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D  E  C  I  S  Ã O
 

Trata-se de REEXAME NECESSÁRIO da sentença que extinguiu sem resolução
 ajuizada por LUCAS TAVARES SIMÃO em face da UNIÃOdo mérito a AÇÃO POPULAR

FEDERAL e do Excelentíssimo Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO.

 

Consoante a inicial, em apertada síntese, as ações do Presidente da República na
pandemia do Covid-19 divergem das recomendações dos especialistas, inclusive do Ministério da
Saúde, violando a indisponibilidade do interesse público, ocasionando vícios de finalidade e ferindo
a moralidade administrativa. Requereu-se, liminarmente, a determinação para que o Presidente da
República seja submetido a imediata averiguação de suas capacidades mentais por junta médica e,
verificada a ausência das mesmas, que seja licenciado por razões médico-psiquiátricas (ID
135368353).

 

Em 22/3/2020 o feito foi distribuído a 6ª Vara Federal de São Paulo/SP (ID
135368357).

 

Em 1/4/2020 foi proferida a sentença, nos seguintes termos:

 

...Assim, da análise da estrutura da inicial, verifica-se que não restou delineada a
lesão sofrida, consistente em fatos que pudessem revelar a ilegalidade e a
lesividade ao patrimônio público, evidenciando-se, assim, a inépcia da inicial,
ensejando a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo
485, I, do CPC.
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É, pois, evidente a falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse
processual, na modalidade adequação.

Diante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, I e
III e 485, I e VI, ambos do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios. Isento de custas, art 5º, LXXIII,
CF.

Dê-se vista ao Ministério Público Federal.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição (artigo 19 da Lei 4.717/65)...

(135368371)

 

Não houve interposição de apelação.

  

Em 25/6/2020, o feito foi distribuído nessa Corte à relatoria do Desembargador Federal
Cotrim Guimarães, sendo redistribuído a minha relatoria em 5/10/2020 (ID 14300244).

 

A PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA, no parecer, opinou pelo
desprovimento da remessa oficial (ID 142589249).

 

É o relatório.

 

DECIDO. 

 

A reiteração de decisões num mesmo sentido, proferidas pelas Cortes Superiores, pode
ensejar o julgamento monocrático do recurso, já que – a nosso sentir –  no novo Código de Processo 
Civil o legislador disse menos do que desejava, porquanto,  no cenário apregoado de criação de 
meios de agilizar a jurisdição, não tinha sentido reduzir a capacidade dos Tribunais de Apelação de
resolver as demandas de conteúdo repetitivo e os recursos claramente improcedentes ou não, por
meio de decisões unipessoais; ainda mais que, tanto agora como antes, essa decisão sujeita-se a
recurso que deve necessariamente ser levado perante o órgão fracionário.
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No âmbito do STJ rejeita-se a tese acerca da impossibilidade de julgamento
monocrático do relator fundado em hipótese jurídica não amparada em súmula, recurso repetitivo,
incidente de resolução de demanda repetitiva ou assunção de competência, louvando-se na
existência de entendimento dominante sobre o tema. Até hoje, aplica-se lá a Súmula 568 de sua
Corte Especial (DJe 17/03/2016). A saber: AgInt no AgRg no AREsp 607.489/BA, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018 - AgInt nos EDcl no
AREsp 876.175/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018,
DJe 29/06/2018 - AgInt no AgInt no REsp 1420787/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
19/06/2018, DJe 26/06/2018 - AgRg no AREsp 451.815/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018.

 

Ademais, cumpre lembrar o pleno cabimento de agravo interno contra o , o quedecisum
afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa, a
despeito da impossibilidade de realização de sustentação oral, já que a matéria pode, desde que
suscitada, ser remetida à  apreciação  da  Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento     
colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais (AgRg no AREsp 381.524/CE,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018 - AgInt
no AREsp 936.062/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em 21/03/2018, DJe 27/03/2018 - AgRg no AREsp 109.790/PI, Rel. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 16/09/2016). Deveras, 
...eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria

 (AgInt no AREsp 999.384/SP, Rel. Ministropelo órgão colegiado na seara do agravo interno...
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 -
REsp 1677737/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).

 

No âmbito do STF tem-se que ...a atuação monocrática, com observância das balizas
estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao Princípio da
Colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da

 (HC 144187 AgR, Relator:  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado emCorte...  
04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018).
Nesse mesmo sentido: ARE 1089444 AgR, Relator:  Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, 
julgado em 25/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 05-06-2018 PUBLIC
06-06-2018.

 

Na verdade, o ponto crucial da questão é sempre o de assegurar à parte acesso ao
colegiado. Por essa razão o STF já validou decisão unipessoal do CNJ, desde que aberta a via
recursal administrativa. Verbis: ...ainda que se aceite como legítima a decisão monocrática do
relator que indefere recurso manifestamente incabível, não se pode aceitar que haja uma
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 (MS 30113perpetuidade de decisões monocráticas que impeça o acesso ao órgão colegiado...
AgR-segundo, Relator:  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 25/05/2018, 
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 18-06-2018 PUBLIC 19-06-2018).

 

A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático – o que pode ser
controlado por meio do agravo – está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário
processual, tais como o da eficiência (artigo 37, da CF; artigo 8º do NCPC) e da duração razoável do
processo (artigo 5º, LXXVIII, da CF; artigo 4º do NCPC).

 

Além disso, é o artigo 6º do Código de Processo Civil de 2015 que aumenta
consideravelmente o espaço hermenêutico do magistrado no novo cenário processual.

 

Essa exegese não é absurda, na medida em que a imperfeição natural e esperável de
toda a ordem jurídico-positiva pode ser superada pela ...atuação inteligente e ativa do juiz..., a quem
é lícito ...ousar sem o açodamento de quem quer afrontar, inovar sem desprezar os grandes pilares

 (DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova Era do Processo Civil. 4. ed. São Paulo:do sistema...
Malheiros, 2009. p. 29-31).

 

Destarte, o caso presente permite solução monocrática.

 

Na espécie, o autor popular tão-somente pretende a averiguação da sanidade mental do
Excelentíssimo Presidente da República, e – nessa esteira – o seu afastamento do cargo, o que não se
coaduna com a dicção da Lei nº 4.717/1965 e do artigo 5º, LXXIII da Constituição Federal, que
direcionam o cabimento da ação popular à  ao patrimônio público,anulação de atos lesivos  à
moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, a partir da
demonstração efetiva da lesividade do ato questionado.

 

Bem por isso, a sentença que concluiu pela inépcia da inicial, devido à inadequação da
via eleita, extinguindo o processo sem julgamento do mérito, não merece qualquer reparo. Nesse
sentido:

 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR

CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE.
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CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. INADMISSIBILIDADE.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

1. Remessa necessária de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do
mérito, nos termos do art. 485, inc. IV e VI, do Código de Processo Civil, c/c art.
22, da Lei nº 4.717/65, sob o fundamento de inadequação da via processual e
incompetência absoluta do Juízo para processamento da demanda.

2. A pretensão autoral consubstancia-se na obtenção de provimento jurisdicional
que determine a desconstituição de ato de penhora incidente sobre bem público
municipal, decorrente de decisão exarada no âmbito de ação de execução fiscal.

3. Inobstante a notória amplitude do objeto de tutela da ação popular, mostra-se
consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que seu âmbito de
incidência não abrange os atos de conteúdo jurisdicional, cuja impugnação deve
se dar pela via processual adequada. Precedente do Supremo Tribunal Federal.

4. A via processual não se mostra adequada à pretensão deduzida nos autos,
razão pela qual impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por
ausência de interesse processual, na modalidade adequação.

5. Remessa necessária não provida.

(TRF 3ª Região, 1ª Turma,  ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA 
NECESSÁRIA - 0000458-84.2017.4.03.6116, Rel. Desembargador Federal
HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 25/06/2020, Intimação
via sistema DATA: 29/06/2020)

 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. REMESSA
OFICIAL. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO: PROVA DE ATO ILEGAL OU
LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.

- As alegações contidas na exordial não encontram guarida em provas
minimamente convincentes que lhes possam dar o devido suporte, ainda que
indiciário. Conforme apontado pelo MPF: “o único documento que instrui a
petição inicial é uma cópia do edital do leilão para exploração do campo
petrolífero do pré-sal denominado Campo de Libra, o que não demonstra, em
absoluto, que o avençamento do negócio jurídico nele previsto traduz lesão ao
erário público.”

- À vista da inexistência de comprovação de ato ilegal ou lesivo ao patrimônio
público apto a autorizar a propositura da ação popular (art. 5º, LXXIII, da
Constituição Federal e Lei nº 4.717/65), deve ser extinta sem resolução do
mérito.

- Remessa oficial desprovida.

(TRF 3ª Região, 4ª Turma,  RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - 
0000001-15.2014.4.03.6130, Rel. Juiz Federal Convocado MARCELO GUERRA
MARTINS, julgado em 17/02/2020, Intimação via sistema DATA: 21/02/2020)
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CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. REMESSA
NECESSÁRIA. ARTIGO 19 DA LEI N. 4.717/65. INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REEXAME
NECESSÁRIO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação popular, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
CARLOS EDUARDO BARRETO, em face da EDP SÃO PAULO
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA e da AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA
ELÉTRICA – ANEEL, objetivando, em síntese, a suspensão do reajuste tarifário
da Resolução Homologatória n.º 2.469 da ANEEL, de 16 de outubro de 2018.

2. Aduziu a parte autora que a população de Guarulhos foi surpreendida com o
aumento da tarifa de energia elétrica em 15,13% para consumidor residencial
(baixa tensão) e 17,84% para clientes de alta tensão, conforme determinado pela
ANEEL na Resolução Homologatória n.º 2.469, de 16/10/18.

3. Após a análise do feito, o MM Juízo da 2ª Vara Federal de Guarulhos/SP
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com o indeferimento da
petição inicial, por falta de interesse processual, decorrente da inadequação da
via eleita, nos termos do artigo 485, I e IV, c/c artigo 330, III, do Código de
Processo Civil, sem custas e sucumbência, segundo o art. 5º, LXXIII, da
Constituição Federal.

4. Da leitura da petição inicial, pode-se inferir que a questão em análise não
trata de anulação de ato lesivo ao patrimônio público, ou de entidade de que o
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao
patrimônio histórico e cultural.

5. Impossibilidade de propositura de ação popular para proteger todo e qualquer
direito, sob pena de banalização dessa ação de cunho constitucional e, por
consequência, fragilização desse meio de exercício da democracia participativa.

6. Muito embora a ação popular também esteja subordinada às regras do
microssistema de tutela coletiva, ela não é sucedânea de ação civil pública ou
ação individual de ressarcimento ou compensação de algum dano.

7. Não se vislumbrando qualquer lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio
público, ao meio ambiente, à moralidade administrativa ou ao patrimônio
histórico ou cultural, a ação popular não se revela como instrumento adequado
para tutelar o direito alegado pelo autor popular.

8. Inadequação da via eleita para o provimento da tutela jurisdicional pretendida
pelo autor.

9. Reexame necessário improvido.
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(TRF 3ª Região, 3ª Turma,  ReeNec - REEXAME NECESSÁRIO - 
5006967-97.2018.4.03.6119, Rel. Juiz Federal Convocado ELIANA BORGES DE
MELLO MARCELO, julgado em 16/05/2019, e - DJF3 Judicial 1 DATA:
23/05/2019)

 

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA EM
AÇÃO POPULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA.

1. Impossibilidade de propositura de ação popular para proteger todo e qualquer
direito, sob pena de banalização dessa ação de cunho constitucional e, por
consequência, fragilização desse meio de exercício da democracia participativa.

2. Muito embora a ação popular também esteja subordinada às regras do
microssistema de tutela coletiva, ela não é sucedânea de ação civil pública ou
ação individual de ressarcimento ou compensação de algum dano.

3. Da leitura da petição inicial pode-se inferir que a causa de pedir envolve
relações de consumo, na medida que o Plenário do Supremo Tribunal Federal,
no julgamento da ADPF n°46/DF, consignou que apenas os serviços postais
tratados no artigo 9° da Lei n° 6.538/79 (recebimento, transporte e entrega, no
território nacional, e a expedição, para o exterior, de carta, cartão-postal e
correspondência agrupada; e fabricação, emissão de selos e de outras fórmulas
de franqueamento postal) são serviços públicos.

4. As entregas expressas de mercadorias e produtos com valor econômico
agregado não podem ser conceituadas como serviço público prestado pela ECT
em regime de privilégio legal, mas sim como atividade econômica em sentido
estrito.

5. Inadequação da via eleita para o provimento da tutela jurisdicional pretendida
pelo autor.

6. Reexame necessário improvido.

(TRF 3ª Região, TERCEIRA TURMA,  ReeNec - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 
- 2201422 - 0000689-84.2016.4.03.6104, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL
ANTONIO CEDENHO, julgado em 21/03/2018, e-DJF3 Judicial 1
DATA:27/03/2018)

                                     

APELAÇÃO EM AÇÃO POPULAR NÃO CONHECIDA: a apelação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, pois ao invés de
comprovar/demonstrar a existência do ato lesivo ao patrimônio público,
necessário para reversão do julgado, limita-se à questão da competência do
Juízo Federal de primeiro grau, em absoluta dissonância, o que justifica o seu
não conhecimento. Inteligência do no artigo 932, III, do Código de Processo
Civil. Precedentes desse TRF 3ª Região (Ap 2219855 -
0073880-79.2003.4.03.6182,  julgado em 06/09/2018, e-DJF3 17/09/2018; Ap 

1243165 - 0011791-38.2004.4.03.6100, julgado em 12/06/2018, e-DJF3
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1243165 - 0011791-38.2004.4.03.6100, julgado em 12/06/2018, e-DJF3
22/06/2018; Ap 301295 - 0016807-02.2006.4.03.6100, julgado em 21/02/2018,
e-DJF3 05/04/2018;  ApReeNec  369170 - 0009837-34.2016.4.03.6100, , julgado   
em 12/03/2018, e-DJF3 23/03/2018). REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO:
sentença que extinguiu o feito sem julgamento do mérito mantida, considerando
que de fato não se demonstrou a lesividade do ato que se pretende atacar por
meio de ação popular. Ademais, a jurisprudência das Cortes Superiores é no
sentido de que o acordo de delação premiada possui natureza de negócio jurídico
processual personalíssimo e sua mera homologação não gera direito subjetivo
aos pactuantes, limitando-se a expectativa de direito, levando à conclusão de que
não se trata de ato impugnável nos termos da Lei nº 4.717/65  (STF - Pet 7074 
QO, julgado em 29/06/2017, publicado em 03/05/2018; STF - HC 127483,
julgado em 27/08/2015, publicado em 04-02-2016; STJ - APn 843/DF, julgado
em 06/12/2017, DJe 01/02/2018; STJ - RHC 43.776/SP, julgado em 14/09/2017,
DJe 20/09/2017).

(TRF 3ª Região, 6ª Turma,  ApReeNec - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 
- 5006937-56.2017.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO
JOHONSON DI SALVO, julgado em 12/04/2019, Intimação via sistema DATA:
24/04/2019)

 

Realmente, buscar  averiguação da sanidade mental do   Presidente da
República em sede de ação popular é praticar , tratando-se deabuso do direito de litigar
demanda com nítido caráter de natureza política.

Pelo exposto, nego provimento à remessa oficial.

                                                 

Havendo trânsito, à baixa.

 

Intime-se.

 

 

São Paulo, 6 de outubro de 2020.
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