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REFERÊNCIA: 1025277-20.2020.4.01.3400
 
AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL
 
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA), MINISTERIO PUBLICO DO
DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - MPT
 
 
 
 
 

D E C I S Ã O
  

 
 

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal de decisão que,
nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, Ministério Público do
Trabalho e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, deferiu parcialmente o pedido de
tutela provisória para “CONDICIONAR a abertura das atividades comerciais previstas nos blocos
1 e 2 da tabela 11 da Nota Técnica da Codeplan (id 232694887), mantendo-se o intervalo
temporal de 15 dias para cada etapa de liberação, fixando protocolos sanitários para cada uma
das atividades econômicas específicas, como já foi feito para as atividades bancárias,
especificando entre outros, quantitativo de pessoas por metro quadrado para evitar aglomerações
e permitir o distanciamento mínimo recomendado por autoridades de saúde; fornecimento de
equipamento de proteção individual a todos os empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço; disponibilização de álcool gel 70% para empregados e clientes; regras
específicas de higienização do ambiente; regras de aferição de temperatura e de
encaminhamento à rede de saúde de empregados ou clientes com sintomas; normas específicas
que favoreçam o isolamento de pessoas idosas, crianças, gestantes e com doenças crônicas,
tais como afastamento do trabalho, horário de atendimento especial ou com hora marcada, ou de
entrega, escalas de revezamento de trabalho, regras para uso de banheiro e locais de
alimentação, funcionamento em horários que melhor atendam a mobilidade dos trabalhadores
que utilizam transporte público, indicando os órgãos responsáveis pela fiscalização”.
 

A parte agravante aduz que, na origem, a ação civil pública pretendia a suspensão
dos Decretos Distritais que permitiriam o funcionamento de atividades não essenciais durante o
período de enfrentamento do COVID-19, bem assim, a sua condenação à implementação das
providências para efetivar a suspensão das atividades não essenciais e a proibição para a
liberação de tais atividades, “enquanto não fundamentar com evidências técnico-científicas e
estabelecer protocolos sanitários específicos” (fl. 06).
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Afirmou, em defesa preliminar, que “a inicial estava fundamentada em diversas 
informações desatualizadas e que não leva em consideração: que o cenário da pandemia é de 
incertezas científicas; que a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) reconheceu que as
suas recomendações devem ser observadas, levando sempre em consideração as 
particularidades e especificidades de cada país e região; que deve ser sopesada a questão 
em toda a sua complexidade e diversidade de reflexos na sociedade; que a redução do
isolamento vem acompanhada de uma série de restrições em conformidade com as
recomendações dos órgãos técnicos (inclusive da OMS); e que diversos países de primeiro
mundo já começaram a adotar medidas de redução das restrições” (fl. 07).
 

Argui, então, a preliminar de incompetência da Justiça Federal e a necessidade de
cisão da presente ação. Argumenta no sentido de que a cumulação de pedidos constitui notória
manobra dos autores para manipular a competência, uma vez que “o objeto da presente ação é o
funcionamento de atividades não essenciais no âmbito do Distrito Federal, durante o período
de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia do coronavírus, 
regulada por Decreto Distrital” (fl. 09).
 

Cita a existência da ADPF n. 672, por meio da qual a Suprema Corte, recentemente,
reconheceu a competência dos Governos, Estaduais e Distritais para a adoção de medidas no
que se refere à atual emergência de saúde pública. No mesmo sentido, aduz que a União não
possui interesse na lide, dado que os pedidos são dirigidos unicamente ao Distrito Federal.
 

Aduz que a “petição inicial revela também a cumulação indevida, em um único
processo, de duas ações, uma de competência da uma das Varas de Fazenda Pública
vinculadas ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outra de uma das Varas do
Trabalho de Brasília” (fl. 11).
 

Também é aduzida a existência de violação ao princípio constitucional da separação
de poderes, uma vez que “ao conceder parcialmente a liminar para primeiro proibir o Chefe do
Poder Executivo de ampliar o funcionamento de outras atividades e depois para condicionar a
edição de atos de sua competência exclusiva à diversos requisitos indicados pela il. magistrada
(não existentes em norma legal nem constitucional), inclusive limitando indevidamente o intervalo
temporal de sua atuação, acabou-se por intrometer indevidamente em matéria de competência
exclusiva do Poder Executiva, criando obstáculos na gestão da crise” (fl. 12).
 

Nesse sentido, afirma que:
 

(...) com a devida vênia, apenas o Poder Executivo possui as informações e dados
técnicos disponíveis e também a imprescindível orientação do órgão técnico para
definir as medidas que serão adotadas.
 
Portanto, é imprescindível a orientação do órgão técnico e respectiva equipe
técnica para que a autoridade competente (do Poder Executivo) tome a sua decisão
(com a legitimidade de quem foi eleito pela população para tanto).
 
E, considerando que o cenário é dinâmico, as escolhas e decisões são tomadas 
todos os dias, o que inviabiliza a gestão pelo Poder Judiciário.
  

Haveria, portanto, indevida invasão do Poder Judiciário nas competências
exclusivas do Poder Executivo. Até porque, não teria sido demonstrada qualquer ilegalidade
praticada pelo chefe do Poder Executivo.
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Alega, também, que (fl. 21):
 

Antes mesmo da prolação da decisão impugnada, foram juntados aos autos 
documentos públicos atestando a  disponibilidade de leitos de UTI, na rede pública,
para atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19. Aliás, a própria decisão
cita que “uma vez que o percentual de ocupação de leitos de UTI para os pacientes
com COVID-19 é inferior a 30% (trinta por cento), considero que, por ora, não se
justifica a interferência do Poder Judiciário nas ações do Poder Executivo, para
desfazer a liberação de alguns setores da economia, que, embora não essenciais,
não indicaram ser fatores de aumento descontrolado de contágio.”
  

Neste sentido, segue argumentando, que o Chefe do Poder Executivo não necessita
de aprovação ou chancela do Ministério Público Federal para agir, bem como que “o êxito das
medidas preventivas adotadas deve ser aproveitado para a redução do impacto negativo, e não
para o seu agravamento, como pretende o Ministério Público ao exigir que a curva de contágio
esteja descendente para viabilizar quaisquer afrouxamentos do isolamento, penalizando
desproporcionalmente a economia” (fl. 25).
 

Acrescenta que, na eventualidade de os números demonstrarem um aumento do
contágio acima do esperado, é plenamente possível adequar, reduzir ou até mesmo reverter
algumas medidas. Todavia, como já dito acima, tal acompanhamento da gestão da crise compete
ao Chefe do Poder Executivo e conjunto com os órgãos técnicos responsáveis.
 

Repita-se novamente que o cenário da crise é complexo e dinâmico. Portanto, as
escolhas e decisões são tomadas todos os dias, o que inviabiliza a intromissão do
Ministério Público e do Poder Judiciário, que apesar iria burocratizar e dificultar ainda
mais a adoção das medidas necessárias para atender todos os fatores e questões
envolvidas.
  

Pugna, então, ao final, pela concessão da tutela de urgência para  a “devolução da
gestão integral da crise ao Chefe do Poder Executivo (devolução de sua competência exclusiva),
para continuar atuando na busca de um mínimo de equilíbrio entre todos os complexos fatores e
questões envolvidas, sem privilegiar um em demasia em face do outro” (fl. 27).
 

Decido.
 

Dada a complexidade da causa, necessário é se fazer um pequeno retrospecto dos
fatos, principalmente diante das preliminares aduzidas pela parte agravante.
 

A ação civil pública, conforme apontado na petição inicial, “busca a obtenção de
provimento jurisdicional que obrigue o DISTRITO FEDERAL a se abster de adotar qualquer
medida que autorize o funcionamento de atividades não essenciais, enquanto durar o Estado de
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPIN) decorrente da pandemia de
Covid-19, sem a prévia apresentação de justificativas técnicas fundamentadas, alicerçadas em
evidências científicas e em análises sobre informações estratégicas em saúde no Distrito
Federal” e no que concerne “à UNIÃO, requer-se que esta, respeitada a repartição de
competências federativas, preste orientação, acompanhamento, coordenação e prestação de
cooperação técnica e financeira ao Distrito Federal e seu Entorno, para o fim de assegurar o
cumprimento das recomendações temporárias definidas pela Organização Mundial da Saúde no
território nacional, em especial o cumprimento do tratado internacional aplicável (Regulamento
Sanitário Internacional), relacionadas às medidas de redução do distanciamento social para
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enfrentamento à Covid-19”.
 

Em resumo da exposição apresentada na petição inicial, a parte autora pretende ver
garantido o distanciamento ou isolamento social como estratégia para retardar a velocidade de
propagação da doença, como meio de mitigar os impactos sobre o Sistema de Saúde, ou reduzir
o número de mortes evitáveis.
 

Ao final, em seu pedido, pretende que se obrigue (item 1.1) o Distrito Federal a
tomar todas as providências necessárias para suspender as atividades não essenciais em seu
território, até que prove, inclusive através de parecer e protocolos de seus órgãos de vigilância
em saúde que a suspensão das atividades não essenciais no DF é desnecessária para assegurar
o funcionamento do SUS no DF, a prestação adequada de atendimento médico-hospitalar aos
pacientes e a vigilância da saúde e segurança dos trabalhadores. Pede também (1.2) que sejam
suspensos os atos normativos que permitam a prática de atividades não essenciais no período
de enfrentamento da emergência de saúde pública e que (1.3) obrigue o Distrito Federal a se
abster da liberação de toda e qualquer atividade não essencial.
 

Com relação à União, postulou que esta fosse obrigada a apresentar “mecanismos
adequados para o orientação, acompanhamento, coordenação e prestação de cooperação
técnica e financeira ao Distrito Federal e seu Entorno, para o fim de assegurar o cumprimento das
recomendações temporárias definidas pela Organização Mundial da Saúde no território nacional,
relacionadas às medidas de redução do distanciamento social para enfrentamento à Covid-19”.
 

A decisão liminar, objeto do presente agravo de instrumento, no que interessa,
complementada pela que foi proferida no dia 06/05/2020, trouxe a seguinte fundamentação e
conclusão:
 

Decisão 06/05/2020
 
De plano, registro que não há necessidade de qualquer receio quanto aos limites do
papel do Poder Judiciário na presente demanda. Por certo, seria melhor que a
participação deste Juízo no tema das políticas públicas fosse mesmo desnecessária e
o diálogo entre as instituições tivesse sido eficiente para que não houvesse qualquer
interferência, ainda que esta deva se fazer de forma cautelar e mínima, o suficiente
para que todos se sintam seguros com as medidas que estão sendo implantadas no
que se refere às políticas de combate ao COVID-19, especialmente no que diz
respeito à flexibilização do isolamento ou distanciamento social no Distrito Federal.
 
Se por um lado, o art. 5º, inciso XXXV da Carta Magna preconiza o livre acesso ao
Poder Judiciário, em razão do princípio da inafastabilidade de jurisdição, a separação
dos poderes, prevista no art. 2º, e bem retratada no princípio da deferência, demanda
respeito à capacidade de autogestão dos demais Poderes, observando-se as
respectivas competências.
 
(...)
 
Não se pretende, portanto, na análise da presente liminar, assumir as competências
próprias do Governador do Distrito Federal ou do Ministro da Saúde, que se fazem
acompanhar de equipes técnicas devidamente qualificadas para o exercício de suas
atribuições. Igualmente, não se justifica qualquer receio de que a presente decisão
signifique uma cogestão ou a ideia de submeter previamente os atos do gestor
diariamente ao crivo deste Juízo ou da parte autora.
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(...)
 
De todo modo, ainda que maiores ilações sejam feitas posteriormente, após a
apresentação das contestações e réplica, parece inadequado que a União suscite a
sua ilegitimidade passiva, se a competência dos entes da federação no combate à
pandemia só foi plenamente garantida, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADI nº 6341/DF, ter referendado a decisão do Ministro Marco
Aurélio e explicitado a competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios no combate à COVID-19.
 
Ademais, há cumulação de pedido contra a União que avoca a competência desta
Justiça Federal para análise do postulado, sendo certo, ainda, que o Plenário do
Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178, em 22.05.2019, reafirmou
sua jurisprudência e, por maioria de votos, decidiu que os entes da federação, em
decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas
prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de
descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o
cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o
ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, o que, a meu ver, reforça a
legitimidade da União, pois, o fato de não ser a capitã do time no que diz respeito às
medidas de distanciamento social, não significa que não seja responsável,  como
membro do time, pelo resultado do jogo, que, neste caso, é a saúde e vida dos
cidadãos que habitam o Distrito Federal e o entorno.
 
E este papel me parece, para o que interessa no momento, bem assumido pela
União, ao listar o seu compromisso com a liberação de verbas para o Distrito Federal,
especialmente para testagem, aquisição de EPIs, UTI’s, etc.
 
(...)
 
Feitas tais considerações, passo ao mérito.
 
(...)
 
A questão que aqui se retoma é se compete ao Poder Judiciário, em questões
eminentemente técnicas de saúde pública, interferir em ações do Poder Executivo e
substituir a autoridade administrativa na tomada de decisão.
 
(...)
 
Causa receio em qualquer cidadão o fato de que, enquanto se contava com um
número relativamente pequeno de casos, se optou pelo fechamento da grande
maioria de serviços não essenciais, e, agora, quando o número de infectados e
mortos ainda se encontra numa curva crescente, opte a Administração por flexibilizar
ainda mais o isolamento.
 
(...)
 
Na estratégia de retomada acostada no id. 227617891 constam medidas de
prevenção como sugestões a serem dadas no decorrer da abertura do comércio.
 
Já no plano de retomada acostado no id. 227600452, apesar de parecer que as
atividades serão abertas em blocos de 21 (vinte e um) dias e divididos em semanas,
não consta em tal documento nenhuma política sanitária definida para cada atividade,
como constou do Decreto nº 40.602, de 07.04.2020, que explicitou detalhadamente
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regras[17] a serem observadas pelas agências e cooperativas de crédito, públicas e
privadas, por ocasião da abertura, como, por exemplo, a vedação de haver nas
equipes de trabalho pessoas consideradas do grupo de risco, tais como idosos,
gestantes e pessoas com doenças crônicas.
 
(...)
 
De todo modo, com a notícia de postergação do prazo de suspensão das atividades
não essenciais para o dia 11.05.2020 e, considerando que o Distrito Federal,
atualmente, possui capacidade de atendimento no seu sistema de saúde, uma vez
que o percentual de ocupação de leitos de UTI para os pacientes com COVID-19 é
inferior a 30% (trinta por cento), considero que, por ora, não se justifica a interferência
do Poder Judiciário nas ações do Poder Executivo, para desfazer a liberação de
alguns setores da economia, que, embora não essenciais, não indicaram ser fatores
de aumento descontrolado de contágio.
 
Deve, no entanto, a ampliação da flexibilização do isolamento ser acompanhada de
um cronograma de reabertura dos diversos setores da economia e de diversas
medidas acautelatórias que visarão impedir a propagação da doença, com a
implementação de protocolos sanitários rígidos, claros e que demandam divulgação
prévia. São novos hábitos que estão sendo implementados e, em algumas cidades
que retomaram as atividades, não são fáceis a fiscalização e o controle.
 
Se a abertura que está sendo implementada neste momento em outros países está
sendo utilizada como parâmetro, é certo que deve se levar em consideração que são
países com estruturas diferentes e ainda não se sabe o resultado destas medidas.
Utilizando-se exemplos brasileiros, a abertura de shopping centers em Santa Catarina
foi apontada como causa de aumento de contágio[18], como por exemplo na cidade
de Blumenau[19][20], considerando as aglomerações e a não observância pela
população das regras previamente determinadas. Por outro lado, verifica-se que em
outras cidades onde os shoppings continuam fechados, as vendas têm se adaptado,
na medida do possível, para o formato online, mediante delivery ou entrega drive-thru.
 
Certo é que fica mais fácil encontrar novas formas de comércio do que conviver com
perdas de vidas. E o retrocesso de medidas de flexibilização geram mais insegurança
e podem ter impacto mais nocivo também do ponto de vista econômico.
 
(...)
 
Os pressupostos que são por ora considerados poderão sofrer modificações e não se
pretende imobilizar o gestor público. Muito pelo contrário, objetiva-se ampliar o canal
de comunicação entre as partes de forma a resguardar ao máximo a segurança da
população, em diversas searas da natureza social e econômica, mas, acima de tudo,
do ponto de vista da preservação de vidas em virtude do enfrentamento do COVID-
19.
 
Isto não nos impede de estabelecer premissas a serem mantidas e que, com certeza,
já se encontram dentro do escopo que vem sendo adotado pelo Governo do Distrito
Federal, embora é certo que alguns planejamentos se frustram em virtude de
contratações não aperfeiçoadas, não chegada de equipamentos, atraso de obras, etc,
e demandam um agir cauteloso, compatível com o adotado ao fechar escolas e
estabelecimentos a tempo de evitar um crescimento desordenado do contágio e a
permitir um melhor aparelhamento do sistema de saúde.
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Podemos ter dias melhores com o achatamento da curva de contágio, especialmente
se houver um compromisso não apenas do Distrito Federal e da União, mas da
população que precisa ser devidamente instruída, não tendo dúvidas sobre a
necessidade de alteração de hábitos por um período maior.
 
Por fim, considerando que a discussão está intrinsecamente relacionada à
discricionariedade administrativa, não vislumbrando este Juízo, por ora, nenhuma
ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade a justificar a interferência do
Poder Judiciário, é de rigor a manutenção de todas as decisões já tomadas pelo
gestor eleito democraticamente, não se apresentando legítimo, diante do prazo ainda
existente para a divulgação de normativos relacionados e melhor detalhamento de
informações técnicas, que o Juízo tome decisões relacionadas à contenção da
contaminação pelo coronavírus, sob pena de franca invasão em esfera que não lhe
compete.
 
Que o medo não nos paralise, mas que a falta de observância do princípio da
precaução não nos leve ao arrependimento e a dores pelas quais tem passado,
notadamente, as populações dos estados do Amazonas, Ceará, Pará, Rio de Janeiro
e São Paulo.
 
Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA, POR
ORA, APENAS SUSPENDER QUALQUER AMPLIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE
OUTRAS ATIVIDADES QUE SE ENCONTRAM SUSPENSAS ATÉ NOVO
PRONUNCIAMENTO DESTE JUÍZO.
 
 
 
 
 
Decisão de 15/05/2020
 
(...)
 
Como é mencionado por especialistas como o Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,
Diretor Geral da OMS, qualquer medida que tomarmos deve ser feita em fases para
refletir a situação do país[5]. Então, cabe aos gestores públicos analisar a realidade
local e aprender com a experiência de outros países, mas usar a situação atual de
outros países que estão em diferentes momentos da pandemia como justificativa para
copiar medidas que não refletem o que é melhor para a sua população, pode gerar
resultados não desejados.
 
Ainda, entendo pertinentes algumas palavras sobre a responsabilidade Estatal,
especialmente no dia em que publicada a Medida Provisória nº 966/2020[6], que
dispõe sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em atos
relacionados com a pandemia da COVID-19. Se a transparência de dados já encontra
a sua proteção na Lei nº 12.527/2011, é certo que cada agente público deve
apresentar os dados técnicos disponíveis com precisão para a melhor tomada de
decisão, dentro deste panorama de incertezas, que exige o máximo de precaução,
quando o bem da vida está em questão.
 
Não se trata de trazer para o Judiciário a atividade do governante, mas de, dentro do
princípio da transparência, deixar claro para a população, aqui representada nos seus
interesses pelos Ministérios Público Federal, do Trabalho e do Distrito Federal e
Territórios, a existência de regras sanitárias que envolvam as atividades que foram
liberadas e que salvaguardem, na medida do possível, a saúde de todos, ainda que
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dentro de cipoal de dúvidas que são próprias das descobertas diárias. Até porque
estas regras vão ditar o comportamento dos empresários/comerciantes, da
população, muitas vezes carente de conhecimento dos riscos, bem como irão nortear
as balizas das atividades de fiscalização.
 
Tenho, pois, que neste aspecto, a documentação apresentada não se mostrou
suficientemente esclarecedora, como apontado pela parte autora.
 
Muito embora não desconheça que parte da população pode ir às ruas ou abrir o
comércio sem a observância de regras, não deveria o Poder Público ignorar como
pode atuar ou incentivar medidas de risco, mas sim coibi-las.
 
Tanto quanto os pardais que forçam a limitação do excesso de velocidade, quanto as
blitz que tiram das ruas os motoristas que violam a lei seca, desincentivando, mesmo
que pelo medo da punição, a prática de ato que atenta contra a vida, individual e
coletiva, não pode haver receio na tomada de medidas que, ainda que não sejam
populistas, sejam mais adequadas para o bem geral.
 
É essencial que fique claro para a população que a abertura de determinadas
atividades não diminui em nada a recomendação prevista no artigo 10 do Decreto
GDF nº 40.583/2020, no sentido de que a circulação de pessoas idosas, crianças,
gestantes e com doenças crônicas se limite às necessidades imediatas de
alimentação e saúde, evitando-se, ainda, qualquer movimentação de pessoas no
âmbito do Distrito Federal que não seja para o exercício de atividades
imprescindíveis.
 
Neste mar de incertezas, podemos ter algumas certezas a serem consideradas pelo
gestor público: ainda não existe vacina ou tratamento garantido para o COVID-19;
álcool gel, máscaras e distanciamento social são formas de minimizar os riscos de
contágio; a população do DF e entorno, em especial os mais vulneráveis, não estão
livres de contaminação de um vírus que tem potencial de letalidade em estudo; e a
flexibilização de medidas de isolamento poderá ter que sofrer reversão, se o sistema
de saúde atingir patamar de risco de colapso. O número controlado de pessoas
infectadas e até mesmo de óbitos (sem desmerecer nenhuma vida) em comparação
com alguns estados ou nações não é salvo conduto, mas, ao contrário, demonstram o
acerto de medidas de distanciamento social tomadas precocemente.
 
(...)
 
Desta forma, a não apresentação do detalhamento do plano de retomada com regras
sanitárias a serem aplicadas a cada setor compromete não só a atuação dos órgãos
de fiscalização, como também uma adequação das campanhas educativas quanto às
medidas de proteção e o conhecimento pela sociedade da atual gravidade da
pandemia.
 
Não se trata de exigir homologação deste Juízo para a prática de atos que estão na
competência do Poder Executivo Distrital, mas de dar transparência que permita o
cumprimento da missão institucional dos demais atores da nossa sociedade
democrática, a permitir, quando for o caso, eventual esclarecimento, questionamento
administrativo ou até mesmo judicial no conhecido sistema de freios e contrapesos.
 
PELO EXPOSTO, modificando a decisão proferida em 06 de maio p.p., DEFIRO EM
PARTE A LIMINAR PARA CONDICIONAR a abertura das atividades comerciais
previstas nos blocos 1 e 2 da tabela 11 da Nota Técnica da Codeplan (id 232694887),
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mantendo-se o intervalo temporal de 15 dias para cada etapa de liberação, fixando
protocolos sanitários para cada uma das atividades econômicas específicas, como já
foi feito para as atividades bancárias, especificando entre outros, quantitativo de
pessoas por metro quadrado para evitar aglomerações e permitir o distanciamento
mínimo recomendado por autoridades de saúde; fornecimento de equipamento de
proteção individual a todos os empregados, colaboradores, terceirizados e
prestadores de serviço; disponibilização de álcool gel 70% para empregados e
clientes; regras específicas de higienização do ambiente; regras de aferição de
temperatura e de encaminhamento à rede de saúde de empregados ou clientes com
sintomas; normas específicas que favoreçam o isolamento de pessoas idosas,
crianças, gestantes e com doenças crônicas, tais como afastamento do trabalho,
horário de atendimento especial ou com hora marcada, ou de entrega, escalas de
revezamento de trabalho, regras para uso de banheiro e locais de alimentação,
funcionamento em horários que melhor atendam a mobilidade dos trabalhadores que
utilizam transporte público, indicando os órgãos responsáveis pela fiscalização.
 
Quanto ao transporte público, necessário que também sejam fixadas regras de
quantitativo de passageiros para evitar aglomeração dentro dos meios de transporte.
 
 
  

As atividades econômicas referidas acima, são as seguintes:
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Ao cabo deste resumo fático, percebe-se que os pedidos formulados na inicial são
direcionados eminentemente, senão exclusivamente, em face do Distrito Federal, principalmente
diante da realização de inspeção judicial na “Sala de Situação do Palácio do Buriti” (fl. 07) e da
fundamentação utilizada na decisão agravada.
 

Passo, então, a análise da preliminar apontada.
 

COMPETÊNCIA 
 

A compreensão jurisprudencial firmada perante esta corte é no sentido de que a
presença do Ministério Público Federal na lide, bem como da União no polo passivo, são
situações suficientes, por si só, para firmar a competência da Justiça Federal.
 

Nesse sentido, os seguintes precedentes:
 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. SISTEMA DE VENDA A PRAZO COM ENTREGA ANTECIPADA DE
PRODUTOS. SUPOSTA SEMELHANÇA COM A FIGURA DO CONSÓRCIO. POLO
ATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. I -
O entendimento jurisprudencial é assente no sentido de a simples presença do Ministério
Público Federal no polo ativo é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal,
ainda que não haja pedido expresso em face de órgãos ou entidades federais ou que
tais órgãos ou entidades não tenham manifestado interesse em compor o polo ativo. II -
Não se pode afirmar, em princípio, que não há interesse federal envolvido, pois o
fundamento do pedido na inicial da ação civil pública é a suposta prática clandestina da
atividade de consórcio, por intermédio da venda a prazo com entrega antecipada de
produtos, sem a prévia autorização do Banco Central do Brasil. III - A definição da
natureza desse contrato, se é ou não assemelhado à figura jurídica do consórcio, a
ensejar a autorização e fiscalização do Banco Central do Brasil, na forma dos arts. 7º e
8º da Lei 11.795/2008, diz respeito ao mérito da demanda. IV - Caso se conclua que tal
contrato possui natureza jurídica de consórcio, por certo que o Banco Central é o
responsável por autorizar e fiscalizar tal atividade, o que também atrai a competência da
Justiça Federal. V - Uma vez que o Ministério Público Federal figura como autor da ação
civil pública e que há aparente interesse federal na demanda, tendo em vista a suposta
prática da atividade de consórcio sem a autorização do Banco Central, a Justiça Federal
é competente para o exame do mérito da causa, que passa por definir a natureza jurídica
desse contrato. VI - Agravo de instrumento a que se dá provimento. Competência da
Justiça Federal reconhecida. (AG 0040686-49.2012.4.01.0000, DESEMBARGADOR
FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 13/03/2020
PAG.) 
 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEIS DE ACESSO À INFORMAÇÃO E DA
TRANSPARÊNCIA. LEIS Nº 12.527/2011 E 131/2009. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE E INTERESSE DE AGIR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MULTA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
Afasta-se a preliminar de incompetência da Justiça Federal, porquanto o simples
ajuizamento da ação por parte do Ministério Público Federal atrai o enquadramento no
disposto no art. 109, I, da Constituição Federal, por se tratar de competência em razão
da pessoa. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça (AC nº
0001992-85.2016.4.01.3810/MG. Desembargador Federal DANIEL PAES RIBEIRO, em
11/05/2018. e-DJF1 DATA: 25/05/2018; eAgInt no CC 151506/MS. Relatora Ministra
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ASSUSETE MAGALHÃES, em 27/09/2017. DJe 06/10/2017, respectivamente). 2. A
legitimidade do Ministério Público Federal decorre da necessidade de fiscalização
relacionada à aplicação de recursos federais, que se viabiliza pela publicidade das
informações que devem ser inseridas no Portal da Transparência pelo Município. 3. O
interesse evidencia-se pela ausência de cumprimento voluntário das recomendações
encaminhadas previamente ao Prefeito do Município-réu. 4. A autonomia Municipal não
confere a prerrogativa ao ente de descumprir lei imposta a todo administrador público e
não obsta a atuação do Ministério Público Federal. 5. Não merece censura a sentença
na parte que acolhe o pedido quanto à condenação do Município a implantar o portal da
transparência, em cumprimento às disposições da Lei Complementar n. 131/2009 e da
Lei n. 12.527/2011, porquanto já esgotado o prazo de que dispunha o Município para a
finalidade, assim como porque o cumprimento decorreu de ordem judicial emanada no
início da lide. 6. Afigura-se incompatível a fixação de multa pelo magistrado de origem
com o reconhecimento expresso, sem qualquer insurgência do autor da ação, de que o
Município teria cumprido integral e adequadamente a obrigação prevista em lei em
atendimento à ordem judicial emanada no início da lide. 7. A legislação pertinente já traz
as sanções decorrentes do descumprimento da obrigação de manter ativo e atualizado o
Portal da Transparência, não cabendo ao magistrado instituir multa para o caso de futuro
descumprimento não prevista em lei, sob pena de invasão da competência legiferante do
Congresso Nacional. 8. A Lei de Responsabilidade Fiscal, com as alterações trazidas
pela Lei Complementar nº 131/09, já prevê importante instrumento para compelir os
entes municipais ao cumprimento das normas relacionadas à publicidade e à
transparência dos gastos públicos, ao disciplinar em seu art. 73-C c/c art. 23, § 3º, I, ao
estabelecer a vedação de que o Município faltante receba transferências voluntárias,
com a ressalva do que estabelece a própria LC 101/2000 quando se tratar de verbas
para implantação de ações de educação, saúde e assistência social - art. 25, § 3º. 9.
Não cabe fixação de honorários advocatícios em ação civil pública, porquanto não
configurada má-fé, por aplicação simétrica ao disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85. 10.
Remessa necessária e apelação a que se dá parcial provimento, apenas para excluir a
multa fixada pelo juízo a quo. (AC 0006693-46.2016.4.01.3307, JUÍZA FEDERAL
RENATA MESQUITA RIBEIRO QUADROS (CONV.), TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1
29/08/2019 PAG.
  

Assim, considerando-se a presença do Ministério Público Federal no pólo ativo e da
União no pólo passivo, não há dúvidas acerca da competência da Justiça Federal para
apreciar os pedidos direcionados contra a União Federal.
 

Ocorre, porém, que, em decorrência do que decidido na ADPF n. 672 e dos
pedidos que foram formulados em face do Distrito Federal, tenho que falece competência
da Justiça Federal para apreciá-los, principalmente diante da questão constitucional
resolvida no âmbito do e. Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, disse S. Exa., o
Ministro Alexandre de Moraes, que:
 

Em respeito à Separação de Poderes, ao Presidente da República, como força motriz na
condução do Estado nos regimes presidencialistas, compete à chefia da administração
pública federal no planejamento e na execução de políticas públicas de âmbito nacional,
visando a atenuação dos efeitos sociais e econômicos da pandemia.
 
No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está assegurado o juízo de
conveniência e oportunidade, podendo, dentre as hipóteses legais e moralmente
admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse público no
âmbito da saúde, da assistência e da econômica. A AGU, inclusive, trouxe aos autos uma
série de medidas administrativas implementadas e planejadas – no campo social e
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econômico – e normativas (edição de medidas provisórias e decretos) pelo Presidente da
República e pelos órgãos da administração pública federal no sentido de prevenir e
combate a pandemia.
 
Assim sendo, em juízo de cognição inicial, incabível o pedido da requerente de medida
cautelar para que o Judiciário substitua o juízo discricionário do Executivo e determine ao
Presidente da República a realização de medidas administrativas específicas.
 
Ressalte-se, entretanto, que o caráter discricionário das medidas realizadas pelo Presidente
da República, bem como de suas eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional,
pois está vinculado ao império constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao
Direito, e, em especial, ao respeito e efetividade aos direitos fundamentais.
 
Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade
realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências constitucionais,
porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da exatidão do exercício
dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das medidas tomadas,
verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão com as situações
concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao
ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da
arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da
discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de
justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.
 
Por outro lado, em respeito ao Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de
competência consagradas constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao
pedido de concessão de medida liminar, “para que seja determinado o respeito às
determinação dos governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades
econômicas e as regras de aglomeração”.
 
A adoção constitucional do Estado Federal gravita em torno do princípio da autonomia das
entidades federativas, que pressupõe repartição de competências legislativas,
administrativas e tributárias.
 
Em relação à saúde e assistência pública, inclusive no tocante à organização do
abastecimento alimentar, a Constituição Federal consagra, nos termos dos incisos II e IX,
do artigo 23, a existência de competência administrativa comum entre União, Estados,
Distrito Federal e Municípios.
 
Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê competência
concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da
saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30, inciso II, a possibilidade
de suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse
local; devendo, ainda, ser considerada a descentralização político-administrativa do Sistema
de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização
da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos,
inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I,
da Lei 8.080/1990).
 
As regras de repartição de competências administrativas e legislativas deverão ser
respeitadas na interpretação e aplicação da Lei 13.979/20, do Decreto Legislativo 6/20 e
dos Decretos presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020, observando-se, de “maneira
explícita”, como bem ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, ao conceder
medida acauteladora na ADI 6341, “no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a
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competência concorrente”.
 
Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as
decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas
competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos
territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento
social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades
culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes
para a redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação
da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por
exemplo, os estudos realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos
matemáticos (The Global Impact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and
Suppression, vários autores; Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce
COVID19 mortality and healthcare demand, vários autores).
 
Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os
evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO
PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito
fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V,
do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e
198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos,
RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE
DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS
MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos
territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas
durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social,
quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais
e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA
DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL
DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda
necessário.
  

Conforme apontado na decisão da ADPF n. 672, não existe obrigatoriedade da
União em normatizar e definir parâmetros técnicos científicos mínimos para orientar as unidades
federativas para as medidas de distanciamento social. Nesse sentido, repita-se, os pedidos
formulados na lide são direcionados em face do Distrito Federal, ou de outra forma, estes não
atingem a União sob qualquer prisma que se lhes observe.
 

Dentro deste contexto, o objeto da lide, direcionado em face do Distrito Federal, não
é questão afeta à competência da Justiça Federal, diante da própria a separação de poderes
referida na fundamentação retro transcrita, bem como diante da separação constitucional de
atribuições dos entes federativos.
 

O art. 109 da Constituição, disciplina a competência da Justiça Federal, não
havendo, no referido dispositivo legal, a possibilidade do manejo da presente lide, perante a
Justiça Federal, em face do Distrito Federal.
 

Assim, justamente pelo motivo acima referido, entendo que não há legitimidade
ativa do MPF para formular os pedidos apresentados em face do Distrito Federal. Vale dizer,
existe uma impropriedade de cumulações de ações contra réus distintos e que possuem foros
distintos para o processamento da lide. A conclusão a que se chega, portanto, é a de que só é
lícita a cumulação de pedidos se o juízo for competente para conhecer de todos os pedidos
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formulados, situação que não se verifica na hipótese dos autos, diante da competência absoluta
da Justiça Federal.
 

Ademais, não há sequer se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário
que justifique ou demande a presença dos réus em um único foro.
 

Neste sentido, os seguintes precedentes:
 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CLUB ADMINISTRADORA DE CARTÕES
DE CRÉDITO S.A. (MARISA LOJAS S.A.), LOJAS RENNER S.A., BANCO
BRADESCARD S.A. (ATUAL BANCO IBI S.A - BANCO MÚLTIPLO) E
SERASA S.A. DANO MORAL. ABERTURA DE CONTA, OBTENÇÃO DE
EMPRÉSTIMO FINANCEIRO E REALIZAÇÃO DE COMPRAS POR
FRAUDADORES. USO DE DOCUMENTOS FALSOS. CUMULAÇÃO DE
PEDIDOS CONTRA RÉUS DISTINTOS.  INEXISTÊNCIA DE
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CONHECER DO PEDIDO
FORMULADO EM FACE DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO, SEM FORO NA JUSTIÇA FEDERAL. CONDENAÇÃO DA
CEF. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. 1. "A competência da Justiça Federal é
absoluta, estando limitada às hipóteses previstas no art. 109 da
Constituição Federal. 2. Não se tratando de litisconsórcio passivo
necessário, é vedada a cumulação de pedidos contra réus distintos,
ainda que tenham como fundamento o mesmo fato, quando o Juízo
não é competente para conhecer de todos os pedidos formulados,
considerando que a competência absoluta não pode ser modificada
pela conexão. 3. "O litisconsórcio facultativo comum traduz-se em
verdadeiro cúmulo de demandas, que buscam vários provimentos
somados em uma sentença formalmente única (DINAMARCO,
Cândido Rangel. Litisconsórcio. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p.
86). Sendo assim - e levando-se em conta que "todo cúmulo subjetivo
tem por substrato um cúmulo objetivo" (idem, ibidem), com causas de
pedir e pedidos materialmente diversos (embora formalmente únicos)
-, para a formação de litisconsórcio facultativo comum há de ser
observada a limitação segundo a qual só é lícita a cumulação de
pedidos se o juízo for igualmente competente para conhecer de todos
eles (art. 292, § 1º, inciso II, do CPC). 4. Portanto, como no litisconsórcio
facultativo comum o cúmulo subjetivo ocasiona cumulação de pedidos, não
sendo o juízo competente para conhecer de todos eles, ao fim e ao cabo
fica inviabilizado o próprio litisconsórcio, notadamente nos casos em que a
competência se define ratione personae, como é a jurisdição cível da
Justiça Federal" (REsp 1.120.169/RJ, Relator Ministro Luís Felipe
Salomão, Quarta Turma, DJE de 15.10.2013). (...)" (AG 0004660-
76.2017.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES
RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 27/11/2017 PAG. 2. No caso, a
autora deduziu pretensão indenizatória em face da Club Administradora de
Cartões de Crédito S.A. (Marisa Lojas S.A.), das Lojas Renner S.A., do
Banco Bradescard S.A. (atual Banco IBI S.A - Banco Múltiplo) e da Serasa
S.A., dando ensejo à cumulação de pedidos não abrangidos pelo art. 292
do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, então vigente, (art. 327 do
atual CPC). 4. Assim, diante da incompetência absoluta da Justiça Federal
para examinar e julgar demanda em face de Club Administradora de
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Cartões de Crédito S.A. (Marisa Lojas S.A.), Lojas Renner S.A., Banco
Bradescard S.A. (atual Banco IBI S.A - Banco Múltiplo) e Serasa S.A,
impõe-se a extinção do feito, sem julgamento do mérito, em relação a estes
litisconsortes. 5. Embora os documentos que instruem a lide corroborem a
afirmação da CEF de que não promoveu a inclusão do nome da autora em
cadastro de restrição ao crédito, há peculiaridade que deve ser levada em
consideração. 6. No caso, a autora já vinha tentando obter empréstimo
junto à CEF para aquisição de imóvel habitacional e, portanto, fornecera a
documentação necessária à efetivação do ajuste, de modo que a
instituição financeira era detentora dos dados pessoais pertencentes à
recorrida, sendo inconcebível a concessão de empréstimo a terceira
pessoa que utilizou documentos falsificados, com fotografia e assinatura
flagrantemente divergentes das originais. 7. Os fatos não foram negados
pela CEF que em sua contestação admitiu a concessão do empréstimo
financeiro à fraudadora, sem comprovar a alegação de que a demandante
usufruiu do empréstimo pactuado com a autora da engodo, sendo certo, no
entanto, que os criminosos ainda conseguiram, por intermédio da agência
Flamboyant, manejar a transferência do benefício previdenciário para a
conta aberta mediante ardil. 8. Verifica-se, ainda pela leitura da
contestação, que a CEF somente atinou para tais equívocos quando a
própria correntista dirigiu-se à Agência 24 de outubro com a finalidade de
esclarecer o imbróglio. 9. Na hipótese, considerando as particularidades
envolvidas na causa, entendo que a quantia fixada pelo magistrado a quo
no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), mostra-se adequada para
reparar o gravame sofrido, estando em harmonia com a jurisprudência
desta corte em casos análogos, exemplificados nos seguintes precedentes:
(AC 0018004-80.2015.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR
ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 25/06/2019 PAG.);
(AC 0007987-62.2013.4.01.3300, JUIZ FEDERAL REGINALDO MÁRCIO
PEREIRA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 14/09/2018 PAG.).
10. Cabe a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem rateados entre os litisconsortes
excluídos do polo passivo, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC de 2015.
11. Mantida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e
das custas processuais, tal como imposto na sentença à Caixa Econômica
Federal. 12. Apelação da Club Administradora de Cartões de Crédito S.A.
(Marisa Lojas S.A.) provida para reconhecer a incompetência da Justiça
Federal em relação aos apelantes que não detém foro na Justiça Federal.
13. Apelação da CEF desprovida. (AC 0000019-26.2014.4.01.3500,
DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA
TURMA, e-DJF1 31/07/2019 PAG.)
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ABERTURA DE CONTA. INEXISTÊNCIA
DE DEVIDA DILIGÊNCIA POR PARTE DA CAIXA. INSCRIÇÃO EM
CADASTROS RESTRITIVOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. 
CUMULAÇÕES DE PEDIDOS DÍSPARES QUE ESCAPAM DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. A cumulação de pedidos
contra réus distintos somente é possível quando o juízo for
competente para seu exame conjunto. Aplicação do art. 292, II, do
CPC/73. 2. Manutenção da sentença que extinguiu o processo, sem exame
do mérito, em relação aos pedidos indenizatórios direcionados às
instituições financeiras que não têm foro na Justiça Federal. 3. É objetiva a
responsabilidade da instituição financeira na abertura de conta corrente
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com a utilização fraudulenta de dados pessoais do terceiro prejudicado.
Precedentes. 4. Apelação parcialmente provida, fixando em R$ 40.000,00 a
indenização por danos morais sob responsabilidade da CAIXA. (AC
0001521-20.2002.4.01.3500, DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE
MARANHÃO COSTA, TRF1 - QUINTA TURMA, e-DJF1 27/02/2019 PAG.) 
 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA
ESTADUAL. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS. RÉUS DISTINTOS
NA MESMA AÇÃO. BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE
J U L G A M E N T O  D O S  P E D I D O S  P E L O  M E S M O  J U Í Z O .  
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. ART. 109, I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE CISÃO DO
PROCESSO. 1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar
demanda proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia
mista. Precedentes. 2. Nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar ação proposta
em face da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal. 3.
Configura-se indevida a cumulação de pedidos, in casu, porquanto
formulada contra dois réus distintos, o Banco do Brasil e a Caixa
Econômica Federal. 4. Mesmo que se cogite de eventual conexão
entre os pedidos formulados na exordial, ainda assim eles não podem
ser julgados pelo mesmo juízo, ante a incompetência absoluta, em
razão da pessoa, da Justiça Estadual para processar e julgar ação
contra a Caixa Econômica Federal e a mesma incompetência
absoluta, ratione personae, da Justiça Federal para julgar demanda e
face do Banco do Brasil S/A, nos termos do art. 109, I, da Constituição
Federal. 5. Nos termos da súmula 170/STJ, verbis: "compete ao Juízo
onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos,
trabalhista e estatutário decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo
do ajuizamento de nova causa, com pedido remanescente, no juízo
próprio". 6. Cabe à Justiça Estadual decidir a lide nos limites de sua
jurisdição, ou seja, processar e julgar o pedido formulado contra o Banco
do Brasil, competindo à Justiça Federal o julgamento da pretensão
formulada contra a Caixa Econômica Federal - CEF. 7. Cisão determinada
com o intuito de evitar inócua e indesejada posterior discussão acerca da
prescrição da pretensão de cobrança formulada contra a CEF no interregno
da interrupção havida com a citação válida dos demandados e a nova
propositura da demanda. 8. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO
PARA DETERMINAR A CISÃO DO PROCESSO, DECLARANDO
COMPETENTE A JUSTIÇA ESTADUAL PARA A PRETENSÃO
FORMULADA CONTRA O BANCO DO BRASIL E A JUSTIÇA FEDERAL
PARA A PRETENSÃO FORMULADA CONTRA A CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
(CC 119.090/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/09/2012, DJe 17/09/2012)

 
Isto posto, entendo com a devida vênia, que é nítida a ilegitimidade ativa do MPF

quanto aos pedidos apresentados em face do Distrito Federal, notadamente, porque a decisão
do Supremo Tribunal Federal, citada linhas atrás, afastou o interesse jurídico da União.
Nesse sentido, tem-se que "o fato isolado (elemento formal) de constar o MPF no polo ativo da
relação processual, sem a presença de interesse federal na causa (elemento substancial), não é
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o suficiente para firmar a competência da Justiça Federal" (AC 0005391-73.2012.4.01.3904,
DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, TRF1 - QUARTA TURMA, e-DJF1
06/05/2016 PAG.).  "Na hipótese dos autos, tem-se a manifesta ilegitimidade do MPF para figurar
no polo ativo da presente ACP, em face da ausência de interesse federal, haja vista o TJDF não
possuir natureza jurídica de órgão da União, sendo, pois, integrante da organização político-
administrativa do Distrito Federal. Refoge, assim, às situações previstas no art. 109 da CF/88
bem como na LC 75/93". (AC 0027550-14.2005.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL
FRANCISCO NEVES DA CUNHA, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 25/11/2016 PAG.)
 

Pertinente, portanto, a invocação da solução ofertada no Conflito de Competência n.
146.213/DF, julgado perante o Superior Tribunal de Justiça, que determinou a cisão do feito, em
atenção à observância da regra de competência:
 

“(...) 12. A solução alvitrada pelo juízo suscitante e pela União, pelos motivos acima
expostos, é a que se mostra mais adequada para o caso concreto. Em apoio, citam-se
precedentes nessa linha de consideração, em que determinada a cisão do processo em
que suscitado o conflito de competência: CC 119.090/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, DJe 17/09/2012; CC 112.984/SE, Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Seção, DJe 07/12/2011.
 
13. Conflito conhecido para determinar a cisão da Ação Popular 0059032-
28.2015.4.01.3400, para: (I) declarar a competência do  JUÍZO FEDERAL (SUSCITADO)
para processá-la e julgá-la tão somente no que importa aos referidos imóveis da União e
aqueles utilizados como residências de embaixadores, bem assim no que diz respeito à
Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal; e (II) declarar a
competência do JUÍZO DISTRITAL (SUSCITANTE) para as demais questões da ação
popular, que não envolvam os aludidos imóveis, bem como para prosseguir na execução
da Ação Civil Pública 2005.01.090580-7. (...)” (CC n. 146.213/DF, 1ª Seção do STJ,
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28/08/2018)
  

Não fosse só isso, entendo com a devida vênia, que a decisão agravada termina por
eliminar a autonomia constitucional garantida ao gestor do executivo, realizando indevida
substituição, além de causar, em uma primeira análise, uma ruptura diante do princípio da
separação de Poderes.
 

Com efeito, em que pese na fundamentação da decisão agravada ter sido
consignado que “não se pretende (...) assumir as competência próprias do Governador do Distrito
Federal”; que “não se justifica qualquer receio de que a presente decisão signifique uma
cogestão ou a ideia de submeter previamente os atos do gestor diariamente ao crivo deste Juízo
ou da parte autora”; que “não se trata de exigir homologação deste Juízo para a prática de atos
que estão na competência do Poder Executivo Distrital”, ao conceder parcialmente a liminar para
primeiro proibir o Chefe do Poder Executivo de ampliar o funcionamento de outras atividades e
depois para condicionar a edição de atos, de sua competência exclusiva, à diversos requisitos
indicados, inclusive impondo intervalo temporal de sua atuação, acabou por fazer justamente o
contrário.
 

É bom que se diga que o Poder Judiciário não é o foro adequado para a realização
da gestão de uma crise de saúde desta magnitude, seja diante das limitações que lhe são
próprias, uma vez que age somente por provocação, seja porque não possui corpo técnico, com
conhecimento científico especializado na área de saúde, para poder prestar a devida orientação
necessária.
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Conforme apontado nas razões do agravo de instrumento, “nunca será possível –
ao menos aprioristicamente – substituir-se ao gestor público para a tomada de decisão de forma
sustentável e perene sobre a situação posta sub judice. Até porque as informações disponíveis
hoje já estarão defasadas amanhã, o que demandaria novas ações de gestão e correção de
rumos ao Estado administração. Muitas vezes dada a realidade altamente dinâmica e inconstante
com que se depara o gestor público no cotidiano.”
 

A agilidade com que são prolatados os atos administrativos é diferente da
velocidade própria das manifestações judiciais, e que se prestam a verificar à posteriori, a
validade ou não, daquelas emitidas pelo ente competente.
 

As análises realizadas pelo Poder Judiciário devem limitar-se ao campo da
legalidade, legitimidade e constitucionalidade das ações postas à exame. O que se percebe na
decisão agravada, repita-se, e com a devida vênia, é uma substituição da gestão do Poder
Público pelo Poder Judiciário, ou no mínimo, a necessidade de chancela dos atos do Poder
Executivo.
 

Não se pode afastar a compreensão de que o chefe do executivo, seja em que
esfera administrativa for, possui mandato eletivo que lhe foi garantido em pleito eleitoral legítimo
e que, por isso, é a autoridade designada pela sociedade para prover o direcionamento dentro
dos limites de sua discricionariedade, assumindo a responsabilidade administrativa e política de
suas decisões.
 

Ambas as decisões (a política do chefe do executivo e a judicial, ora objeto de
análise), caminham no mesmo sentido, ou seja, da liberação gradual das atividades econômicas,
o ponto de conflito entre elas é, tão somente, a forma e o momento em que irão ocorrer. Diante
deste fato caracterizar-se como ato administrativo em sua essência, tenho, também, que é
indevida a incursão do Poder Judiciário no mérito de sua discricionariedade, uma vez que não foi
apontada nenhuma ilegalidade praticada pelo agente administrativo.
 

A questão constitucional pertinente à competência administrativa dos entes
federativos para a definição das medidas necessárias no que se refere o combate à pandemia do
COVID-19, é elemento que sobressai nestes autos.
 

No caso sob apreciação, mostra-se necessária a aplicação da teoria da autocontenção
judicial, segundo a qual o Judiciário não deve  interferir nas ações dos demais Poderes, tendo
como premissa o acatamento das decisões do Executivo, sob pena de violação ao sistema
de freios e contrapesos. Nesses termos, ausente certeza científica a fundamentar a atuação
judicial, de maneira a afastar a decisão política tomada na esfera administrativa, impõe-se a
sua manutenção, não cabendo ao Magistrado substituir as Autoridades Administrativas na
tomada de tais decisões, pois, em tese, estas possuem os dados necessários à organização
administrativa. (trecho de recente decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública na Ação Civil
Pública n. 0702266-92.2020.8.07.0018)
  

Assim, conforme exposto, é de se acolher parcialmente a preliminar de incompetência da Justiça

Federal, para declarar a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal quantos aos pleitos formulados em face do do

Distrito Federal, extinguindo o processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC), devendo o feito prosseguir,

exclusivamente, para apreciação dos pedidos formulados em face da União. 

 
Considerando que a decisão não contém qualquer imposição à União Federal, faz-se mister a

integral suspensão dos efeitos.
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Ante o exposto, diante do acolhimento parcial da preliminar, defiro o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao presente agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC) para, reformando a decisão agravada,
reconhecer a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar os pedidos formulados em face do
Distrito Federal, determinando o prosseguimento da ação tão somente no tocante aos pleitos formulados em face da

União Federal.

 
Comunique-se, com urgência.

 
Intime-se a parte contrária para apresentar resposta ao recurso.

 
Publique-se.

 
Brasília, 19 de maio de 2020.

 
 

 
Juiz Federal ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA

 
Relator convocado
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