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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENAÇÃO-GERAL DO CONTENCIOSO JUDICIAL

INFORMAÇÕES n. 00412/2020/CONJUR-MJSP/CGU/AGU
NUP: 00692.005322/2015-99 (REF. 0003027-77.2015.1.00.0000)
INTERESSADOS: ESTADO DE ALAGOAS E OUTROS
ASSUNTOS: PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA

EMENTA. Direito Constitucional, Administrativo e Processual Penal. Petição que veicula pedido de tutela
provisória, para o relaxamento de prisões e diversas medidas de política pública penitenciária. Preclusão da
matéria, visto que enfrentada no bojo de outra petição incidental, pelo Plenário do STF. Inépcia da petição, que
não preenche os requisitos de fungibilidade para cognição como ADPF autônoma. Nulidade de pedido de
decisão condicionada. Impossibilidade de a ação concentrada funcionar como sucedâneo de recursos, para
questionar sucumbências em ações em trâmite nas vias ordinárias. Mérito. Improcedência dos pedidos. A
fixação da política pública penitenciária compete ao Poder Executivo, que adotou medidas concretas ao combate
ao COVID-19, em proteção à população carcerária. A Recomendação do CNJ não possui natureza vinculante e
não pode interferir no juízo decisório dos magistrados que oficiam nos processos criminais, sob pena de
desvirtuamento das competências constitucionais do órgão administrativo. Princípio da separação entre os
poderes.

Senhor Consultor Jurídico do MJSP,
I – Do relatório
1.
A Secretaria-Geral de Contencioso realizou abertura de tarefa a esta Conjur-MJSP, em 29/03/2020, com pedido de
subsídios para permitir a defesa da União em face da petição incidental aviada pelo PSOL, Defensorias Públicas do Estado do Rio de
Janeiro e de São Paulo e outros no bojo da ADPF n° 347, de relatoria do Senhor Ministro Marco Aurélio.
2.
Apenas para efeito de recuperação de informações, trata-se de ação concentrada distribuída em 2015, com o objetivo
de:
Reconhecimento do estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro;
Determinar a elaboração de plano nacional visando à superação do indicado estado, no lapso de 03 anos;
Adoção de medidas para a redução do hiperencarceramento; redução de presos provisórios; adequação das
instalações; implementação de medidas de caráter assistencial; eliminação de tortura;
3.
A propósito, a Suprema Corte exarou pronunciamento em sede cautelar, que, determinou o i) descontingenciamento
de recursos do FUNPEN, ii) reconheceu o estado de coisas inconstitucional e iii) determinou medidas na seara da audiência de
custódia, em ementa assim vazada:
CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de
descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil.
SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS
DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS –
ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e
persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja
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modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o
sistema penitenciário nacional ser caraterizado como “estado de coisas inconstitucional”. FUNDO
PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das
penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais,
observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de
Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento
do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.(ADPF
347 MC, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 18-02-2016 PUBLIC 19-02-2016)

4.
Pois bem, em 28 de março de 2020, os identificados atores processuais aviaram nova manifestação ao STF, que
veicula série de pedidos de providências na seara da política criminal e do Sistema Penitenciário Nacional (estadual e federal), ao
argumento da incidência de fato novo, motivado pela pandemia do COVID-19 e no desatendimento da Recomendação n° 62,
de 17/03/2020 do CNJ. Foram, em resumo, os seguintes fatos, fundamentos e pedidos realizados:
a) ameaça de alastramento do COVID-19 nas penitenciárias, com notícia de casos suspeitos em unidades do Rio
de Janeiro, São Paulo e Sergipe;
b) as previsões sanitárias são preocupantes, quanto às repercussões da pandemia sobre o sistema penitenciário;
c) aduz ofensa aos arts. 24 e 25 das Regras de Mandela e arts. 10 e 11 da LEP, que garantem direito à saúde em
favor dos detentos;
d) argumenta que apenas 37% das unidades prisionais possuem aparato de saúde, de modo que não estariam
adequadamente estruturadas para o tratamento de admitidos, que apresentarem diagnóstico da COVID-19;
e) afirma que seria “catastrófica” a remoção de presos para o SUS, sendo direito a existência da instalação de
estruturas apartadas, nas penitenciárias;
f) argumenta que não haveria confiabilidade no serviço de escoltas às unidades externas de saúde;
g) consigna que a população carcerária não teria condições de seguir as orientações mínimas de higiene, a
superlotação seria fator de agravamento do vírus, no SPN (sistema penitenciário nacional) e que o Brasil não
adotou medidas efetivas de enfrentamento da pandemia;
h) traçam paralelo com a experiência estrangeira, no sentido de que países como os Estados Unidos e Irã
avançaram para medidas substitutivas à privação da liberdade, em combate à pandemia;
i) medidas adotadas pelos entes federados, a exemplo da cessação de visitas, guardam potencial para
desencadear rebeliões, a exemplo da ocorrida em SP, em março/2020;
j) a Portaria Interministerial n° 7, de 18/03/2020, do MJ e MS, é insuficiente para a contenção da pandemia, nos
estabelecimentos penais;
l) diversos Estados, a exemplo de SP, descumprem a Recomendação n° 62/20 do CNJ. Cita diversos julgados,
em habeas corpus, e os seus resultados, segundo afirmam os peticionários, insatisfatórios à luz da indicada
Resolução, o que autorizaria ao STF disciplinar a matéria;
m) encerra com pedidos direcionados ao Poder Judiciário para, por exemplo, liberação de encarcerados idosos,
com comorbidades, gestantes, deficientes e lactantes; realização de revisão de todas as prisões decretadas nos
últimos 90 dias, com norte na Resolução n° 62/2020 do CNJ; autorização de prisão domiciliar aos que
cometeram crimes sem violência ou grave ameaça; progressão antecipada de pena, para todos os que estejam em
regime semiaberto;
n) igualmente, pedidos à Administração Pública, para fornecimento de EPI’s aos agentes, limpeza de celas,
entrega de itens de higiene, manutenção de equipes mínimas de saúde, elaboração de plano para atendimento
externo;

5.

É o relatório.

II – Dos fundamentos
II.1 – Da preclusão do debate. Da análise colegiada, pelo STF, de igual causa petendi e pedidos, aviados por
amicus curiae. Da expedição de recomendações pelo Senhor Ministro Marco Aurélio, superadas no Plenário
6.
Os peticionários (PSOL, DP-SP, DP-RJ e outros) apresentaram, em 28-03-2020, petição incidental com pedido de
providências em sede de política penitenciária de enfrentamento e preservação dos detentos do vírus COVID-19, posicionado pela
OMS na condição de pandemia. Consoante de extrai do resumo da manifestação judicial do ex adverso, vindica-se a adoção de
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providências que tocam às autoridades federais competentes, do Poder Executivo, e que sejam os juízos de execução penal e os
tribunais exortados a observarem e aplicarem as disposições da Recomendação n 62-2020 do Conselho Nacional de Justiça, com o viés
de alcançarem o resultado prático da substituição de medidas de cárcere em face de sem-número de detentos, como medida de
enfrentamento ao COVID, no Sistema Penitenciário Nacional.
7.
Ocorre que este Supremo Tribunal Federal apreciou petição aviada por amici curiae que, senão idêntica, guarda alta
carga de semelhança com a atual causa petendi e pedidos, porquanto em ambas se objetivou atribuir carga vinculante à Resolução
n 62-2020 do CNJ e, mais, debater o mérito do ato administrativo e a definição da política penitenciária nacional de
enfrentamento ao COVID-19.
8.
Referimo-nos ao julgamento monocrático levado a efeito em a partir de pedido de tutela provisória incidental
formulado pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa – Márcio Thomaz Bastos – IDDD, em que o Senhor Ministro Marco Aurélio,
diante dos ventilados pedidos, acolheu a proposta da entidade para expedir recomendações aos Juízos. Contudo, a matéria, submetida
ao Plenário, não restou referendada, consoante decisão de 18-03-2020:
“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, referendou a medida cautelar na parte em que não se conhecia da
legitimidade do terceiro interessado. Por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Marco Aurélio (Relator) e Gilmar Mendes. Falaram: pelo Distrito Federal, o Dr. Marcelo Proença, Procurador
do Distrito Federal; e, pela Procuradoria-Geral da República, o Dr. Humberto Jacques de Medeiros, ViceProcurador-Geral da República. Ausentes, justificadamente, o Ministro Ricardo Lewandowski e, por motivo de
licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 18.03.2020.”

9.
A marcha processual é incompatível com reanálises periódicas de assuntos decididos, sob pena de instalação de
verdadeira insegurança jurídica às partes e risco de adoção de posicionamentos conflitantes. Bem por isso que a doutrina especializada,
acolhida pelo Codificador de 2015 e pela jurisprudência pátria defende a preclusão como fenômeno que limita esta postura processual,
em franca homenagem ao devido processo legal e à segurança jurídica.
10.
Sobre o assunto, precisas as lições do professor Fredie Didier:
A preclusão não serve somente à ordem, à segurança e à duração razoável do processo. Não se resume à
condição de mera mola impulsionadora do processo. A preclusão tem, igualmente, fundamentos ético-políticos,
na medida em que busca preservar a boa fé e a lealdade no itinerário processual. A preclusão é técnica, pois, a
serviço do direito fundamental à segurança jurídica, do direito à efetividade (como impulsionadora do
processo) e da proteção à boa-fé (...)
Todo o percurso processual se orienta pela diretriz da preclusão. É ela (preclusão) que permite que o processo
se desenrole progressivamente de forma ordenada, segura, coerente, rmno ao seu destino final.
(...)
“A preclusão consumativa consiste na perda de faculdade-poder processual, em razão de essa faculdade ou esse
poder já ter sido exercido, pouco importa se bem ou mal. Já se praticou o ato processual pretendido, não sendo
possível corrigi-lo, melhora-lo ou repeti-lo. A consumação do exercício do poder o extingue. Perde-se o poder
pelo exercício dele.” (In Curso de Direito Processual Civil, Vol 1, Juspodivm, 2016: p. 476, 480 e 481).

11.
Ora, se fossemos admitir a apresentação de pleitos “cautelares” – e explicaremos mais a frente que não possuem
essa natureza jurídica – às partes e aos terceiros (amici curiae) embasados no fato novo decorrente da COVID-19, em uma ação
desta envergadura e alcance, esta Suprema Corte seria chamada a decidir centenas de vezes o mesmo assunto, ou seja,
relaxamento de prisões e implementação da Resolução n 62-2020 do CNJ, o que estaria em flagrante confronto com a garantia da
segurança jurídica, instrumentalizada na preclusão.
12.
Dessarte, medida de rigor o não conhecimento do pedido, por já apreciado e decidido pelo Plenário desta Corte,
em virtude da provocação de terceiro interveniente.
II.2 – Da natureza jurídica da petição incidental de nova ADPF – Da impossibilidade de acréscimo de pedidos,
nesta fase processual, à ADPF n 347. Da preclusão temporal, pela estabilização da lide
13.
Os peticionantes pretendem justificar a pertinência de ampliação da dimensão objetiva da lide ao argumento da
incidência de fato novo. Contudo, não podemos concordar com a tese.
14.
O CPC-15, em seu art. 329, anuncia que a alteração do pedido, após o marco da citação, reclama a concordância da
parte contrária. E, mais, uma vez saneado o processo, ou seja, estabilizada a demanda, não mais se mostra possível adicionar à ação
pretensões outras:
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“Art. 329. O autor poderá:
I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;
II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu,
assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze)
dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

15.
Na hipótese sub examine, a União aviou sua resposta à exordial e o feito, inclusive, já foi objeto de análise da medida
cautelar articulada na propositura da demanda, não sendo dado agregar ao feito novas causas de pedir ou pedidos sob a roupagem de
“fato novo”, sob pena de vulneração da norma supracitada, bem como da segurança jurídica.
16.
Por outro lado, nem se alegue que o pedido incidental estaria contido na pretensão original da ADPF, visto que diz
respeito à circunstância EXTERNA ao Sistema Penitenciário, qual seja, o COVID-19. Sem embargo de uma correlação entre os
assuntos, notória a dessemelhança entre os fatos, causa de pedir e pedidos que inauguraram o processo com aqueles ventilados na
petição, ora apresentada, sendo imperativo o não conhecimento da matéria.
II.3 – Do não aproveitamento do princípio da fungibilidade entre a petição incidental e uma via autônoma de
ADPF. Da inépcia da exordial – A indicação genérica de princípios não supre os requisitos formais da Lei n° 9.882/99 e do
CPC-15
17.
Segundo a doutrina do professor Daniel Assumpção, as ações de controle concentrado de constitucionalidade, da qual
é espécie a ADPF, devem conferir observância aos requisitos do Código de Processo Civil e, no particular, à Lei n° 9.882/99, por
serem vias de estrito direito:
“Os requisitos formais da petição inicial estão previstos no art. 3º da Lei n° 9.882/1999, sendo aplicável de
forma subsidiária o art. 319 do Novo CPC, naquilo que couber.
Aplicam-se à petição inicial da arguição os dois primeiros incisos do art. 319 do Novo CPC, ainda que, no
tocante ao inciso II, a qualificação exigida das partes limite-se ao autor, sendo também específica em razão do
diferenciado rol de legitimados ativos. O inciso III do art. 319 do Novo CPC, que prevê a necessidade de
narração de causa de pedir, também é exigido na arguição. (...) A exigência de pedido e suas especificações
constam tanto do art. 319, IV, do Novo CPC como do art. 3º, IV, da Lei n° 9.882/1999” (In Ações
Constitucionais, Ed. Juspodivm, 3ª ed., 2017, p. 113).

18.
Com efeito, a parte autora não aponta normas de estatura constitucional que possam se qualificar como “preceitos
fundamentais”, supostamente violados. Não houve sequer articulação de argumentos (ausência de alegação) para demonstrar a especial
qualificação de eventual princípio ou regra invocados como expressão de um preceito fundamental.
19.
Nem se alegue que a invocação genérica e despreocupada de princípios é suficiente para suprir este requisito,
porquanto, reitere-se, a presente via, de estrito direito, reclama a específica e objetiva indicação da norma constitucional apta a
funcionar como parâmetro de controle, na medida em que o art. 3º, I, da Lei n° 9.868/99 (que se aplica por analogia ao rito da ADPF "À argüição de descumprimento de preceito fundamental é possível aplicar-se, por analogia, as regras contidas na Lei 9.868/99, que
dispõe sobre o processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade."
(ADPF 156, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 19-12-2008, Plenário, DJE de 6-2-2008) É CATEGÓRICA ao exigir a indicação
do pretenso dispositivo Constitucional violado e os fundamentos (causa de pedir próxima) que permitam identificar, de forma lógica, a
suposta vinculação da norma paradigma com o ato normativo que, supostamente, inconstitucional:
“Art. 3º A petição indicará:
I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada
uma das impugnações”

20.
In casu, a frágil petição inicial que, relembre-se, é despreocupada com a boa técnica e com a demonstração dos
requisitos processuais desta excepcional ação, descuidou-se em atender a regra basilar contida no art. 3º, I, supracitado, sendo, também
por este aspecto, imperioso o seu não conhecimento, como ADPF autônoma.
21.
Pensar diferente seria atribuir ao STF a função de apresentar colorido à petição, adicionando causa de pedir não
tratada, conduta que não encontra respaldo no CPC-15, seja por ofensa ao princípio da inércia, à vedação de julgamento extra petita ou
mesmo em respeito ao contraditório que a União (e o MJ) exercerá, quando da demonstração da constitucionalidade da política pública
impugnada, com atenção estrita às teses e argumentos apresentados.
22.
Quanto a esse assunto, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou através da decisão do Exmo. Sr. Ministro Carlos
Britto, na ADPF 55:
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"(...) deparo-me com um obstáculo ao seu conhecimento: a argüente não indicou, de forma precisa e delimitada,
quais os atos que estariam sendo aqui questionados. Limitou-se a dizer 'que os atos oficiais (...) que estão sendo
impugnados nesta argüição são todos aqueles que, estribados ou não na Portaria n. 343, de 04 de maio de
2000, que regula os registros das entidades sindicais no âmbito daquele órgão, não se cingem à exclusiva
verificação da observância do princípio constitucional da unicidade sindical (...)'. Mais: afirmou que o objeto
da presente argüição seria todos os atos 'diuturnamente praticados pela Autoridade e que enveredam pelo
campo do registro das pessoas jurídicas, normatizados pela Lei n. 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e que dela
mesma desbordam, para cair na esfera do puro arbítrio'. Nesse fluxo de idéias, omitindo-se a argüente de
indicar, de maneira precisa, os atos do Poder Público que estariam sendo impugnados nesta argüição, é de se
reconhecer a inépcia da petição inicial (inciso II do art. 3º da Lei n. 9.882/99)." (ADPF 55, rel. min. Carlos
Britto, decisão monocrática, julgamento em 23-8-2007, DJ de 30-8-2007.)

23.
559-560):

Ainda sobre o tema, Fredie Didier Jr (Curso de direito processual civil. v. 1. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p.

Como instrumento da demanda, a petição inicial deve revelá-la integralmente. Além do pedido e dos sujeitos,
deve a petição inicial conter a exposição dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, que formam a
denominada causa de pedir (art. 319, III, CPC). [...] A causa de pedir é o fato ou conjunto de fatos jurídicos
(fato(s) da vida juridicizado(s) pela incidência da hipótese normativa) e a relação jurídica, efeito daquele fato
jurídico, trazidos pelo demandante como fundamento do seu pedido. [...]. Tem, assim, o autor de, em sua
petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como
demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a
incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto).

24.
Conforme Roberta Cecília de Queiroz Rios Carvalho (in Novo código de processo civil comentado na prática da
Fazenda Nacional. Rogério Campos [et al]. São Paulo: RT, 2017, p. 501):
A petição inicial como instrumento da demanda, deve conter a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos do
pedido, que formam a denominada causa de pedir. Isto é, deve o autor apresentar justificadamente, na petição
inicial o fato ou conjunto de fatos jurídicos essenciais e o nexo com o efeito jurídico perseguido, demonstrando,
assim, à luz do ordenamento jurídico, as razões porque, diante dos fatos narrados, a sua pretensão merece
satisfação ou acautelamento (art. 39, III).

25.
Destarte, essa comentada ausência de requisitos do art. 3º, da Lei n. 9.882/1999, deve conduzir, com a devida vênia, ao
indeferimento liminar da petição, consoante disposto no art. 4º, da Lei n. 9.882/1999.
II.4 – Do não atendimento ao requisito da subsidiariedade da ADPF. Da existência de outros mecanismos hábeis
à impugnação recursal de decisões prolatadas em habeas corpus estaduais.
26.
Para além dos pressupostos explicitados em linhas anteriores, a Lei n° 9.882/99, que regulamenta o procedimento de
manejo da ADPF, elucida que a presente via é dotada de subsidiariedade, apenas sendo-lhe dado sua inauguração nas hipóteses em
que não houver QUALQUER outro meio eficaz para sanar a alegada lesividade, ex vi do art. 4º, §1º: “Não será admitida argüição de
descumprimento de preceito fundamental quando houver qualquer outro meio eficaz de sanar a lesividade.”
27.
In casu, o autor concentrado não logrou êxito em justificar a impossibilidade de obter a tutela pretendida por outros
veículos, na medida em que sabe ser carecedor deste requisito específico de admissibilidade.
28.
Uma análise cuidadosa da petição incidental descortina sua real finalidade, qual seja, agregar a esta ADPF o
debate sobre eventual desacerto das múltiplas decisões desfavoráveis às Defensorias Públicas do Estado do Rio de Janeiro e
São Paulo nos litígios individuais – ou mesmo coletivos – travados nos Tribunais acerca da dimensão do aproveitamento da
Resolução n 62-2020 do CNJ.
29.
Ora, referido inconformismo, data venia, deve ser formulado no bojo de cada um dos respectivos processos
cujas sucumbências se reputa equivocadas, mormente à revelia de trânsito em julgado, sendo pacífico que a ADPF não pode
funcionar como sucedâneo recursal, compreensão reafirmada, inclusive, pelo ilustre Ministro Marco Aurélio, no julgamento da
ADPF n 404. Confira-se o teor da notícia publicada no sítio do STF, em 03-06-2016:
“Inviável trâmite de ADPF que apontava inconstitucionalidades no sistema prisional da Bahia
O ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou seguimento (julgou inviável) à Arguição

02/04/2020 21:27

6 of 14

https://sapiens.agu.gov.br/documento/401003182

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 404, ajuizada pela Confederação dos Servidores
Públicos do Brasil (CSPB), que buscava o reconhecimento de inconstitucionalidades no sistema penitenciário
do Estado da Bahia em virtude de supostas ilegalidades na contratação de agentes penitenciários. Para o
relator, a questão deve ser resolvida por meios processuais ordinários, e não em ADPF.
De acordo com a autora da ação, as situações contrárias à dignidade humana vividas pelos presos do estado
decorrem da carência de servidores nas unidades prisionais em violação aos princípios da moralidade,
impessoalidade, legalidade, economicidade, isonomia e dignidade da pessoa humana.
Decisão
Para o relator da ação, ministro Marco Aurélio, é inadequado o manuseio de ADPF no caso dos autos, diante
da ausência do requisito da subsidiariedade. O uso do instrumento da ADPF, de acordo com o parágrafo 1º do
artigo 4º da Lei 9.882/1999, é admitido quando inexistir outro meio eficaz de sanar a lesividade a preceito
fundamental. “A amplitude do objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental não significa
admitir que todo e qualquer ato que não possua caráter normativo seja passível de submissão direta ao
Supremo. A óptica implicaria o desvirtuamento da sistemática de distribuição orgânica da jurisdição
assegurada na Constituição Federal”, explicou.
Quanto ao estado de coisas inconstitucional, o relator citou seu voto no julgamento da ADPF 347. Na ocasião,
afirmou consistir em “mecanismo excepcional de atuação jurisdicional, ante paralisia institucional
extraordinária”. Dessa forma, para o ministro, é impróprio utilizar a ADPF para substituir medidas
processuais ordinárias voltadas a impugnar atos ilegais ou abusivos. “Irregularidades na contratação de
agentes penitenciários, mesmo quando repetidas no âmbito do ente federado, não abrem campo ao acesso direto
ao Supremo. O uso dos meios processuais ordinários mostra-se adequado para reparar ou evitar eventual
lesão”, afirmou.
O ministro Marco Aurélio lembrou ainda que tramita, de acordo com informações dos autos, ação civil pública
e ação popular suficientes para resolver a controvérsia. “O inconformismo com decisões das instâncias
ordinárias enseja a interposição do recurso. A arguição não constitui sucedâneo recursal”, disse.”

30.
Portanto, a petição reclama, também sob este aspecto, decisão de não conhecimento, ante a ausência de requisitos
específicos à admissibilidade da ADPF.
II.5 – Do pedido de decisão condicionada. Da nulidade do pronunciamento vindicado
31.
Não bastasse os óbices processuais supracitados, há outro defeito na petição que obsta o enfrentamento de seu mérito.
Argumenta-se risco futuro à saúde dos presos SE os efeitos da pandemia repercutirem sobre os detentos e-ou agentes penitenciários,
de modo que, acaso este cenário fático se apresente, as autoridades competentes estariam desprovidas do aparato adequado aos
tratamentos e isolamentos exigidos.
32.
A doutrina pátria especializada, ao interpretar as disposições do CPC-15 sobre os requisitos da petição inicial,
consigna que o pedido deve preencher 04 requisitos internos, quais sejam, certeza, liquidez, clareza e coerência.
33.
O requisito certeza do pedido dialoga com o princípio da congruência (do dispositivo) e funciona como norte, diretriz,
ao Poder Judiciário, que não pode divorciar-se destas balizas, pena de prolação de decisões maculadas por vício extra, ultra ou citra
petita.
34.
De outro lado, o pedido ventilado na demanda deve ser certo, na medida em que ao magistrado é vedado proferir
uma decisão condicionada, ou seja, a que depende de um evento futuro e incerto para a conclusão de que o pedido formulado
pela parte é procedente, sendo esta a exegese que decorre do art. 492, parágrafo único, do Estatuto Processual em vigor:
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.”

35.
Ressaltamos que decisão condicionada não se confunde com decisão sob condição. Aquela é nula, esta, desprovida de
eficácia, consoante as precisas lições de Fredie Didier Jr.:
“É possível, ainda, que a eficácia da sentença fique sob condição legal suspensiva, como acontece nas
hipóteses de reexame necessário (art. 496, CPC) ou condição legal resolutiva, nos casos em que a sentença é
proferida e a parte vencedora interpõe, com base no §1o do art. 1 .009, CPC, apelação exclusivamente para
discutir decisão interlocutória que, no curso do processo, resolveu questão preliminar ou prejudicial'•
Dessa forma, quando se exige, no parágrafo único do art. 492 do CPC, que a decisão seja certa, está-se
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impondo que ela firme um preceito, uma certeza, seja para reconhecer a existência ou inexistência do direito
buscado pela parte, seja para reconhecer a impossibilidade de se analisar o pedido formulado. Esse
reconhecimento é que não pode ser condicionado.
Em função disso, não é lícito ao magistrado, por exemplo, declarar o direito do autor a uma indenização por
danos que eventualmente venham a ser demonstrados na fase de liquidação.
Essa vedação não decorre do fato de a decisão prever, ela mesma, uma condição, mas sim porque o evento
futuro e incerto por ela previsto condiciona a própria certeza que deveria ser estabelecida na decisão.” (Curso
de Direito Processual Civil, vol. II, ed. Juspodivm, 2015: p. 379).

36.
Pois bem, repisados os conceitos processuais incidentes à espécie, identifica-se que os pedidos do demandante
carecem do requisito certeza e, por sua vez, pretendem deste juízo exatamente aquilo que é vedado em lei, ou seja, uma decisão
condicional, a revelar a procedência se os efeitos da COVID-19 alcançarem as penitenciárias brasileiras.
37.
A corroborar a afirmação que se faz neste tópico, recorremo-nos às informações técnicas prestadas pelo DEPEN,
instruída por tabela comparativa com o cenário internacional, que elucidam que o isolamento inerente ao cumprimento de pena,
seja nas penitenciárias estaduais ou no regime de segurança máxima, dos estabelecimentos federais, longe de expor os
admitidos à pandemia, contribui eficazmente para a blindagem deste grupo do contágio ao COVID-19.
38.
Sendo assim, ausentes contágios no sistema penitenciário brasileiro, a escorreita leitura da postulação é que
pretende manifestação condicionada, se houver esse resultado, devem ser adotadas as medidas contidas no pedido, o que não
encontra amparo na legislação processual, como visto. Também por esta razão, a demanda reclama extinção sem exame de mérito.
III – Subsidiariamente – Da improcedência dos pedidos.
III.1 – Da condução da política pública de combate ao COVID-19 pelas autoridades competentes do Poder
Executivo, em especial, pelo MJSP, em sede de proteção do grupo de presos do Sistema Penitenciário, alinhada às diretrizes do
Ministério da Saúde
39.
Sustenta a parte contrária que as autoridades competentes do Estado Brasileiro estariam inertes quanto a adoção de
medidas de combate ao COVID-19, nos estabelecimentos penitenciários. Referida afirmação é falaciosa, como passamos a demonstrar.
40.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública, alinhado às diretrizes publicadas pelo Ministério da Saúde, que, por
sua vez, encontram amparo nas orientações da OMS (sendo exemplo o isolamento social), praticadas pela maioria dos países que
diagnosticaram indivíduos com a moléstia, envida constantes esforços no aprimoramento da segurança da saúde da população
brasileira e, especialmente, dos detentos.
41.
Para além de atos conjuntos com o Ministério da Saúde, para a conter o alastramento da pandemia no território
brasileiro, sendo exemplo da recente Portaria n 152, de 28 de março de 2020[1], que determinou a vedação de ingresso de estrangeiros
no Brasil, por via aérea, em matéria de política penitenciária expedira diversos atos, com o objetivo de manter a blindagem
natural que o encarceramento proporciona. Vamos a eles:
Ato normativo

Diretriz da política pública

Suspende as visitas sociais, atendimentos
de advogados e as escoltas dos presos
custodiados nas Penitenciárias Federais do
Penitenciário
Federal
do
PORTARIA DISPF Nº 4, DE 15 DE Sistema
Departamento Penitenciário Nacional como
MARÇO DE 2020
forma de prevenção, controle e contenção
de riscos do Novo Coronavírus;

Exemplificação de dispositivos da norma
Art.
1º As visitas sociais,
os
atendimentos de advogados e as
escoltas dos presos custodiados nas
penitenciárias federais, como forma de
prevenção à disseminação do COVID-19
(Coronavírus), ficam suspensas, observados
os seguintes prazos: I -visitas sociais, por
um período de 15 (quinze) dias;
II -atendimentos de advogados, por um
período de 05 (cinco) dias, salvo
necessidades urgentes ou que envolvam
prazos processuais não suspensos;
III -escoltas, por um período de 15
(quinze) dias,
com exceção de
requisições
judiciais,
inclusões
emergenciais e daquelas que por sua
natureza, precisam ser realizadas.
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Dispõem sobre as medidas de proteção para
enfrentamento à pandemia de saúde pública
em virtude do coronavírus (COVID-19) a
PORTARIA GAB-DEPEN Nº 173, DE 15 serem adotadas pelos servidores e
DE MARÇO DE 2020
funcionários terceirizados no âmbito do
Departamento Penitenciário Nacional;

Art. 2º Ficam vedadas as viagens
internacionais no âmbito do Departamento
Penitenciário Nacional, com ressalva das
expressamente autorizadas pelo DiretorGeral
do
Departamento
PenitenciárioNacional.
Art. 3º Os servidores e estagiários que
realizarem viagens internacionais, a serviço
oupessoais,
deverão
executar,
temporariamente,
suas
avidades
remotamente até o 14 (décimo quarto)dia a
contar de seu retorno ao país.

Art. 2º A Administração Penitenciária
deverá identificar os custodiados que
apresentem sinais e sintomas gripais,
inclusive por meio do incentivo à
informação voluntária dos próprios
Dispõe sobre as medidas de enfrentamento custodiados.
da emergência de saúde pública previstas § 1º Os profissionais de saúde que atuam
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,
nos estabelecimentos prisionais deverão
7, DE 18 DE MARÇO DE 2020
no âmbito do Sistema Prisional;
adotar procedimentos para averiguação e
identificação de casos suspeitos, inclusive
por meio de questionamentos sobre os
sinais
e
sintomas
gripais,
independentemente do motivo inicial do
atendimento.

PORTARIA
135/2020

DO

MINISTRO

Art. 2º Sugere-se aos gestores prisionais
nos Estados a adoção das seguintes
medidas:
(...)
IV - criação de áreas específicas para
isolamento de presos acometidos de
Estabelece padrões mínimos de conduta a sintomas gripais;
Nº serem adotados em âmbito prisional
visando a prevenção da disseminação V - isolamento de presos maiores de
sessenta anos ou com doenças crônicas;
doCOVID-19;
VI - realização de gestões junto ao Poder
Judiciário visando a suspensão temporária
de audiências ou, no caso daquelas
indispensáveis e urgentes, sua realização
por meio de videoconferência;
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42.
A petição incidental com pedido de tutela provisória, timidamente, tenta inaugurar controvérsia sobre as disposições
da Portaria Interministerial n 7-2020 do MJSP e MS, passando ao largo de toda a política pública articulada pelo Ministério da
Justiça para a proteção, não apenas dos detentos, mas dos colaboradores e servidores, de modo a implementar no sistema
penitenciário boas práticas em matéria de saúde, higiene e segurança que contribuam para que a população carcerária não seja exposta
ao COVID-19.
43.
De mais a mais, a política pública de restrição de visitas, adotada por 27 sistemas prisionais pátrios, aliada ao
isolamento natural do cumprimento da pena nas penitenciárias, contribui diretamente na prevenção deste público, sendo medida
alinhada à política de isolamento social e que obsta o livre trânsito do vírus, a partir do contato com indivíduos (familiares etc) do
meio externo.
44.
Acrescente-se que as proposições realizadas na petição, acaso acolhidas, ensejariam a liberação imediata de
quantidade de presos que não se pode aprioristicamente mensurar, com potencial colapso no sistema de segurança e provável
incompreensão pela sociedade, que apresenta crescentes demandas às autoridades públicas para o combate eficaz aos delitos, a
exemplo dos de corrupção e tráfico de drogas, grupos que seriam alcançados e beneficiados pela proposta ora aviada a este STF.
45.
Ainda no que diz respeito às medidas preventivas, no Sistema Penitenciário, o DEPEN compartilhou material digital
que elucida a adoção de higienização, desinfecção e controle de acesso de servidores às unidades prisionais (exemplificativamente, o
folder e vídeo de campanha implementada pelo Estado do Pará, de título “uma grande ação de limpeza e desinfecção”).
46.
Merecem destaque ações sociais em andamento das unidades penitenciárias, na seara da produção, pelos presos, de
EPI’s, consoante veiculado em planilha disponibilizada pelo DEPEN.
III.2 – Dos estudos realizados pelo DEPEN em seara de direito comparado. Da compatibilidade das medidas
adotadas pelo Estado Brasileiro, para o combate ao COVID-19, com a experiência internacional. Das medidas adotadas pelas
penitenciárias brasileiras. Da inexistência de caso confirmado ou óbito nos estabelecimentos penais nacionais
47.
Tabela que instrui esta opinião consultiva, disponibilizada pelo DEPEN, desconstrói um dos argumentos ventilados
pela parte contrária para justificar as inúmeras flexibilizações no cumprimento da pena, submetidos a este STF.
48.
Observe-se que, do estudo de 38 países, além de existir uma correspondência, em alguma dimensão, entre as medidas
administrativas adotadas, para a proteção ao sistema penitenciário, a experiência estrangeira demonstra que o alto índice de
contágio social pelo COVID-19 não significa proliferação em igual medida na comunidade carcerária. Basta analisarmos os
exemplos de Espanha, Itália e Estados Unidos que, respectivamente, apresentam 72.248, 92.272 e 103.321 casos
(https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd), de acordo dados da OMS (gráfico oficial a seguir,
extraído em 29-03-2020), ao passo que a população carcerária destes mesmos Estados atinge a pontual quantidade de 05, 10 e
10 infectados, segundo levantamento do DEPEN (anexo).
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49.
Quanto ao Brasil, dados do Painel de Monitoramento dos Sistemas Prisionais, cujo acesso está franqueado pelo
sítio eletrônico do DEPEN[2], demonstram que NÃO HÁ ÓBITOS ou DETECÇÕES da COVID-19 na população carcerária
brasileira e, mais, que as entidades federativas, em harmonia com as disposições legais de execução penal, tem implementado
medidas preventivas em face dos detentos, seja na concessão de prisão domiciliar, nas hipóteses que assim permitam, adoção de
medidas cautelares substitutivas da prisão, dentre outras iniciativas no seio dos estabelecimentos, de modo a prevenir o
contágio. Confira-se o gráfico a seguir, cuja consulta em tempo real e integral é franqueada em link na nota de rodapé:

50.
É de bom alvitre consignar que a experiência exitosa das unidades penitenciárias brasileiras não é por acaso, é
fruto direto da implementação das medidas preventivas exemplificadas em tópico anterior, no âmbito do Sistema Penitenciário
Federal, somadas às iniciativas em curso nos entes federativos, cuja consulta, uma a uma, encontra-se disponível no mesmo
sítio do DEPEN. Oportuna a reprodução do gráfico correspondente:
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51.
Diante de todas as iniciativas implementadas nas penitenciárias brasileiras, não encontra guarida o pedido veiculado na
petição, porquanto traduziria a entrega da condução da política pública federal e estadual, que estão integradas, ao Poder Judiciário,
sem lastro nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, ou seja, à margem dos excepcionais fundamentos que o
justificaria, vez que o Sistema Penitenciário não registra sequer um caso de contaminação pela COVID-19.
III.3 – Da natureza jurídica da Recomendação n 62-2020 do CNJ. Da impossibilidade de emprestar ao ato
eficácia vinculante.
52.
Ab initio, conveniente estabelecermos a esfera de competências do Conselho Nacional de Justiça. Trata-se de órgão
com atribuições de controle da atividade administrativa e financeira do Poder Judiciário, criado pela EC 45-2004, mediante a inclusão
do art. 103-B. Oportuna a reprodução do parágrafo 4 da norma, in verbis: “§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação
administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras
atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)
53.
Confira-se as lições de Marcelo Novelino, sobre a Instituição em estudo, as quais corroboram a afirmação
realizada, de que não exerce função jurisdicional:
“O Conselho Nacional de Justiça, instituído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, tem natureza de órgão
administrativo de caráter nacional. Embora incluído na estrutura constitucional do Poder Judiciário, não
dispõe de atribuições institucionais para exercer a fiscalização da atividade jurisdicional dos magistrados e
tribunais.
Tem como principais finalidades o controle da atuação administrativa e financeira dos órgãos do Judiciário e a
fiscalização dos juízes no cumprimento de seus deveres funcionais. Assim como o controle ético-disciplinar dos
magistrados não afeta a imparcialidade jurisdicional, o controle das atividades administrativas e financeiras
não atinge o autogoverno do Judiciário, porquanto não há qualquer usurpação de competência privativa dos
tribunais.” (In Curso de Direto Constitucional, 11 edição, juspodivm, 2016: p. 685)

54.
Prosseguindo, os autores pretendem, com a petição incidental, emprestar eficácia vinculante à Recomendação n
62-2020 do CNJ que sugere aos Tribunais a adoção de “preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no
âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.” a exemplo da revisão de decisões judiciais, inclusive
as que decretaram prisões provisórias, substituição de medidas privativas, saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto e prisão
domiciliar.
55.
Ocorre que a aludida pretensão esbarra em dois óbices. A um, na natureza jurídica da recomendação, ou seja,
desprovida em essência de caráter vinculante, na medida em que ao CNJ não compete interferir em assuntos de ordem jurisdicional. A
dois, ao se admitir a vindicada abrangência, estaríamos diante de uma interferência direta na competência dos juízes criminais para, no
bojo dos competentes processos cujas penas estão em cumprimento ou mesmo em fase de cognição, para avaliar e decidir sobre
aspectos de condenação, fixação das consequências penais, à luz das circunstâncias do caso, e execução da pena.
56.
Sem embargo de opiniões em sentido contrário, o elemento pandemia, per se, e mormente diante do fato de que
sequer atingiu o sistema penitenciário brasileiro, não tem o condão de, automaticamente, tornar inconstitucionais, verbi gratia,
as disposições do art. 33, 1 e 2, do Código Penal, que dispõem sobre os parâmetros de regime inicial de cumprimento de pena,
sendo a mesma a conclusão em face do art. 44, que anuncia regras para a substituição de penas privativas por restritivas de
direitos e da Lei n 8.072-90 (Lei de Crimes Hediondos), ao estabelecer progressão de regime mais severo, à luz da conduta
praticada.
57.
Dito de outro modo, o resultado prático perseguido na petição incidental pressuporia a declaração de
inconstitucionalidade de diversas disposições do Código Penal, da Lei de Execuções Penais e de diplomas extravagantes, que
asseguram aos juízes que oficiam na matéria, no contexto do devido processo penal substancial, a legítima manutenção daqueles que
praticaram condutas de alta reprovabilidade apartados do convívio social, seguindo-se a progressão e substituição por medidas
alternativas ao cárcere tal como previsto em lei.
58.
Ocorre que sequer é possível cogitar essa consequência, na medida em que não se articulou pedido de declaração de
inconstitucionalidade destes dispositivos, certo de que esta matéria é reservada à Ação Direta de Inconstitucionalidade, regida pela Lei
n 9.868, de 10 de novembro de 1999.
III.4 – Da capacidade Sistema Único de Saúde – SUS – para responder pelos riscos derivados do Sistema
Penitenciário
59.
Defende o ex adverso que apenas 37% das unidades penitenciárias pátrias são providas de atendimento de saúde, em
prestação deficiente, pois, à luz das disposições da LEP e das Regras de Mandela, que asseguram a indicada prestação aos detentos.
Partindo-se desta premissa, evoluem para defender que seria “catastrófico” se houvesse a necessidade de remoção desta população ao
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aparelho do SUS, de modo que todas as unidades penitenciárias devem contar com a devida estrutura de saúde, para o tratamento de
casos de COVID-19.
60.
A tese soa no mínimo inusitada, além de evidenciar desconhecimento sobre o Sistema Único de Saúde.
61.
Cumpre destacar que o art. 196 da Constituição da República - norma central do ordenamento em matéria de direito à
saúde -, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação” (destaque acrescido).
62.
Pois bem, a Constituição Federal de 1988 enquadra a saúde como interesse de todos e matéria afeta a todos os entes
federativos, daí o estabelecimento de competência administrativa comum, conforme seu art. 23, II, e de competência legislativa
concorrente, na forma do art. 24, XII. Já os artigos 196 e seguintes, também da Carta Magna, estabelecem diretrizes e obrigações
diretas ao Estado Brasileiro no tocante à promoção, proteção e recuperação da saúde, prestigiando-se a redução do risco de doença e
de outros agravos e conferindo relevância pública às ações e serviços de saúde.
63.
Como tema de interesse comum e competência concorrente, a saúde foi organizada, pelo Poder Constituinte, em um
Sistema Único, com rede regionalizada e hierarquizada, a ser organizada conforme as diretrizes da descentralização, do atendimento
integral e da participação da comunidade, tendo deixado à seara da lei ordinária a organização efetiva do sistema.
64.
Nesse sentido, foi inicialmente editada a Lei nº 8.080, de 1990, que dispõe, de maneira geral, sobre a organização e o
funcionamento dos serviços de saúde, enquadrando-se no status de lei nacional, em observância à divisão constitucional de
competências, que atribui à União o estabelecimento de normas gerais.
65.
Especificamente quanto à matéria debatida nos autos, segundo esclarece o Ministério da Saúde, "o coronavírus é uma
família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (nCoV-2019) foi descoberto em 31/12/19 após
casos registrados na China. Os primeiros coronavírus humanos foram identificados em meados da década de 1960 (...)" (Disponível
em: https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus).
66.
Como se relatou na Exposição de Motivos nº 9/2020 - MS, de 03.02.2020 (apresentada pelo Poder Executivo em
acompanhamento ao Projeto de Lei nº 23/2020), em virtude da recente eclosão de epidemias e desastres em diversos pontos do mundo,
a Organização Mundial de Saúde (OMS) promoveu a revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) a fim de definir ações e
responsabilidades mais claras para todos os Estados membros e garantir maior articulação internacional para o enfrentamento de
epidemias globais. Esclareceu-se, no expediente, que o Brasil se comprometeu politicamente com tal processo de elaboração das novas
diretrizes mundiais, tendo participado ativamente na elaboração da versão aprovada pela Assembleia-Geral da OMS, internalizada
mediante o Decreto Legislativo nº 395/2009, e do Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.
67.
Por fim, aduziu-se que, em razão da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, já reconhecida pela OMS, a proposta normativa então apresentada pelo Executivo tinha o escopo de adequar a legislação
interna a fim de permitir a coordenação das ações e serviços do Sistema Único de Saúde em todas as esferas federativas para permitir a
atuação eficaz do Estado mediante instrumentos próprios, garantindo-se a proteção da coletividade, com segurança jurídica.
68.
Nessa toada, o Ministério da Saúde, em comunhão de esforços com Estados e Municípios, atua na aquisição de
insumos, EPI’s aos agentes de saúde, expansão de leitos em hospitais, instalação de hospitais de campanha, com estrutura para
a recepção de milhares de leitos, reforço do estoque de testagem do Brasil, em coordenação nacional da estratégia e ações para
que o país enfrente e supere, da forma mais branda possível, o surto ocasionado pela COVID-19.[3]
69.
É certo que os estabelecimentos penais reclamam, por vezes, a implementação de melhorias em sua estrutura, que
passam até por aspectos de aparato de atendimento de saúde. Entrementes, a ausência de instalações próprias para o tratamento da
COVID-19 em cada uma destas unidades não autoriza afirmar que os detentos estariam em situação de desassistência e, não só, que
seria temerário o traslado ao SUS.
70.
Ora, se a população brasileira adimplente com suas obrigações legais será atendida pelo SUS, que se estrutura para
receber todo aquele que vier a precisar do Sistema Único, inclusive via internação, com observância de protocolos internacionais, por
que razão ao preso seria dado atendimento em instalações distintas e, mais, a que risco “catastrófico” estaria exposto em ser
cuidado pelas mesmas unidades de saúde disponíveis à população em geral?
71.
Referidas ilações nada mais demonstram que ofensa aos princípios da isonomia e da uniformidade da política
de saúde, ao pretender emprestar aos detentos melhor direito que aqueles disponíveis à sociedade, articulando, ainda, sem
qualquer lastro empírico, supostos prejuízos do traslado do estabelecimento penal ao SUS, certo de que tanto no âmbito federal, quanto
no estadual, há aparato de segurança que pode, prontamente, responder aos deslocamentos necessários.
III.5 – Da tentativa de quebra do princípio da separação dos poderes. Da impossibilidade de o Poder Judiciário
avocar, para si, a condução da política pública penitenciária de enfrentamento ao COVID-19
72.
Conhecemos a jurisprudência e doutrina que admitem a apreciação do meritum administrativo pelo Judiciário,
embasados em critérios de legalidade (proporcionalidade e razoabilidade). Contudo, não podemos perder de vista que isto é (ou
deveria ser) postura excepcional, cuja juridicidade apenas encontraria espaço se estivéssemos diante da inércia dos atores competentes
do Poder Executivo, o que não ocorre na espécie, ante as exemplificativas medidas, noticiadas neste tópico.
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73.
Neste norte, a referida competência deve ser, necessariamente, desempenhada de maneira consentânea com
o modelo em vigor no Estado Brasileiro, vale dizer, com respeito às atribuições e competências exclusivas dos demais Poderes da
República, sob pena de criação de tensões e desnecessárias crises institucionais.
74.
Quer isso dizer que o controle de constitucionalidade e de legalidade não são ilimitados, pelo que sua manifestação e
intensidade não podem se sobrepor às competências expressas consagradas na Lei Fundamental, a exemplo da conferida ao Poder
Executivo (MS, MJSP, DEPEN e Secretarias de Segurança), para a definição das adequadas medidas de blindagem, contenção e
mitigação de potenciais efeitos do COVID-19 no Sistema Penitenciário, visto que referida apreciação insere-se na esfera de
discricionariedade e perpassa pela investigação de dados de inteligência, de política de saúde e de segurança públicas, nas esferas
interna e externa das penitenciárias.
75.
Consoante alerta o administrativista José dos Santos de Carvalho Filho, este juízo de conveniência e
oportunidade é exclusivo da Administração Pública e, à revelia de uma demonstração cabal de desproporcionalidade
(ilegalidade, em sentido amplo), não deve ser alvo de supressão por outros Poderes, como se pretende na petição:
“O Judiciário, entretanto, não pode imiscuir-se nessa apreciação, sendo-lhe vedado exercer controle judicial
sobre o mérito administrativo. Como bem aponta SEABRA FAGUNDES, com apoio em RANELLETTI, se
pudesse o juiz fazê-lo, “faria obra de administrador, violando, dessarte, o princípio de separação e
independência dos poderes”. 79 E está de todo acertado esse fundamento: se ao juiz cabe a função
jurisdicional, na qual afere aspectos de legalidade, não se lhe pode permitir que proceda a um tipo de
avaliação, peculiar à função administrativa e que, na verdade, decorre da própria lei. No mesmo sentido, várias
decisões de Tribunais já foram proferidas” (In Manual de Direito Administrativo, Atlas, – 30. ed. rev., atual. e
ampl. – São Paulo: 2016).

76.
In casu, o acolhimento do pleito implicaria substituição da Administração pelo Poder Judiciário no tocante à valoração
intrínseca à definição da política pública penitenciária de enfrentamento ao COVID-19, com ofensa ao princípio da separação dos
poderes, o que não encontra lastro na jurisprudência, consoante o seguinte precedente do STJ:
"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. (...)
VII. Dependendo a expedição e a publicação da referida portaria da observância dos requisitos previstos no
art. 3º do Decreto 6.077/2007, não compete ao Poder Judiciário avaliar ou afastar tais requisitos e determinar
a imediata publicação da portaria de retorno do impetrante ao serviço, sob pena de violação do princípio da
separação de poderes, competindo-lhe unicamente determinar, à autoridade coatora, que adote as medidas
necessárias ao cumprimento do art. 3º, IV, do Decreto 6.077/2007, após o que, preenchidas as condições da
legislação de regência, será possível a edição e a publicação da portaria vindicada. Precedentes da Primeira
Seção do STJ (MS 22.599/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 03/05/2017; MS 21.203/DF, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 24/02/2015;
(...)"
(MS 22.845/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/03/2018, DJe
20/03/2018)

IV – Conclusão e encaminhamentos
77.
De tudo quanto exposto, esta CGCJ opina no sentido de que a petição não reúne os pressupostos processuais mínimos
que permitiriam o enfrentamento de mérito, por estarmos diante de matéria preclusa (apreciada e rechaçada, recentemente, pelo
Plenário do STF, em petição do IDDD), ante a impossibilidade, nesta fase processual, de ampliação da dimensão objetiva da lide, de
aplicação do princípio da fungibilidade para recebe-la como ADPF, e por não ser a via adequada para o questionamento de
sucumbências em ações outras, em trâmite em primeiro e segundo graus, pena de transmudar a via em sucedâneo de recurso.
78.
Subsidiariamente, defende-se a improcedência dos pedidos, diante de todos os esforços adotados pelo Poder Executivo
Federal e Estaduais, que obstam qualquer tese que tencione arguir omissão ou inércia e, mais, pela demonstração de que a política
pública de proteção da população carcerária, no Brasil, é exitosa, ante a inexistência de qualquer caso de contágio pela COVID-19, de
modo que não seria dado ao Poder Judiciário avocar para si a condução das decisões políticas na matéria, em homenagem à separação
entre os poderes.
79.
Sendo improcedente, ainda, o pleito de aplicação vinculante das Recomendações do CNJ.
80.
Submeto as informações à apreciação conclusiva do Dr. João Bosco, Consultor Jurídico desta CONJUR-MJSP, para,
acaso corroboradas, sejam levadas ao conhecimento da SGCT, facultando-se acesso externo aos autos SEI, para cognição dos
elementos disponibilizados pelo DEPEN.
81.
Por fim, sugerimos remessa ao DEPEN, para ciência desta manifestação e para permitir a juntada nos autos SEI do
acervo probatório acerca da matéria.

02/04/2020 21:27

14 of 14

https://sapiens.agu.gov.br/documento/401003182

À consideração superior.

Brasília, 30 de março de 2020.

BRUNO LUIZ DANTAS DE ARAÚJO ROSA
Advogado da União
Coordenador-Geral de Contencioso Judicial

Notas
1. ^ “Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a restrição excepcional e temporária de entrada de estrangeiros no País, conforme o
disposto no inciso VI do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.Art. 2º Fica restringida, pelo prazo de
trinta dias, a entrada no País, por via aérea, de estrangeiros, independentemente de sua nacionalidade.Art. 3º A restrição de
que trata esta Portaria decorre de recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa por motivos sanitários relacionados aos riscos de contaminação e disseminação do coronavírusSARSCoV-2(covid-19).”
2. ^ http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-painel-de-monitoramento-dos-sistemas-prisionais
3. ^ Saúde destina R$ 144 milhões para construção de Centro Hospitalar na Fiocruz - https://www.saude.gov.br/noticias
/agencia-saude/46615-saude-destina-r-144-milhoes-para-construcao-de-centro-hospitalar-na-fiocruz
Hospital
de
campanha em Guarulhos terá triagem com drive thru - https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-03/hospital-decampanha-em-guarulhos-tera-triagem-com-drive-thru Estados terão R$ 432 milhões para enfrentar COVID-19 https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46547-estados-terao-r-432-milhoes-para-enfrentar-covid-19
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