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EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL  

DA 4ª VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

 

 

PROCESSO Nº 1015797-18.2020.4.01.3400 

AUTOR: DISTRITO FEDERAL 

RÉU: UNIÃO  

 

 

 

A UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente 

representada pelo seu advogado infra-assinado, nos termos do art. 131, da CRFB/88 e 

da Lei Complementar nº 73/1993, nos autos do processo em epígrafe, vem, 

respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o que segue: 

 

I. DA SÍNTESE DOS AUTOS 

 

Trata-se de pedido de tutela de urgência, formulado na ação movida 

pelo Distrito Federal em face da União, em 20.03.2020, a fim de que o ente central seja 

imediatamente compelida à fornecer a lista de pacientes com sorologia positiva para o 
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COVID-19, testados no Hospital das Forças Armadas - HFA, para a Secretaria de Saúde 

do DF. 

Para tanto, sustenta sua pretensão no alegado exercício de 

competências de coordenação e execução, em caráter complementar, de ações de 

vigilância epidemiológica previstas em dispositivos da Lei Federal 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 (SUS); bem como na Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 

(emergência de saúde pública decorrente do COVID-19) e na Lei Federal n. 6.259, de 30 

de outubro de 1975, no tocante à notificação compulsória. 

 

Ao apreciar a liminar, sem facultar a oportunidade de oitiva prévia da 

União, a magistrada houve por bem deferi-la, nos seguintes termos: 

 

“(...) Com efeito, já é notório que a devida identificação dos casos com 
sorologia positiva para o COVID-19 é fundamental para a definição de 
políticas públicas para o enfrentamento urgente e inadiável da 
pandemia, a fim de garantir a preservação do sistema de saúde e o 
atendimento da população, de modo que não se justifica, sob nenhuma 
perspectiva, a negativa da União em fornecer essas informações ao 
Distrito Federal, que tem competência constitucional para coordenar e 
executar as ações e serviços de vigilância epidemiológica em seu 
território. 

Sendo assim, DEFIRO a liminar, para determinar à União que forneça 
IMEDIATAMENTE ao Distrito Federal as informações requeridas 
sobre os pacientes com sorologia positiva para o COVID-19, sob pena 
de fixação de multa pessoal e diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta 
mil reais) e responsabilização cível, criminal e administrativa do agente 
público competente.” 

 

Intimado para ciência de cumprimento da decisão, vem o ente federal 

se manifestar quanto a aspectos relevantes para o exame da controvérsia. De plano, 

argui-se a incompetência absoluta do juízo e, em seguida, demonstra-se sua 
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prejudicialidade ante a perda superveniente de interesse processual, devendo o feito 

ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos IV e VI, § 3º, do 

Código de Processo Civil. 

 

II. DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. ART. 102, I, “f”, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFLITO FEDERATIVO 

 

Preliminarmente, cumpre consignar que, no afã de apresentar medidas 

e respostas à população em geral, diversos entes federados têm se utilizado do 

momento de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19) - que obviamente a todos preocupa 

- para editar atos normativos ou adotar providências administrativas que excedem as 

suas competências constitucionais e, neste sentido, violam atribuições da União. Algo 

que, decerto, além de merecer articulação política, diálogo institucional e colaboração, 

conforme necessário, será enfrentado nas vias próprias. 

 

Ao momento de grave crise como o que agora se apresenta, de 

consequências sanitárias, humanas, sociais e econômicas sem precedentes nas últimas 

décadas, não é possível se acrescentar mais um ingrediente, de irracionalidade ou 

insegurança jurídica. Isto, seja pela sobrecarga desnecessária do sistema de justiça – 

especialmente quando cabíveis soluções de autocomposição ou administrativa de 

conflito, os quais podem e devem ser equacionados, como ilustra o caso -, seja pela 

adoção de medidas que extrapolam os respectivos limites do pacto federativo.  

 

Na hipótese, o manejo de ação que discute o exercício de competências 

relacionadas ao Sistema Único de Saúde, cujas ações devem ser coordenadas entre os 
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União, Estados e Municípios na forma das repartições de competência comum (art. 23, 

I; 196 e seguintes da Constituição Federal e legislação correlata) se relaciona a um dos 

mais expressos exemplos do modelo de federalismo de cooperação brasileiro. Confira-

se, a esse respeito, o que consignado pela Suprema Corte: 

 

“(...) Asssim é que, nos termos da CF/88: 

    i) a obrigação de garantir a saúde é comum a todos os entes e o sistema 

correspondente é (...) 

    ii) o sistema é formado por uma rede de atendimento, a qual pressupõe uma 

organização por colaboração, e não por superposição;(...) 

    iv) deve haver – como decorrência do próprio federalismo – uma 

hierarquização dos atendimentos, segundo seu grau de complexidade (quanto 

mais complexo for o atendimento, maior será a possibilidade de que ele seja 

afastado do ente local, Município, e direcionado ao ente mais afeto à 

especialização técnica - estados e, sequencialmente, a União); 

    v) o financiamento é obrigação de todos os entes (art. 198, §§1º a 3º, da 

CF/88) e, naturalmente, deve se direcionar ao cumprimento das 

responsabilidades de cada ente. 

    Desse modo, se pode falar em duas ordens de atribuição no SUS, as 

quais, supondo que os entes federativos se ponham em linha, seguem 

na mesma direção, mas em sentido diverso: o aparato técnico e financeiro 

está mais concentrado na União (seguindo para os estados e por fim 

Municípios), enquanto a execução é voltada, predominantemente, aos entes 

periféricos (Municípios e estados) e repartida em nível crescente de 

complexidade (em regra, Municípios respondem pelos atendimentos de 

menor complexidade – a chamada atenção básica –, estados pelos de maior 

complexidade e, por fim, de modo subsidiário e mesmo excepcional, a 

União).” (STP 139 MC, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, DJ de 

24/10/2019) 

     

Nessa linha, a causa de pedir do autor se escora em suposta – e como 

visto adiante, equivocada - percepção de que a União estaria deliberadamente a 
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embaraçar a execução de ações e serviços de vigilância epidemiológica em seu 

território. Ainda que desprovida de fundamento, à toda evidência, porquanto todas as 

informações estão sendo compartilhadas, não se trataria de um tema meramente 

pecuniário, por exemplo, consoante uma compreensão mais restritiva da competência 

originária prevista no art. 102, I, ‘f’, da CRFB/881. Mas, ao revés, de questão relevante 

em termos de delimitação, colaboração e harmonia federativa, sobretudo no contexto 

atual, apta a ensejar a remessa do conflito à Suprema Corte 

 

III.  DA PERDA DO INTERESSE DE AGIR. PREJUDICIALIDADE. 

COMPROVAÇÃO DO DEVER DE COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES 

 

Não obstante as dúvidas quanto à competência do juízo de 

primeiro grau para apreciar a lide, fato é que a pretensão posta nos autos revela-

se prejudicada. Isto porque, conforme informações contidas no OFICIO S/N./A 

TECC/CMT LOG/HFA/SEPESD/SG-MD, de 21 de março de 2020, o 

Comandante Logístico do Hospital das Forças Armadas, Gen Div RUI YUTAKA 

MATSUDA, relata já ter compartilhado todas as informações correspondentes 

aos pacientes com sorologia positiva para o COVID 19 com a Autoridade 

Epidemiológica da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, nos estritos termos 

da legislação sanitária de regência2: 

 
1 Cf. ACO 359 QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 11.03.1994; ACO-AgR 2.023 AgR, rel. Min. Rosa Weber, 
DJ de 13.3.2017 
2 Lei Federal n. 13.979/2020: (...) Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da 
administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à identificação de 
pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva de evitar a 
sua propagação. 
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§ 1º  A obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-se às pessoas jurídicas de direito privado 
quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária. 
 
§ 2º  O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos confirmados, suspeitos 
e em investigação, relativos à situação de emergência pública sanitária, resguardando o direito ao sigilo 
das informações pessoais. 
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IV.  DO PEDIDO 

 

Ante o exposto, pugna a União pelo reconhecimento da incompetência 

absoluta do juízo, com imediata remessa do feito ao Supremo Tribunal Federal ou, caso 

contrário, que o mesmo seja extinto sem resolução do mérito, uma vez demonstrada 

sua prejudicialidade ante a perda superveniente de interesse processual, tudo na 

forma do art. 485, incisos IV e VI, § 3º, do Código de Processo Civil. 

 

Nesses termos, pede deferimento. 

Brasília/DF, 21 de março de 2020. 

 

 

(assinado eletronicamente) 

RAPHAEL RAMOS MONTEIRO DE SOUZA 

Advogado da União  

Procurador Regional da União da 1ª Região 
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