EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO ROBERTO BARROSO, DO EGRÉGIO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL

Processo: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828
Arguente: Par do Socialismo e Liberdade – PSOL

O DISTRITO FEDERAL vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em resposta
ao O cio n. 5.592/2021 e com fundamento no ar go 5º, § 2º, da Lei federal n. 9.882/1999, apresentar
INFORMAÇÕES
quanto ao pedido de medida cautelar formulado na exordial da Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental em epígrafe.
I. SÍNTESE
Cuida-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida
cautelar, ajuizada pelo Par do Socialismo e Liberdade – PSOL em face das desocupações, despejos e
reintegração de posse promovidos pelo Poder Público, em seus três níveis federa vos, durante o período
da pandemia da Covid-19.
Na exordial, alegou-se, em suma, que tais atos implicariam violação aos direitos
fundamentais à saúde, à moradia, à cidade e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana,
especialmente diante da suposta inexistência de adequadas polí cas públicas de moradias populares.
Com base nesses argumentos, formulou-se pedido cautelar para que a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios suspendessem imediatamente:
“1. todos os processos, procedimentos ou qualquer outro meio que vise a
expedição de medidas judiciais, administra vas ou extrajudiciais de remoção
e/ou desocupação, reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem
os efeitos sobre a população brasileira da crise sanitária da Covid-19; e
2. toda e qualquer medida judicial, extrajudicial ou administra va que resulte
em despejos, desocupações ou remoções forçadas que ordenam
desocupações, reintegrações de posse ou despejos enquanto perdurarem os
efeitos sobre a população da crise sanitária da Covid-19;

II. PRELIMINARMENTE: NÃO CABIMENTO DA ADPF
II.1 - Inexistência de ato que caracterize lesão a preceito fundamental
Inicialmente, destaque-se que a exordial não apresenta impugnação especíﬁca, mas
apenas ataca genericamente “atos do Poder Público rela vos a desocupações, despejos e reintegrações
de posse”, sem demonstrar exatamente quais atos concretos teriam – e em que medida – efe vamente
violado os preceitos fundamentais alegados.
Especiﬁcamente em relação ao Distrito Federal, o Par do Requerente não descreveu de
forma clara quais seriam os atos que violariam a Cons tuição Federal.
De fato, as únicas menções diretas ao ente distrital dizem respeito:
(I) à prolação de decisão judicial mediante a qual o E. Superior Tribunal de
Jus ça sustou os efeitos de anterior decisão liminar da E. 8ª Vara de Fazenda
Pública do DF, que proibia a promoção de “qualquer ato de demolição,
desocupações, despejos e remoções na ocupação do CCBB, durante a pandemia
do coronavírus”; e
(ii) a existência da Lei Distrital n. 6.657/2020, “que propõe um Plano
Emergencial de enfrentamento à COVID-19, e, entre outros pontos, a proibição
de remoções ou desocupações.”

Como se vê, a primeira menção cuida de prolação de decisão judicial proferida pelo e.
Superior Tribunal de Jus ça, não pelo ente distrital, ao passo que a segunda apenas menciona que o
Distrito Federal aprovou lei local no exato sen do pretendido pelo Requerente!
Não há que se falar, portanto, nem mesmo em tese, na prá ca de qualquer ato concreto
por parte do Poder Público distrital apto a jus ﬁcar a presente arguição.
Destarte, a inicial não observa o disposto no art. 1º da Lei n. 9.882/99[1], razão pela qual
deve ser liminarmente indeferida, nos termos do caput do ar go 4º da mesma Lei:
“Art. 4º A pe ção inicial será indeferida liminarmente, pelo relator, quando não
for o caso de argüição de descumprimento de preceito fundamental, faltar
algum dos requisitos prescritos nesta Lei ou for inepta.”

Com efeito, a jurisprudência deste E. STF é pacíﬁca no sen do do não cabimento de ADPF
que deixa de indicar o “ato concreto e obje vo, omissivo ou comissivo, com a efe va prova de violação ao
preceito fundamental supostamente violado”:
“CONSTITUCIONAL.
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
DEMORA,
PELA
PRESIDÊNCIA
DA
REPÚBLICA,
NA
NOMEAÇÃO DE MAGISTRADOS. AUSÊNCIA
DE ATO, OMISSIVO OU COMISSIVO, QUE
CONTRARIE A CONSTITUIÇÃO. PLEITO A
PROVIMENTO DE CARÁTER NORMATIVO.
SUBSIDIARIEDADE.
ARGUIÇÃO
INADMISSÍVEL.
1.
É
requisito
de
regularidade formal da arguição de

descumprimento de preceito fundamental a
indicação de ato concreto e obje vo,
omissivo ou comissivo, com a efe va prova
de violação ao preceito fundamental
supostamente violado (art. 3º da Lei
9.882/99) (...) 5. Agravo regimental a que se
nega provimento”[2]
“AGRAVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS
NÃO
ATENDIDOS. ATOS COM AUSÊNCIA DE
NORMATIVIDADE
ADEQUADA.
CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL NÃO
DEMONSTRADA. ART. 1º, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DA LEI Nº 9.882/1999.
INOBSERVÂNCIA
DO
REQUISITO
DA
SUBSIDIARIEDADE. ART. 4º, § 1º DA LEI Nº
9.882/1999.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUBSISTENTES.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.1. Formulação, na pe ção inicial
da arguição, de pedido abrangente e
impreciso voltado contra todos os “atos de
império” que reconheçam a prescrição.
Ausência de precisão e clareza dos objetos
de
controle
concentrado
de
cons tucionalidade. Precedentes.(...) 4. Não
atendidos os pressupostos processuais
concernentes (i) à precisão e clareza na
indicação
dos
atos
norma vos
descumpridores de preceitos fundamentais;
(ii)
à
existência
de
controvérsia
cons tucional sobre lei ou ato norma vo
(art. 1º, parágrafo único, I, da Lei
9.882/1999), e (iii) ao requisito da
subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº
9.882/1999), resulta incabível a arguição de
descumprimento
de
preceito
fundamental.”[3]

II.2 - Não cabimento de ADPF para mero controle de legalidade
Ao cri car a prolação, pelo e. Superior Tribunal de Jus ça, de decisão que autorizou a
remoção de ocupação situada no Distrito Federal, o Requerente deixa claro seu propósito de ques onar a
própria legalidade da decisão judicial em questão.
Realmente, ao fazer menção, logo em seguida, à existência de lei distrital que impediria a
realização de remoções ou desocupações durante o período da pandemia da Covid-19, o Requerente
revela o seu propósito de se valer da ADPF para impor a observância da referida lei local pelo Poder
Judiciário.

Entretanto, a jurisprudência deste E. STF é no sen do de não ser cabível o ajuizamento de
ADPF voltada ao mero controle de legalidade de decisões judiciais:
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 20 DA LEI Nº
8.429/19992.
RELEVÂNCIA
DO
FUNDAMENTO
DA
CONTROVÉRSIA
CONSTITUCIONAL.
DISSENSO
JUDICIAL
RELEVANTE NÃO EVIDENCIADO. EVENTUAL
AFRONTA
INDIRETA
AOS
PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS INVOCADOS. CONTROLE
DE LEGALIDADE. PRETENSÃO INVIÁVEL.
PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO ATENDIDO.
ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº
9.882/1999. NÃO CABIMENTO. [...] 2. Mero
controle de legalidade de decisões judiciais,
em face de conteúdo norma vo previsto em
legislação federal infracons tucional, e que
apenas indiretamente resvala nos preceitos
cons tucionais invocados, traduz pretensão
incompa vel com a via da arguição de
descumprimento de preceito fundamental.
3. Agravo regimental conhecido e não
provido.”[4]

II.3 - Violação ao princípio da subsidiariedade
Também é consolidado o entendimento jurisprudencial de que a ADPF é cabível apenas
subsidiariamente, nos casos em que não haja outro meio processual eﬁcaz para sanar, de forma ampla,
geral e imediata, a lesão a preceito fundamental[5].
Na espécie, existem diversas outras ações judiciais em curso voltadas ao mesmo obje vo
de impedir a realização de desocupações e remoções durante a pandemia da Covid-19.
Perante a Jus ça do Distrito Federal, por exemplo, há Ações Civis Públicas[6] propostas
exatamente para impedir remoções, além de Ação Direta de Incons tucionalidade[7] na qual se discute a
cons tucionalidade da citada Lei Distrital n. 6.657/2020, veiculadora da proibição de despejos durante a
pandemia.
A existência dessa miríade de ações voltadas ao mesmíssimo ﬁm ora pretendido pelo
Requerente revela, de forma inequívoca, que existem, sim, outros meios processuais eﬁcazes para cuidar
da questão.
III. RAZÕES PARA O INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR
Ainda que se entenda pelo conhecimento da presente arguição, o pedido de concessão de
medida cautelar não deve ser acolhido, porquanto (i) ausentes os requisitos da fumaça do bom direito e
do perigo da demora (itens III.1. e III.2.) e (ii) existente risco de dano inverso (itens III.3. e III.4.), conforme
exposto a seguir.

III.1 - Existência de diversas polí cas distritais de enfrentamento à vulnerabilidade habitacional
Ao contrário do que se aponta na inicial, o ente distrital tem efe vamente buscado, no
atual momento, proteger as famílias em situação de vulnerabilidade habitacional, garan ndo-lhes melhor
condição de moradia em espaços adequados e regulares.
O ente distrital mantém, por exemplo, Unidades de Proteção Social 24 Horas – UPS 24
Horas[8], por meio das quais realiza, de forma con nuada e ininterrupta, atendimento a famílias e
indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social, bem como em situações emergenciais e de
calamidade pública.
As referidas UPS também são responsáveis por realizar atendimento in loco às famílias e
indivíduos que residem em áreas de ocupação irregular em todo o Distrito Federal, de modo a efetuar
levantamento socioeconômico, referenciamento nos territórios e, quando necessário, solicitação dos
primeiros auxílios e bene cios socioassistenciais.
Outro exemplo são os Centros de Referência Especializado para População em Situação de
Rua – Centro Pop[9], os quais funcionam como pontos de apoio para guarda de pertences, higiene
pessoal, fornecimento de alimentação, provisão de documentação, prestação de informações e
viabilização de acesso a outros serviços e bene cios socioassistenciais.
O Distrito Federal desenvolve também a polí ca “Cidade Acolhedora”[10], a qual consiste
em serviço especializado de abordagem social que possibilita a concessão de diversos bene cios
assistenciais à população vulnerável, tais como: reinserção familiar e trabalhista; retorno do cidadão ao
estado de origem (quando desejado); indução à aceitação de tratamento de drogadição na rede de saúde
pública e em ins tuições parceiras; encaminhamento para a rede socioassistencial; inclusão no Cadastro
para Programas Socais e acesso a bene cios de transferência de renda.
Por ﬁm, de modo a combater os efeitos da elevada pressão habitacional existente, o
Distrito Federal aprovou, apenas no ano de 2020, 28 novos projetos urbanís cos para abrigar mais de 46
mil pessoas, conforme informações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do
Distrito Federal ().
Incontestável, portanto, que o Distrito Federal não é omisso na formulação e implantação
de polí cas públicas voltadas ao enfrentamento local da vulnerabilidade habitacional.

III.2. Realização de remoções e desocupações em harmonia com a proteção das populações a ngidas
Esclareça-se, ainda, que as ações operacionais desenvolvidas pelo ente distrital
relacionadas à remoção e ao despejo das ocupações irregulares decorrem de estrita observância ao texto
legal[11] e a decisões judiciais, não se tratando de mera liberalidade administra va.
Não obstante, contrariamente ao que aduz o Requerente, tais ações são sempre
precedidas e seguidas da preocupação do ente estatal de humanizá-las e de mi gar os impactos sobre os
envolvidos.
Nesse sen do, os órgãos responsáveis pelas polí cas de assistência social e habitacional
são oﬁciados anteriormente às remoções e às desocupações, de modo que possam tomar as medidas
necessárias ao acolhimento dos desalojados[12].
Com efeito, as ações que importam em remoção involuntária têm como etapa
indispensável a prévia comunicação aos órgãos competentes para averiguar o enquadramento dos
desalojados em polí cas públicas voltadas ao abrigamento provisório e permanente.
Essa assistência prestada pelo Distrito Federal aos cidadãos a ngidos por ações de
remoção ou desocupação pode ser comprovada pelas seguintes informações recentemente prestadas
pelos órgãos públicos distritais competentes:

Coordenação de Proteção Social Básica (Anexo 04):
“Considerando que a moradia em situação de irregular nas ocupações de
espaço público é algo sempre problema zado e ponto de intervenção
socioassistencial, é comum que em anos anteriores pessoas que antes residiam
nestes locais tenham mudado de local ou tenham passado períodos distante
destes espaços pela precarização da moradia e pelas con ngências e
necessidades da vida. Em suma:
Em 2019, na assistência social foram atendidas 19 famílias moradoras da
região do CCBB
Em 2020, na assistência social foram atendidas 38 famílias moradoras da
região do CCBB
Em 2021, até o presente mês foram atendidas 27 famílias moradoras da região
do CCBB, sendo que destas, 06 já são atendidas desde 2019; 09 são atendidas
deste 2020; e 12 passaram a ser atendidas em 2021.”
Coordenação de Gestão de Transferência de Renda e Cadastro Único (Anexo
05):
“informamos o que segue em relação aos dados dispostos ao Cadastro Único e
aos bene cios de transferência de renda ar culados no âmbito do Programa
Bolsa Família (lei) e DF Sem Miséria referentes às 26 (vinte seis) famílias
residentes à ocupação próxima ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB).
Em análise ao grupo residente à ocupação próxima ao Centro Cultural Banco do
Brasil (CCBB) iden ﬁca-se que do total de 26 (vinte e seis) famílias 21 (vinte e
uma) encontram-se inscritas ao Cadastro Único, sendo que 5 (cinco) não
possuem inscrição à mesma referida plataforma.”
Coordenação de Proteção Social Especial (Anexo 06):
“(...) acrescento que servidores da Unidade de Proteção Social 24h em
19/06/2020, 22/03/2021, 23/03/2021 e 05/04/2021 também acompanharam
as ações integradas para a realização de remoção das construções irregulares
na localidade em referência.
Importa destacar que durante tais ações, a equipe da UPS 24h estava
disponível no local para atender de pronto as famílias que vessem interesse
em serviços da assistência social e inclusive com oferta de acolhimento.
A equipe da UPS 24h ofereceu os serviços de acolhimento para todas as
famílias, esclareceu dúvidas e orientou as pessoas em relação aos serviços e
equipamentos da SEDES. Todos negaram a oferta de acolhimento" (Relatório
UPS 24h 42337346).”

No mesmo sen do, Relatórios de Operação da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem
Urbanís ca do Distrito Federal comprovam que as ações de remoção e desocupação realizadas durante a
pandemia da Covid-19 foram sempre acompanhadas de representantes da Secretaria de
Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES, os quais ofereciam abrigo e acolhimento aos
desalojados, prestavam informações referentes aos programas assistenciais aos quais faziam jus e
também auxiliavam no transporte dos seus itens pessoais[13], conforme se exempliﬁca adiante:

DATA

RELATÓRIO

RESUMO

19/06/2020

RO
Nº
290/2020

Demolidas 18 ediﬁcações em lona e
madeira;
Desligados 02 pontos
clandes no pela CEB;

de

energia

Desligado 01 ponto de água clandes no
pela CAESB;
Foram realizadas 06 mudanças;
TATIANA ARAÚJO DE CERQUEIRA –
CPF: 036.044.061-45 · QN 12 C
CONJUNTO 8 CASA 02 – RIACHO
FUNDO 2;
RITA DE CASSIA DA SILVA SANTOS –
CPF: 030.587.061-03 · RUA SL 45
QUADRA 53 LOTE 100 – CHÁCARA
SANTA LUZIA – ESTRUTURAL ( 02
MUDANÇAS);
EUNICE NETA ARAÚJO DE OLIVEIRA
– CPF: 700.553.601-06 · QUADRA 59
LOTE 124 – CHÁCARA SANTA LÚZIA –
ESTRTUTURAL
CHARLES CERQUEIRA SENA – CPF:
069.665.665-51 · VILA PLANALTO
IVANIA SOUZA SANTOS – CPF:
029.674.665-73 · SÃO SEBASTIÃO
Demolidas 08 ediﬁcações em madeira e
lona;
Desligados 02 pontos
clandes nos pela CEB;
30/06/2021

RO
Nº
307/2020

de

energia

Re rados 03 basculantes trucados de
entulhos;
Os ocupantes não aceitaram auxílio da
SEDES, nem transporte e mudança para
eles e seus pertences, permanecendo
assim no local, com seus bens materiais e
seus respec vos recicláveis.

22/03/2021

RO
Nº
121/2021

Desligados 03 Pontos de ligação clandes na
de energia pela CEB;
Demolidas 34 Ediﬁcações em Madeira/lona;
Realizada 01 mudança (Charles Cerqueira
Serra – CPF: 069.665.665-51 – QN 12C CJ. 12
LOTE 02 – Caminhão KEJ 0848);
Recolhido uma carcaça de carro, ford Corcel,
pela Secretaria de Segurança por encontrarse abandonada com foco de mosquito e
animais peçonhentos;

Re rado 10 caminhões de lixo/entulho;
Foi oferecido pela SEDES abrigo e
acolhimento, mesmo os ocupantes sendo
beneﬁciários do bolsa família, sendo 50
vagas para homens solteiros e 11 vagas
para famílias de até 04 pessoas, sendo 01
em São Sebas ão e 10 em Planal na. Mas
houve a recusa pelos ocupantes.
Permaneceu no local a Srª Ivana Souza
Santos, liminar judicial concedida - Processo
SEIGDF 00020-00002541/2021-31. A Srª
Ivana migrou do local SCES TRECHO 3 POLO
7 ao lado do CCBB, para o local da ação
operacional.
23/03/2021

RO
Nº
126/2021

No primeiro momento da ação operacional a
equipe da DF Legal realizou a descaracterização
(desmonte) e apreensão de ediﬁcação precária
em madeira, u lizada como suposta “escola”
erigida irregularmente em área pública, que era
man da pela ONG BSB INVISIVEL, inscrita no
CNPJ 39.826.188/0001-67, sendo lavrados os
competentes autos de apreensão nº D 034967
– APR e D 034968 – APR, pela Subsecretaria de
Fiscalização de Obras – SUOB/DF Legal.
O órgão responsável pela polí ca de ação
social e assistência do Distrito Federal - SEDES
– ofereceu abrigo e acolhimento aos seguintes
ocupantes da área pública: Sra. Michele
Carneiro da Silva, CPF: 714.746.761-20; Sra.
Rita de Cássia da Silva Santos, CPF:
030.587.061-03, sendo que estas recusaram as
propostas, ofertas e as trata vas elencadas
pelo Servidor da SEDES, Sr. Francisco Flávio.
Durante o transcorrer da operação, por volta
das 15h00min, fomos acionados pelos
advogados e pelo Defensor Público, Dr. Ronan,
informando-nos e cien ﬁcando-nos da
existência de liminar judicial, que obstava a
con nuidade da ação operacional. Assim,
fornecemos estes elementos informa vos a
Assessoria Jurídica desta DF Legal, que após
análise, houve o encerramento da operação,
ﬁcando do local apenas as equipes do SLU para
o recolhimento do lixo e entulho existente na
área.
A Sra. Ivana Souza Santos, permaneceu no local
por força de liminar judicial concedida,
conforme consta do Processo SEI-GDF 0002000002541/2021-31. Sendo que a Sra. Ivana
migrou do local SCES TRECHO 3 POLO 7, ao lado
do CCBB, para o local da ação operacional.

Demolida 01 ediﬁcação em madeira;
Re rados 11 caminhões de lixo/entulhos;

Desta forma, veriﬁca-se que as ações de desocupação e remoção efe vadas no Distrito
Federal são empreendidas sempre de modo a resguardar os direitos da população em situação de
vulnerabilidade, garan ndo-lhes, imediatamente, plena assistência social e abrigos regulares seguros.
III.3. Ocupações que representam risco sanitários aos próprios ocupantes
No atual contexto sanitário de pandemia da Covid-19, cuja gravidade foi muito bem
destacada pelo Requerente, a manutenção das ocupações irregulares caracteriza ﬂagrante risco à saúde
pública e, especialmente, à saúde dos próprios ocupantes.
É indisputável que o enfrentamento da pandemia da Covid-19 impõe a adoção de medidas
assecuratórias em prol da redução do contágio.
Entretanto, olvida a Requerente que as ocupações irregulares, em sua enorme maioria,
possuem condições de alta insalubridade, promovendo risco à saúde e à vida de seus próprios
moradores, os quais ﬁcam vulneráveis a todo po de intempérie, mal de saúde e fenômenos da natureza.
As referidas ocupações ainda costumam aglomerar elevado número de pessoas, e isso em
locais sem qualquer estrutura de esgotamento sanitário, situações extremamente perigosa de ser
man da em meio à pandemia.
Nesse sen do, a Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde do
Distrito Federal – SES já atestou que, “certamente, a contaminação pelo coronavírus é bastante propícia
nesses ambientes” (Anexo 8), uma vez que:
“No que se refere à imposição do distanciamento social e à higienização das
mãos como medida preven va, a realidade dessas “ocupações irregulares”
impõe desaﬁos enormes. Ocupações de apenas um cômodo, sem ven lação,
que impõem o compar lhamento do espaço por muitas pessoas, nos quais
pessoas idosas convivem com jovens, adultos e crianças geram um cenário
caó co. Portanto, o distanciamento social nas “ocupações irregulares” é
impra cável, tanto do ponto de vista habitacional quanto do ponto de vista dos
modos de vida. Quanto à necessidade de “lavar as mãos”, a pergunta sem
resposta é a seguinte: com que água?”

Inegável, como bem assentado pela SES, que “a falta de água, de esgotamento sanitário,
de coleta regular de lixo, dentre outros fatores, certamente corrobora para a disseminação do
coronavírus nos ambientes objeto da apreciação presente”.
Ademais, tendo em vista a irregularidade das ocupações urbanas e a diﬁculdade, a par r
disso, de planejamento administra vo adequado para atendimento a elas, a SES também esclareceu que
“os quadros de agentes da Vigilância Sanitária do Distrito Federal são absolutamente incapazes de
atender às demandas concernentes às inspeções nas ocupações urbanas irregulares”, o que agrava ainda
mais o perigo à saúde e à vida nessas situações.
Essas circunstâncias, em especial, endossam ainda mais a necessidade de realização da
desmobilização de ocupações irregulares, com a transferência imediata dos ocupantes para abrigos nos

quais será possível assegurar as medidas sanitárias necessárias ao enfrentamento desse delicado
momento de crise sanitária.
Portanto, é justamente em respeito às exigências sanitárias e humanitárias advindas da
situação de pandemia de Covid-19 e da extrema vulnerabilidade dos habitantes de ocupações irregulares
no Distrito Federal que a administração pública distrital vem promovendo a desar culação das precárias
e insalubres ocupações irregulares, assegurando-lhes abrigo adequado e seguro.
A esse respeito, destaca-se o preciso entendimento do Exmo. Ministro Presidente do E.
STJ, Humberto Mar ns, recentemente proferido por ocasião da análise da Suspensão de Liminar n. 2910,
pleiteada pelo Distrito Federal:
“No caso, veriﬁca-se a ocorrência de grave lesão aos bens tutelados pela lei de
regência, na medida em que se demonstrou relevante dano urbanís co e
grande tumulto administra vo, pois a liminar deferida impede a ação
ﬁscalizadora e o poder de polícia do Estado na preservação do interesse público
do ordenamento do território e do meio ambiente urbano.
Com efeito, o dano à ordem pública sob o aspecto urbanís co está evidenciado,
porquanto uma área pública localizada próxima ao centro da capital da
República está sendo aceleradamente ocupada de forma irregular e
desordenada, considerando ainda que não há es ma va da duração da
pandemia de covid-19, o que pode tornar a ocupação irreversível ou de di cil
reversão.
O requerente apresentou dados de que não se trata de ocupação an ga, pois
os novos barracos foram invadidos em setembro de 2020, não se aplicando,
portanto, a vedação prevista no art. 2º, I, da Lei Distrital n. 6.657/2020.
Ao meu sen r, as medidas excepcionais decorrentes de covid-19 não
impedem o imediato desalojamento das famílias ali presentes. Do contrário,
no caso da não remoção, a aglomeração pode contribuir para a disseminação
do vírus, diante da falta de saneamento básico no local que garanta a
higienização necessária.
Como bem ressaltado pela própria decisão impugnada, o Distrito Federal
informou nos autos o oferecimento de abrigo e assistência às famílias
invasoras, de modo que tal ação lhes proporciona segurança, dignidade e
saneamento básico.”[14]

III.4. Afronta à separação dos Poderes
Em verdade, o que o Judiciário subs tua o Execu vo
Com efeito, ao dispor sobre a organização administra va territorial do Distrito Federal, o
Judiciário afetará matéria cuja inicia va legisla va é priva va do Chefe do Poder Execu vo, conforme
expressa es pulação do ar go 61, §1º, II, “c”, da Cons tuição Federal, pelo princípio da simetria:
“Art. 61. A inicia va das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal,
aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Cons tuição.
§ 1º São de inicia va priva va do Presidente da República as leis que:
[...]
II - disponham sobre:

b) organização administra va e judiciária, matéria tributária e orçamentária,
serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;;”

Ademais, nos termos do art. 30, VIII c/c 32, §1º, da CF/88[16], bem como do art. 182,
caput[17], também da Cons tuição Federal, o Distrito Federal tem competência para elaborar as próprias
polí cas urbanas e planejar o controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Ao obstar a efe vação de remoção de ocupações e ordens de despejos a nentes a áreas
de propriedades privadas e públicas, a concessão da medida cautelar ainda limitará sobremaneira o
exercício do poder de polícia administra va pelo Execu vo do Distrito Federal.
Conforme ensina Di Pietro, o poder de polícia “é a a vidade do Estado consistente em
limitar o exercício dos direitos individuais em bene cio do interesse público”[18], a qual, segundo Toschio
Mukai, cons tui “uma faculdade inerente à Administração Pública, que esta detém, para disciplinar e
restringir as a vidades, o uso e gozo de bens e de direitos, bem assim as liberdades dos administrados,
em bene cio da cole vidade”[19].
Nesses moldes, a recuperação da posse e a interrupção de esbulhos irregulares cons tui
pico exercício do poder de polícia administra va, posto que visa justamente a garan r o exercício de
direitos de posse e propriedade e, no caso dos imóveis públicos, também a proteção do patrimônio
estatal.
A situação, relembre-se, é ainda mais gravosa se considerado o contexto da pandemia, que
exige maior controle dos espaços públicos e da população pelos governos locais, para garan a da saúde
cole va.
A propósito, em demanda também mo vada pelo contexto da pandemia de Covid-19, este
E. Supremo Tribunal Federal já se assentou vulnerar o princípio da Separação dos Poderes a incursão do
Judiciário em campo de atuação priva va do Poder Execu vo:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA
ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITOS À
SAÚDE, À VIDA, À IGUALDADE E À
DIGNIDADE
DA
PESSOA
HUMANA
ALEGADAMENTE VIOLADOS. ATINGIMENTO
DE UMA SOCIEDADE JUSTA E IGUALITÁRIA
COMO META CONSTITUCIONAL. PANDEMIA
ACARRETADA PELA COVID-19. PRETENÇÃO
DE REQUISITAR ADMINISTRATIVAMENTE
BENS E SERVIÇOS DE SAÚDE PRIVADOS.
ADPF QUE CONFIGURA VIA PROCESSUAL
INADEQUADA. INSTRUMENTO JÁ PREVISTO
EM LEIS AUTORIZATIVAS. INOBSERVÂNCIA
DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTROS INSTRUMENTOS
APTOS A SANAR A ALEGADA LESIVIDADE.
DEFERIMENTO DA MEDIDA QUE VIOLARIA A
SEPARAÇÃO DOS PODERES. ATUAÇÃO
PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. MEDIDA
QUE PRESSUPÕE EXAME DE EVIDÊNCIAS
CIENTÍFICAS E CONSIDERAÇÕES DE CARÁTER
ESTRATÉGICO. OMISSÃO NÃO EVIDENCIADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. [...] III – A presente ação não
cons tui meio processual hábil para acolher
a pretensão nela veiculada, pois não cabe ao

Supremo Tribunal Federal subs tuir os
administradores públicos dos dis ntos
entes federados na tomada de medidas de
competência priva va destes, até porque
não dispõe de instrumentos adequados para
sopesar os diversos desaﬁos que cada um
deles enfrenta no combate à Covid-19. IV –
Vulneraria frontalmente o princípio da
separação dos poderes a incursão do
Judiciário numa seara de atuação, por todos
os
tulos, priva va do Execu vo,
subs tuindo-o na deliberação de cunho
polí co-administra vo,
subme das
a
critérios de conveniência e oportunidade,
sobretudo tendo em conta a magnitude das
providências pretendidas nesta ADPF, cujo
escopo é a requisição compulsória e
indiscriminada de todos os bens e serviços
privados voltados à saúde, antes mesmo de
esgotadas outras alterna vas cogitáveis
pelas autoridades federais, estaduais e
municipais para enfrentar a pandemia. V - O
§ 1° do art. 3° da Lei 13.979/2020 dispõe que
as requisições e outras medidas de
emergência para combater a Covid-19
“somente poderão ser determinadas com
base em evidências cien ﬁcas 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”. VI - Essa
apreciação, à toda a evidência, compete
exclusivamente às autoridades públicas, caso
a caso, em face das situações concretas com
as quais são defrontadas, inclusive à luz dos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, sem prejuízo do posterior
controle de cons tucionalidade e legalidade
por parte do Judiciário. VII - Não está
evidenciada a ocorrência de omissão dos
gestores públicos, de modo que não é
possível concluir pelo descumprimento dos
preceitos fundamentais apontados na inicial
da ADPF ou no presente recurso. VIII Agravo regimental a que se nega
provimento.”[20]

Não se trata de restringir a necessária atuação do Poder Judiciário nos casos de efe va
lesão ou ameaça a direito, mas de permi r que, antes de se conﬁgurar de forma incontornável a
oportunidade para uma intervenção judicial, o próprio Poder Execu vo cumpra com o seu papel
cons tucional de salvaguardar o interesse público por meio de polí cas públicas lídimas.
No caso do Distrito Federal, há fartos elementos a demonstrar que a atuação estatal se faz
de forma regular e em respeito aos direitos fundamentais da população envolvida, não representando, o

mero exercício do poder de polícia, qualquer afronta por si aos referidos direitos.
Ademais, o pedido feito na presente arguição desconsidera ainda que, uma vez deferida a
cautelar pleiteada, haverá um incen vo para a ocupação desordenada de novas áreas, agravando, assim,
o estado de risco sanitário não só dos eventuais ocupantes mas de toda a comunidade envolvida – risco
que a própria arguição, pelo menos teoricamente, pretendia evitar.

IV. CONCLUSÃO
Ante o exposto, o Distrito Federal requer:

(i) o indeferimento liminar da inicial da arguição de descumprimento preceito
fundamental, nos termos do ar go 4º, caput, da Lei Federal n. 9.882/1999; e
(ii) subsidiariamente, o indeferimento da medida cautelar pleiteada pelo Requerente.
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