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Setor de Autarquias Sul - Quadra 03 – Lotes 05/06. 5º e 6º andares, Ed. Multi Brasil Corporate, Asa Sul, Brasília/DF, 
CEP: 70.070-030 

 

EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DESEMBARGADOR(A) FEDERAL DO TRIBUNAL 

REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Proc. Ref.: Ação Popular nº 1032760-04.2020.4.01.3400 

AUTOR: VICTOR MENDONÇA NEIVA 

RÉU: UNIÃO e JAIR MESSIAS BOLSONARO 

 

 

 

 
A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno e JAIR MESSIAS 

BOLSONARO, Presidente da República, neste ato representados pelos membros da Advocacia-

Geral da União abaixo signatários, com fulcro no art. 131 da CF c/c Lei Complementar n. 73/93 e 

no art. 22 da Lei nº 9.028/95, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, para interpor 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO 

com pedido de efeito suspensivo 

 

com fundamento nos artigos 1.015, I e 1.019, I, todos do Novo Código de Processo Civil, pelas 

razões fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. 

 

Em atendimento ao disposto no art. 1.016, IV, do Novo Código de Processo Civil, 

informa que a representação judicial da União perante este Tribunal Regional Federal é realizada, 

na forma do artigo 9º da Lei Complementar nº 73, de 1993, por esta Procuradoria Regional da 

União na 1ª Região, com endereço no Setor de Autarquias Sul, Quadra 03, Ed. 

MULTICORPORATE, 5º e 6º. 
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Informa, ainda, que o autor popular, ora agravado, está advogando em causa própria, 

e encontra-se regularmente inscrito na OAB/DF sob o número 15.682, com endereço profissional 

na SEPN 513, bloco “D”, sala 107, Brasília (DF). 

  

Em razão do previsto no § 5º, art. 1.0171 do CPC/15, a União deixa de apresentar as 

peças previstas no caput, incisos I e II, por se tratar de processo eletrônico. Não obstante, nos 

termos do art. 1.017, inc. III, resguarda-se o direito de instruir o presente feito com documentos 

úteis para o deslinde da controvérsia. 

 

Posto isso, requer seja recebido, conhecido e provido o presente recurso, nos termos 

das inclusas razões da agravante. 

 
 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília, 25 de junho de 2020. 
 

 

JÚLIA THIEBAUT SACRAMENTO 
Advogada da União 

Coordenadora-Geral de Atuação Estratégica 
 
 

RAPHAEL RAMOS MONTEIRO DE SOUZA 
Advogado da União 

Procurador-Regional da União da 1ª Região 
 
 

VINÍCIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA  
Advogado da União 

Procurador-Geral da União 
 
 

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR 
Advogado-Geral da União 

 
 
 
 

 
1 Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante 
anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. 
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RAZÕES DA AGRAVANTE 
 

 
COLENDO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO 

EMÉRITOS JULGADORES,  

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

O recurso de agravo de instrumento, segundo dicção do art. 1.003, § 5º c/c 219 do 

CPC/15, há de ser manejado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão 

da qual se pretende recorrer. Em se tratando da Fazenda Pública, o prazo em apreço será contado 

em dobro, por força do que dispõe o art. 183 do mesmo diploma; já no caso dos demais réus, o 

prazo conta-se de maneira simples, mas também em dias úteis. 

 

Na espécie, a decisão que deferiu a liminar foi proferida no dia em 22 de junho de 

2020, e os agravantes foram intimados, por mandado, respectivamente, nos dias 24 e 25 de 

junho. Considerando a apresentação do Agravo de Instrumento na data de hoje, o presente 

recurso mostra-se tempestivo. 

 

2. DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DE JAIR MESSIAS BOLSONARO PELA ADVOCACIA-

GERAL DA UNIÃO 

Inicialmente, deve-se informar que a representação judicial de JAIR MESSIAS 

BOLSONARO, na presente demanda, é feita pela Advocacia-Geral da União, conforme previsão 

do art. 22 da Lei 9.028/19952, art. 37, inciso XVII da Lei nº. 13.327/2016 e Portaria AGU nº. 

428/2019. 

 
2 Art. 22. A Advocacia-Geral da União e os seus órgãos vinculados, nas respectivas áreas de atuação, ficam 
autorizados a representar judicialmente os titulares e os membros dos Poderes da República, das Instituições 
Federais referidas no Título IV, Capítulo IV, da Constituição, bem como os titulares dos Ministérios e demais órgãos 
da Presidência da República, de autarquias e fundações públicas federais, e de cargos de natureza especial, de direção 
e assessoramento superiores e daqueles efetivos, inclusive promovendo ação penal privada ou representando 
perante o Ministério Público, quando vítimas de crime, quanto a atos praticados no exercício de suas atribuições 
constitucionais, legais ou regulamentares, no interesse público, especialmente da União, suas respectivas 
autarquias e fundações, ou das Instituições mencionadas, podendo, ainda, quanto aos mesmos atos, impetrar 
habeas corpus e mandado de segurança em defesa dos agentes públicos de que trata este artigo. (Redação dada pela 
Lei nº 9.649, de 1998) (Vide Medida Provisória nº 2.216-37, de 2001) 
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Deve-se esclarecer que a Advocacia-Geral da União, nos termos dos dispositivos 

acima referidos, possui competência para atuar como representante judicial de determinados 

agentes públicos, desde que preenchidos certos requisitos, previstos na legislação 

infraconstitucional (Leis nº. 9.028/1995 e 13.327/2016), assim como na portaria correspondente 

(Portaria AGU nº. 428/2019). 

Nesses termos, para que a AGU atue como representante de um agente público, é 

necessário que o interessado faça um requerimento administrativo de representação judicial, 

o qual é analisado por um advogado da União membro efetivo da carreira. O parecer jurídico por 

este emitido é submetido ao seu superior hierárquico, sendo que ambos atuam com 

independência técnica e jurídica, deferindo/ratificando ou não o pedido formulado, à luz dos 

requisitos legais e infralegais (Leis 9.028/1995 e 13.327/2016; Portaria AGU 428/2019).  

Com efeito, a Advocacia-Geral da União apenas está autorizada a representar 

judicialmente os agentes públicos federais quando os atos a ele imputados tenham sido 

praticados no exercício das atribuições constitucionais, legais ou regulamentares inerentes 

ao cargo, no interesse público, especialmente da União, das suas autarquias ou fundações.  

No caso dos autos, o requerimento administrativo de representação judicial 

formulado pelo senhor Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO foi deferido, haja 

vista que, à luz dos esclarecimentos prestados, verificou-se estarem presentes os pressupostos 

legais e regulamentares necessários a tanto.  

Assim, requer que as futuras intimações em nome do sr. Jair Messias Bolsonaro 

sejam feitas pessoalmente à Procuradoria-Regional da União da 1ª Região – órgão responsável 

pela defesa do sr. Presidente da República e com prerrogativa de intimação pessoal, nos termos 

do art. 6º da Lei nº. 9.028/953 e do art. 183, caput e §1º, do CPC. 

 

3. BREVE SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se, na origem, de ação popular ajuizada por VICTOR MENDONÇA NEIVA em 

face da UNIÃO, de JAIR MESSIAS BOLSONARO, Presidente da República e do DISTRITO 

 
3 Lei nº. 9.028/95, art. 6º: “A intimação de membro da Advocacia-Geral da União, em qualquer caso, será feita 
pessoalmente”. 
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FEDERAL, por meio da qual questiona, basicamente, a omissão dos réus na utilização, imposição 

ou fiscalização do uso de máscaras de proteção como forma de evitar a disseminação da COVID-

19. 

Alega o autor que o Decreto n. 40.648, de 23 de abril de 2020, que instituiu a 

obrigatoriedade do uso de máscaras no âmbito do Distrito Federal a partir de 30 de abril de 2020, 

não estaria sendo devidamente observado pelos réus. 

Afirma que a União, que possui mais de 70 mil servidores ativos lotados nesta unidade 

federativa, não tomou nenhuma conduta no sentido de cumprir a medida. Tampouco o Distrito 

Federal adotou qualquer medida no sentido de fiscalizar o cumprimento da medida por ele 

próprio exarada. 

Sustenta, ainda, que "o Presidente da República tem estimulado e participado de atos 

públicos, sem o uso do referido equipamento" e que "tem mantido agenda oficial plena, sem que se 

estabeleça ou use a máscara, conforme se verifica de sua agenda oficial no site da presidência". 

Conclui que "a conduta omissiva da União e do Distrito Federal e a conduta irresponsável 

do presidente tendem a, em um universo curto de tempo, esvaziar em boa parte as medidas de 

prevenção adotadas, fazendo com que o Distrito Federal, que tem um dos mais baixos números de 

mortos2 , passe a assistir o incremento deste infausto indicativo". 

Os pedidos formulados foram os seguintes:  

[...] “a) concessão de liminar para impor (i) ao Presidente da República 

que use máscaras de proteção em “todos os espaços públicos, vias 

públicas, equipamentos de transporte público coletivo e 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no âmbito do 

Distrito Federal” sob pena de multa por caso de descumprimento 

conforme estabelecido no Decreto Distrital 40.648/20, além da aplicação 

das demais sanções; (ii) à União Federal que imponha a todos os seus 

servidores e colaboradores em geral que utilizem o referido 

equipamento quando estiverem prestando serviços, sob pena de 

aplicação das sanções devidas; e (iii) ao Distrito Federal que efetivamente 

fiscalize o uso da máscara de proteção em eventos e manifestações 

públicas, aplicando a multa e as demais sanções devidas para o caso de 

desobediência”; 
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Em 22 de junho de 2020, o juízo da 9ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito 

Federal deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor popular, nos seguintes 

termos: 

“Nada obstante, o que tem sido observado comumente é a não imposição 
do uso de máscaras de proteção individual aos servidores públicos da 
União, dentre eles aqueles que acompanham o Presidente da República, 
flagrados diversas vezes sem o EPI, bem como Ministros e Secretários do 
Poder Executivo, que também desprezam o cumprimento da norma 
imposta pelo Governo do Distrito Federal, e assumem publicamente 
conduta contrária à moralidade administrativa. 
Ademais, compete à União zelar pela saúde e bem estar de seus 
servidores, o que dificilmente será atendido uma vez que esses servidores 
não adotam os equipamentos de proteção individual obrigatórios, 
expondo-se e expondo seus colegas a possível contágio de COVID-19. 
Consigno que esses servidores, além da potencial contaminação em 
ambiente de trabalho, ao fim do expediente retornam para suas 
residências, colocando em risco seus familiares, em inobservância as 
regras de contenção da disseminação da COVID-19, amplamente 
divulgadas pela OMS, Ministério da Saúde e Secretarias de Estado de 
Saúde. 
  
3. Dispositivo 
Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para: 

1. Impor ao réu Jair Messias Bolsonaro a obrigatoriedade de utilizar 
máscara facial de proteção, em todos os espaços públicos, vias públicas, 
equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos 
comerciais, industriais e de serviços do Distrito Federal, sob pena de 
cominação de multa diária, que desde já fixo em R$2.000,00 (dois mil 
reais); 

2. Obrigar a União a exigir de seus servidores, lato sensu e stricto 
sensu, e colaboradores em geral, o uso de máscaras de proteção 
individual, enquanto estiverem prestando serviços, sob pena de aplicação 
de multa diária, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 

3. Obrigar o Distrito Federal que fiscalize o uso efetivo de máscaras 
faciais de proteção por toda população, como previsto pelo Decreto DF nº. 
40.648/2020, sob pena de aplicação de multa diária, a ser fixada por este 
Juízo, caso não seja provado nos autos quais medidas já foram adotadas 
para tanto. 

 

A decisão merece reforma, conforme razões a seguir aduzidas. 
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4. PRELIMINARMENTE, DA IMPOSSIBILIDADE DO USO DA AÇÃO POPULAR PARA 

IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 

Preliminarmente, imperioso ressaltar que o autor popular move ação com o objetivo 

de condenar os réus em obrigação de fazer, providência de todo incompatível com a via da ação 

popular, que alberga pretensão anulatória de atos lesivos. 

Da simples leitura dos pedidos constantes da inicial, nota-se que a pretensão é 

puramente condenatória, uma vez que o próprio autor, ao formular seu pedido, se vale do verbo 

“impor”, requerendo a imposição de obrigações ao senhor Presidente da República, à União e ao 

Distrito Federal. 

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica quanto ao 

entendimento de não cabimento da ação popular para a imposição de obrigação de fazer ou não 

fazer. Confira-se julgados nesse sentido: 

 [...] “REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO 
INDENIZATÓRIA DE CUNHO PARTICULAR. EXIGÊNCIA DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
SENTENÇA MANTIDA. 

I. A ação popular se presta à anulação de um determinado ato 
administrativo que seja lesivo ao patrimônio público; daí porque, via de 
regra, incabível o seu uso para veicular pretensões condenatórias a 
obrigações de fazer, de não fazer ou de indenizar, exceto quando 
decorram diretamente do reconhecimento da nulidade requerida. 
Precedentes desta E. Corte. 

(TRF1, REEXAME NECESSÁRIO N. 0006141-64.2014.4.01.3400/DF, Rel. 
Jirair Aram Meguerian, julgado em 24/9/2018)” 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- 

AÇÃO POPULAR. NEPOTISMO NO PODER JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO DA 
NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM RAZÃO DA 
RESOLUÇÃO Nº 07/2005 DO CNJ. NÃO CABIMENTO DE PRETENSÃO 
CONDENATÓRIA EM SEDE DE AÇÃO POPULAR. [...] 2. A ação popular é 
via inadequada para a obtenção de tutela jurisdicional condenatória 
(art. 1 º da Lei nº 4.717/65). [...] 

TRF5. PROCESSO: 00066108119934058300, AC - Apelação Civel - 525062, 
DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO NAVARRO, Terceira Turma, 
JULGAMENTO: 11/04/2013, PUBLICAÇÃO: DJE - Data::16/04/2013 - 
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Página::244 (grifo nosso) 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- 

“AÇÃO POPULAR. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ATO 
LESIVO. PATRIMÔNIO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO 
DA SENTENÇA. 1. Trata-se de apelação e remessa oficial em face da 
sentença que extinguiu sem resolução de mérito ação popular, em face da 
inadequação da via eleita. 2. O pedido da ação popular possui caráter 
constitutivo-negativo e condenatório. A ilegalidade e a lesividade do 
ato constituem, entre outros, requisitos próprios da ação popular, 
visto que esta tem por objeto a anulação de ato ilegal e lesivo ao 
patrimônio público. 3. Não cabe, através de ação popular, pedido de 
caráter nitidamente mandamental e não desconstitutivo, sendo, 
portanto, inadequada a via eleita pelos apelantes, conforme dispôs a 
sentença vergastada. 4. Apelação e remessa oficial improvidas”. 

(TRF da 5ª Região. Rel. Desembargador Federal Marcelo Navarro. 3ª 
Turma. Data da decisão 18/04/2013. Data da publicação 24/04/2013. 
Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/juris/unificada/Resposta>. Acesso 
em 19/01/2019). 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.- 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. 
OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1º DA LEI 4.717/65. VIA 
INADEQUADA. - A ação popular, diante de sua própria natureza, somente 
pode ser ajuizada nas hipóteses expressamente elencadas no artigo 1º da 
Lei 4.717/65. - A ação popular é via inadequada para a obtenção de 
tutela jurisdicional condenatória, tal como pretendido pelos 
agravantes. - Recurso improvido. 

TRF2. AG - AGRAVO DE INSTRUMENTO 0000644-09.2004.4.02.0000, 
FERNANDO MARQUES, d. j. em 07/10/2009 (grifo nosso) 

Observe-se que, conforme julgado acima transcrito (TRF2), a inadequação da via 

eleita pode (e deve) ser reconhecida, inclusive, em sede de Agravo de Instrumento, sobretudo, 

por se tratar de matéria de ordem pública e sendo patente o descabimento da utilização da via 

da ação popular para o presente caso.  

Sendo assim, ante à formulação de pretensão consistente em obrigação de fazer, 

resta claro que houve manifesto desvirtuamento da Ação Popular, que, ao contrário de servir à 

tutela do patrimônio público das entidades descritas na Lei 4.717/65, está sendo utilizada para a 

Num. 62380564 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025791600000061550997
Número do documento: 20062522025791600000061550997



 
ADVOCACIA -GERAL DA UNIÃO  

PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIÃO –  1 ª  REGIÃO  

9 

imposição de obrigações, em contrariedade ao mandamento constitucional (art. 5º, LXXIII, CF). 

Pelo exposto, deve o processo extinto liminarmente, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, VI, do CPC/2015. 

 

5. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (art. 300, caput, CPC). 

5.1 DA ABSOLUTA DESNECESSIDADE DA INTERVENÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO 

À SEPARAÇÃO DOS PODERES. DETERMINAÇÃO EM FACE DO SR. 

PRESIDENTE DA REPÚBLICA QUE AFRONTA OS PRINCÍPIOS DA 

LEGALIDADE, ISONOMIA e PROPORCIONALIDADE.  

 

5.1.1 Da absoluta falta de “necessidade” da medida judicial imposta. Violação aos 

princípios processuais gerais e ao princípio constitucional da separação dos 

poderes (art. 2, CF).  

Como é de conhecimento público, e também narrado pelo próprio autor popular, o 

Distrito Federal editou o Decreto n. 40.648, de 23 de abril de 2020, que dispôs o seguinte sobre o 

uso de máscaras de proteção facial no território do Distrito Federal: 

Art. 1º Fica determinada a obrigatoriedade da utilização de máscaras de 

proteção facial, conforme orientações da Secretaria de Estado de Saúde 

do Distrito Federal, em todos os espaços públicos, vias públicas, 

equipamentos de transporte público coletivo, estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços e nas áreas de uso comum dos 

condomínios residenciais e comerciais, no âmbito do Distrito Federal, sem 

prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas expedidas 

pelas autoridades sanitárias. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 40831 de 

26/05/2020) (Grifou-se). 

(...) 

Art. 3º A inobservância do disposto na Lei 6.559, de 23 de abril de 2020 e 

neste Decreto sujeita o infrator à penalidade de multa de R$ 2.000,00 (dois 

mil reais), se pessoa física, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se pessoa 
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jurídica, sem prejuízo da responsabilidade criminal apurada pela 

autoridade policial competente. (Artigo alterado(a) pelo(a) Decreto 40777 

de 16/05/2020) 

De acordo com a literalidade do Decreto, no âmbito do território do Distrito Federal, 

é obrigatório o uso de máscara de proteção facial, seja nos espaços públicos, seja nos 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços situados na capital federal. 

Logo, o contexto jurídico-normativo vigente assevera que toda e qualquer pessoa – 

cidadãos comuns ou autoridades públicas – que transite pelo território do Distrito Federal deve 

fazer uso de máscara facial de proteção contra o coronavírus.  

Tratando-se, pois, o Decreto n. 40.648/2020 de norma geral, válida e vigente, e 

considerando a sua natureza cogente, forçoso concluir que é absolutamente dispensável e 

desnecessária a edição de qualquer outro ato normativo geral ou qualquer norma 

individualizada – como é o caso da decisão judicial impugnada – que se sobreponha à regra já 

existente. 

Vale destacar que o Decreto n. 40.648/2020, editado pelo Distrito Federal, diz 

respeito ao exercício legítimo de competência constitucional expressamente reconhecida pelo 

Supremo Tribunal Federal aos Estados e ao Distrito Federal, quando do julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341.  

Nessa oportunidade, a Suprema Corte consolidou o entendimento de que as 

medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória 926/2020 para o enfrentamento 

do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de providências 

normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios.  

De acordo com o Relator Ministro Marco Aurélio, a disciplina decorrente da Medida 

Provisória nº 926/2020, especialmente a redação do art. 3º, “não afasta a tomada de providências 

normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”. Ainda no entender do 

Ministro, as providências autorizadas pelo art. 3º da Medida Provisória “não afastam atos a serem 

praticados por Estado, o Distrito Federal e Município considerada a competência concorrente na 

forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior”. 

Nesse sentido, com espeque no art. 3º da MP 926/2020 e no art. 23, II, da CF – que 

trata da competência dos entes federados para cuidar da saúde e assistência pública –, o Distrito 
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Federal, alinhando-se ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341), editou o Decreto n. 

40.648, de 23 de abril de 2020, estabelecendo o uso obrigatório de máscaras no Distrito Federal 

em razão da pandemia de COVID-19.  

Tal ato normativo, sendo dotado dos atributos da generalidade e da abstração, 

aplica-se indistintamente a todos os cidadãos – civis, militares, autoridades públicas ou não – 

residentes ou em trânsito no Distrito Federal. As únicas exceções à regra são aquelas 

expressamente previstas no §5º do art. 1º, quais sejam: pessoas com deficiência ou transtornos 

psicossociais que não consigam utilizar as máscaras ou, ainda, “demais pessoas cuja necessidade 

seja reconhecida”, devendo ser atestada a impossibilidade do uso da máscara, através do serviço 

de saúde. 

O art. 3º do Decreto, por sua vez, trouxe a sanção correspondente aos casos de 

descumprimento da norma: a pessoa, física ou jurídica, que infringir a obrigatoriedade do uso de 

máscara fica sujeita à penalidade de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), se pessoa física, e R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), se pessoa jurídica. 

Pois bem. O autor popular, ao propor a ação ora em exame, vale-se de narrativa que 

acusa o Presidente da República de não utilizar máscara de proteção facial, descumprindo a 

norma distrital. Na mesma linha, o magistrado da 9ª VFDF afirma que o Presidente da República 

está a praticar comportamentos ilegais e imorais, aduzindo que “a conduta do Presidente da 

República, Jair Messias Bolsonaro, que tem se recusado a usar máscara facial em atos e lugares 

públicos no Distrito Federal, mostra claro intuito em descumprir as regras impostas pelo Governo do 

Distrito Federal”.  

Por conseguinte, o magistrado proferiu decisão liminar que impôs “ao réu Jair Messias 

Bolsonaro a obrigatoriedade de utilizar máscara facial de proteção, em todos os espaços públicos, 

vias públicas, equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços do Distrito Federal”. 

Ora, cabe aqui perguntar: haveria necessidade de se mover uma ação judicial para 

pedir ao Poder Judiciário que aplique a uma pessoa o exato mandamento já contido em uma 

norma geral e abstrata em pleno vigor?  

E mais: haveria necessidade de o Poder Judiciário impor norma individualizada 

obrigando uma determinada pessoa a adotar um comportamento que já é de observância 

obrigatória por força de “lei”?  
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A resposta é evidentemente negativa. 

A intervenção do Poder Judiciário, como se sabe, deve ocorrer apenas nos casos em 

que a medida judicial imposta se revele necessária a fazer valer o interesse subjetivo da parte 

autora (ou, no caso dos autos, da coletividade representada), o que seguramente não se aplica à 

hipótese, haja vista que o sistema normativo distrital já regula a obrigatoriedade do uso de 

máscara e já prevê uma sanção correspondente para os casos de violação do preceito. 

Acerca do atributo da “necessidade” como condição da ação, Fredie Didier Jr4. 

leciona que “o exame da 'necessidade da jurisdição' fundamenta-se na premissa de que a jurisdição 

tem de ser encarada como última forma de solução do conflito". Significa, pois, que conceito de 

“necessidade” pressupõe a existência simultânea de uma “lesão a direito” e de uma “pretensão 

resistida” (lide), de modo que não haja outro meio para se solucionar a disputa, senão pela 

atividade jurisdicional. 

Ocorre que tais conceitos e pressupostos não se aplicam ao caso. Não há que se falar 

em lesão a direito ou, menos ainda, em pretensão resistida. Assim, não há litígio, não há lide; 

não há necessidade nem utilidade no provimento jurisdicional. Se o objetivo desta ação 

popular é impor ao Presidente da República a utilização de máscara facial, e já existindo ato 

normativo de caráter cogente que imponha tal obrigação (Decreto n. 40.648/2020-DF), revela-

se totalmente despropositada a intervenção judicial. 

Ainda sob esse aspecto, vale fazer o seguinte paralelo com a esfera penal a fim de 

afastar qualquer dúvida sobre absoluta desnecessidade da medida judicial imposta. 

Diferentemente do que ocorre na esfera penal, por exemplo, em que as autoridades 

administrativas não possuem competência para aplicar sanções àqueles que infringem a lei, o 

Decreto Distrital n. 40.648/2020 confere às autoridades administrativas o Poder de Polícia para 

fazer valer as normas do Decreto, mormente, através da fiscalização e da imposição de sanção 

aos infratores da norma, conforme disposição expressa do art. 3: 

Art. 3º (...) 

§ 2º A fiscalização das disposições da Lei nº 6.559, de 23 de abril de 2020 

e deste Decreto será exercida por força tarefa composta pelos 

 
4 DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil - Conforme o novo CPC 2015. 17. ed. São Paulo: JusPodivm, 
2015. vol. 1, p. 361 
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seguintes órgãos e instituições públicas: (alterado(a) pelo(a) Decreto 

40777 de 16/05/2020) 

I - Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito 

Federal – DF LEGAL; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 40777 de 

16/05/2020) 

II - Diretoria de Vigilância Sanitária – DIVISA; (Inciso acrescido(a) pelo(a) 

Decreto 40777 de 16/05/2020) 

III - Secretaria de Transporte e Mobilidade – SEMOB; (Inciso acrescido(a) 

pelo(a) Decreto 40777 de 16/05/2020) 

IV - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF; (Inciso 

acrescido(a) pelo(a) Decreto 40777 de 16/05/2020) 

V - Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF; (Inciso acrescido(a) pelo(a) 

Decreto 40777 de 16/05/2020) 

VI - Instituto de Defesa do Consumidor – PROCON-DF; (Inciso 

acrescido(a) pelo(a) Decreto 40777 de 16/05/2020) 

VII - Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF; (Inciso 

acrescido(a) pelo(a) Decreto 40777 de 16/05/2020) 

VIII - Instituto Brasília Ambiental – IBRAM; (Inciso acrescido(a) pelo(a) 

Decreto 40777 de 16/05/2020) 

IX - Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural – SEAGRI; (Inciso acrescido(a) pelo(a) Decreto 

40777 de 16/05/2020) 

X - Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal – SEGOV. (Inciso 

acrescido(a) pelo(a) Decreto 40777 de 16/05/2020) 

§ 3º As multas previstas no caput serão aplicadas, privativamente, 

pelo DF Legal, DIVISA e SEMOB, constando do auto de infração o 

prazo de dez dias para apresentação de eventual impugnação junto ao 

órgão emitente do ato administrativo. 

 

Nesse sentido, as normas acima transcritas traduzem em letras o que já é ou deveria 

ser de conhecimento e clareza solares à luz da separação dos poderes (art. 2º CF): não cabe ao 

Judiciário fiscalizar o descumprimento de normas administrativas, muito menos impor sanções 
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para os casos de descumprimento de tais normas, visto que se trata de função típica do Poder 

Executivo, que materializará tais competências mediante o efetivo exercício do poder de 

polícia. 

O próprio §3º do art. 3º, frise-se, reservou às autoridades administrativas a 

competência PRIVATIVA para a aplicação da penalidade de multa, ao dispor que “as multas 

previstas no caput serão aplicadas, privativamente, pelo DF Legal, DIVISA e SEMOB, constando 

do auto de infração o prazo de dez dias para apresentação de eventual impugnação junto ao órgão 

emitente do ato administrativo”. 

Outrossim, o próprio Decreto do Distrito Federal exige como pré-requisito à 

aplicação da penalidade que seja lavrado um “auto de infração”, com vistas à formalização da 

conduta de descumprimento e à imposição da sanção. Sem embargo, a decisão agravada impõe 

sanção ao sr. Presidente da República sem a observância do auto de infração exigido pela 

norma distrital ou de qualquer outro prévio procedimento investigativo que ateste o 

descumprimento alegado na inicial. 

Na verdade, a decisão recorrida assenta-se na presunção de descumprimento de 

obrigação, à revelia do devido processo legal e do contraditório, amparando-se em afirmações 

como “o que tem sido observado comumente é a não imposição do uso de máscaras de proteção 

individual” e em imagens do Google, como o próprio magistrado registra: “basta uma simples 

consulta ao Google para se ter acesso a inúmeras imagens do réu Jair Messias Bolsonaro, 

transitando por Brasília e entorno do Distrito Federal, sem utilizar máscara de proteção individual”. 

Despiciendo dizer que, pela vagueza da fundamentação do decisum, não se sabe de 

onde ou quando foram capturadas essas tais imagens mencionadas, nem se foram produzidas 

quando já em vigor o Decreto do Distrito Federal, o que torna o seu uso inservível a impor uma 

condenação de tal monta ao Presidente da República, que, não custa lembrar, faz jus aos 

mesmos direitos e garantias que todo e qualquer cidadão. 

De mais a mais, mesmo que se presumisse ou provasse o descumprimento por parte 

do Presidente da República no tocante à obrigatoriedade do uso de máscara, é certo que não se 

poderia admitir uma condenação lastreada tão somente em imagens de TV, pois o art. 3º do 

Decreto do Distrito Federal exige que, para a aplicação da multa, seja lavrado o respectivo auto 

de infração, no âmbito do qual deverá ser assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

Com efeito, a decisão recorrida, ao impor ao Presidente da República a 

obrigatoriedade do uso de máscara de proteção facial, acompanhada de MULTA pelo seu 
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descumprimento, a um só tempo violou diversas normais e princípios, inclusive, de estatura 

constitucional, a saber: 

a. Desconsideração das normas da Teoria Geral do Processo Civil, que 

dispõe sobre o postulado da “necessidade” como condição da ação, que 

diz respeito justamente a uma conditio sine qua non para que uma 

demanda seja admitida e possa ter o seu mérito analisado. In casu, é certo 

que não há qualquer necessidade de o Poder Judiciário impor uma 

condenação que apenas reproduz o conteúdo de uma norma em vigor, 

acrescentando-lhe, ainda, uma sanção mais gravosa; 

b. Violação ao princípio da Separação dos Poderes (art. 2º da CF), haja 

vista que a decisão judicial usurpa competências administrativas – 

fiscalizatórias e sancionatórias – das autoridades do Distrito Federal; 

c. Desconsideração da norma expressa do art. 3º do Decreto Distrital n. 

40.648/2020 (que trata das autoridades competentes para fiscalizar o 

cumprimento das normas e da competência privativa do DF Legal, 

DIVISA e SEMOB para aplicação da penalidade de multa), sem que tais 

normas tenham sido julgadas inconstitucionais; 

d. Afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da 

CF), uma vez que o Judiciário está a impor gravame ao Presidente da 

República, pautado em presunção de descumprimento de norma, sem 

que tal verificação tenha sido acompanhada de auto de infração ou de 

qualquer processo administrativo formal em que seja ofertada a 

possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa. 

Assim, sabendo que a decisão judicial é DESNECESSÁRIA à luz dos princípios da 

Teoria Geral do Processo Civil – uma vez que a mesma repete, através de uma norma 

individualizada, determinação já contida em norma geral – e que a medida imposta invade 

esfera de competência de outros entes e poderes (art. 2º, CF), além de burlar o devido processo 

legal assegurado a todo e qualquer cidadão, conclui-se que merece integral reforma a decisão 

recorrida. 
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5.1.2 Da indevida “pessoalização” da decisão judicial. Mandamento dirigido, 

sem justificativa razoável, à pessoa do Presidente da República. 

Violação ao princípio da isonomia. Indevida politização da Ação 

Popular e do Poder Judiciário. 

Consoante demonstrado, foi dirigida determinação judicial, nos seguintes termos, ao 

Presidente da República: 

“Impor ao réu Jair Messias Bolsonaro a obrigatoriedade de utilizar máscara 

facial de proteção, em todos os espaços públicos, vias públicas, 

equipamentos de transporte público coletivo e estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços do Distrito Federal, sob pena de cominação de multa 

diária, que desde já fixo em R$2.000,00 (dois mil reais)”. 

A despeito da desnecessidade da medida – exaustivamente demonstrada no tópico 

anterior –, há de se prover o Poder Judiciário com algumas reflexões relevantes, a partir dos 

seguintes questionamentos. 

Serão deferidas por V. Exas. múltiplas tutelas de urgências, tantas quantas forem 

as ações com vistas a obrigar pessoas – autoridades públicas ou não – a usar máscaras de 

proteção facial?  

E se diversos cidadãos comuns começarem a ajuizar ações contra seus pares, 

alegando que estes ou aqueles não estão usando máscaras faciais? O Judiciário pode e deve 

proferir decisões, obrigando, um a um, ao uso de máscara facial e impondo multa de 

descumprimento? É esse o papel do Poder Judiciário?  

A título de exemplo concreto, real e recente, cumpre mencionar que, na data de 

ontem (24.06.2020), foi ajuizada mais uma ação popular, de cunho muito semelhante à 

presente, em que o autor pede que seja imposto “ao Ministro Luís Roberto Barroso que use 

máscaras de proteção em ‘todos os espaços públicos, vias públicas, equipamentos de transporte 

público coletivo e estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços no âmbito do Distrito 

Federal’, dentre eles dentro do próprio Supremo tribunal Federal, sob pena de multa por caso de 

descumprimento”.  

Trata-se demanda que copia os pedidos da ação popular que ora aqui se examina e 

que, como argumento de reforço a fim de chancelar a sua pretensão, ainda cita a própria decisão 
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liminar que ora se busca invalidar ou reformar5. 

Prosseguindo. Será então que todo e qualquer cidadão possui direito subjetivo a 

mover ação popular, contra quem quer que seja, alegando que a pessoa não está utilizando 

máscara de proteção e que, por isso, tal pessoa é uma ameaça nacional à disseminação da 

COVID-19?  

Indo um pouco mais além, para finalizar: É esse o objetivo constitucional da Ação 

Popular? 

Ora, partindo-se do pressuposto de que a Ação Popular visa a tutelar o patrimônio 

público e os princípios administrativos – dentro do que se incluiria a tutela da saúde pública e o 

princípio da moralidade administrativa –, e sabendo-se que a presente ação popular foi, não 

apenas admitida, mas teve o seu pedido liminar deferido, haveria de se concluir, então, que o 

descumprimento do uso de máscara, por qualquer cidadão de bem, representa de per si uma 

lesão ao princípio da moralidade e à saúde pública. 

Caso contrário, se não for essa a premissa, estar-se-ia no presente caso: (i) ou a 

conferir tratamento anti-isonômico e mais penoso ao Presidente da República, em detrimento 

a todos os demais cidadãos, (ii) ou a se presumir que o Presidente da República tem maior 

potencial de disseminar o coronavírus que os demais cidadãos. 

 Tais questionamentos, Exa(s)., visam não a polemizar ou politizar o debate, mas tão 

somente a estimular a reflexão do(s) senhor(es) julgador(es) sobre o efetivo papel do Judiciário 

diante da crise de saúde que estamos a vivenciar. E, ainda, a questionar se a decisão recorrida 

erigiu-se sobre os pilares da neutralidade/imparcialidade e da isonomia, ou se, 

paradoxalmente, conferiu tratamento diferenciado – e mais gravoso – ao senhor Presidente da 

República. 

Aliás, como muito bem pontuou o magistrado a quo na sua decisão:   

“Como muito bem observado pelo Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, 

 
5 A ação popular mencionada foi registrada sob nº 1035243-07.2020.4.01.3400, e o autor popular discorre no seguinte 
sentido: “Primeiramente muito importante ressaltar que este egrégio Tribunal Regional Federal já se pronunciou sobre o 
assunto ventilado na presente Ação Popular, vez que nos autos da Ação Popular nº. 1032760-04.2020.4.3400 o 
Excelentíssimo Dr. Renato Coelho Borelli entendeu por bem que realmente estamos vivendo uma grande crise de saúde 
publica e que as medidas preventivas, como uso da mascara facial é de estrema necessidade e que os agentes públicos 
devem zelar e cumprir as normas legais estabelecidas.” 
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decano de nossa Corte Suprema, ao apreciar a Pet nº 8.802, não obstante a 

posição hegemônica que detém na estrutura político-institucional do Poder 

Executivo, ainda mais acentuada pela expressividade das elevadas funções 

de Estado que exerce, o Presidente da República – que também é súdito 

das leis, como qualquer outro cidadão deste País – não se exonera de 

responsabilidades, pois ninguém, nem mesmo o Chefe do Poder 

Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis 

da República.” (Grifou-se) 

De fato, o Presidente da República é súdito das leis e não se exonera de 

responsabilidade. Lado outro, a mesma proposição que impõe ao Presidente a sujeição aos 

mesmos deveres e obrigações que todos os cidadãos lhe confere também, em contrapartida, 

os mesmos direitos e garantias que todos os cidadãos. 

Significa, portanto, que ao Presidente da República deve ser conferido tratamento 

justo e isonômico (art. 5º, caput, CF), nem mais nem menos.  

Não obstante, a situação dos autos deixa dúvida sobre a aplicação prática desse 

postulado, uma vez que – salvo se houver o consenso de que a não utilização de máscara de 

proteção, por parte de qualquer cidadão de bem, é prática lesiva ao princípio da moralidade e à 

saúde pública, tutelada por meio de ação popular –, o que a situação dos autos indica é a 

imposição de um controle fiscalizatório mais rígido e oneroso ao Presidente da República. 

Especialmente quando se tem em vista que a decisão judicial foi proferida à míngua 

de prova cabal do descumprimento da norma distrital por parte do Presidente da República, e à 

revelia de qualquer processo administrativo formal em que pudesse ser assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, tal como preceitua o art. 3º, §3º do Decreto Distrital n. 

40.648/2020, sobrelevam-se dúvidas sobre a condução isonômica do caso. 

Nesse contexto, essencial chamar atenção para o risco de que as instâncias judiciais 

sejam transformadas em instâncias de debate político. 

O autor popular da presente ação, por exemplo, é filiado ao PCdoB, partido de 

oposição ao “Governo Bolsonaro”. Observa-se, portanto, que independentemente do real 

intuito moralizador ou não do autor popular – não se pretende fazer juízo de valor sobre o elemento 

subjetivo da conduta do demandante – é certo que há convicções de ordem política por detrás dos 
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objetivos buscados pelo autor, sendo certo também que o fato de ser haver pedido liminar 

dirigido à pessoa do sr. Presidente da República adiciona certo grau de incerteza sobre a 

neutralidade política da presente demanda. 

Sobre o assunto, vale trazer à tona os ensinamentos de Hely Lopes Meireles: 

 

[...] “A ação popular vem sendo desvirtuada e utilizada como meio de 

oposição política de uma Administração a outra, o que exige do Judiciário 

redobrada prudência no seu julgamento, para que não se transforme em 

instrumento de vindita partidária, nem impeça a realização de obras e 

serviços essenciais à comunidade que ela visa”6. 

 

A jurisprudência também já se posicionou acerca do assunto: 

 

[...] “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA 
ELEITA PARA GARANTIA DE INTERESSE INDIVIDUAL. PEDIDO DE 
NULIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E ALVARÁS DE 
PESQUISA DE LAVRA MINERAL. INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE AO 
PATRIMÔNIO PÚBLICO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA 
NECESSÁRIA QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O que dá a conotação 
essencial à ação popular é a natureza impessoal do interesse 
diretamente defendido por meio dela, de índole nitidamente coletiva. 
Assim, visa-se com a sua propositura a defesa de direito ou interesse 
de natureza pública, eis que se trata de instrumento de fiscalização de 
que dispõe o cidadão comum, que não detém a função fiscalizadora 
específica definida na estrutura do Estado. 2. In casu, ainda que 
indiretamente se possa vislumbrar o desvio de finalidade do ato emanado 
pelo DNPM ao conceder privilégios minerários sobre determinada área e, 
consequentemente, em lesão à moralidade administrava, nos termos 
defendidos pela inicial, o ato em referência não representa prejuízo 
passível de defesa por meio da ação popular. 3. Isso porque, conforme já 
exposto, não resta configurado prejuízo direto ao interesse da 
coletividade, mas ao patrimônio individual daqueles que se viram 
prejudicados. Ocorre que interesse individual disponível não pode ser 
tutelado por meio de ação popular, sendo de se reconhecer a inadequação 
da via eleita, conforme restou consignada na sentença recorrida. 4. 
Remessa necessária que se nega provimento. A Turma Suplementar, por 
unanimidade, negou provimento ao reexame necessário” 

 
6 MEIRELES, Hely Lopes. Mandado de Segurança – Ação Popular – Ação Civil Pública – Mandado de Injunção – 
Habeas Data. 27 ed. – São Paulo: Malheiros, 2004. 
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(ACORDAO 00123683720044010000, JUIZ FEDERAL MARCIO BARBOSA 
MAIA, TRF1 - 4ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 DATA:10/05/2013 
PAGINA:1306.)” (g.n.) 

 

No caso em exame, apesar de não ser possível afirmar a natureza política da presente 

ação, é certo que o remédio cívico-constitucional da ação popular não pode ter o seu uso e 

finalidade desvirtuados, convertendo-se em instrumento de desforra política. Do mesmo modo, 

não pode o palco solene do Poder Judiciário transformar-se em desditosa arena política, sendo 

essencial a atenção e cuidado do Poder Judiciário quanto a esse aspecto.  

 

5.1.3 Da ilegalidade da sanção aplicada ao Senhor Presidente da República. 

Afronta ao princípio da Isonomia (art. 5, caput, da CF) e da 

Proporcionalidade. Violação ao art. 20 da LINDB. 

A decisão ora recorrida, ao mesmo tempo em que determinou que o sr. Presidente 

da República utilize máscara de proteção facial em espaços públicos e estabelecimentos 

comerciais, industriais e de serviços do Distrito Federal, lhe cominou penalidade de “multa 

diária, que desde já fixo em R$2.000,00 (dois mil reais)”. 

Ocorre que, mais uma vez, é necessário socorrer ao princípio da isonomia, para 

descortinar a invalidade da penalidade imposta pela decisão judicial. Isso porque, mais uma vez, 

a decisão judicial confere ao sr. Presidente tratamento mais oneroso que aquele despendido a 

todos os demais cidadãos do DF. Explica-se. 

O Decreto n. 40.648/2020, do DF, dispõe assim no seu parágrafo 3º: 

Art. 3º A inobservância do disposto na Lei 6.559, de 23 de abril de 2020 e 

neste Decreto sujeita o infrator à penalidade de multa de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), se pessoa física, e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), se 

pessoa jurídica, sem prejuízo da responsabilidade criminal apurada pela 

autoridade policial competente.   

Da simples leitura do dispositivo, percebe-se que o Decreto cominou multa de R$ 

2.000,00 (pessoa física), por cada ato de descumprimento. Isto é, cada fato isolado de 

descumprimento gera um auto de infração que, por sua vez, gera uma penalidade única de R$ 
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2.000,00. Em se tratando de reincidência ou de infração continuada, a multa deverá ser aplicada 

em dobro (art. 3, §4º, do Decreto). 

Diante disso, questiona-se: Com base em que normativo o magistrado a quo determinou 

a aplicação de multa DIÁRIA de R$ 2.000,00 ao Presidente da República?  

Resta claro que tal cominação desobedece ao princípio da legalidade, assim como ao 

princípio da isonomia – ao tratar o Presidente da República de forma mais gravosa em relação 

aos demais – e da proporcionalidade. 

Não há qualquer razoabilidade em se impor a cominação de multa diária para o 

descumprimento da medida, uma vez que a obrigação imposta ao Presidente da República – que, 

na realidade, decorre da própria norma impositiva do Distrito Federal – se trata de obrigação 

permanente.  

Desse modo, sendo uma obrigação que se renova dia a dia, não há compatibilidade 

em se impor multa diária ao Presidente da República, salvo se o magistrado tiver partido do 

pressuposto de que o Presidente não está utilizando a máscara de proteção e que tampouco tem 

a intenção de passar a utilizar o equipamento, o que não passaria de mera presunção. 

Dessa feita, também sob esse viés, a decisão recorrida terminou por violar o art. 20 da 

Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, após alteração promovida pela Lei nº 13.655/2018, que 

trouxe a seguinte redação ao art. 20 da 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. (Incluído pela Lei nº 

13.655, de 2018) 

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação 

da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou 

norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. 

(grifado) (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) 

Nesse ponto, tendo-se em vista que a decisão recorrida não revelou os supostos 

motivos que poderiam justificar a necessidade ou a adequação de se conferir tratamento 

diferenciado ao Presidente da República, devem ser declaradas ilegais a obrigação e a sanção 

impostas na decisão que se impugna. 
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5.1.4 Eventual falha na fiscalização das normas Decreto n. 40.648/2020 é matéria 

circunscrita à esfera administrativa do Distrito Federal.  

Pela leitura dos fundamentos da decisão recorrida, denota-se que a principal 

justificativa para a concessão da medida liminar – que impôs obrigações à União e ao Presidente 

da República, ressalta-se – é a alegada omissão do Distrito Federal na fiscalização e aplicação 

de sanções a pessoas que descumprem as suas normas. 

Com efeito, pede-se vênia para transcrever a seguinte passagem da decisão: 

“Nada obstante, passados 2 (dois) meses da edição da norma, o 
Governador do Distrito Federal declarou em entrevista ao Jornal da 
Gente4, em 22 de junho de 2020, veiculada pela plataforma ‘YouTube’, 
que apenas 3 (três) pessoas, dentre elas o ex-Ministro da Educação 
Abraham Weintraub, foram até hoje autuadas pela força tarefa criada 
pelo decreto em epígrafe, o que prova a não adoção de medidas efetivas 
para a fiscalização do uso de máscaras de proteção facial no Distrito 
Federal. 

Desse modo, causa estranheza o fato de o próprio Governador do Distrito 
Federal confessar que, a despeito de o DF apresentar mais de 33 (trinta e 
três) mil casos confirmados de COVID-19 e 433 (quatrocentos e trinta e 
três) óbitos registrados, segundo informações extraídas da página 
eletrônica da Secretaria de Saúde do DF5, não tem adotado as medidas 
de enfrentamento criadas pelo próprio Governo Distrital, sendo cediço 
que o uso de máscaras de proteção individual é uma das medidas 
chaves para impedir a propagação do coronavírus, como reconhecido 
pelo Ministério da Saúde6 e pela OMS7”. 

Por outro lado, a conduta do Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro, que tem se recusado a usar máscara facial em atos e lugares 
públicos no Distrito Federal, mostra claro intuito em descumprir as 
regras impostas pelo Governo do Distrito Federal, que nada tem feito, 
como dito nas linhas volvidas, para fiscalizar o uso do EPI”. (Grifou-se). 

 

Após análise da fundamentação despedida pelo magistrado, fica evidente que o seu 

intuito é “fazer valer” as normas do Distrito Federal, através da sua própria “força” (exercício do 

poder jurisdicional).  

Ocorre que não se pode responsabilizar a União, ou o Presidente da República, por 

quaisquer omissões imputadas ao Distrito Federal no exercício do seu poder fiscalizatório e 

sancionatório. Caso fique devidamente comprovada eventual falha do Distrito Federal na 
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condução da sua política pública de saúde, deve o Poder Judiciário proferir mandamento 

direcionado ao ente distrital, único competente para adotar as medidas necessárias a conferir 

efetividade os seus atos. Jamais pode-se responsabilizar diretamente pessoas ou entidades 

estranhas à Administração Pública do Distrito Federal.  

Logo, a decisão recorrida resvala em erro grave ao inverter premissas e buscar 

soluções casuísticas a um problema macro de estruturação e organização do Governo do Distrito 

Federal, que não tem relação com a União ou a Presidência da República. 

  

5.2 DA INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NOS ATOS DA 

UNIÃO ENQUANTO “EMPREGADORA”. DA DESNECESSIDADE DE MEDIDA 

JUDICAL QUE IMPONHA À UNIÃO A OBRIGAÇÃO DE EXIGIR O USO DE 

MÁSCARA DOS SEUS SERVIDORES. EXISTÊNCIA DE PORTARIAS QUE 

REGULAMENTAM A MATÉRIA. QUESTÃO QUE SE INSERE NO ÂMBITO 

“INTERNA CORPORIS”. 

No âmbito do Governo Federal, deve-se registrar que a Instrução Normativa nº 19, de 

20207, de 12 de março de 2020, e suas alterações orientam os órgãos e entidades integrantes do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal (SIPEC) sobre as medidas de proteção para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (COVID-19), em consonância com as medidas de prevenção estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde, as quais destinam, essencialmente, à proteção dos servidores e dos 

empregados públicos federais, sendo também aplicáveis, no que couber, aos contratados de 

forma temporária e estagiários. 

Além da referida Instrução Normativa da Secretaria de Gestão e Desempenho de 

Pessoal, foi editada também pelo Ministério da Saúde, a PORTARIA Nº 1.565, DE 18 DE JUNHO 

DE 2020, que “estabelece orientações gerais visando à prevenção, ao controle e à mitigação da 

transmissão da COVID-19, e à promoção da saúde física e mental da população brasileira, de forma 

a contribuir com as ações para a retomada segura das atividades e o convívio social seguro”. 

Dentre as diversas orientações contidas na Portaria, deve-se destacar a 

 
7 Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020: http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-19-
de-12-de-marco-de-2020-247802008 
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recomendação contida no item 1.2, que dispõe como medida “1.2 Usar máscaras em todos os 

ambientes, incluindo lugares públicos e de convívio social”. Na mesma linha, o item 2.6 prevê “2.6. 

Estimular o uso de máscaras e/ou protetores faciais em todos os ambientes, incluindo lugares 

públicos e de convívio social”. 

Por sua vez, deve-se mencionar também a existência da PORTARIA CONJUNTA Nº 

20, DE 18 DE JUNHO DE 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e 

Trabalho, que “estabelece as medidas a serem observadas visando à prevenção, controle e mitigação 

dos riscos de transmissão da COVID-19 nos ambientes de trabalho (orientações gerais)” e dispõe o 

seguinte: 

“(...) 

4.2.1 Se o distanciamento físico de ao menos um metro não puder ser 
implementado para reduzir o risco de transmissão entre trabalhadores, 
clientes, usuários, contratados e visitantes, além das demais medidas 
previstas neste Anexo, deve-se: 

a) para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, manter o 
uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observado o item 7 e seus subitens 
deste Anexo, e adotar divisórias impermeáveis ou fornecer proteção facial 
do tipo viseira plástica (face shield) ou fornecer óculos de proteção. 

b) para as demais atividades, manter o uso de máscara cirúrgica ou de 
tecido, observado o item 7 e seus subitens deste Anexo. 

(...) 

7.2 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os 
trabalhadores e seu uso exigido em ambientes compartilhados ou 
naqueles em que haja contato com outros trabalhadores ou público. 

7.2.1 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no 
mínimo, a cada três horas de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas. 

7.2.2 As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e higienizadas de 
acordo com as recomendações do Ministério da Saúde. 

7.2.3 As máscaras de tecido devem ser higienizadas pela organização, 
após cada jornada de trabalho, ou pelo trabalhador sob orientação da 
organização”. 

 

Pois bem. Pelos atos normativos acima indicados, percebe-se que o Poder Executivo 

não se encontra omisso no seu dever de informar a população e de recomendar o uso de 

equipamento de proteção facial, inclusive no ambiente de trabalho, não havendo qualquer 
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justificativa para a decisão judicial que impôs à União a obrigação de “exigir de seus servidores, lato 

sensu e stricto sensu, e colaboradores em geral, o uso de máscaras de proteção individual, enquanto 

estiverem prestando serviços, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$20.000,00 (vinte 

mil reais)”. 

Além disso, a obrigação do uso de máscara de proteção facial dentro do ambiente de 

trabalho já se encontra abarcada tanto pelo Decreto n. 40.648, de 23 de abril de 2020, do Distrito 

Federal – que impõe a obrigatoriedade do uso de máscara nos estabelecimentos comerciais, 

industriais e de serviços –, quanto pelas recomendações da PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 18 

DE JUNHO DE 2020, do Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, 

que tratam especificamente das medidas aplicáveis nos “ambientes de trabalho” em geral, 

podendo ainda ser expedidas orientações setoriais complementares, nos termos do art. 3. 

Nesse eixo, não subsiste nenhuma razão para que se imponha à União a obrigação de 

exigir dos seus servidores o uso de máscaras de proteção, sob pena de multa diária de R$ 

20.000,00, seja porque todos os servidores da União que se encontram no Distrito Federal já estão 

obrigados pelas normas do Decreto n. 40.648/2020, seja porque a União também conta com 

recomendações próprias sobre o uso de máscaras de proteção. 

Outrossim, nada justifica que se imponha à União, na qualidade de “empregadora”, 

tratamento diferenciado em relação às demais empresas situadas em território nacional. Nesse 

sentido, em observância ao princípio constitucional da isonomia, se for imposta à União a 

obrigação de exigir o uso de máscara dos seus empregados, tal obrigação deve ser igualmente 

estendida aos empregadores de todas as empresas nos seus ambientes de trabalho, sob pena de, 

mais uma vez, se afrontar o postulado constitucional da isonomia, sem qualquer motivação 

idônea a tanto. 

A realidade é que falece competência ao Poder Judiciário para obrigar que a União 

(ou qualquer outra instituição ou corporação) exija dos seus empregados o uso de máscaras de 

proteção facial, seja porque tal determinação, no tocante ao ente federal, representaria uma 

grave interferência judicial violadora do princípio da separação de poderes, seja porque tal 

medida consiste em grave ofensa à autonomia e auto-organização das corporações em geral.  

Com efeito, a questão do uso de máscara de proteção facial deve ser compreendida 

como matéria “interna corporis”, isto é, circunscrita à autonomia e ao poder de organização de 
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cada empresa/entidade, de modo que tão somente nos casos críticos em que comprovado 

evidente risco ao direito à saúde pública é que se poderia cogitar de intervenção judicial 

impositiva de ônus semelhante ao que determinado pela decisão judicial ora recorrida. 

 

6. DOS PEDIDOS 
 

À vista das alegações expendidas, requerem os agravantes: 
 

a) Seja recebido e conhecido o presente Agravo, extinguindo-se de plano a 

ação popular, em razão da inadequação da via eleita, nos termos do art. 

485, VI, do CPC; 

b) Subsidiariamente, caso não se extinga de plano a ação popular, requer seja 

concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, inaudita altera 

pars, para o fim de suspender os efeitos da decisão ora agravada, até o 

pronunciamento definitivo desse Colendo Tribunal Regional Federal, nos 

termos do artigo 1.019, I do NCPC; 

c) No mérito, requer seja provido o presente agravo de instrumento, para que 

seja declarada a nulidade absoluta da r. decisão agravada ou que haja a sua 

reforma, cassando-se da ordem jurídica o comando liminar proferido pelo 

douto Juízo a quo. 

 
 

Termos em que pede deferimento. 

Brasília, 25 de junho de 2020. 
 

 
 

JÚLIA THIEBAUT SACRAMENTO 
Advogada da União 

Coordenadora-Geral de Atuação Estratégica 
 
 

RAPHAEL RAMOS MONTEIRO DE SOUZA 
Advogado da União 

Procurador-Regional da União da 1ª Região 
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VINÍCIUS TORQUETTI DOMINGOS ROCHA  
Advogado da União 

Procurador-Geral da União 
 
 

JOSÉ LEVI MELLO DO AMARAL JÚNIOR 
Advogado-Geral da União 

 

Num. 62380564 - Pág. 27Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025791600000061550997
Número do documento: 20062522025791600000061550997



 

Num. 62398069 - Pág. 1Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025814800000061551002
Número do documento: 20062522025814800000061551002



Num. 62398069 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025814800000061551002
Número do documento: 20062522025814800000061551002



Num. 62398069 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025814800000061551002
Número do documento: 20062522025814800000061551002



Num. 62398069 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025814800000061551002
Número do documento: 20062522025814800000061551002



 

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 19/06/2020 | Edição: 116 | Seção: 1 | Página: 14

Órgão: Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho

PORTARIA CONJUNTA Nº 20, DE 18 DE JUNHO DE 2020

Estabelece as medidas a serem observadas visando à

prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da

COVID-19 nos ambientes de trabalho (orientações gerais).

(Processo nº 19966.100581/2020-51).

O SECRETÁRIO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA e o

MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 71 do Decreto

nº 9.745, de 8 de abril de 2020, e os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição,

respectivamente, e tendo em vista o disposto na da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe

sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus (COVID-19) responsável pelo surto de 2019, resolvem:

Art. 1° Aprovar, na forma prevista no Anexo I desta Portaria, as medidas necessárias a serem

observadas pelas organizações visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da

COVID-19 em ambientes de trabalho, de forma a preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores, os

empregos e a atividade econômica.

§ 1º As medidas previstas nesta portaria não se aplicam aos serviços de saúde, para os quais

devem ser observadas as orientações e regulamentações específicas, e poderão ser revistas ou

atualizadas por meio de portaria conjunta, a qualquer momento em razão dos avanços no conhecimento e

controle da pandemia.

§ 2º O disposto nessa Portaria não determina ou autoriza a abertura de estabelecimentos,

apenas apresenta conjunto de disposições a serem observadas por aqueles que se encontrarem em

funcionamento.

Art. 2° O disposto nesta Portaria não autoriza o descumprimento, pelas organizações:

I - das normas regulamentadoras de segurança e saúde no trabalho;

II - das demais regulamentações sanitárias aplicáveis;

III - de outras disposições que, no âmbito de suas competências, sejam incluídas em

regulamentos sanitários dos Estados, Distrito Federal ou Municípios; e

IV - de medidas de saúde, higiene e segurança do trabalho oriundas de convenções e acordos

coletivos de trabalho.

Art. 3° Orientações setoriais complementares poderão ser emitidas pela Secretaria de Trabalho

da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia ou pelo Ministério da Saúde,

no âmbito de suas competências.

Art. 4º As disposições contidas nesta Portaria são de observância obrigatória pelos órgãos

integrantes da estrutura organizacional da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da

Economia e do Ministério da Saúde, pelas entidades da administração pública federal indireta a este

vinculadas, nos termos do Decreto n° 9.960, de 1° de janeiro de 2019, e por seus respectivos agentes

públicos, durante o enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo

nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

do coronavírus (COVID-19), decretada pelo Ministro de Estado da Saúde, em 3 de fevereiro de 2020, nos

termos do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com a finalidade de prevenção contra a

COVID-19.
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Art. 5º Esta Portaria entra em vigor:

I - quanto ao item 7.2 do Anexo I, em quinze dias;

II - quanto aos demais dispositivos, na data de sua publicação e produzirá efeitos até o término

da declaração de emergência em saúde pública, previsto na Portaria n° 188/GM/MS, de 2020.

BRUNO BIANCO LEAL

Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia

EDUARDO PAZUELLO

Ministro de Estado da Saúde Interino

ANEXO I

Medidas para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 em

ambientes de trabalho

1. Medidas gerais

1.1 A organização deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das

medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 nos

ambientes de trabalho.

1.1.1 As orientações ou protocolos devem estar disponíveis para os trabalhadores e suas

representações, quando solicitados.

1.2 As orientações ou protocolos devem incluir:

a) medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, nas áreas comuns da organização, a

exemplo de refeitórios, banheiros, vestiários, áreas de descanso, e no transporte de trabalhadores, quando

fornecido pela organização;

b) ações para identificação precoce e afastamento dos trabalhadores com sinais e sintomas

compatíveis com a COVID-19;

c) procedimentos para que os trabalhadores possam reportar à organização, inclusive de forma

remota, sinais ou sintomas compatíveis com a COVID-19 ou contato com caso confirmado da COVID-19; e

d) instruções sobre higiene das mãos e etiqueta respiratória.

1.2.1 As orientações ou protocolos podem incluir a promoção de vacinação, buscando evitar

outras síndromes gripais que possam ser confundidas com a COVID-19.

1.3 A organização deve informar os trabalhadores sobre a COVID-19, incluindo formas de

contágio, sinais e sintomas e cuidados necessários para redução da transmissão no ambiente de trabalho e

na comunidade.

1.3.1 A organização deve estender essas informações aos trabalhadores terceirizados e de

outras organizações que adentrem o estabelecimento.

1.4 As instruções aos trabalhadores podem ser transmitidas durante treinamentos ou por meio

de diálogos de segurança, documento físico ou eletrônico (cartazes, normativos internos, entre outros),

evitando o uso de panfletos.

2. Conduta em relação aos casos suspeitos e confirmados da COVID-19 e seus contatantes

2.1 Considera-se caso confirmado o trabalhador com:

a) resultado de exame laboratorial, confirmando a COVID-19, de acordo com as orientações do

Ministério da Saúde; ou

b) síndrome gripal ou Síndrome Respiratória Aguda Grave - SRAG, para o qual não foi possível a

investigação laboratorial específica, e que tenha histórico de contato com caso confirmado

laboratorialmente para a COVID-19 nos últimos sete dias antes do aparecimento dos sintomas no

trabalhador.

2.2 Considera-se caso suspeito o trabalhador que apresente quadro respiratório agudo com um

ou mais dos sinais ou sintomas: febre, tosse, dor de garganta, coriza e falta de ar, sendo que outros

sintomas também podem estar presentes, tais como dores musculares, cansaço ou fadiga, congestão
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nasal, perda do olfato ou paladar e diarreia.

2.3 Considera-se contatante de caso confirmado da COVID-19 o trabalhador assintomático que

teve contato com o caso confirmado da COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos

sinais ou sintomas ou da confirmação laboratorial, em uma das situações abaixo:

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância;

b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou

d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-19,

ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção

recomendada.

2.4 Considera-se contatante de caso suspeito da COVID-19 o trabalhador assintomático que

teve contato com caso suspeito da COVID-19, entre dois dias antes e quatorze dias após o início dos

sintomas do caso, em uma das situações abaixo:

a) ter contato durante mais de quinze minutos a menos de um metro de distância;

b) permanecer a menos de um metro de distância durante transporte;

c) compartilhar o mesmo ambiente domiciliar; ou

d) ser profissional de saúde ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso da COVID-19,

ou trabalhador de laboratório que manipule amostras de um caso da COVID-19 sem a proteção

recomendada.

2.5 A organização deve afastar imediatamente os trabalhadores das atividades laborais

presenciais, por quatorze dias, nas seguintes situações:

a) casos confirmados da COVID-19;

b) casos suspeitos da COVID-19; ou

c) contatantes de casos confirmados da COVID-19.

2.5.1 O período de afastamento dos contatantes de caso confirmado da COVID-19 deve ser

contado a partir do último dia de contato entre os contatantes e o caso confirmado.

2.5.2 Os trabalhadores afastados considerados casos suspeitos poderão retornar às suas

atividades laborais presenciais antes do período determinado de afastamento quando:

a) exame laboratorial descartar a COVID-19, de acordo com as orientações do Ministério da

Saúde; e

b) estiverem assintomáticos por mais de 72 horas.

2.5.3 Os contatantes que residem com caso confirmado da COVID-19 devem ser afastados de

suas atividades presenciais por quatorze dias, devendo ser apresentado documento comprobatório.

2.6 A organização deve orientar seus empregados afastados do trabalho nos termos do item 2.5

a permanecer em sua residência, assegurando-se a manutenção da remuneração durante o afastamento.

2.7 A organização deve estabelecer procedimentos para identificação de casos suspeitos,

incluindo:

a) canais para comunicação com os trabalhadores referente ao aparecimento de sinais ou

sintomas compatíveis com a COVID-19, bem como sobre contato com caso confirmado ou suspeito da

COVID-19, podendo ser realizadas enquetes, por meio físico ou eletrônico, contato telefônico ou canais de

atendimento eletrônico; e

b) triagem na entrada do estabelecimento em todos os turnos de trabalho, podendo utilizar

medição de temperatura corporal por infravermelho ou equivalente, antes que os trabalhadores iniciem

suas atividades, inclusive terceirizados.

2.8 A organização deve levantar informações sobre os contatantes, as atividades, o local de

trabalho e as áreas comuns frequentadas pelo trabalhador suspeito ou confirmado da COVID-19.

Num. 62398070 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025832200000061551003
Número do documento: 20062522025832200000061551003



2.9 Os contatantes de caso suspeito da COVID-19 devem ser informados sobre o caso e

orientados a relatar imediatamente à organização o surgimento de qualquer sinal ou sintoma relacionado

à doença, descritos no item 2.2.

2.10 A organização deve, na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19,

reavaliar a implementação das medidas de prevenção indicadas.

2.11 A organização deve manter registro atualizado, à disposição dos órgãos de fiscalização, com

informações sobre:

a) trabalhadores por faixa etária;

b) trabalhadores com condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações que

podem estar relacionadas a quadros mais graves da COVID-19, de acordo com o subitem 2.11.1, não

devendo ser especificada a doença, preservando-se o sigilo;

c) casos suspeitos;

d) casos confirmados;

e) trabalhadores contatantes afastados; e

f) medidas tomadas para a adequação dos ambientes de trabalho para a prevenção da COVID-

19.

2.11.1 São consideradas condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da

COVID-19: cardiopatias graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados,

portadores de arritmias, hipertensão arterial sistêmica descompensada); pneumopatias graves ou

descompensadas (dependentes de oxigênio, portadores de asma moderada/grave, Doença Pulmonar

Obstrutiva Crônica - DPOC); imunodeprimidos; doentes renais crônicos em estágio avançado (graus 3, 4 e

5); diabéticos, conforme juízo clínico, e gestantes de alto risco.

2.12 A organização deve encaminhar para o ambulatório médico da organização, quando

existente, os casos suspeitos para avaliação e acompanhamento adequado.

2.12.1 O atendimento de trabalhadores sintomáticos deve ser separado dos demais

trabalhadores, fornecendo-se máscara cirúrgica a todos os trabalhadores a partir da chegada no

ambulatório;

2.12.2 Os profissionais do serviço médico devem receber Equipamentos de Proteção Individual -

EPI ou outros equipamentos de proteção de acordo com os riscos, em conformidade com as orientações e

regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde.

3. Higiene das mãos e etiqueta respiratória

3.1 Todos trabalhadores devem ser orientados sobre a higienização correta e frequente das

mãos com utilização de água e sabonete ou, caso não seja possível a lavagem das mãos, com sanitizante

adequado para as mãos, como álcool a 70%.

3.2 Devem ser adotados procedimentos para que, na medida do possível, os trabalhadores

evitem tocar superfícies com alta frequência de contato, como botões de elevador, maçanetas, corrimãos

etc.

3.3 Devem ser disponibilizados recursos para a higienização das mãos próximos aos locais de

trabalho, incluindo água, sabonete líquido, toalha de papel descartável e lixeira, cuja abertura não

demande contato manual, ou sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%.

3.4 Deve haver orientação sobre o não compartilhamento de toalhas e produtos de uso pessoal.

3.5 Os trabalhadores devem ser orientados sobre evitar tocar boca, nariz, olhos e rosto com as

mãos e sobre praticar etiqueta respiratória, incluindo utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir

nariz e boca ao espirrar ou tossir e higienizar as mãos após espirrar ou tossir.

3.6 Deve ser dispensada a obrigatoriedade de assinatura individual dos trabalhadores em

planilhas, formulários e controles, tais como listas de presença em reunião e diálogos de segurança.

4. Distanciamento social
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4.1 A organização deve adotar medidas para aumentar o distanciamento e diminuir o contato

pessoal entre trabalhadores e entre esses e o público externo, orientando para que se evitem abraços,

beijos, apertos de mão e conversações desnecessárias.

4.2 Deve ser mantida distância mínima de um metro entre os trabalhadores e entre os

trabalhadores e o público.

4.2.1 Se o distanciamento físico de ao menos um metro não puder ser implementado para

reduzir o risco de transmissão entre trabalhadores, clientes, usuários, contratados e visitantes, além das

demais medidas previstas neste Anexo, deve-se:

a) para as atividades desenvolvidas em postos fixos de trabalho, manter o uso de máscara

cirúrgica ou de tecido, observado o item 7 e seus subitens deste Anexo, e adotar divisórias impermeáveis

ou fornecer proteção facial do tipo viseira plástica (face shield) ou fornecer óculos de proteção.

b) para as demais atividades, manter o uso de máscara cirúrgica ou de tecido, observado o item

7 e seus subitens deste Anexo.

4.2.2 Medidas alternativas podem ser adotadas com base em análise de risco, realizada pela

organização.

4.3 Devem ser adotadas medidas para limitação de ocupação de elevadores, escadas e

ambientes restritos, incluindo instalações sanitárias e vestiários.

4.4 A organização deve demarcar e reorganizar os locais e espaços para filas e esperas com, no

mínimo, um metro de distância entre as pessoas.

4.5 A organização deve priorizar agendamentos de horários de atendimento para evitar

aglomerações e para distribuir o fluxo de pessoas.

4.6 A organização deve priorizar medidas para distribuir a força de trabalho ao longo do dia,

evitando concentrações nos ambientes de trabalho.

4.7 A organização deve promover teletrabalho ou trabalho remoto, quando possível.

4.8 Devem ser evitadas reuniões presenciais e, quando indispensáveis, manter o distanciamento

previsto neste Anexo.

5. Higiene, ventilação, limpeza e desinfecção dos ambientes

5.1 A organização deve promover a limpeza e desinfecção dos locais de trabalho e áreas

comuns no intervalo entre turnos ou sempre que houver a designação de um trabalhador para ocupar o

posto de trabalho de outro.

5.2 Deve-se aumentar a frequência dos procedimentos de limpeza e desinfecção de instalações

sanitárias e vestiários, além de pontos de grande contato como teclados, corrimãos, maçanetas, terminais

de pagamento, botoeiras de elevadores, mesas, cadeiras etc.

5.3 Deve-se privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho ou adotar medidas para

aumentar ao máximo o número de trocas de ar dos recintos, trazendo ar limpo do exterior.

5.3.1 Quando em ambiente climatizado, a organização deve evitar a recirculação de ar e verificar

a adequação das manutenções preventivas e corretivas.

5.4 Os bebedouros do tipo jato inclinado, quando existentes, devem ser adaptados de modo

que somente seja possível o consumo de água com o uso de copo descartável.

6. Trabalhadores do grupo de risco

6.1 Os trabalhadores com 60 anos ou mais ou que apresentem condições clínicas de risco para

desenvolvimento de complicações da COVID-19, de acordo com o subitem 2.11.1, devem receber atenção

especial, priorizando-se sua permanência na residência em teletrabalho ou trabalho remoto ou, ainda, em

atividade ou local que reduza o contato com outros trabalhadores e o público, quando possível.

6.1.1 Para os trabalhadores do grupo de risco, não sendo possível a permanência na residência

ou trabalho remoto, deve ser priorizado trabalho em local arejado e higienizado ao fim de cada turno de

trabalho, observadas as demais medidas previstas neste Anexo.

7. Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros equipamentos de proteção
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7.1 Devem ser criados ou revisados os procedimentos de uso, higienização, acondicionamento e

descarte dos Equipamentos de Proteção Individual - EPI e outros equipamentos de proteção utilizados na

organização tendo em vista os riscos gerados pela COVID-19.

7.1.1 A organização deve orientar os trabalhadores sobre o uso, higienização, descarte e

substituição das máscaras, higienização das mãos antes e após o seu uso, e, inclusive, limitações de sua

proteção contra a COVID-19, seguindo as orientações do fabricante, quando houver, e as recomendações

pertinentes dos Ministérios da Economia e da Saúde.

7.1.2 As máscaras cirúrgicas e de tecido não são consideradas EPI nos termos definidos na

Norma Regulamentadora nº 6 - Equipamentos de Proteção Individual e não substituem os EPI para

proteção respiratória, quando indicado seu uso.

7.2 Máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser fornecidas para todos os trabalhadores e seu

uso exigido em ambientes compartilhados ou naqueles em que haja contato com outros trabalhadores ou

público.

7.2.1 As máscaras cirúrgicas ou de tecido devem ser substituídas, no mínimo, a cada três horas

de uso ou quando estiverem sujas ou úmidas.

7.2.2 As máscaras de tecido devem ser confeccionadas e higienizadas de acordo com as

recomendações do Ministério da Saúde.

7.2.3 As máscaras de tecido devem ser higienizadas pela organização, após cada jornada de

trabalho, ou pelo trabalhador sob orientação da organização.

7.3 Os EPI e outros equipamentos de proteção não podem ser compartilhados entre

trabalhadores durante as atividades.

7.3.1 Os EPI e outros equipamentos de proteção que permitam higienização somente poderão

ser reutilizados após a higienização.

7.4 Somente deve ser permitida a entrada de pessoas no estabelecimento com a utilização de

máscara de proteção.

7.5 Os profissionais responsáveis pela triagem ou pré-triagem dos trabalhadores, os

trabalhadores da lavanderia (área suja) e que realizam atividades de limpeza em sanitários e áreas de

vivências devem receber EPI de acordo com os riscos a que estejam expostos, em conformidade com as

orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia e da Saúde.

8. Refeitórios

8.1 É vedado o compartilhamento de copos, pratos e talheres, sem higienização.

8.2 Deve ser evitado o autosserviço ou, quando este não puder ser evitado, devem ser

implementadas medidas de controle, tais como:

a) higienização das mãos antes e depois de se servir;

b) higienização ou troca frequentes de utensílios de cozinha de uso compartilhado, como

conchas, pegadores e colheres;

c) instalação de protetor salivar sobre as estruturas de autosserviço; e

d) utilização de máscaras e orientações para evitar conversas durante o serviço.

8.3 A organização deve realizar limpeza e desinfecção frequentes das superfícies das mesas,

bancadas e cadeiras.

8.4 A organização deve promover nos refeitórios espaçamento mínimo de um metro entre as

pessoas na fila e nas mesas, orientando para o cumprimento das recomendações de etiqueta respiratória e

que sejam evitadas conversas.

8.4.1 Quando o distanciamento frontal ou transversal não for observado, deve ser utilizada

barreira física sobre as mesas que possuam altura de, no mínimo, um metro e cinquenta centrímetros em

relação ao solo.

8.5 A organização deve distribuir os trabalhadores em diferentes horários nos locais de refeição.

Num. 62398070 - Pág. 6Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025832200000061551003
Número do documento: 20062522025832200000061551003



8.6 Devem ser retirados os recipientes de temperos (azeite, vinagre, molhos), saleiros e

farinheiras, bem como os porta-guardanapos, de uso compartilhado, entre outros

8.7 Deve ser entregue jogo de utensílios higienizados (talheres e guardanapo de papel,

embalados individualmente).

9. Vestiários

9.1 Deve-se evitar aglomeração de trabalhadores na entrada, na saída e durante a utilização do

vestiário.

9.1.1 A organização deve adotar procedimento de monitoramento do fluxo de ingresso nos

vestiários e orientar os trabalhadores para manter a distância de um metro entre si durante a sua utilização.

9.2 A organização deve orientar os trabalhadores sobre a ordem de desparamentação de

vestimentas e equipamentos, de modo que o último equipamento de proteção a ser retirado seja a

máscara.

9.3 Devem ser disponibilizados pia com água e sabonete líquido e toalha descartável ou

dispensadores de sanitizante adequado para as mãos, como álcool a 70%, na entrada e na saída dos

vestiários.

10. Transporte de trabalhadores fornecido pela organização

10.1 Implantar procedimentos para comunicação, identificação e afastamento de trabalhadores

com sintomas da COVID-19 antes do embarque no transporte para o trabalho, quando fornecido pelo

empregador, de maneira a impedir o embarque de pessoas sintomáticas, incluindo eventuais terceirizados

da organização de fretamento.

10.2 O embarque de trabalhadores no veículo deve ser condicionado ao uso de máscara de

proteção.

10.3 Os trabalhadores devem ser orientados no sentido de evitar aglomeração no embarque e

no desembarque do veículo de transporte, devendo ser implantadas medidas que garantam

distanciamento mínimo de um metro entre trabalhadores.

10.4 A organização deve priorizar medidas para manter uma distância segura entre

trabalhadores, realizando o espaçamento dos trabalhadores dentro do veículo de transporte.

10.5 Deve-se manter preferencialmente a ventilação natural dentro dos veículos e, quando for

necessária a utilização do sistema de ar condicionado, deve-se evitar a recirculação do ar.

10.6 Os assentos e demais superfícies do veículo mais frequentemente tocadas pelos

trabalhadores devem ser higienizados regularmente.

10.7 Os motoristas devem higienizar frequentemente as mãos e o seu posto de trabalho,

inclusive o volante e superfícies mais frequentemente tocadas.

10.8 A organização deve manter registro dos trabalhadores que utilizam o transporte, listados

por veículo e viagem.

11. Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT e

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA

11.1 SESMT e CIPA, quando existentes, devem participar das ações de prevenção

implementadas pela organização.

11.2 Os trabalhadores de atendimento de saúde do SESMT, como enfermeiros, auxiliares e

médicos, devem receber Equipamentos de Proteção Individual - EPI de acordo com os riscos a que

estejam expostos, em conformidade com as orientações e regulamentações dos Ministérios da Economia

e da Saúde.

12. Medidas para retomada das atividades

12.1 Quando houver a paralisação das atividades de determinado setor ou do próprio

estabelecimento, decorrente da COVID-19 devem ser adotados os seguintes procedimentos antes do

retorno das atividades:

a) assegurar a adoção das medidas de prevenção previstas neste Anexo;
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b) higienizar e desinfectar o local de trabalho, as áreas comuns e os veículos utilizados;

c) reforçar a comunicação aos trabalhadores; e

d) implementar triagem dos trabalhadores, garantindo o afastamento dos casos confirmados,

casos suspeitos e contatantes de casos confirmados da COVID-19.

12.1.1 Não deve ser exigida testagem laboratorial para a COVID-19 de todos os trabalhadores

como condição para retomada das atividades do setor ou do estabelecimento por não haver, até o

momento da edição deste Anexo, recomendação técnica para esse procedimento.

12.1.1.1 Quando adotada a testagem de trabalhadores, esta deve ser realizada de acordo com as

recomendações do Ministério da Saúde em relação à indicação, metodologia e interpretação dos

resultados.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

Num. 62398070 - Pág. 8Assinado eletronicamente por: JULIA THIEBAUT SACRAMENTO - 25/06/2020 22:02:58
http://pje2g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20062522025832200000061551003
Número do documento: 20062522025832200000061551003


	Cabeçalho
	Índice
	Petição inicial | NUM: 62380557 | 25/06/2020 21:56
	Agravo de Instrumento | NUM: 62380564 | 25/06/2020 21:56
	Documento Comprobatório | NUM: 62398069 | 25/06/2020 21:56
	Documento Comprobatório | NUM: 62398070 | 25/06/2020 21:56

