELA VISTA, SÃO PAULO/SP - CEP 01310-937 FONE: (11)

3506 2800/2900 - FAX: (II) 3506 2904, PRU3@AGU.G0V.BR

PARECER DE FORCA EXECUTORIA n. 00018/2016/CSP/PRlJ3R/Pr.U/AGIJ

PROCESSO JUDICIAL: 0020129-83.2013.403.6100

NUP: 00414.005020/2016-81

INTERESSADOS: DEFENSORIA PUBLICA DA UNlAO EM SAO PAULO E OUTROS

ASSUNTOS: INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO ADMINISTRATIVO

Essa Procuradoria foi intimada em II de julho de 2016 da decisão proferida, nos autos do processo em
referência, que deferiu pedido de tutela antecipada na sentença "para determinar que a UNIÃO FEDERAL,
providencie, no prazo de 30 (trinta) dias, a cientificação dos órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na
análise de pretensões formuladas pelo estrangeiro portador do "protocolo", com a adoção das medidas necessárias e
suficientes ao cumprimento deste comando. O comprimento da determinação está adstrito á observância dos direitos
assegurados ao estrangeiro portador do "protocolo", não se admitindo qualquer inovação no ordenamento jurídico. "

Conforme revela a análise do processo, o que existe atualmente é decisão antecipatòria de mérito
desfavorável à União, que, embora não seja definitiva, tem aplicação imediata até que seja suspensa ou modificada.

Desta forma, a citada decisão surte regulares efeitos, apresentando forca executória nos exatos
termos transcritos acima.

Encaminhe-se, cópia deste Parecer à CQNJUR DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, por meio de seu
departamento competente para ciência e adoção das providências cabiveis.

Em conseqüência, a União deve cumprir a decisão judicial.

São Paulo, 14 de julho de 2016.

ESTELA RICHTER BERTONI

ADVOGADO DA UNIÃO

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em http://sapiens.agu.gov.br mediante o
fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 00414005020201681 e da chave de acesso cd08d3bc

Documento assinado eletronicamente por ESTELA RICHTER BERTONI, de acordo com os normativos legais
aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 9113957 no endereço eletrônico
http://sapiens.agu.gov.br. Informações adicionais: Signatário (a): ESTELA RICHTER BERTONI. Data e Hora: 14-07-
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2016 11:35. Número de Série: 13612390. Emissor: Autoridade Certificadora SERPR0RFBv4.
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PÜDCR .lUDICIÂRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Em 24 de novembro de 2014, faço estes autos conéiusos
j  i

ao MM. Juiz Federal da 25- Vara Cível. Eu, '' / ,

Analista judiciário - RF 6102. /^/

25- Vara Cível Federal

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Processo 0020129-83.2013.403.6100

Autor: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Ré: UNIÃO FEDERAL
Sentença Tipo A

Reg./:, (0772016

Vistos em sentença.

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pela

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO em face da UNIÃO FEDERAL para que "se/o
reconhecida a procedência do pedido, no sentido de obrigar genericamente a União a,

por meio de toda a Administração Pública Federal, dar cumprimento a seus decretos e,

com isso, aceitar o 'protocolo' como documento de identidade enquanto o documento

definitivo não é emitido." Para tanto, pede que seja imposta à ré a obrigação de emitir
/

os atos jurídicos administrativos, exercer seu poder hierárquico ei seu poder-.
/  I

fiscalizador, necessários para implantar essas obrigações em suas agêírcias, corn a

mobilização de recursos e de seus agentes públicos. Pugna, ap final, peloreconhecimento da responsabilidade da requerida em caso de omissãJ^assim cc rrjo /
i./'

I  .X / \
S;\S.ISP-CÍV|-L-VARa25''GAÜ1NL rU\Açõe.s (..otciivas\í:strangciro\0020129-83.20] ̂ .ACF^ estrangeirn.documcnlo proviSQÚO |
dc identidade dnc f



Anexo  (0345458)         SEI 23000.035891/2016-96 / pg. 5

PÜI)1:"R JUDICIÁRIO

USTIÇA FEDERAL

seja responsabilizada pelos danos materiais e morais, os quais deverão ser apurados

em fase de liquidação de sentença.

Aduz a autora, em síntese, que os estrangeiros carentes

(mencionou especificamente, e a título de exemplo, o caso dos bolivianos) em

situação regular no Brasil e que necessitam provar sua identidade por documento

oficial para ter acesso a serviços de interesse público têm enfrentado dificuldades

ante a recusa de entidades públicas e privadas em aceitar como válido o documento

provisório de identidade, denominado "protocolo".

Segundo a demandante, o citado documento possui uma

aparência precária (simples folha de papel) que, somado à denominação do referido

documento provisório ("protocolo"), faz com que diversas entidades públicas ou

privadas que prestam serviços de interesse público a ele recusem fé por vê-lo como

um mero "protocolo", do qual não decorreria qualquer direito ao portador, e não um

documento de identidade, ainda que provisório.

Esclarece a autora que entre essas entidades está a

Receita Federal, que não aceita o documento provisório de identidade de estrangeiro

para inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e o Departamento Nacional de

Registro de Comércio (DNRC), que não aceita a apresentação do "protocolo" como

documento hábil para realização de atos de inscrição mercantil.

Assevera a autora que "a negação de inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas e dos atos de registro nas Juntas Comerciais os impede,

dentre outras coisas, que eles enviem alimentos a seus familiares, paguem devidamente

seus impostos, se inscrevam em conselhos profissionais, e tenham o seu salário à

disposição no sistema financeiro nacional e exerçam certos trabalhos e a livre-

iniciativa."

S:\SJSI'-C)VEL-VAR.\25\CABINCTEV\võcs Colulivas'.Csl7angeir<i'.0()2()l2y-X3.2li 13 ACI' estrangeiro.documento provisório
de Idenlidadc.düc
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JUSTIÇA FEDERAL

Por esses motivos, ajuíza a autora coletiva a presente

ação.

Com inicial vieram documentos (fls. 20/33).

O processo foi originariamente distribuído ao Juízo da

10- Vara Cível, que em decisão de fls. 98/99 declarou a sua incompetência para

processamento e julgamento do feito em virtude do anterior ajuizamento do

processo n^ 0019498-42.2013.403.6100.

A decisão de fl. 110 determinou que a UNIÃO FEDERAL

se manifestasse no prazo de 72 (setenta e duas) horas sobre o pedido de antecipação

dos efeitos da tutela.

Às fls. 112/122v a UNIÃO FEDERAL sustentou a não

demonstração dos requisitos necessários para a conces.são do pleito liminar.

Suscitou, em preliminar, a impossibilidade jurídica do pedido sob o fundamento de

que a parte autora pleiteia alterações legislativas a fim de modificar a denominação

e a feição de documento público, o que não encontra amparo em vista do disposto no

art. 84, lil e ÍV e art. 87, parágrafo único, 1 e 11 da Constituição Federal. Ainda em

preliminar alegou que a jurisdição em ação coletiva deve ser exercida dentro dos

limites geográficos. Defendeu, outrossim, a impropriedade da ação civil pública para

a regulamentação da lei, sendo o mandado de injunção o instrumento cabível para

tal desiderato. No mérito colacionou as informações prestadas pela Coordenação

Geral de Polícia de Imigração. / 1

/  I
Foi designada audiência para a tentativa de éonciliação

entre as partes (fl. 123), a qual restou infrutífera (fl. 130). / i

Manifestação da DPU às fls. 132/133 e 138|à39.

.S:\SJ.SI'-CIVI-L-VARA25'vC.AI31Nril K\Açõcs Coletivav.l^slranBeirn\0020l29-8.V2f)l?.ACP estrangeiro documcnlq9jrovisi)PU
dc tdeiUidade.doc i 1

\  I
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PODI R JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

A decisão de fls. 141/142v indeferiu o pedido formulado

em sede de antecipação dos feitos da tutela.

Citada, a UNIÃO FEDERAI ofertou contestação (fls.

150/154). Defendeu, em suma, a improcedência da pretensão deduzida pela autora.
Afirmou que o referido protocolo, nos termos do art. 21, § 1-, da Lei n- 9.474/97 já
possui fé pública, sendo que "enquanto corre o processo para a concessão do
documento efetivo, a prova de regularidade migratória do estrangeiro é o protocolo
emitido pelo Departamento da Policial Federal, posição padrão adotada pelo Comitê
Nacional para os Refugiados - CONARE." Esclarece, ademais, que para efeito de

reforço à legislação, o CONARE eijiitiu ofício circular de n^ 203 com o intuito de dar
ciência à Receita Federal, ao Conselho Nacional de Imigração e à Coordenação Geral

da Polícia de Imigração sobre a aceitação do protocolo como documento legítimo.

Réplica às fls. 163/164, oportunidade em que a

demandante informou não ter prOvas a produzir.

As fls. 166/167 a UNIÃO FEDERAL também manifestou

desinteresse na instrução probatória.

O julgamento do feito foi convertido em diligência para

determinar a intimação do Ministério Público Federal para atuar como fiscal da lei

(fl.167)

Em parecer de fls. 169/175 o Parquet Federal opinou
I

pela improcedência do pedido formulado.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

S,\SJSP-t'IVi-;i.-V.AKA25\GABINr,TEV\çõcs Colei v.is\l-slrangeiroM)020l29-S3.2ÜI.) ACP.esIrangciro ílociimcnto provísòno 4
dc idcniidadc doc
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PODIiR JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

A lide comporta julgamento antecipado nos termos do

art. 335,1, CPC, uma vez que se trata de matéria de direito e de fato, este, porém, já

comprovado pelos documentos juntados aos autos.

PRELIMINARES

Não merece acolhida a preliminar de limitação

geográfica da decisão proferida em ação coletiva.

De fato a Lei n^ 7.347/85 estabelece, em seu art. 16, que

"A sentença cmí fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência

territorial do órgão prolatar, exceto se o pedido for Julgado improcedente por

insujlciência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra

ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova, "(destaquei]

Contudo, trata-se de preceito normativo objeto de

severas críticas sob o argumento, em síntese, de que o legislador confundiu coisa

julgada (limites subjetivos] com competência.

Em acréscimo, cite-se a doutrina de Fredie Didier Jr. e

Hermes Zaneti jr que, ao discorrer sobre o art. 16, LACP e art. 2^-A da Lei n-

9.494/97 (que traz previsão semelhante], registra que "Os dispositivos são

irrazoáveis, pois impõem exigências absurdas, bem como permitem o ajuizamento

simultâneo de tantas ações civis públicas quantas sejam as unidades territoriais em

que se divida a respectiva Justiça, mesmo que sejam demandas iguais, envolvendo

sujeitos em igualdade de condições, com a possiblidade teórica de decisões diferentes e

até conflitantes em cada uma delas."^ /

Na jurisprudência, imperioso registrar que o .C. Superior

Tribunal de justiça, quando do julgamento do REsp n^^ 1243887/PR finrhou a tese,

sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que "os efeitos e a eficáciqlda sentençaj

.  , . .

S:.SJSP-CIVKI -VAR.-\25\GABINK I lr,\Aç<iesColciivDs\Hslrangciro\0020129-83.2013.ACP.eslraníiein),dociinicnlüproviáóriy/
de ídcn(idadc.d(>c 1 I
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JUSTIÇA FEDERAL

não estão circunscritos a Undes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do

que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a

qualidade dos interesses metaindividuais postos em Juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e

93 e 103, CDCf" (Rei. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, Julgado em

19/10/2011,D1E 12/12/2011]

E, anoto, a adoção do referido entendimento^ prestigia a

segurança jurídica que deve pautar nosso ordenamento jurídico, ainda mais

quando se considera que o E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do

Recurso Extraordinário n- 796.473/RS, decidiu não haver repercussão geral em

relação "a "questão atinente à limitação territorial da eficácia da decisão proferida em

ação coletiva, questão que se restringe ao âmbito infraconstitucional (Lei de Ação Civil

Pública e Código de Processo Civil)."

Assim, em observância ao quanto decidido pelo ST] e

pelos fundamentos adrede explicitados, desacolho a prefaciai.

Lado outro, no tocante à preliminar de impropriedade

da ação civil pública para a regulamentação de lei, observo que, diferentemente

do objeto da ação conexa registrada sob o n- 0019498-42.2013.4.03.6100, não

objetiva a parte autora a modificação da denominação dos documentos provisórios

conferidos aos estrangeiros, mas sim que a requerida seja compelida a cumprir, por

meio de seus órgãos, os decretos que tratam da matéria, aceitando o "protocolo"

como documento de identidade enquanto o documento definitivo não for expedido.

Não se trata, pois, de regulamentação de lei ou ato

normativo, razão pela qual afasto referida preliminar.

' Curso de Direito Processual Civil, Processo Coletivo, Editora JusPODlVM, 4" edição, pág. I3ü.
" Reafirmado pelo STJ em outros julgamentos: AaRa no AREsp 302062/DF. Rei. Ministro NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA^I URMA, Julgado em 06/03,'20I4,DJE I9;0.V20I4 REsp
1344700/SC. Rei. Ministro OG FERNANDES. SEGUNDA TURMA, Julgado em 03.'04.'20I4.DJE
20,'05 2014 / AoRo no AREsp 097274;PA.Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,

TERCEIRA TURMAJulgadoem 10;12,'2013,DJE I9,'I2/2013

•S \S.ISP-CIVC!.-VAR A25\(jAHINl'TI' .Açõcs ('oli;liVíS\i:sirangciroM)U2()129-S3 2013 ACP cstrangciro.documcnto provisório 5
dc identidade doe
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PODl£R JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

Por fím, reputo de que a prefaciai de impossibilidade

jurídica do pedido - à época do ajuizamento da ação com previsão no código de

processo civil de 1973 - confunde-se com o mérito e com ele será apreciada.

Passo, assim, ao exame do mérito.

Com o ajuizamento da presente demanda tenciona a

parte autora "seja reconhecida a procedência do pedido, no sentido de obrigar

genericamente a União a, por meio de toda a Administração Pública Federal, dar

cumprimento a seus decretos e, com isso, aceitar o 'protocolo' como documento de

identidade enquanto o documento definitivo não é emitido.". Pugna, outrossim, pelo

reconhecimento da responsabilidade da requerida em caso de omissão, assim como

seja responsabilizada pelos danos materiais e morais, os quais deverão ser apurados

em fase de liquidação de sentença.

Segundo alega a demandante, os estrangeiros carentes

que ingressam no Brasil e precisam provar sua identidade por documento oficial

para terem acesso a serviços de interesse público, têm enfrentado dificuldades ante

a recusa de entidades públicas e privadas em aceitar como válido o documento

provisório de identidade, denominado "protocolo". Consta da exordial que o citado

documento possui uma aparência precária (simples folha de papel) que, somado à

denominação do referido documento provisório ("protocolo"), faz com que

diversas entidades públicas ou privadas que prestam serviços de interesse público a

ele recusem fé por vê-lo como um mero "protocolo", do qual não decorreria

qualquer direito ao portador, e não um documento de identidade, ainda^que

provisório. /

Pois bem. / /
J  i P
I  ' /•■'Sobre a matéria, imperioso consignar de pr.éêmio quê a

situação jurídica do estrangeiro que ingressa no país é regulamentada pLr inúmera^
^  / !,vA

S..S.ISI -Cl\ Lil.-VARA25\ti.*\B[Nt:Tl'.\A(;(>çs (-Oiciivas\i;strangcíro\0020l29-83.20I3 ACP cstrangcin) dociimcriio provisório 7
üc idcniidadc doe '
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JUSTIÇA FEDERAL

leis (destaco: Lei n® 6.815/80, que define a situação jurídica do estrangeiro no

Brasil e cria o Conselho Nacional de imigração; Lei n® 9.474/97, que define

mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951; Lei

9.675/98, que amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no território nacional, o

prazo para requerer registro provisório; Lei 11.961/09, que dispõe sobre a

residência provisória para o estrangeiro em situação irregular no território

nacional) e atos infralegais.

Há previsão, tanto em lei, quanto em decretos, no

sentido de que o "protocolo" (ou documento provisório de identidade) assegura ao

extraneus a fruição de direitos enquanto não recebido o documento definitivo.

Nesse sentido, transcrevo:

Lei 0^9.474/97:

1

Art. 21. Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia
Federal emitirá protocolo em favor do solicitante e de seu grupo familiar
que se encontre no território nacional, o qual autorizará a estada até a
decisão final do processo.

§1-0 protocolo permitirá ao Ministério do Trabalho expedir carteira de
trabalho provisória, para o exercício de atividade remunerada no Faís.

Decreto n- 86.715/81:

Art . 83 - A admissão de estrangeiro a serviço de entidade pública ou
privada, ou a matrícula em estabelecimento de ensino de qualquer grau, só
se efetivará se o mesmo estiver devidamente registrado ou cadastrado.

§ 1- - O protocolo fornecido pelo Departamento de Polícia Federal substitui,
para os fins deste artigo, pelo prazo de até sessenta dias, contados da sua
emissão, os documentos de identidade previstos nos artigos 60 e 62.

Decreto nQ 2.771/98:

íi:'.SJSI'-CIVEI,-VARA25'.0AUINl; rC.Avõcs Coletivas.l:.3irangciio'.()()2()120-83.2013.ACr,es1rangciro <lnciimi;nlo provisório 8
de idcniidadc.doc
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Art. 5° Satisfeitas as condições do artigo anterior, o estrangeiro receberá
protocolo que servirá corno prova de estado legal para todos os fins de
direito e deverá ser devolvido por ocasião do recebimento da Cédula de
Identidade de Estrangeiro.

Decreto 6.893/09:

i4rt. 2'-'- Satisfeitas as condições previstas no art. 1^, o estrangeiro receberá
protocolo que servirá como prova de estado regular até o recebimento da
respectiva CIE.

Parágrafo único. O protocolo deverá ser devolvido por ocasião do
recebimento da CIE.

Registro, em acréscimo, que após o ajuizamento da

presente ação foi publicada a Resolução CONARE 18/2014 que, ao tratar

especificamente da situação do refugiado (Lei n- 9.474/97), previu que "O protocolo

é prova suf ciente da condição de solicitante de refúgio e servirá como identificação do

seu titular, conferindo-lhe os direitos assegurados na Lei 9.474, de 1997, e os previstos

na Constituição Federal, nas convenções internacionais atinentes ao tema do refúgio,

bem como os mesmos direitos inerentes aos estrangeiros em situação regular em

território nacional, até o trânsito em julgado do procedimento administrativo." (art.

2^, § 2%

Com efeito, tem-se que as previsões normativas

reproduzidas afastam, por si só, a alegação da UNIÃO FEDERAL no sentido de que a

situação retratada nos autos constituiria objeto de mandado de injiinção.

Não se cogita, no caso em apreço, de ausência d^é norma

regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à sobetania
1

cidadania, tal como disposto no art. 5-, LXXI, da Constituição Federal. |

\  íO direito cuja salvaguarda vindica a lei^andahtí

encontra amparo na lei, decretos e resolução. i ^ I i

\
Si-SJSP-ClVIü.-VARAS.ViüABlNCTliVXvnes C()lctivas\i-strangciro\0020129-83 20I3.ACP cslnmgciro.docunicnlo propsório 9
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Segundo a doutrina de Alexandre Rocha Pintai-^:

O art. 30 da Lei 6.815/80 prevê que o estrangeiro admitido na condição de
permanente, temporário (incs. 1, IV, a VI, art. 13) ou asilado"^ é obrigado ao
registro no MJ (Polícia Federal), dentro de trinta dias seguintes à entrada ou à
concessão do asilo, e à identificação datiloscópica. É fornecido um protocolo
provisório com efeito de identificação civil, até que esteja pronto o
documento de identidade (CIE), constando o número do registro (art 33),
após o recolhimento da taxa de emissão (parágrafo único). No caso de ingresso
para fins de turismo, negócios, atividades esportivas e artísticas, não será exigido
registro na PF nem a expedição da CIE. [sem destaques no original)

Não há dúvida de que o "protocolo" a que se refere a

inicial corresponde ao documento que, associado aos documentos pessoais,

expedidos por órgãos públicos do país de origem, o identifica como estrangeiro que

se acha em situação provisoriamente regular - portanto precária - no Brasil.

É o que se extrai, inclusive, da manifestação apresentada

pela UNIÃO FEDERAL às fls. 112/122v, oportunidade em que transcreveu as

informações prestadas pela Coordenação Geral de Polícia de imigração:

Além disso, se o "protocolo" está previsto na legislação vigente, a DPU deveria se
insurgir contras as instituições que estariam, injustificodamente, recusando o
protocolo expedido pelo DPF, MJ, CNIG, descumprindo obrigação legal. Portado
o exposto, resta demonstrada, através das anexas informações, a impropriedade
da presente ação, tendo em vista que a legislação em vigor está sendo
rigorosamente cumprida, posto que o "Protocolo" emitido pelo DPF, comprova a
situação de "solicitante" do estrangeiro, cujo pedido poderá ou não ser deferido
(trata-se de expectativa de direito), [destaquei)

E mais, quando do oferecimento de sua peça de defesa

(fls. 150/154) a UNIÃO FEDERAL esclareceu que, no tocante ao estrangeiro que

pede refúgio no Brasil, "o CONARE emitiu ofício circular de n- 203 (anexo), com

intuito de dar ciência a Receita Federal, ao Conselho Nacional de Imigração e à

' Direito imigratório, Editora Jura, pág. 248.
E também o refugiado.

.S:'iSJSP-CIVri .-VARA2,5'.CiABiNKTI-\Âçõcs Colctivas'.Estraiigciro'.0020l29-83 2013,ACP.estraiigeíio.documeiUo provisúrio | O
dc ideniidadc.doc 1
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Coordenação - Geral de Política de Imigração -CGPl/DIREX, reiterando o aceitação do

protocolo como documento legítimo."

Logo, a própria requerida reconhece que o "protocolo"

deve ser aceito pelos órgãos públicos, defendendo, todavia, que eventuais

inobservâncias sejam discutidas individualmente.

E, deveras, caso um estrangeiro na posse do "protocolo"

tivesse negada a fruição de um direito que lhe é assegurando, inconteste que teria

legitimidade e interesse no ajuizamento de uma ação (individual) visando o

afastando do óbice imposto.

Entretanto, a tese apresentada pela UNIÃO FEDERAL (de

ajuizamento de ações individuais) não merece guarida, pois, como bem observado

pela DPU, as ciass actions têm justamente o propósito de resolver, em uma só

demanda, a situação de diversos indivíduos.

A Ação Civil Pública é meio processual idôneo para a

defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos, estando a autora legitimada

para o manejo de tal instrumento processual.

E, in casu, tem-se que a autora coletiva comprovou as

dificuldades enfrentadas pelos estrangeiros portadores do "protocolo" para a prática

de atos da vida civil, consoante documentação de fls. 20/26.

Válido enfatizar informação constante do documento de

fls. 30/31, subscrito pelo Delegado de Polícia Federal - Chefe em exercício do

NRE/DELEMIG/DREX/SR/DPF/SP no sentido de que "O protocolo emitido é

documento de identidade válido, mas devido à sua vulnerabilidade (papel ̂bomuni, e
baixo conteúdo de segurança), alguns órgãos o consideram suspeito (...)."

i
\  i

Embora a aceitação do protocolo como documento de i
'i \ M

identidade válido decorra do próprio ordenamento jurídico, o que se eoristata, na

verdade, é a baixa concretização de uma garantia normativamente prevista ern

S:VSJS1*-C1VCL-VARA2Í\GAB!NH rn.Avõcs t-o]etiva.s\lís1rangciro\0020129-83.2í)13 ACP cslrangeiro düuumentíí províisòrio ] )
dt: idcniidadc.doc
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razão da precariedade da apresentação do "protocolo" (mera folha de papel,

desprovida de um mínimo de formalidade e propício a adulterações] e da própria

nomenclatura utilizada pela legislação ("protocolo").

E se tal circunstância ocorre na realidade fática, não

pode o Poder judiciário quedar-se inerte ante a violação de uma garantia

normativamente estabelecida.
i

No plano constitucional o art. 5-, caput, da Carta Cidadã

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

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito ò vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e ò propriedade

Conquanto a situação jurídica do estrangeiro portador

do "protocolo" seja provisória, na medida em que o registro não pode ser deferido

imediatamente, sem as cautelas de estilo, reputo que no interregno circunscrito a tal

exame (até o recebimento da CIE, caso deferido o pedido), deve ser assegurada ao

estrangeiro a fruição dos direitos normativamente previstos.

E se tal observância não ocorre na prática em razão de

dúvidas ("suspeitas") por parte dos órgãos da administração pública federal, reputo

como proporcional a pretensão vinculada por meio da presente ação, pois,

evitando-se uma ingerência do Poder judiciário sobre a competência do Poder

Executivo para edição de normas regulamentares (art. 84, IV, da CF), propicia que

seja conferida maior efetividade aos direitos fundamentais assegurados ao

estrangeiro pela Constituição Federal (art. 5-), observadas as restrições constantes

do próprio ordenamento jurídico, com a salvaguarda, em última ratio, da própria

garantia da dignidade da pessoa humana.

Observo que o pleito autoral no sentido de que a UNIÃO

FEDERAL seja compelida a, por meio de toda a Administração Pública Federal, dar

cumprimento a seus decretos, para aceitar o "protocolo" como documento de

S.''.SJSP-CIVLL-VAR/\2S\GADINnTn\Açr>es Colelivas\C.slranufin)\0(J20129-8j 2013.ACP.i;slrungk:in).dotiirTn;nlo provisório |2
de idenlídade.doe
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identidade enquanto o documento definitivo não é emitido, além de possuir um

nítido caráter didático para os órgãos da própria administração, é de fácil

efetivação.

À guisa de exemplo tem-se o próprio Ofício-Circular n-

203/CONARE, expedido pelo Comitê Nacional para os refugiados e direcionado ao

Secretário da Receita Federal do Brasil, ao Presidente do Conselho Nacional de

Imigração - CNlg e ao Coordenador-Geral de Polícia de Imigração - CGPI/DIREX, por

meio do qual se explicita os direitos conferidos pelo "protocolo" ao estrangeiro em

caso de refúgio (fls. 155/158v).

Dessarte, para os fins desta ação civil pública deve ser

acolhido o pedido para "obrigar genericamente a União a, por meio de toda a

Administração Pública Federal, dar cumprimento a seus decretos e, com isso, aceitar o

'protocolo' como documento de identidade enquanto o documento definitivo não é

emitido."

Despiciendo ressaltar que o comando supra está adstrito

à observância dos direitos assegurados ao estrangeiro portador do "protocolo", não

se admitindo qualquer inovação no ordenamento jurídico.

Deverá a UNIÃO FEDERAL providenciar a cíentificação

dos órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na análise de pretensões

formuladas pelo estrangeiro portador do "protocolo", com a adoção das medidas

necessárias e suficientes ao cumprimento desta determinação.

Por fim, quanto ao pleito indenizatório, o rhesmo não

tem condições de prosperar ante ocorrência de um pressuposto processual negativo,
/  \

qual seja, a litispendência. I r
I  i

A litispendência, como é sabido, consiste ria propositL|ra
de uma nova ação idêntica a outra anteriormente proposta e que ain^a não tenha
sido decidida por sentença transitada em julgado. |1 \ ] \

S 'SJSIMJV |- ( -VAR A25'OAlMN[;Tt:~.'\çacs ( olcn\as\r::sli:Higciro''.0020129-Xn.2íl l i.ACP.estrangeiro dtKumcnloproyisórío 13
dc idciUtdadc.Uoe ; \^J
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Duas demandas são idênticas quando seus elementos

coincidem, ou, em outras palavras, quando têm as mesmas partes, pedido e causa de

pedir.

Como reconhecido pela própria DPU em manifestação de

fls. 107/108v, acerca da possível identidade entre esta ação e aquela referente ao

processo n- 0019498-42.2013.403.6100, "(■..) é bem verdade que as partes são as

mesmas (União Federal e Defensoria Pública da UniõoJ, o que não é suficiente para que

as ações sejam conexas, afinal há uma infinidade de ações entre ambas instituições

federais. Ademais, também é forçoso reconhecer que o fato que originou ambos as

demandas é o mesmo, qual seja a dificuldade dos estrangeiros exercerem seus direitos

básicos pela posse de um documento de identidade provisório que não é aceito nem por

quem emitiu, mesmo sendo declarado documento oficial."

E, de fato, os fundamentos jurídicos apresentados em

ambas as demandas é diverso, tanto que no processo registrado sob o n- 0019498-

42.2013.403.6100 a DPU requereu a condenação da UNIÃO FEDERAL para que fosse

compelida a excluir a denominação "protocolo" dos documentos provisórios de

identidade, assim como para que providenciasse a alteração da feição de tais

"protocolos", ao passo que na presente demanda objetiva que a requerida seja

obrigada a dar cumprimento a seus decretos e, com isso, aceitar o protocolo como

documento de identidade enquanto documento definitivo não é emitido.

Com efeito, tem-se que a diversidade de pedidos afasta,

sob esse aspecto, o reconhecimento da litispendência.

No entanto, o pleito indenizatório, em ambas as ações,

encontra amparo na mesma causa de pedir, qual seja, "a dificuldade dos estrangeiros

exercerem seus direitos básicos pela posse de um documento de identidade provisório

que não é aceito nem por quem emitiu, mesmo sendo declarado documento oficial."

S:VSJSIM."IVEL-VARA25\üABINETEV\çòcs Coletivas'E.slrangeiro\0ü20129-83 20i3.ACP.esirangeiro.documeiilo provisório | 4
dc idcntidadc.doc



Anexo  (0345458)         SEI 23000.035891/2016-96 / pg. 18

/ir

PODI R JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL

Vale dizer, eventual liquidação de sentença, em ambas as

ações, teria como pressuposto a comprovação de tal circunstância tática,

independentemente da Fundamentação jurídica explicitada pelo autor da ação, o que
impõe o reconhecimento da litispendência.

exposto:

Com tais considerações, e diante de tudo o que foi

A) JULGO PROCEDENTE, nos termos do art. 487,1, do
CPC, o pedido para obrigar genericamente a UNIÃO FEDERAL a, por meio de toda a

Administração Pública Federal, dar cumprimento aos decretos que tratam da
regularização da situação do estrangeiro no País, e, com isso, aceitar o "protocolo"
como documento de identidade enquanto o documento definitivo não for emitido,
devendo, para tanto, providenciar a cientificação dos órgãos e entidades que atuam
direta e indiretamente na análise de pretensões formuladas pelo estrangeiro
portador do "protocolo".

Em razão do acolhimento do pedido supra, nos termos
do art. 296, do CPC, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para
determinar que a UNIÃO FEDERAL providencie, no prazo de 30 (trinta] dias, a
cientificação dos órgãos e entidades que atuam direta ou indiretamente na análise
de pretensões formuladas pelo estrangeiro portador do "protocolo", com a adoção
das medidas necessárias e suficientes ao cumprimento deste comando.

O  cumprimento da determinação está adstrito à

observância dos direitos assegurados ao estrangeiro portador do "protocolo", não se

admitindo qualquer inovação no ordenamento jurídico. /

B) JULGO EXTINTO o processo sem ijesoluçãdj do
mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido
indenizatório, em razão do reconhecimento de litispendência

Tv \Custas ex lege. \ ' \

■V7
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Em relação aos honorários advocatícios, no campo dos

direitos difusos o art. 18 da Lei 7.347/85, aplicável subsidiariamente à presente

ação, estabelece que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários
periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Embora a lei só faça menção às associações, a

jurisprudência do C. ST) é pacífica no sentido que tal isenção alcança todos os
legitimados à propositura da ação [AGRESP 200702935022, OG FERNANDES, ST] -
SEGUNDA TURMA, DjE DATA:22/09/2014 ..DTPB).

Ao que se verifica, a ação foi promovida pela Defensoria

Pública da União, a qual não arca com honorários advocatícios, quando sucumbente,

salvo no caso de inequívoca má-fé, o que não vislumbro.

Bem por isso é que, no seio do E. STJ tornou-se firme o

entendimento de que, por critério de simetria, não é cabível a condenação da parte

vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora nos

autos de ação civil pública, salvo comprovada má-fé, o que também não vislumbro
(AgRp no REsp 13R6342/PR.Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA,)ulgado em 27/03/2014,DJE 02/04/2014; REsp 1422427/Rl,Rel. Ministra

ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, Julgado em 10/12/2013,D|E 18/12/2013

AgRg no AREsd 021466/Rl,Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA,julgado em 13/08/2013,DJE 22/08/2013).

Logo, com esteio em tal posicionamento, não haverá a

fixação de qualquer valor a título de honorários advocatícios.

Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos do

art. 19 da Lei n^ 4.717/65, aplicável por analogia às ações coletivas, conforme

S:\SJSP-CIVEL-VARA25\G.\BINK I E'Açc.esColctivas'.Csirangcii<>\0<)2(l 129-83.2013 ACP cstiangciro.docunierUü provisório 16
dc identidade.doe
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entendimento doutrinárioSe jurisprudencial sobre o tema (RESP 200802742289,

CASTRO MCIRA, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA;29/05/2009 REVPRO

VOL.;00177 PG:00268 ..DTPB e AC 00086492620044036100, DESEMBARGADORA
/  \

FEDERAL MÔNICA NOBRE, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJFS Judicial 1

DATA:14/01/2016). / j

P.R.I.

iSão Paulo/ ̂ 7 áe abril (ie 2016
V L

DJALMA MOREIRA GOMES

Juiz Federal

üidier Jr, Fredie e Zanefi Jr, Hermes. Curso de Direito Processual Civil; Processo Coletivo, Volume 4,
Editora Podivm, T edição, pág. 368
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