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DECISÃO 
 

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público Federal em face de decisão

que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar ao Município de Marabá/PA que

suspenda os efeitos do Decreto nº 32/2020, a fim de que o funcionamento do comércio se restrinja aos serviços

e atividades essenciais, adotando as medidas necessárias para garantia do isolamento social, inclusive através

da divulgação da importância de seguir as recomendações das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde e

da Organização Mundial de Saúde, sob pena de multa cominatória não inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil

reais); bem como que o Município de Marabá se abstenha de flexibilizar as medidas de enfrentamento à

pandemia de COVID-19, sem respaldo em dados de saúde pública que avaliem o momento atual de

propagação do vírus e afirmem a capacidade de suporte do Município para enfrentar a crise prognosticada,

com o fim de evitar o colapso de seu já precário sistema de saúde, sob pena de multa cominatória não inferior

a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); e, também, que o agravado se abstenha de autorizar o pleno

funcionamento do comércio, serviços e atividades não essenciais, às portas abertas e sem restrições que

desestimulem a circulação de pessoas em vias públicas, sob pena de multa cominatória não inferior a R$

500.000,00 (quinhentos mil reais).
 

Afirma que a ação civil pública originária do presente recurso visa a garantia, no âmbito do

município de Marabá/PA, a implementação efetiva das recomendações da Organização Mundial de Saúde

(OMS) e de autoridades médicas que apontam o distanciamento social como a principal medida de prevenção

para conter a pandemia da COVID-19.
 

Relata que o município agravado, não obstante tivesse editado o Decreto Municipal nº 26, por

meio do qual determinou a suspensão de funcionamento de diversas atividades consideradas não essenciais,

editou também o Decreto Municipal nº 29, por meio do qual diversas atividades até então consideradas não-

essenciais foram reputadas imprescindíveis para as atividades diárias da sociedade, como lojas de óticas,

concessionárias de veículos, lojas de eletrodomésticos e celulares, dentre outros.
 

Aduz, ainda, que, não obstante as recomendações expedidas pelo Ministério Público Federal,

pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Município de Marabá editou

  Tribunal Regional Federal da 1ª Região
Gab. 14 - DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO

 

 
PROCESSO: 1009594-55.2020.4.01.0000    PROCESSO REFERÊNCIA: 1001560-28.2020.4.01.3901
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (PROCURADORIA)

 
AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

 

Num. 51951557 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO - 22/04/2020 16:27:22
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042216272243600000051275505
Número do documento: 20042216272243600000051275505



o Decreto nº 32, dispondo sobre medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19, dentre as quais

determinou que os estabelecimentos do comércio, de um modo geral, com exceção daqueles proibidos no

Decreto Estadual nº 609/2020, poderiam retomar suas atividades parcialmente, desde que observadas algumas

diretrizes.
 

Alega o agravante que, muito embora o agravado tenha divulgado que a edição do Decreto nº

32/2020 seria uma medida de enrijecimento no combate ao COVID-19, o objetivo da norma municipal, na

realidade, seria permitir o funcionamento de estabelecimentos considerados não-essenciais, em patente

violação do que fora determinado no art. 3º, caput e § 7º, da Lei nº 13.979/2020 e no Decreto nº 10.282/2020. 
 

Assevera que a flexibilização das medidas preventivas anteriormente adotadas pelo poder

municipal não se pautou em critérios científicos, configurando vício de legalidade e, portanto, suscetível ao

controle pelo Poder Judiciário, sobretudo para salvaguardar de forma eficiente e adequada o direito à saúde da

coletividade em geral e de grupos vulneráveis no atual e grave cenário de pandemia da COVID-19.
 

Requer, assim, a concessão de tutela recursal de urgência para determinar ao Município de

Marabá/PA, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que: 1) restrinja imediatamente

o pleno funcionamento do comércio, serviços e atividades não essenciais, às portas abertas e sem restrições

que desestimulem a circulação de pessoas em vias públicas; 2) abstenha-se de flexibilizar as medidas de

enfrentamento à pandemia de COVID-19, sem respaldo em dados de saúde pública que avaliem o momento

atual de propagação do vírus e afirmem a capacidade de suporte do Município para enfrentar a crise

prognosticada, sem o colapso de seu já precário sistema de saúde; 3) adote as medidas necessárias para

garantia do distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde.
 

Relatado. Decido.
 

Conforme dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC/2015, quando não for o caso de aplicação do art.

932, incisos III a V, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela,

total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
 

Não vislumbro neste juízo de cognição sumária, próprio da apreciação das medidas de

urgência, os requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. A decisão agravada está assim

fundamentada:
 

"Quanto ao pedido assecuratório, aqui analisado com esteio no art. 300 do Código de Processo

Civil, passo à apreciação da presença dos pressupostos autorizadores de concessão da

medida, a saber, a prova inequívoca da verossimilhança das alegações somada ao justificado

receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
 
Vejamos que a presente ação civil pública gira em torno de questionamentos do Ministério

Público Federal em torno do Decreto municipal n. 32 de 07/04/2020 editado pela Prefeitura

Municipal de Marabá, dispondo sobre medidas de enfrentamento à pandemia de COVID-19.
 
É importante notar, que os governos federal, estadual e municipal, cada qual, a seu modo, tem

adotado diversas medidas, entretanto, tudo sugere que entre elas não há qualquer

sistematicidade ou integridade.
 
Primeiramente, não se pode confundir isolamento, dito aqui “individual” ou domiciliar,

recomendado pelo Ministério da Saúde para os casos suspeitos ou confirmados de COVID-19,

bem como de todos seus contactantes domiciliares, por 14 dias após o início dos sintomas; com
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o isolamento “lato sensu” ou social, que seria medida recomendada pela Organização Mundial

de Saúde, consistente basicamente em uma limitação das atividades diversas realizadas pela e

na sociedade, forçando pessoas a simplesmente ficarem resguardadas em seus domicílios,

restringindo contato com outras pessoas. Ambas as medidas, pode se notar, buscam limitar a

propagação de algum vírus, mal ou doença, no caso o COVID-19.
 
Eis aqui um ponto chave. As autoridades competentes - restringiremos nossa análise ao

Presidente da República, ao Governador do Estado do Pará e ao Prefeito do Município de

Marabá/PA – nenhuma delas determinou ou decretou formalmente o dito “isolamento social”.

Esse instituto foi elaborado às pressas via medida provisória e rapidamente aprovada pelo

Congresso Nacional.
 
Vejamos:
 
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências,

dentre outras, as seguintes medidas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
 
I - isolamento;
 
II - quarentena;
 
III - determinação de realização compulsória de:
 
a) exames médicos;
 
b) testes laboratoriais;
 
c) coleta de amostras clínicas;
 
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
 
e) tratamentos médicos específicos;
 
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
 
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
 
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da

Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de: (Redação dada

pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
 
a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
 
b) locomoção interestadual e intermunicipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
 
VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será

garantido o pagamento posterior de indenização justa; e
 
VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à vigilância

sanitária sem registro na Anvisa, desde que:
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a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e
 
b) previstos em ato do Ministério da Saúde.
 
§1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em

evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser

limitadas no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde

pública.
 
§2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:
 
I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de saúde e a assistência

à família conforme regulamento;
 
II - o direito de receberem tratamento gratuito;
 
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das

pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário Internacional, constante do

Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
 
§3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período

de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.
 
§4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o

descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.
 
§5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:
 
I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos incisos I e II do

caput deste artigo; e
 
II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.
 
§6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da

Infraestrutura disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput. (Redação dada pela

Medida Provisória nº 927, de 2020)
 
§6º-A O ato conjunto a que se refere o § 6º poderá estabelecer delegação de competência para

a resolução dos casos nele omissos. (Incluído pela Medida Provisória nº 927, de 2020)
 
§7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:
 
I - pelo Ministério da Saúde;
 
II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da Saúde, nas

hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou
 
III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do caput deste artigo.
 
§8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. (Incluído pela Medida Provisória nº
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926, de 2020)
 
§9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e

atividades essenciais a que se referem o § 8º. (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
 
§10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a execução de

serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou autorizadas,

somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o

órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador. (Incluído pela Medida Provisória nº 926,

de 2020)
 
§11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de

serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto no § 9º, e cargas de

qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
 
(...) – Lei n. 13.979/2020
 
Na prática, o que há, até então, são medidas pontuais, adotadas por meio de decreto, seja

estadual ou municipal, limitando atividades diversas, o que acaba tendo como efeito o dito

“isolamento social” por meio transverso. Não houve formal e concretamente qualquer medida de

isolamento social emitida pelo Ministério da Saúde, embora este a apresente, em suas

manifestações, como recomendação.
 
Notem, por exemplo, que o Decreto do Governador do Estado do Pará nº 609, de 16 de março

de 2020, republicado em 06 de abril de 2020 não decreta isolamento algum, nem poderia

porque tal medida seria de atribuição do Ministro da Saúde, conforme consta do artigo 3º, §7º,

da Lei n. 13.979/2020. Não há autorização alguma para que seja determinado o isolamento

social por autoridade diversa do Ministro da Saúde.
 
Eis o ponto, o isolamento social pode ser tido como o próprio instituto previsto na lei em

questão, instituído pelo Ministro da Saúde ou com sua participação; ou mesmo como mero

efeito, pelas vias transversas, mas não ilegais/ilegítimas adotadas pelos Governadores ou

Prefeitos. Se podem instituir medidas que geram os efeitos do isolamento social, logicamente

podem rever.
 
Doutro lado, quanto ao Governo Federal, não há medidas específicas quanto ao isolamento

propriamente dito, mas apenas medidas pontuais. Essas “medidas de isolamento” adotadas

pelos entes diversos, na realidade, são efeitos de medidas outras, como limitações de diversas

atividades comerciais.
 
Veja que na ADI 6341, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF)

argumentou que a então Medida Provisória n. 926/2020 (agora convertida na Lei n.

13.979/2020) não impedia a tomada de providências normativas e administrativas por Estados,

Distrito Federal e Municípios, fundada na competência concorrente dos entes federativos

(Estados, Distrito Federal e municípios) para adotar as mais diversas medidas para

enfrentamento da COVID-19 ou, também, presume-se, rever as já adotadas.
 
Não há flexibilização alguma de critério legal algum. Vejam que as atividades consideradas

essenciais pelo Executivo Federal por meio do Decreto Federal n. 10.282/2020 visavam
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resguardar o exercício e o funcionamento destas em decorrência de adoção de alguma das

medidas previstas na Lei n. 13.979/2020 (como o instituto do isolamento social). Ressalto que,

intuitivamente, pode se notar que uma das intenções desse Decreto foi a de evitar a paralisação

desmedida dessas atividades por outros entes públicos que, basicamente, não tem impedido o

exercício e funcionamento dessas atividades.
 
Logo, as medidas adotadas pelo prefeito municipal de Marabá/Pa, guardam relação com a sua

competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, conforme previsto no artigo 23,

II, da CF/1988 e apenas isso. Do mesmo modo, o Decreto do Governador do Estado do Pará nº

609, de 16 de março de 2020, guarda também relação com essa mesma competência comum.

Notem que o Decreto Municipal afirma que seriam resguardadas as proibições constantes do

próprio Decreto Estadual e neste não há qualquer determinação ampla de restrição aos

comércios em geral, mas a atividades pontuais. Confira-se:
 
Art. 2º Fica suspenso, pelo período de vigência do decreto, o seguinte:
 
I - a realização de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e/ou passeatas, de caráter

público ou privado e de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas;
 
II - a utilização de ponto biométrico nos órgãos e/ou entidades da Administração Pública

Estadual Direta e Indireta, devendo ser adotado outro meio que ateste a frequência, na forma do

Decreto Estadual n° 333, de 4 de outubro de 2019;
 
III - o deslocamento, no interesse do serviço, nacional ou internacional de servidores públicos,

empregados públicos e colaboradores eventuais da Administração Pública Estadual, salvo

autorização expressa do Chefe da Casa Civil da Governadoria;
 
IV - o atendimento presencial nos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual,

quando este puder ser mantido de modo eletrônico ou telefônico;
 
V - o agendamento de novos eventos promovidos ou apoiados pelo Poder Executivo Estadual,

ainda que fora do prazo mencionado no caput deste artigo, enquanto estiver vigente o presente

Decreto;
 
VI - a concessão e o gozo de férias, licença-prêmio ou licença para tratar de interesses

particulares nos órgãos e entidades da área de segurança pública e de saúde ou de qualquer

outro setor estratégico para contenção da pandemia;
 
VII - todos os prazos dos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública

Estadual, incluso os de natureza disciplinar, e, especificamente do DETRAN/PA, todas as

rotinas administrativas referentes ao andamento de autos de infração e aplicação das

penalidades de multa, suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH, inclusive os prazos

de defesa prévia, recursos, bem como de entrega e bloqueio de CNH;
 
VIII - a contar de 23 de março de 2020, todas as visitas a unidades prisionais e unidades

socioeducativas do Estado; e
 
IX - a contar de 23 de março de 2020, o transporte coletivo interestadual de passageiros,

terrestre, marítimo e fluvial.
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(...)
 
Art. 4° Observado o disposto neste Decreto, fica mantido o expediente em todos os órgãos e

entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta.
 
§1º As aulas das escolas da rede pública estadual de ensino ficam suspensas até o dia 15 de

abril de 2020, devendo ser mantida regularmente a oferta de merenda escolar.
 
§2º A Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) regulamentará o funcionamento mínimo das

escolas estaduais para cumprimento da obrigação descrita no parágrafo anterior.
 
§3º A Universidade do Estado do Pará (UEPA) poderá regulamentar o funcionamento do curso

de Bacharelado em área de saúde durante o período de suspensão das aulas, inclusive para

treinamento e capacitação dos estudantes da área de saúde para atendimento de pessoas que

apresentarem sintomas ou tiverem sido contaminadas pelo COVID-19.
 
(...)
 
Art. 13. Fica determinado o fechamento dos shopping centers a partir das 20h de 20 de março

de 2020, pelo prazo do decreto. Parágrafo único. Fica excepcionado o fechamento de clínicas,

farmácias, laboratórios, supermercados, que estão autorizados a funcionar no interior dos

shopping centers.
 
Art. 14. Fica determinado o fechamento de academias, bares, restaurantes, padarias, casas

noturnas e estabelecimento similares, a partir de 23:59h de 20 de março de 2020, pelo prazo do

decreto, excetuado o serviço delivery e retirada de comida devidamente embalada. Parágrafo

único. Fica proibido qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas no interior dos

estabelecimentos ou em suas adjacências.
 
(...)
 
Art. 19. Durante os feriados da Semana Santa e de Tiradentes, fica vedada a saída

intermunicipal, por meio rodoviário ou hidroviário, nos períodos de 08 a 13 de abril de 2020, bem

como, 17 a 22 de abril de 2020, salvo transporte entre os Municípios de Belém, Ananindeua,

Marituba e Benevides. Parágrafo único. Ficam ressalvados da proibição do caput

deslocamentos intermunicipais realizados para fins de desempenho de atividade profissional,

devidamente comprovada.
 
- Decreto Estado do Pará Nº 609, DE 16 DE MARÇO DE 2020.
 
Repita-se, essas medidas adotadas pelas autoridades diversas não são propriamente o

isolamento social, mas geram esse efeito. Não há relação dessas medidas com a Lei n.

13.979/2020 (Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019) ou com o

Decreto Federal n. 10.282/2020 (Regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para

definir os serviços públicos e as atividades essenciais.). Não há, como fundamenta o MPF,

ilegalidade alguma no decreto municipal porque ele não deve obediência à Lei n. 13.979/2020,

tampouco ao Decreto Federal n. 10.282/2020, salso se pretendesse paralisar as atividades ditas

essenciais, o que não é o caso.
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Se for para existir algum isolamento social, nos moldes do que previsto na Lei n. 13.979/2020,

no município de Marabá/PA, deve ser feita com a coordenação do Ministro da Saúde de forma

objetiva, específica e concreta, conforme indica a legislação aplicada. Caso adotadas medidas

pontuais pelo gestor estadual ou municipal que busca atingir efeitos similares de isolamento,

decorrem de seu poder regulamentar, originárias da competência prevista no artigo 23, II, da

CF/1988. Se pode as instituir, pode as rever, porque não se tem conhecimento de ato formal

vinculativo da autoridade máxima de saúde do país.
 
As recomendações da OMS sequer são vinculativas. Veja que essas questões giram em torno

da própria expertise do Executivo, cabe a este adotar ou não medidas que entende cabíveis.

Não se pode presumir, na esteira da peça do MPF, que o novo decreto é meramente político e

econômico e não observa balizas científicas. Ressalto que esse é o ônus e a atribuição do

gestor público, eleito democraticamente, de decidir políticas públicas sensíveis, presumindo-se

que ele sim teria equipe profissional multidisciplinar adequada para analisar e fundamentar as

medidas que adota. Não se pode presumir que o gestor público esteja tergiversando com as

vidas dos munícipes de Marabá/PA. Ressalto que ele próprio não deixa de se submeter a

eventual responsabilização administrativa, civil ou penal no caso do desacerto de suas medidas.
 
Dessa forma, não existindo regra vinculativa superior, não existindo nenhuma ordem formal do

Presidente da República, do Governador do Estado do Pará ou do Prefeito do Município de

Marabá/PA no sentido do isolamento social, não pode este Juízo fazê-lo, ainda que simpático às

restrições pleiteadas pelo Ministério Público, levando em conta inclusive o quanto levantado na

fundamentação da inicial. Eventual decretação da nulidade do Decreto municipal n. 32/2020

pelo Juízo nesse momento e a consequente determinação do isolamento social via judicial

implicaria em imiscuir-se em seara própria do Poder Executivo, escolhendo a melhor política

pública a ser adotada, dentro dos limites da legalidade.
 
As medidas antecipatórias têm caráter excepcional e, como tal, só se justificam quando

presentes em conjunto os requisitos legais exigidos para sua concessão, o que não se

vislumbra in casu.
 
1. Destarte, ausentes os pressupostos de concessão, indefiro o pedido de antecipação dos

efeitos da tutela".
 
 
 
A jurisprudência desta Corte, bem como do Supremo Tribunal Federal, tem entendimento de

que se mostra juridicamente possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas

direcionadas a concretização de direitos fundamentais, quando demonstrada a excepcionalidade do contexto,

em razão de injustificada inércia governamental.
 
 
  

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL

PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE

PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA

PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações

excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de

direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do
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princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável,

em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III –

Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §

4°, do CPC. (ARE 1215729 AgR, Relator(a):  Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,

julgado em 06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-

12-2019)
 
 
 
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO

INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGIÃO SERRANA DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORTES CHUVAS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE

OBRAS NAS ENCOSTAS. RISCO GEOLÓGICO IMINENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS.

PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.  V IOLAÇÃO INOCORRENTE.

REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA

EXTRAORDINÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL.

AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na

decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no

sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição,

em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas

assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso

configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a

reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa

eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso

extraordinário. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Carta

Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à

espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte

Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a

infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à

ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não

provido. (RE 1217870 AgR, Relator(a):  Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em

06/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-284 DIVULG 18-12-2019 PUBLIC 19-122019)
 
 
 
No caso dos autos, não se mostra configurada a excepcionalidade que autorizaria a intercessão

do sistema judicial na esfera reservada à discricionariedade política. A Constituição de 1988 elenca o principio

da separação dos poderes como garantia institucional intangível. Isso significa que a ordem vigente se

estrutura a partir de limites na atuação das esferas de poder. Cabe ao Judiciário preservar essa ordem,

prestigiando esse princípio estruturante da República Federativa do Brasil, consagrando a harmonia das

diversas atuações. Não cabe, contudo, intervir ou ditar as regras de conveniência e oportunidade para o Poder

Executivo.
 

O agravante defende que o decreto que flexibilizou a abertura do comércio para atividades

consideradas não essenciais está descumprindo as determinações da Organização Mundial de Saúde e do

próprio Governo Federal. Todavia, conforme esclarecido na decisão agravada, não se verifica neste caso

concreto, descumprimento dos preceitos legais, mais especificamente da Lei 13.979/2020, visto que o decreto
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municipal, cujos efeitos o agravante pretende suspender, não se sobrepõe à legislação federal, em nada

contrariando suas determinações e tratando de questões afetas à competência do município. 
 

Não se pode deixar de reconhecer a complexidade do quadro que emergiu na pandemia

provocada pelo novo coronavírus. Essa complexidade acaba por exigir respostas institucionais complexas, de

modo a atender aos diversos valores protegidos na ordem jurídica, em especial o direito à vida digna. Importa

nesse momento considerar o grave quadro de desafios que se nos impõe a realidade atual. Qualquer

interferência na gestão governamental tem efeitos colaterais, externalidades, que sequer se mostram visíveis a

instituições que estão distantes do cenário das decisões de governo. Daí, a necessidade de cautela, prudência,

de senso de oportunidade e de conveniência em atuação discricionária reservada aos gestores federais,

estaduais e municipais, cada um no âmbito de sua competência e considerada a competência concorrente, na

forma do art. 23, II, da Constituição Federal.
 

Por derradeiro, registre-se, nada impede que a dinâmica social evidencie em momento posterior

a necessidade de intervenção judicial - que agora não se mostra oportuna -, a ser empreendida, em

primeira ordem pelo juízo a quo, por se encontrar mais próximo ao cenário dos acontecimentos. 
 

Assim, pelos argumentos trazidos e considerados juridicamente, considerando que as

determinações contidas no Decreto Municipal nº 32/2020 se encontram no âmbito das atribuições conferidas à

discricionariedade da gestão municipal, cujas autoridades estão submetidas a responsabilidades, não

vislumbro verossimilhança nas alegações do agravante, tampouco elementos aptos a infirmar as conclusões da

decisão agravada, motivo pelo qual indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência.
 

Intimem-se. A parte agravada para oferecer resposta (art. 1.019, inciso II, do CPC/2015).
 

Brasília, 22 de abril de 2020.
 

CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO 
 

Desembargador(a) Federal Relator(a) 
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