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Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITÓRIOS

3VAFAZPUB
3ª Vara da Fazenda Pública do DF

Número do processo: 0702422-80.2020.8.07.0018

Classe judicial: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) - Agentes Políticos (10186)

AUTOR: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DA
UNIAO

RÉU: DISTRITO FEDERAL

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

Cuida-se de  com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada pelaAção Civil Pública
e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DEFENSORIA PÚBLICA DA

 em face doUNIÃO DISTRITO FEDERAL, buscando, em suma, a adoção de providências para redução
dos riscos a que estão submetidas as pessoas em situação de rua no DF em virtude da pandemia
ocasionada pelo coronavírus (COVID-19).

As autoras tecem considerações a respeito do estado de calamidade pública decorrente da crise pandêmica
da COVID-19 e a publicação de atos administrativos voltados ao controle da disseminação da doença,
visando o distanciamento social como principal política pública a ser tomada no combate e enfrentamento
do vírus.

Relatam as recomendações feitas pelo Ministério da Saúde, tais como: lavar as mãos e o rosto com
frequência; evitar aglomerações e garantir o isolamento social.

Salientam que em nenhum dos atos normativos editados pelo Governo Distrital para evitar a propagação
da COVID-19 há menção a população em situação de rua, a qual, em suas palavras, segundo dados do
Consórcio Novo Terminal, vêm se aglomerando no Terminal Rodoviário Interestadual, o que aumenta o
risco de contágio.

Informam que a DPU, em 17/03/2020, por meio do Grupo de Trabalho em prol das pessoas em situação
de rua, e a DPDF, em 20/03/2020, através do Núcleo de Direitos Humanos, editaram Recomendações
Administrativas ao Distrito Federal, gerando os processos SEI nº 08038.002677/2020-19 e nº
00401-00007126/2020-53, respectivamente, sobre os quais não obtiveram respostas até o momento.

No entanto, afirmam ter verificado que parte das aludidas Recomendações parece estar sendo cumprida.

Narram a realização de diversas reuniões entre a DPDF, a DPU e a administração do Distrito Federal na
tentativa de solucionar o caso extrajudicialmente.

Expõem que a primeira delas ocorreu em 18/03/2020, com o Secretário da Casa Civil, o Consultor
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Jurídico, o Subsecretário de Saúde e o Presidente da Codeplan, todos do Distrito Federal, oportunidade
em que foram apresentadas as recomendações para proteção da população em situação de rua, bem como
sugeridas algumas possibilidades para resolver a questão.

Acrescentam, ainda, que, em 23/03/2020, o encontro ocorreu na Secretaria de Desenvolvimento Social,
com a Sr.ª Secretária Adjunta, Valéria de Sousa Rocha, e a Sr.ª Subsecretária de Assistência, Kariny
Geralda Alves Veiga, ocasião em que foi esclarecida, informalmente, a seguinte atuação do GDF: a) está
em curso a montagem de alojamento para duzentas (200) pessoas no Autódromo Nelson Piquet, local
onde será prestada assistência de alimentação, higiene, abrigamento temporário, saúde e orientação
preventiva; b) disponibilização de local para abrigamento no “Movimento Eureka” (906 Norte) para os
que forem testados de forma positiva para o novo coronavírus; c) para a população em situação de rua das
Circunscrições Judiciárias, a SEDES informou que estaria finalizando ajuste para alojamento no
Arapoanga, para 100 (cem) pessoas; d) realização de contratação de OSC para abrigamento da população
idosa em situação de rua (cerca de 100 pessoas), ainda sem formalização; e) funcionamento do Centro
POP todos os dias, incluindo finais de semana e feriados, das 7h às 19h.

Destacam a visita de representantes das Defensorias Públicas, após a reunião acima referida, ao local do
mencionado “Movimento Eureka” – no qual se verificou a existência de 3 (três) barracas da Defesa Civil,
uma com capacidade para 4 (quatro) e duas com capacidade para 3 (três) pessoas – e ao Autódromo, onde
os portões encontravam-se fechados e nada referente a montagem de estrutura ou funcionários
trabalhando no local fora encontrado.

Em razão disso, dizem ter sido enviado novo ofício a SEDES para esclarecimentos a respeito das
demandas relativas a proteção da população em situação de rua no contexto da pandemia da COVID-19,
sem resposta até então.

Esclarecem que realizaram outras visitas ao Autódromo, nos dias subsequentes, observando que os
trabalhos de montagem da estrutura iniciaram-se em 25/03/2020, embora a passos lentos.

Mencionam a participação em reunião, na data de 26/03/2020, a convite da DISEF, a respeito do espaço
que estaria sendo montado no Autódromo para a população em situação de rua, na qual compareceram a
DPDF e a DPU, representantes do CAPSAD, do CREAS, do CNAR, do CPSE, do Instituto Tocar e da
SEAS.

Na oportunidade, receberam as seguintes informações: a) segundo dados do SEAS (serviço especializado
em abordagem social), a população em situação de rua do DF representa um total de 1855 pessoas, das
quais 94 seriam idosas; b) realização de uma ampliação da parceria da SEDES com o Instituto Inclusão
para aumentar a quantidade de alojamentos destinados a população em situação de rua: cerca de 80 a 100
vagas a mais na unidade do Recanto das Emas; c) no Autódromo será realizado um alojamento provisório
para cerca de 200 pessoas, com previsão de início para 03/04/2020, via central de vagas; d) já está sendo
realizada a distribuição de alimentação no Setor Comercial Sul para a população em situação de rua
diariamente, tendo em vista o fechamento do comércio local; e) não há informação sobre a existência do
local disponibilizado no “Movimento Eureka” ou sobre o possível “abrigo exclusivo para idosos”; f) a
respeito dos serviços de acolhimento já existentes, como UNAF, UNAI e Instituto Inclusão, foram
retiradas as hipóteses de “suspensão” (pessoas em situação de rua que teriam descumprido regras da
unidade) para admissão desse grupo nessas unidades.

Pontuam que, em que pese a informação acima mencionada a respeito do quantitativo da população em
situação de rua no DF, em resposta ao ofício, foram cientificadas sobre a existência de um cadastro ativo
da própria SEAS em que consta 3423 pessoas naquela condição.

Frisam que todas as demais informações recebidas a respeito da adoção de qualquer medida em prol da
população de rua no contexto da pandemia foram obtidas informalmente, já que as Recomendações e
outros ofícios expedidos não foram respondidos.

Assinalam, mesmo que se considerem verdadeiras e efetivas as medidas noticiadas por meio das reuniões
e pela mídia, tais ações contemplam apenas, aproximadamente, 8,76% das pessoas em situação de rua do
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DF (cerca de 300), as quais estão inseridas em grupo de risco devido à fragilidade de condições de
alimentação e higiene.

Alegam a insuficiência do número de vagas disponibilizado nos espaços construídos para acolher todos
aqueles indivíduos ou, pelo menos, sua maioria.

Registram seus questionamentos acerca da opção em construir alojamento em local sem qualquer
estrutura fixa prévia, quando a população em situação de rua poderia ter sido abrigada em locais públicos,
como escolas, ginásios e centros olímpicos, ou, até mesmo, em hotéis, por intermédio de requisição
administrativa.

Descrevem o aumento do contágio e do número de mortes pelo coronavírus no Distrito Federal e a
preocupação em evitar que a população em situação de rua possa se tornar um vetor de transmissão da
doença, o que poderia causar um desastre epidemiológico.

Sustentam suas pretensões nos direitos à saúde e à assistência social, previstos no art. 6º da Constituição
Federal e na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n.º 8.743/93).

Requerem a concessão de tutela de urgência para o fim de:  utilizar estruturas públicas esportivas oua)
educacionais, sem uso em razão da pandemia, como pontos de alojamento temporário com a
disponibilização de alimentação e higiene, para toda a população em situação de rua do DF,
aproximadamente 3423 pessoas, até que se encerre definitivamente a decretação do Estado de Emergência
no Distrito Federal, sendo tal local – se possível – no Plano Piloto, Gama, Taguatinga e Ceilândia, vez
que lá se encontra parcela considerável das pessoas em situação de rua, realizando-se a divisão adequada
entre os espaços, conforme as recomendações dos órgãos de saúde, e adotando-se todas as cautelas
necessárias para se evitar aglomeração de pessoas, sob pena de multa diária de R$15.000,00 (quinze mil
reais);  subsidiariamente, caso não se entenda pela utilização dos equipamentos públicos parab)
disponibilização dos alojamentos, que seja disponibilizado um quarto de hotel a cada pessoa que solicitar,
sendo todo o valor arcado pelo réu até o fim da “quarentena”, sob pena de multa diária de R$ 342.300,00
(trezentos e quarenta e dois mil e trezentos reais);  disponibilizar espaço específico, em todos osc)
equipamentos, serviços e locais que atendam à população em situação de rua, para aqueles que se
enquadram em grupo de risco da COVID-19 (pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossuprimidas, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um
agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes,
tuberculose, doenças renais, HIV e infecções); bem como local apartado para os que apresentem suspeita
de contaminação pelo vírus, de modo a garantir o isolamento, sob pena de multa diária de R$15.000,00
(quinze mil reais);  disponibilizar aos servidores, terceirizados e demais colaboradores que atendam ad)
população em situação de rua equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados a diminuir o risco
de contágio, de acordo com o Protocolo de Manejo Clínico para o novo coronavírus (2019-nCoV),
expedido pelo Ministério da Saúde, sob pena de multa diária de R$15.000,00 (quinze mil reais); e)
promover a vacinação contra gripe dos usuários e funcionários dos equipamentos socioassistenciais
destinados às pessoas em situação de rua.

No mérito, pleiteiam a confirmação da medida antecipatória, reiterando os pedidos acima elencados.

Deram à causa o valor de R$ 387.300,00 (trezentos e oitenta e sete mil e trezentos reais), requerendo a
dispensa do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e outros encargos, com base no
art. 18 da Lei n° 7.347/1985.

Na decisão de ID nº60607080, determinei a intimação do Distrito Federal, do Senhor Governador do DF,
do Senhor Secretário de Saúde do DF, do Senhor Secretário de Desenvolvimento do DF e do MPDFT,
para se manifestarem acerca do pedido de tutela de urgência, no prazo de setenta e duas horas, consoante
dispõe o art. 2º da Lei nº 8.437/1992.

O réu apresentou  (ID nº 60893093), na qual alega, inicialmente, amanifestação preliminar
impossibilidade de conceder a tutela antecipada, no caso, diante dos óbices previstos no art. 2º-B da Lei nº
9.494/97 e no art. 1°, §1°, da Lei n° 8.437/92.
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Na sequência, defende que o Distrito Federal já está tomando todas as medidas necessárias para
salvaguardar tanto a população em situação de rua quanto os profissionais que atuam diretamente em seu
auxílio e que as informações trazidas pelas autoras na inicial a respeito da quantidade de pessoas em
situação de rua no DF estão equivocadas, porquanto os dados mais atualizados, sistematizados no início
de fevereiro, indicam a presença de 1.855 (um mil oitocentos e cinquenta e cinco) indivíduos naquela
condição.

Aduz que grande parte da população em situação de rua já está sendo atendida ou está em vias de
atendimento para a prevenção da disseminação da COVID-19, com o planejamento de políticas públicas
como: 105 (cento e cinco) vagas por meio do Termo de Colaboração nº 02/2018; 200 (duzentas) vagas em
alojamento provisório por meio da Portaria nº 28, de 24/03/2020; Centros de Referência Especializados
para Pessoas em Situação de Rua funcionando também aos sábados e domingos; Equipes do Serviço
Especializado em Abordagem Social trabalhando para entregar refeições de almoço e jantar para as
pessoas em situação de rua em todo o Distrito Federal; Unidades de Acolhimento de execução direta e
parceiras ofertando diariamente novas vagas de acolhimento; 40 (quarenta) vagas em alojamento em
Sobradinho, em parceria com a ONG Villa Samaritana.

Enfatiza que não se pode falar em alojamento de todas as pessoas em situação de rua, pois não cabe
recolhimento compulsório, e, em relação àquelas que se enquadram em grupo de risco da COVID-19, as
unidades de acolhimento de execução direta e indireta foram orientadas a reorganizar seus espaços, para
que seja garantido o isolamento, na hipótese em que for necessária tal medida. Nesse ponto, acrescenta
que todas as pessoas idosas abrigadas em unidades de acolhimento estão sendo vacinadas no local, em
parceria com equipes da Secretaria de Saúde e que o aludido Órgão está adotando providências para que
seja realizada a vacinação das pessoas em situação de rua.

A respeito da segurança dos profissionais, menciona a Nota Técnica GRSS/DIVISA n. 01/2020, na qual a
Gerência de Risco em Serviços de Saúde estabeleceu orientações e medidas que devem ser aderidos para
a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) durante a assistência aos casos suspeitos ou
confirmados de infecção pelo vírus COVID-19. Ademais, diz que a Secretaria de Saúde informou a
realização da devida vacinação dos profissionais da área e, quanto à população em geral, a vacinação
segue o calendário do Programa de Imunização do Ministério da Saúde. Já no que tange especificamente
aos que trabalham com pessoas em situação de rua, aponta que, em 25/03/2020, a Gerência de Vigilância
das Doenças Imunopreveníveis e de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria de Estado de Saúde
do Distrito Federal, por meio do Memorando nº 80/2020 – SES/SVS/DIVEP/GEVITHA, asseverou que
os profissionais da assistência social devem ser considerados profissionais de saúde e que, desde então,
todos os funcionários dos serviços de execução direta e por parceira foram orientados a buscar as
unidades básicas de saúde para vacinação, entre os quais grande número já recebeu a vacina e os demais
aguardam a disponibilização de novas doses.

Cita documento da Secretaria de Desenvolvimento Social, o qual informa a disponibilização de luvas e
álcool em gel a todas as unidades vinculadas à Proteção Social Especial e que materiais de limpeza,
higiene e equipamentos de proteção individual foram solicitados pela Subsecretaria de Assistência Social
à Subsecretaria de Administração Geral. Ressalta que, em relação aos EPIs ainda indisponíveis, vem
sendo providenciada compra emergencial e parceria com a UNB para fornecimento de máscaras.

Argumenta, por fim, que devem ser observados os limites para intervenção do Poder Judiciário nas
políticas públicas, levando em conta o princípio da separação de poderes e a reserva do financeiramente
possível.

Em seguida, o MPDFT manifestou-se nos autos (ID nº 60930633).

Assevera o  que, em razão da pandemia decorrente do coronavírus, expediu Recomendação, emParquet
19/03/2020, ao Senhor Secretário de Desenvolvimento Social do DF, através da Procuradoria dos Direitos
do Cidadão e do Núcleo de Enfrentamento à Discriminação, considerando a situação de extrema
vulnerabilidade social da população em situação de rua e a suscetibilidade desse grupo a riscos e agravos
à saúde. Descreve, ainda, a expedição de ofícios à Secretaria de Estado de Saúde do DF, solicitando a
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manutenção do funcionamento dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e a apresentação de um
plano de trabalho acerca dos locais destinados para as pessoas em situação de rua com suspeita e
diagnosticados com a doença COVID-19. Pontua, porém, que tais comunicações não foram respondidas
até o momento.

Pondera que o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora merece prosperar, desde que
respeitada a esfera de atuação do Poder Executivo na implementação da política pública (mérito
administrativo), ato complexo e que demanda consensos para fins de valorização da autonomia dos
sujeitos e empoderamento da sociedade civil.

Certidão de ID nº 60992864 informa a juntada das manifestações do Distrito Federal e do Ministério
Público e o decurso, , dos prazos para que os Senhores Governador, Secretário de Saúde ein albis
Secretário de Desenvolvimento Social, todos do Distrito Federal, se pronunciassem acerca do pedido de
tutela de urgência.

Considerando as informações trazidas pelo réu, determinei à parte autora que se manifestasse sobre a
perda do objeto dos pedidos, no prazo de 5 (cinco) dias (ID nº 61035229).

O DF trouxe aos autos documentação complementar (ID nº 61072396). Juntou informações da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social a respeito da instalação de alojamento provisório, com alimentação,
espaço para banhos e dormitórios em , no Autódromo Internacional Nelson Piquet, com ofertacontainers
de 200 (duzentas) vagas, bem como de abrigos para pessoas em situação de rua classificadas como casos
suspeitos ou confirmados. Anexou, também, informações da Secretaria de Saúde acerca das campanhas
de vacinação.

Já na petição de ID nº 61313208, informou a construção de mais um alojamento provisório para
população em situação de rua – no Estádio Maria de Lourdes Abadia, o Abadião, em Ceilândia –, o qual
terá contêineres com capacidade para 200 pessoas, no total, e reiterou o requerimento para que a tutela de
urgência seja indeferida.

Reabri o prazo para que a parte autora se manifestasse (ID nº 61326851).

A DPU e a DPDF apresentaram manifestação (ID nº 61622032), na qual, em suma:  questionam oa)
quantitativo da população em situação de rua do DF apresentado pela parte ré;  reiteram que as vagasb)
disponibilizadas até o momento pelo Governo Distrital atendem apenas pequena parcela dos
desabrigados;  destacam que o Termo de Colaboração pactuado em 2018 acerca das 105 (cento e cinco)c)
vagas no Instituto Inclusão  não foi juntado aos autos pelo réu, o qual não esclareceu se essas vagas já
estão ocupadas ou se trata de ampliação das já existentes;  afirmam ter realizado inspeção nod)
abrigamento provisório do Autódromo Nelson Piquet, em 14de abril de 2020, verificando que o
alojamento é apenas para homens (visto que, segundo informado, as mulheres e famílias estavam sendo
encaminhadas para outros locais), abrigava aproximadamente 180 pessoas e existia lista de espera com
cerca de 45;  alegam que as informações a respeito da instalação de novo alojamento provisório eme)
Ceilândia são insuficientes;  dizem que a inserção de pacientes em Comunidades Terapêuticas deve serf)
vista como tratamento, a ser analisada casuisticamente, e não como opção para abrigamento temporário; 

 ressaltam a inexistência de Plano de Trabalho ou Cronograma de Execução para a população emg)
situação de rua;  indagam sobre a efetividade da concessão de auxílios ou benefícios excepcionais ah)
esse grupo de pessoas;  tecem considerações acerca da viabilidade e da necessidade de concessão dosi)
pedidos antecipatórios, relatando a conclusão de inspeções realizadas no Autódromo; j) defendem a não
aplicação do princípio da reserva do possível ao caso, ante a situação de calamidade pública e a
prevalência do mínimo existencial para as pessoas em situação de rua.

Ao final, requerem:  a intimação do réu para apresentar, em cinco dias, Plano de Trabalho a respeito dea)
todas as ações que, neste período de pandemia da COVID-19, estão sendo ou serão tomadas em atenção à
população em situação de rua, tais como: Abrigamentos (Autódromo e Ceilândia), funcionamento do
Centro Pop Brasília e Taguatinga, e CRAS e CREAS em atendimento emergencial; e  a designação deb)
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audiência de conciliação virtual, com a presença do Ministério Público e de todos os órgãos públicos
envolvidos (SES, SEDES e GDF) para viabilização de possível acordo a respeito dos pedidos, com
homologação judicial do Plano de Trabalho a ser apresentado.

Além disso, anexam os documentos de IDs nº 61622034 a 61627712, 61756248 e 61756250.

O MPDFT manifestou-se favoravelmente aos requerimentos da parte autora (ID nº 61845803).

Os autos vieram conclusos para decisão.

É O RELATO. DECIDO.

Na hipótese dos autos, o pedido de concessão de tutela de urgência deve ser examinado à luz do artigo 12
da Lei n° 7.347/85 e dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, consoante o art. 19 da Lei
da ACP, e com fulcro nas normas do ordenamento jurídico pátrio atinentes ao direito à saúde e àqueles
que envolvem a proteção das pessoas em situação de rua.

Inicialmente, cabe tecer algumas considerações a respeito dos problemas surgidos a nível global com a
propagação do novo coronavírus (COVID-19).

É de conhecimento geral que, até o presente momento, a Organização Mundial de Saúde tem
recomendado o distanciamento social como forma de achatar a curva de contaminação, evitando, assim, a
sobrecarga do sistema de saúde.

Por esse motivo, os Três Poderes da República, a nível Federal e Local, têm adotado uma série de
medidas no âmbito de sua organização administrativa para restringir, o máximo possível, que as pessoas
circulem pelas ruas.

Cabe salientar que tais providências,em que pesea peculiaridade da situação,são adotadas no exercício
da função administrativa típica, haja vista se destinarem à própria organização dos Órgãos e, por isso
mesmo, devem, como regra, ser deliberadas nesta via.Issoporque a intromissão entre os Poderes pode
ocasionar um caos social ainda maior, mormente no que concerne às atividades essenciais.

Nesse cenário, o artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelece as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus,
entre as quais está a possibilidade de se realizar exames e testes compulsoriamente, :in verbis

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:

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
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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:

a) entrada e saída do País; e

b) locomoção interestadual e intermunicipal; 

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:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

No âmbito distrital, a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou, em 01/04/2020, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 102, que reconhece o estado de calamidade pública no DF, o que possibilita o
Poder Executivo a remanejar recursos e reajustar as contas públicas impactadas pela crise econômica
diante da pandemia, ficando desobrigado a cumprir as metas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)
estabelecidas para o ano corrente.

Nesse cenário crítico, o Governador do Distrito Federal editou, com base no artigo 100, incisos VII e
XXVI, da Lei Orgânica do DF, Decretos a fim de estabelecer ações para a prevenção à proliferação do
COVID-19, entre as quais estão: a suspensão das aulas em instituições públicas e privadas; a suspensão de
eventos com público maior de cem pessoas; a suspensão das atividades de cinemas e teatros; a realização
de exames compulsórios em pacientes com suspeita; e o fechamento de lojas bares, restaurantes e
proibição de cultos e missas.

No entanto, nota-se que nenhum desses atos normativos se destina à proteção da população em situação
de rua.

Nesse contexto, cabe discorrer acerca dos direitos desse segmento populacional considerado
extremamente vulnerável.

De acordo com o Decreto nº 7.053/09, que institui a Política Nacional para a População em Situação de
Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, são princípios da Política
Nacional para a População em Situação de Rua, além da igualdade e equidade, o respeito à dignidade da
pessoa humana; o direito à convivência familiar e comunitária; a valorização e respeito à vida e à
cidadania; o atendimento humanizado e universalizado; e o respeito às condições sociais e diferenças de
origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas
com deficiência.

Outrossim, o Decreto Distrital nº 33.779/12 institui a Política para Inclusão Social da População em
Situação de Rua do Distrito Federal, dispondo as seguintes diretrizes para a salvaguarda de sua saúde:

Art. 3º. [...] IV - Eixo IV: Saúde:
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a - Ampliar o atendimento à população em situação de rua na atenção primária, com o fortalecimento e
ampliação do programa saúde da família sem domicílio, de forma a possibilitar abordagens conjuntas com
outras políticas públicas e a realização de ações de prevenção e assistenciais;

b - Ampliar a rede de atendimento aos usuários de álcool e outras e de pessoas com transtorno mental, por
meio da implantação de unidades de Consultórios na Rua e Centros de Atenção Psicossocial (CAPS e
CAPS AD);

c - Implantar Residências Terapêuticas para possibilitar o processo de desinstitucionalização e a
reinserção social dos egressos de internação hospitalar;

d - Assegurar a educação permanente dos servidores que atuam na Política de Saúde do Distrito Federal,
bem como a supervisão técnica e logística as suas práticas, promovendo a sensibilização e qualificação
para o atendimento às pessoas em situação de rua;

e - Desenvolver estratégias de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social, o Sistema Único
de Saúde e outras políticas garantidoras de direitos para qualificar a oferta de serviços;

f - Organizar o fluxo de referência e contrareferência entre os equipamentos de saúde e, entre estes e os da
assistência social, para o acolhimento dessa população.

De acordo com o artigo 196 da Constituição da República, 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”

Ademais, consoante o art. 6º da Carta Magna, a saúde e a assistência aos desamparados são consideradas
direitos sociais, bens jurídicos diretamente associados ao conceito de dignidade da pessoa humana,
consagrada como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil pelo artigo 1º, inciso III.

Nesse norte, tendo em vista a situação emergencial decretada pelo Ministério da Saúde (Portaria nº 188,
de 3 de fevereiro de 2020) e pelo Senhor Governador do Distrito Federal (Decreto nº 40.475, de
28/02/2020), se mostra imprescindível a adoção urgente de medidas que busquem impedir que as pessoas
em situação de rua, principalmente as pertencentes ao grupo de risco, contraiam o vírus, as quais, como se
sabe, estão sujeitas a estados precários de higiene e alimentação, o que favorece o contágio da doença,
bem como que forneçam atendimento e isolamento adequados àquelas que já adoeceram. Tais ações,
consequentemente, são importantes para retrair o alastramento do coronavírus à população em geral.

Importante ponderar que a regra prevista no artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, o qual proíbe a concessão
de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da
ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional
possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais
ligados à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART.
535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. [...] 3. É possível a concessão de tutela
antecipada contra a Fazenda Pública para obrigá-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não
consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser
fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O
direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a

Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 420158 PIFazenda Pública.
2013/0353259-3, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/11/2013, T2 -
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2013)
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Nessa linha de entendimento, o jurista Daniel Amorim Assumpção Neves assevera que:

"Por fim, o art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 prevê que não será cabível medida liminar que esgote, no todo
ou em parte, o objeto da ação. A melhor doutrina vem interpretando que essa vedação já consta de forma
ampla no regime da tutela antecipada, representada pelo § 3º do art. 300 do Novo CPC. Ainda que se
concorde com esse entendimento, também na tutela antecipada contra a Fazenda Pública não se
pode imaginar que a irreversibilidade dessa tutela de urgência seja apta a proibir sua concessão,
devendo-se aplicar a regra da proporcionalidade. Parece ser esse o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, pacificado no sentido de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda

” (NEVES, DanielPública em demanda na qual se busca sua condenação a entregar medicamento.
Amorim Assumpção. . Editora JusPodivm. Salvador: 2016. Pág. 891)Manual de Direito Processual Civil

Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo art.
1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais
previstos constitucionalmente.

Há que se pontuar, ainda, que, embora a regra seja a não interferência do Poder Judiciário na esfera
administrativa,a jurisprudência do col. Supremo Tribunal Federal [1]orienta que não configura ofensa ao
princípio da separação dos poderes a intervenção jurisdicional em situações excepcionais, quando a
implementação das políticas públicas se revelem indispensáveis à efetivação de direitos insculpidos na
Carta Maior, como ocorre na presente contenda.

 Por outro lado, é de grande relevância destacar as questões atinentes ao limite orçamentário e à
reserva do possível, as quais, frise-se, não impedem a concessão da medida antecipatória, porquanto não
são capazes de isentar o administrador a cumprir os objetivos constitucionais previamente delineados, ou
seja, não podem servir de obstáculo à efetivação de direitos fundamentais consagrados na Carta da
República.

   Não obstante, na circunstância excepcional apresentada na atualidade, em que os Entes Públicos vêm
enfrentando e enfrentarão dificuldades financeiras em decorrência da crise econômica causada pela
paralisação de diversos serviços, é necessário levar em consideração que é razoável, nesse momento,
priorizar a prevenção daqueles que compõem o grupo de risco e o monitoramento e tratamento dos que
apresentam os sintomas do coronavírus.

  Cabe ao Magistrado, portanto,  ao analisar questões capazes de impactar as contas do erário, atuar com
cautela, apreciando minuciosamente as consequências práticas da decisão judicial e os obstáculos para a
concretização da medida .[2]

Nesse sentido, o Ministro Ricardo Lewandowski, na decisão monocrática que negou seguimento à ADPF
nº 671 – a qual buscava a regulação, pelo poder público, do uso de leitos de UTIs na rede privada durante
a pandemia do coronavírus –, destacou que, existindo diversas normas viabilizadoras da requisição
administrativa de bens e serviços, eventual atuação do Judiciário nesse sentido desrespeitaria o princípio
da separação dos Poderes. Pontuou, ainda, que a incursão do Judiciário numa seara de atuação, por todos
os títulos, privativa do Executivo, substituindo-o na tomada de decisões de cunho político-administrativo,
submetidas a critérios de conveniência e oportunidade, também vulneraria aquele princípio.

 Em outras palavras, a complexidade do caso vertente – que envolve grupo extremamente
heterogêneo, com características diversas e peculiares – e o grande impacto orçamentário que

 poderia ser causado pela concessão total da tutela de urgência – notadamente no que tange à
determinação para que o réu, em prazo exíguo, disponibilize estruturas públicas ou quartos de hotéis,
além de alimentação e higiene, para toda a população de rua do Distrito Federal (que de acordo com os
dados fornecidos pela parte autora totaliza 3423 pessoas, e, pela parte ré, 1855), o que demandaria
deslocamento de diversos profissionais, como, por exemplo, da área de segurança e saúde – evidencia a
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necessidade de se oportunizar uma discussão mais ampla, com o exercício da dialética, evitando-se a
.lesão à economia pública e o deferimento de medidas judiciais temerárias e ineficazes

A discrepância entre as estimativas apontadas pelas partes acerca do número de pessoas em desabrigo no
Distrito Federal já demonstra ser impossível a concessão de tal pleito sem uma análise minuciosa das
reais condições de viabilidade para tanto. Seria desproporcional, ainda, desconsiderar os eventuais
desdobramentos daí decorrentes – como a dificuldade em se evitar a aglomeração e o contato direto e
indireto nos alojamentos, por exemplo – e que nem todas as pessoas em situação de rua seriam
encaminhadas para tais locais, uma vez que não podem ser compelidas a fazê-lo, e que cada uma delas
vivencia realidades e apresenta necessidades distintas.

   Vale ressaltar que isso não significa que esse grupo deve ficar totalmente desamparado, já que deve se
dar continuidade aos Serviços Especializados de Abordagem Social e de Acolhimento em todo o Distrito
Federal, bem como ao atendimento nos Centros de Referência existentes.

 Não fosse isso, os elementos dos autos demonstram, neste juízo inicial, que o réu está
envidando esforços para proteger as pessoas sem moradia, providenciando a construção de novos

.espaços para abrigo, alimentação e higienização e a ampliação das vagas já fornecidas

Contudo, em que pese a parte ré tenha informado que vem orientando a adoção de providências para o
isolamento social e prevenção sanitária das pessoas em situação de rua pertencentes ao grupo de risco ou
possivelmente contaminadas pelo vírus, tais medidas, de acordo com o acervo probatório dos autos, neste
juízo sumário, ainda não foram efetivamente colocadas em prática em todos os pontos que servem de
alojamento/abrigo.

 Nesse panorama, haja vista a urgência que o caso envolve, em virtude da rapidez em que o
novo coronavírus se propaga e da necessidade de proteger os indivíduos que apresentem condições

 (tais como idosos, gestantes e que podem agravar o estado geral de saúde portadores de doenças
, impõe-se que a tutela de urgência seja parcialmente deferida para que, preexistentes) em prazo razoável,

o Distrito Federal comprove a disponibilização de espaço específico, com equipamentos necessários,
nos serviços e locais que atendam à população em situação de rua, para os que se enquadram em
grupo de risco da COVID-19, bem como de local apartado para os que apresentem suspeita de
contaminação, garantindo-se o isolamento.

 De igual modo, com fulcro no art. 7º, inciso XXII, da   Constituição Federal ,[3] para garantir a
saúde, a segurança e a higiene dos trabalhadores que assistem a população em situação de rua,
mostra-se imprescindível o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados
para diminuir o risco de contágio pelo novo coronavírus, na forma recomendada pelo Ministério da
Saúde. Frise-se que a própria parte demandada informa que não há estoque de tais materiais (ID nº
61072397 - Pág. 6), cabendo, então, que comprove a compra ou a requisição dos EPIs, por se tratar de

 medida emergencial.

 Por outro ângulo, o pedido para que o réu promova a vacinação contra gripe dos usuários e
funcionários dos equipamentos socioassistenciais destinados às pessoas em situação de rua resta
prejudicado, pois é necessário obedecer ao calendário do Programa de Imunização do Ministério da

. Além disso, há informação nosSaúde e aguardar que as doses sejam produzidas e disponibilizadas
autos de que os profissionais da assistência social, equiparados a profissionais da área da saúde através do
Memorando nº 80/2020 – SES/SVS/DIVEP/GEVITHA, foram encaminhados às unidades básicas de
saúde para a realização do referido procedimento profilático.

   Ainda sob esse enfoque, há uma imprescindível necessidade de se observar medidas que possam
interferir, em grande escala, na gestão da Administração Pública, sobretudo em caráter liminar, cuja
atuação do Poder Judiciário deve ocorrer dentro das limitações próprias do Estado de Direito no tocante à
atenuação dos efeitos da pandemia na sociedade, não podendo servir de mote para prejudicar outros
programas sociais estabelecidos dentro da razoabilidade governamental.
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Como bem ponderou o , o pedido de tutela merece prosperar, desde que Parquet respeitada a esfera de
atuação do Poder Executivo na implementação da política pública (mérito administrativo), ato complexo
e que demanda consensos para fins de valorização da autonomia dos sujeitos e empoderamento da
sociedade civil.

 Por fim, cabe enfatizar que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à possibilidade de aplicação de
multa cominatória em desfavor de Ente Público a fim de compeli-lo a cumprir obrigação de fazer.

  No entanto, não vejo razão, por ora, da necessidade e imprescindibilidade da aplicação desta medida
para o cumprimento da ordem judicial, haja vista que, em que pese a insuficiência das providência
adotadas, nota-se a intenção austera por parte do réu em suprir as deficiências, sendo visível o trabalho
das autoridades para o controle da COVID-19, motivo pelo qual deixo de fixar multa cominatória neste
momento.

Nesse diapasão, , constato a presença dos requisitos para a sopesando-se os interesses em conflito
 da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, quais sejam: oconcessão parcial fumus

, já que a exordial da ação civil pública foi instruída com provaboni iuris e o periculum in mora
documental que demonstra a plausibilidade do direito alegado, consubstanciada pela pública e notória
situação calamitosa vivenciada e pelos protocolos de prevenção mundialmente reconhecidos como
necessários para obstaculizar a transmissão da COVID-19, além do fato de que o pleito envolve direitos
fundamentais assegurados pela Constituição Federal, notadamente aqueles atinentes à dignidade da
pessoa humana.

      Diante do exposto, o pedido de tutela antecipada para que oDEFIRO PARCIALMENTE
Distrito Federal, no prazo de 15 (quinze) dias:

a) apresente o Plano de Trabalho a respeito de todas as ações que, neste período de pandemia da
COVID-19, estão sendo ou serão tomadas em atenção à população em situação de rua, tais como
construção de abrigos, funcionamento dos Centros Pop de Brasília e de Taguatinga e atendimento pelos
CRAS e CREAS;

b) disponibilize espaço específico, com equipamentos necessários, nos serviços e locais que atendam à
população em situação de rua, para as pessoas que se enquadram em grupo de risco da COVID-19
(pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossuprimidas, respiratórias e outras
comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e infecções); bem como
local apartado para aquelas que apresentem suspeita de contaminação pelo novo coronavírus, a fim de
garantir o isolamento; e

c) disponibilize aos servidores, terceirizados e demais colaboradores que atendam a população em
situação de rua equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados a diminuir o risco de contágio, de
acordo com o Protocolo de Manejo Clínico para o novo coronavírus (2019-nCoV), expedido pelo
Ministério da Saúde.

Considerando a determinação do CNJ para a vedação de designação de atos pessoais em razão da
pandemia que estamos vivenciando (Resolução n.º 314/2020), o requerimento para realização da
audiência de conciliação será apreciado a posteriori.

Intime-se pessoalmente o Distrito Federal, com urgência, por mandado.

Após a contestação do DF e réplica, remetam-se os autos aoMinistério Público.

Intimem-se. Cite-se.
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, 23 de abril de 2020 16:27:06. - Brasília DF

JANSEN FIALHO DE ALMEIDA

Juiz de Direito

[1]STF - AgR ARE: 1189014 SP - SÃO PAULO 1015360-45.2015.8.26.0482. Relator: Min. CELSO DE
MELLO. Data de Julgamento: 27/09/2019. Segunda Turma. Data de Publicação: DJe-219 09-10-2019

[2] LINDB. Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. [...]

Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as
dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos
dos administrados.

[3]CRFB. Art. 7º. [...] XXXII – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem
à melhoria de sua condição social redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde,

.higiene e segurança
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3. SEI_08038.002677_2020_19 DPU-parte 1 Outros
Documentos

20040121421121200000057840809

3. SEI_08038.002677_2020_19 DPU-57-112_parte 2 Outros
Documentos

20040121421264000000057840811

Despacho Despacho 20040122014483900000057840813
Decisão Decisão 20040208521824000000057848215
Mandado Mandado 20040210473949800000057856850
Mandado Mandado 20040210473949800000057856850
Mandado Mandado 20040211011016600000057856865
Mandado Mandado 20040211011016600000057856865
Mandado Mandado 20040211083887800000057856881
Mandado Mandado 20040211083887800000057856881
Mandado Mandado 20040211175614500000057856885
Mandado Mandado 20040211175614500000057856885
Mandado Mandado 20040211212330100000057858943
Mandado Mandado 20040211212330100000057858943
Mandado Mandado 20040211261533200000057858945
Mandado Mandado 20040211261533200000057858945
Certidão Certidão 20040214001494800000057864466
Diligência Diligência 20040311380929600000057927735
Diligência Diligência 20040317044062500000057955371
Diligência Diligência 20040614244965100000058018563
Diligência Diligência 20040615540293900000058027860
Anexo Anexo 20040615540316700000058027861
Diligência Diligência 20040618045246800000058047537
Petição Petição 20040717073515600000058103233
PETIÇÃO Petição 20040717073533100000058103235

Resposta.ofício1 Outros
Documentos

20040717073554600000058104536

Resposta.ofício2 Outros
Documentos

20040717073576700000058104538

Resposta.ofício3 Outros
Documentos

20040717073599600000058104543

Resposta.ofício4 Outros
Documentos

20040717073612200000058104545

Resposta.ofício5 Outros
Documentos

20040717073624100000058104546

Resposta.ofício6 Outros
Documentos

20040717073634900000058104548

Nota_Tecnica_Hospitais_Gerencia_Risco Outros
Documentos

20040717073752600000058104549

Diligência Diligência 20040812544914400000058135368
Manifestação Manifestação; Petição 20040814271599500000058137124

NDHPGJ 22 Outros
Documentos

20040814271613300000058137125

NDHPGJ262020 Outros
Documentos

20040814271624900000058137126

NDHPGJ272020 Outros
Documentos

20040814271637000000058137127
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PRÓMULHERNDH262020 Outros
Documentos

20040814271645900000058137128

PRÓMULHERNDH272020 Outros
Documentos

20040814271657700000058137129

Recomendação 02.2020 PDDC.
NEDCOVID19POPRUA

Outros
Documentos

20040814271671900000058137130

Certidão Certidão 20041314072060600000058196305
Decisão Decisão 20041314342321700000058235895
Petição Petição 20041318061385200000058267453
PETIÇÃO2 Petição 20041318061402600000058267454

Resposta.ofícioA Outros
Documentos

20041318061424000000058267455

Resposta.ofícioB Outros
Documentos

20041318061627700000058267457

Resposta.ofícioC Outros
Documentos

20041318061825500000058267460

Resposta.ofícioD Outros
Documentos

20041318061929700000058267463

Resposta.ofícioE Outros
Documentos

20041318061995100000058267466

Resposta.ofícioF Outros
Documentos

20041318062361900000058267468

Resposta.ofícioG Outros
Documentos

20041318062433700000058267469

Resposta.ofícioH Outros
Documentos

20041318062472400000058267471

Decisão Decisão 20041416253960900000058339629
Decisão Decisão 20041416253960900000058339629
Petição Petição 20041608230779500000058490097
PETIÇÃO3 Petição 20041608230800000000058490098

Agência Brasília Outros
Documentos

20041608230820400000058490099

Decisão Decisão 20041610273721400000058500284
Decisão Decisão 20041610273721400000058500284
Petição Petição 20042017262636300000058778976
MANIFESTAÇÃO DPDF E DPU Petição 20042017262663800000058778979

Lista Cadastral de Cidadãos Desabrigados Outros
Documentos

20042017262684000000058778981

Fichas Ceilândia - levantamento pop de rua - 16 e
17-04-2020

Outros
Documentos

20042017262701900000058781836

Fichas Recanto das Emas - levantamento pop de rua -
16 e 17-04-2020

Outros
Documentos

20042017262831500000058781837

Fichas Plano Piloto - levantamento pop de rua -
17-04-2020_compressed-1-19

Outros
Documentos

20042017262924800000058781850

Fichas Plano Piloto - levantamento pop de rua -
17-04-2020_compressed-20-38

Outros
Documentos

20042017263001300000058781862

Fichas Taguatinga - levantamento pop de rua - 16 e
17-04-2020_compressed-1-21

Outros
Documentos

20042017263084900000058784189

Fichas Taguatinga - levantamento pop de rua - 16 e
17-04-2020_compressed-22-42

Outros
Documentos

20042017263180700000058784192
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SEI SEDES - Situação da Assistencia Social no DF -
DOC 02

Outros
Documentos

20042017263271900000058784197

SEI_00401_00008098_2020_91 - Resposta RA'S Outros
Documentos

20042017263284300000058784199

Pessoas em situação de rua - DF - fotos Fotografia 20042017263307200000058784200
WhatsApp Video 2020-04-12 at 16.48.09 Vídeo 20042017263325800000058784203
Manifestação Manifestação 20042217350951400000058902598
Pessoas em siatuação de rua em Taguatinga
(21.04.2020) (1)

Fotografia 20042217350966700000058902607

Pessoas em situação de rua na Ceilândia - 21.04.2020 Fotografia 20042217350990200000058902609
Manifestação Manifestação 20042313153560000000058963227
VIDEO-2020-04-22-17-59-49 Vídeo 20042313153585000000058963229
Manifestação; Petição 20042315530339200000058987494
Manifestação; Petição 20042315583666300000058987509
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