
EXCELENTÍSSIMO(A)  SENHOR(A)  DOUTOR(A)  JUIZ(A)  DE  DIREITO  DA  VARA  DA

FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL/BA.

URGENTE! COVID-19

 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA  BAHIA,

pelo Promotor de Justiça adiante assinado, no uso das atribuições previstas nos arts. 127,

caput, e 129, III, da Constituição da República, no art. 5º, I, da Lei n. 7.347/85 e no art. 25,

IV,  b, da Lei n. 8.625/93, com fulcro em expedientes constantes do  Procedimento

Administrativo n. 249.9.57238/2020 vem propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA, COM REQUERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA,

em face de  MUNICÍPIO DE  RIBEIRA DO POMBAL-BA, pessoa

jurídica de direito público interno, presentado pelo Sr.  Prefeito Municipal,  com sede na

Praça, R. Monsenhor Valeriano, 15 - Centro, Pombal - PB, 58840-000 , pelos motivos fáticos

e jurídicos que passa a expor:

1- DOS FATOS:

1.1 Breve contextualização histórica:

Em  11  de  março  de  2020,  o  diretor-geral  da  Organização

Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus,  anunciou  que  a  COVID-19,



doença causada pelo novo coronavírus, é agora caracterizada como uma pandemia. Desde

30 de janeiro deste ano, contudo, a OMS já havia declarado o surto do novo coronavírus

como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) – o mais alto

nível de alerta da Organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.

Em  atenção  à  declarada  ESPII,  o  Ministério  da  Saúde,  em

04/02/2020,  por  intermédio  da  Portaria  nº 188/GM/MS,  na  mesma  linha  declarou

Emergência  em Saúde  Pública de  Importância  Nacional  (ESPIN),  e,  em 06/02/2020,  a

Presidência da República sancionou a Lei n. 13.979/2020, dispondo sobre as medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do

coronavírus responsável pelo surto de 2019.

No dia 20/03/2020, a Portaria MS n. 454/2020, declarou, em todo

o território nacional, o estado de transmissão comunitária do novo coronavírus (COVID-

19).Até  11/04/2019,  o  Brasil  somava  20.727  casos  confirmados  de  COVID-19  e,

lamentavelmente, 1.124 mortes.

Na mesma data,  somando 640 casos e 21 óbitos, o  Estado da

Bahia,  por  seu Governador,  decretou  Estado de Calamidade  Pública  em todo território

baiano  (Decreto n. 19.626/2020), em virtude do desastre classificado e codificado como

Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme Instrução Normativa do Ministério

da Integração Nacional nº 02,  de 20 de dezembro de 2016,  para  fins  de prevenção e

enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, autorizando a mobilização de

todos os órgãos estaduais,  no âmbito das suas competências,  para envidar  esforços no

intuito de apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução e

ratificando todas as ações e medidas de combate ao novo coronavírus, causador da COVID-

19, previstas no Decreto nº 19.586, de 27 de março de 2020.

A COVID-19 registra quase 1,7 milhão de casos confirmados e

mais de 105 mil mortes no mundo, conforme Organização Mundial de Saúde1. A doença

infecciosa causada pelo novo vírus, que já dispensa maiores comentários tendo em vista a

massificação do assunto pela mídia mundial, causa problemas respiratórios semelhantes à

gripe e sintomas como tosse, febre e, em casos mais graves, dificuldade para respirar e até a

morte. Estima-se que cerca 5% dos casos demandarão tratamento em Unidade de Terapia

Intensiva.  Seu  alto  potencial de  transmissibilidade  é  responsável  pelo  crescimento

exponencial de casos, o que vem colapsando o sistema de saúde de diversos países do

mundo.

1 Disponível  em:  <  https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200412-sitrep-  

83-covid- 19.pdf?sfvrsn=697ce98d_4  >  



Sobre a evolução dos casos no Brasil, a Secretaria de Vigilância

em Saúde do Ministério da Saúde, em 08 de abril de 2020, divulgou o seguinte gráfico que

elucida bem o avanço da doença em nosso país2:

Na data de hoje, no entanto, observa-se que o número de casos

teve  um  acréscimo  de…,  vez  que  já  compatibiliza  514.849

casos confirmados, segundo se pode verificar do Painel Coronavírus, atualizado em 31 de

maio de 2020, estando ainda em franca ascensão no país, conforme se observa do gráfico

abaixo, extraído do mesmo sítio eletrônico3.

2 FIGURA 2 Distribuição dos casos de COVID-19 no Brasil por data de notificação, 2020. Fonte: Secretaria de
Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde. Dados atualizados em 08 de abril de 2020 às 14h, sujeitos a revisões

3 Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/> Acesso em 01/06/2020.

https://covid.saude.gov.br/


No  Brasil,  não  bastassem  as  dificuldades  ordinariamente

enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde, a situação se agrava pela reunião de fatores que

proporcionam a rápida expansão da epidemia e condições para o agravamento da doença:

unidades habitacionais superpovoadas,  dificuldade de acesso à água potável,  população

considerável de idosos e pessoas com comorbidades, aspectos culturais relacionados aos

cumprimentos sociais e etiqueta respiratória etc. Destarte, a pandemia vem dificultando a

disponibilidade no mercado mundial de equipamentos de proteção individual, álcool gel,

respiradores e outros insumos necessários ao seu enfrentamento.

Por sua vez, em relação à situação epidemiológica do Estado da

Bahia, percebe-se que este já registra o total de 14566 (quatorze mil, quinhentos e sessenta

e seis) casos confirmados de COVID-19, e 495 (quatrocentos e noventa e cinco) óbitos em

decorrência da patologia, até a data de 26/05/2020.

Saliente-se que, ainda que o número acima componha o registro

oficial, não se pode olvidar a possibilidade de subnotificação da patologia, situação que

pode dar azo ao crescimento do número de infectados nos municípios, sobretudo em razão

de eventuais flexibilizações das medidas de distanciamento social.



1.2  Do enfrentamento  da  pandemia  do  novo  coronavírus  no  Município de    Ribeira  do  

Pombal-BA   e região:  

Inicialmente,  o  Município  de  Ribeira  do  Pombal-BA,

respectivamente em 18 e 20 de março de 2020, adotando postura preventiva, na esteira de

toda orientação internacional e baseado nas experiências dos países que já estavam àquela

altura sofrendo as consequências da pandemia, iniciou uma série de providências tendentes

a diminuir a circulação de pessoa, editando os Decretos Nº 18 e 21/2020, que previu, dentre

outras medidas, o funcionamento do comércio local, excetuando-se os serviços de natureza

essencial, vejamos especificamente os artigos 12 e seguintes, do Decreto 21/2020: 

Ocorre que, em de 15 de abril de 2020, o Município de Ribeira

do Pombal-BA publicou o Decreto Municipal N° 30/2020, o qual passou a permitir, a partir

de 16 de abril  de 2020,  o funcionamento de "estabelecimentos comerciais,  industriais e

prestações  de  serviços,  auto  escolas,  lojas  de  conveniência,  lan  houses,  eletrônicas,

barbearias, salões de beleza, clínicas de estética" em horário restrito (art. 4°), serviços estes

que não são considerados de natureza essencial, enquanto que manteve a suspensão do

atendimento  presencial  em outros  estabelecimentos,  a  exemplo  de  "bares,  restaurantes,

lanchonetes e congêneres (art. 6°). Vejamos:





Em face de tal cenário e diante das recomendações do Ministério

da Saúde contidas no Boletim Epidemiológico N° 08/2020, este órgão ministerial, em 16 de

abril de 2020, requisitou do Prefeito Municipal de Ribeira do Pombal-BA e da Secretária

Municipal  de  Saúde  deste  município,  que  apresentassem  o  motivo  da  alteração  acima

pontuada,  mormente  diante  da  liberação  de  atividades  não  essenciais,  em  horários

específicos, bem como se existiram orientações técnicas nesse sentido para adoção dessa

providência e se, com base nessas orientações, se havia a garantia de efetiva proteção da

população contra o contágio pelo novo coronavírus.

No entanto, o Município de Ribeira do Pombal-BA, através do

seu  representante  legal,  deixou  de  apresentar  as  informações  solicitadas  pelo  Parquet,

mesmo após o citado pedido ter sido reiterado em 23 de abril de 2020 e 11 de maio 2020.

Durante,  esse  período,  observa-se  que,  em    19/04/2020   o  

Município  de    Ribeira  do  Pombal-BA   confirmou   o  primeiro  caso  do  novo     coronavírus,  

segundo o Boletim epidemiológico do Governo do Estado e o segundo caso em 02 de maio

de 2020, o terceiro em 04 de maio de 2020 e o quarto caso em 06 de maio de 2020.

Diante disso,  em 08 de maio de 2020,  o Poder Executivo de

Ribeira do Pombal-BA editou o Decreto 42/2020, restringindo, a partir de 11/05/2020, o

funcionamento do comércio local, da seguinte maneira:



Nada obstante, o município de Ribeira do Pomblk-BA volta a

prosseguir em sentido inverso ao esperado diante da evolução da epidemia, editando o

Decreto n. 44/2020, em 21/05/2020, que determina a reabertura do comércio local, a partir

do dia 22/05/2020, sob diversas regras acerca de seu funcionamento, visando ao controle

de acesso e contenção de aglomerações.

Vejamos:



Na mesma data,  e diante da ausência de informações técnicas

prestadas pelo gestor municipal, este signatário solicitou do Centro Operacional de Defesa

da  Saúde do Ministério  Público  a  elaboração de  Nota  e  Orientação  Técnica  acerca  da

adequação  das  medidas  então  adotadas  pelo  Município  para  tutelar  a  saúde  de  seus

munícipes, tendo sido apresentadas na data de hoje, também ora anexas.

Por seu turno, a análise dos boletins epidemiológicos elaborados

pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (conforme condensados em arquivo anexo),

deixa  claro,  por  sua  vez,  que  o  número  de  casos  confirmados  de  contaminados  pelo

COVID-19 encontra-se em franca ascensão no município, conforme pode ser observado do

gráfico abaixo reproduzido:



Segundo  dados  do  Boletim  COVID-19,  emitido  em

31/05/2020,  Ribeira do Pombal apresenta  curva  ascendente de infectados,  com taxa

média de crescimento de 6% nos últimos cinco dias. 

O contrassenso do gestor  municipal, portanto, consiste no

fato de que, justo no momento em que a doença comprovadamente começou a se

alastrar  no  seu  próprio  território,  esta  decide  por  afrouxar  as  medidas não-

farmacológicas, sem demonstrar ao revés a adoção de outras providências capazes de

“achatar a curva” da epidemia ou atender à demanda por leitos hospitalares.

Ademais,  de  acordo  com  a  Nota  Pública  emitida  pela

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão – PFDC/MPF acerca da possibilidade de

transição do regime de “distanciamento social ampliado (dsa)” para o “distanciamento

social seletivo (dss)” - covid-19, esta indica que “a aparente inexistência de casos em

larga escala em algumas localidades não deve servir de parâmetro isolado para qualquer

decisão, seja em razão de se tratar de contágios que se realizam em escala exponencial

(e,  portanto,  cenário  no  qual  a  percepção  aritmética  certamente  induz  a  erro  de

avaliação), seja porque, diante da limitada disponibilidade de testes para diagnóstico da

enfermidade, é manifesta a subnotificação de casos”. 

Ainda  de  acordo  com  a  referida  Nota  Técnica:

“distanciamento  social  ampliado  –  DSA”,  deve  ser  pautada  em  decisão

pública  e  fundamentada  nas  orientações  explicitadas  no  Boletim

Epidemiológico  nº  8,  do  Ministério  da  Saúde,  com  demonstração  de  (a)

superação da fase de aceleração do contágio,  de acordo com os dados de

contaminação,  internação  e  óbito;   e  (b)  quantitativo  suficiente,  estimado

para  o  pico  de  demanda,  de  EPIs  para  os  profissionais  de  saúde,

respiradores  para  pacientes  com  insuficiência  respiratória  aguda  grave,

testes  para  confirmação  de  casos  suspeitos,  leitos  de  UTI  e  internação  e

de recursos humanos capacitados.

O que se vê, no entanto, é que, além de não ter apresentado

critérios técnicos que serviram de subsídio para tomada da decisão de afrouxamento das



regras de distanciamento social ampliado, o Município de Ribeira do Pombal-BA opta

por decidir flexibilizá-las no exato momento em que o número de casos aumenta em

seu território.

Por  tal  motivo,  o setor  técnico do Centro Operacional  de

Defesa  da  Saúde  do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia,  a  luz  do  cenário

epidemiológico do Estado da Bahia e do Município de Ribeira do Pombal, apresentou

Orientação Técnica indicando que:

“não  sendo  recomendada  a  decisão  de  reabrir
estabelecimentos comerciais, a não ser aqueles imprescindíveis. Qualquer ambiente em
que  pessoas  se  aglomerem representa  risco  potencial  de  contaminação,  entretanto,
entendemos que alguns são considerados essenciais como: farmácias, supermercados,
unidades  de  saúde  (especialmente  as  de  urgência  e  emergência),  casas  lotéricas
(responsáveis,  em  muitos  municípios,  pelo  pagamento  do  “Bolsa  Família”),  dentre
outros e precisam estar em funcionamento. Mesmo esses estabelecimentos de primeira
importância,  para  funcionar,  devem  seguir  normas  de  biossegurança  como  o
distanciamento de, no mínimo, 01 metro (ideal 02 metros de distância) entre as pessoas,
bem  como  a  obrigatoriedade  de  fornecimento  de  máscaras  e  álcool  gel  para  os
funcionários e álcool gel para os clientes.”

Logo, a omissão do Município de Ribeira do Pombal-BA em

adotar  medidas  mais  austeras  para  garantir  o  recomendável  distanciamento  social

ampliado,  ou  de  apresentar  os  critérios  técnicos  que  subsidiaram  sua  decisão  de

flexibilizar as referidas regras, acaba por provocar grave lesão à saúde pública deste

município, o que torna necessária a atuação do judiciário visando o seu saneamento e a

devida tutela do referido direito fundamental coletivo.

2. DO DIREITO:

A  saúde  recebeu  da  Constituição  da  República  ampla

proteção, que se inicia logo no artigo 1º, que elege como fundamento da República

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, seguido do artigo 3º, que constitui

como objetivo da República a promoção do bem de todos.



Por  sua  vez,  o  artigo  5º,  relativo  aos  direitos  e  garantias

fundamentais, assegura a inviolabilidade do direito à vida e, já no dispositivo seguinte

(artigo 6º), o direto à saúde é qualificado como direito fundamental social, de aplicação

imediata (artigo 5º, § 1º).

De modo mais específico, o art. 196 da Carta Magna assim

dispõe:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

E continua, em seu artigo 197:

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo
ao  Poder  Público  dispor,  nos  termos  da  lei,  sobre  sua
regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser
feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa
física ou jurídica de direito privado.

Cabe  aqui  ressaltar  que  o  Ministério  Público  é  uma

instituição democrática, incumbida de zelar pela proteção dos direitos transindividuais,

bem como individuais indisponíveis, além de fomentar a implementação e o respeito a

direitos  fundamentais,  dentre  os  quais  o  direito  ao  livre  exercício  da  atividade

econômica se insere.

Com efeito, o art. 170, parágrafo único, da Constituição da

República  estabelece  o  livre  exercício  da  atividade  econômica,  “salvo  nos  casos

previstos em lei”:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano  e  na  livre  iniciativa,  tem por  fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados
os seguintes princípios:

(…) 



Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade
econômica,  independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.

No caso concreto, todavia, estamos diante de um estado de

calamidade pública decretado em âmbito nacional. O Estado da Bahia, assim como o

Município  de Ribeira  do Pombal-BA,  já decretou estado de emergência  na saúde e

materializou  determinações  e  recomendações  exemplificativas,  todas  possuindo  o

mesmo espírito e finalidade: evitar a aglomeração de pessoas.

Diante desse cenário,  especial  atenção deve ser  dada aos

princípios  da  precaução  e  da  prevenção,  mais  comumente  utilizados  na  esfera  do

Direito  Ambiental,  os  quais  vem  tendo  sua  aplicabilidade  reconhecida  também no

âmbito  da  saúde,  pública  e  coletiva,  na  medida  em que impedem a  efetivação de

providências potencialmente danosas à coletividade, pelos gestores públicos.

O princípio da precaução fora definido na Conferência Rio-

92, como sendo “a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado

atual  do conhecimento,  não podem ser  ainda  identificados.”.  Tal  princípio  tem sua

aplicabilidade  atrelada  à  incerteza  científica,  visto  que  exige  a  implementação  de

medidas preventivas a eventuais danos sérios ou irreversíveis potencialmente oriundos

de  fatos,  produtos,  atividades,  enfim,  elementos  ainda  não  completamente

compreendidos pela ciência.

Quando não se dispõe de dados científicos o suficiente para

se indicar com certeza se, e em quais limites, determinada atividade pode gerar danos

ao meio ambiente – e, no presente caso, à saúde coletiva -, o princípio da precaução é

acionado,  para  que a  atual  incerteza  a respeito da potencialidade danosa não gere

posteriores prejuízos, sérios e irreparáveis. 

A suscitação deste princípio no cenário atual de pandemia,

portanto, revela-se profusamente adequada, visto que não há, ainda, certezas científicas

a respeito dos aspectos biológicos do novo coronavírus aptas a precisar a (in)segurança



da flexibilização das medidas de distanciamento social, conduta atualmente reputada

como a mais eficaz no combate ao agente etiológico. 

O princípio da precaução se distancia, no entanto, daquele

da prevenção. Enquanto aquele serve para impedir a adoção de medidas de efeitos

cientificamente incertos, este é aplicável quando se detém o conhecimento de que a

conduta que se visa impedir gerará prejuízos.

O princípio da prevenção é bastante utilizado no âmbito da

saúde pública,  na  medida  em que  se  configura  como um dos  pilares  das  ações  e

serviços públicos de saúde, bem como daquelas de vigilância epidemiológica.

É como indica a Constituição Federal, em seu art. 198, II, ao

definir a prevenção como prioridade da atenção à saúde coletiva:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

[...]

II  -  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; [grifamos]

E  a  Lei  Federal  nº  8.080/90,  que,  ao  definir  a  vigilância

epidemiológica  em seu  art.  6º,  §2º,  não apenas  inclui  a  prevenção como elemento

constitutivo,  mas  também a consagra  como finalidade do conjunto  de ações  que a

conceituam:

§2º Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de
qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de
saúde individual ou coletiva,  com a finalidade de recomendar e
adotar  as  medidas  de  prevenção e  controle  das  doenças  ou
agravos. [grifamos]

Em linhas gerais, o princípio da prevenção serve ao Direito

quando  se  tem  conhecimento  seguro  da  potencialidade  danosa  de  determinada



atividade, devendo ser aplicado com o objetivo de evitar a ocorrência de prejuízos que,

por fonte sólida, certamente decorrerão da prática de certas ações.

 No cenário atual de pandemia, no qual pouco se sabe a

respeito do novo coronavírus, agente etiológico causador de COVID-19, mas muito a

respeito de seus efeitos danosos à saúde do ser humano, as medidas de prevenção são

essenciais para a mitigação da transmissão nos locais de concentração de infectados, e

de retardo - ou mesmo impedimento – à dispersão do vírus em locais de poucos ou

nenhum caso de infecção.

Veja-se:  ao  mesmo  tempo  em  que  não  se  conhece  com

certeza o modo pelo qual se comporta o vírus fora do corpo humano  (a ensejar a

aplicação do princípio da precaução, visando proteger a saúde coletiva, instaurando-se

as medidas mais seguras que se tem conhecimento e impedindo a adoção daquelas

potencialmente  danosas,  tal  qual  a  flexibilização  do  distanciamento  social),  tem-se

ciência  de  seus  efeitos  nocivos  à  fisiologia  humana,  de  alta  morbimortalidade   (a

justificar  a  aplicação do princípio  da  prevenção,  visando proteger  a  saúde  pública,

cuidando para que não haja colapso na rede de saúde e garantindo o atendimento de

todos os infectados, objetivando, ao mesmo tempo, a diminuição de seu número).

Desta forma, e por determinação constitucional e legal,  as

ações  de  enfrentamento  à  pandemia  adotadas  pelos  gestores  públicos,  devem  se

orientar pelos princípios da precaução e da prevenção, de modo a se evitar, o máximo

possível, a dispersão dos vírus em seus respectivos territórios.

Esta é uma das razões pelas quais, na presente situação de

emergência pública, a discricionariedade do mérito administrativo acaba sendo mitigada

na ponderação com a necessidade de fundamentação técnica para a edição de atos

normativos.  Os representantes  do Poder  Executivo  devem se  guiar  sobretudo pelas

orientações  de  autoridades  sanitárias  ao  editar  atos  decisórios,  ou  poderão  tomar

decisões flagrantemente prejudiciais à saúde pública.

É  esta  a  linha  de  raciocínio  utilizada,  atualmente,  em

jurisprudência, para o controle de decretos municipais que autorizam o funcionamento

de atividades econômicas indiscriminadamente:



Destarte, se no presente momento, alguma pessoa acometida de
covid-19, ou mesmo de algum acidente grave, necessitar de UTI
do  Hospital  Dirceu  Arcoverde-HEDA,  a  mesma  não  poderá  se
utilizar  de tais  recursos,  face a indisponibilidade do sistema de
saúde. Fazendo por necessário, em face do grave quadro de saúde
pública, aplicar-se dois importantes princípios, tão já debatidos no
Direito  ambiental,  a  saber,  os  princípios  da  precaução  e  da
prevenção,  tudo  com o  fito  maior  de  evitar  o  colapso  de  um
sistema que já encontra-se exaurido e proteger o maior número de
vidas humanas, neste momento de crise global. Assim sendo, face
a  necessidade  de  se  resguardar  a  saúde  pública  Municipal,
evitando que a mesma entre em colapso, diante do surgimento de
novos casos de covid-19, bem como, diante da manutenção dos
requisitos elencados no art. 300, do NCPC, defiro, novamente, os
pedidos  de  tutela  de  urgência  para:  a)  determinar  a  imediata
suspensão  da  aplicação,  a  contar  da  intimação,  do  Decreto
Municipal  nº  471/2020,  de  26/03/2020,  que  autorizou  o
funcionamento  do  comércio  no  município  de  Parnaíba,  até
posterior  disposição  do  Governo  do  Estado  sobre  a  matéria
narrada, através de ato respectivo, devendo, durante este período,
os requeridos respeitarem as disposições do Decreto Federal  nº
10.282,  de  20/03/2020  e  Decreto  Estadual  nº  18.902,  de
23/03/2020; b) determinar, ainda, a obrigação de não fazer, a fim
de que o Município de Parnaíba abstenha-se de autorizar nova
abertura do comércio, a contar da intimação da presente decisão;
[grifos nossos e do original] (TJPI – 4ª Vara Cível da Comarca de
Parnaíba.  ACP 0800930-16.2020.8.18.0031.  Decisão Liminar.  Juiza
ANNA VICTORIA MUYLAERT SARAIVA CAVALCANTI DIAS)

Em que pese de 1º grau, a decisão acima colacionada fora

mantida  pela  Ministra  Rosa  Weber  na  Reclamação  Constitucional  40.130/PI,  nos

seguintes termos:

11. Da  leitura  pontual  da  obrigação  de  não  fazer,  poder-se-ia
cogitar que o ato judicial reclamado, ao proibir o Município de
emitir decretos dissonantes da norma estadual, poderia ter negado
a competência comum administrativa do Município de Parnaíba
para legislar sobre saúde, em descompasso com o que decidido
por este Supremo Tribunal Federal no parâmetro da ADI nº 6.341-
MC, aparentemente realizando controle preventivo e repressivo de
um  decreto  que  sequer  foi  editado.  12.  Todavia,  diante  do
contexto  decisório,  os  dois  comandos  exarados  pelo  juízo  de
origem devem ser lidos conjuntamente. Dessa forma, não há outra
conclusão senão a de que a tese do aparente controle material
preventivo e repressivo - na obrigação de não fazer imposta - cede
diante  da  fundamentação  autônoma  e  suficiente  da  decisão
reclamada, com aptidão de sobejo para que esta seja mantida, qual
seja, o caráter prematuro do retorno às atividades comerciais sem



observância de quaisquer medidas concomitantes de saúde, à luz
(i)  dos  princípios  da  precaução  e  da  prevenção, (ii)  das
recomendações  da  Organização  Mundial  de  Saúde  e  (iii)  dos
pareceres  das  sociedades  médicas  no  combate  à  disseminação
comunitária da Covid-19, bem como em razão (iv) da ausência de
leitos em hospital no Município.  13. Nestes termos, a autoridade
reclamada, a rigor, realizou controle material do decreto municipal
à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se constata
afronta  ao  que  decidido  na  ADI  nº  6.341-MC.  [...]  24. Ante  o
exposto,  com  fundamento  no  art.  21,  §  1º,  do  RISTF,  nego
seguimento à  presente  reclamação,  prejudicado  o  pedido  de
medida liminar. [grifos nossos e do original]

Mesmo entendimento é esposado na decisão exarada pelo

Tribunal de Justiça de São Paulo, abaixo replicada:

Veja que, em princípio, na forma decidida pela decisão agravada,
o  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu  que  a  competência  dos
Municípios,  Estados  e  União  é  concorrente.  Portanto,  as
disposições  determinadas  pelos  Municípios  devem  observar  as
normas estaduais, podendo suplementá-las. O Decreto Estadual nº
64.946/2020 não considerou apenas as características da capital do
Estado, como afirmado, mas sim do Estado de São Paulo como um
todo. Ademais, por ora, os argumentos deduzidos pelo Município
Agravante e documentos juntados não comprovam a necessidade
premente de adoção de medidas diversas daquelas determinadas
pelo  Decreto Estadual  mencionado,  inexistindo perigo de lesão
grave  e  de  difícil  reparação.  Por  outro  lado,  a  permissão  de
funcionamento  dos  estabelecimentos  privados  de  serviços  e
atividades não essenciais que realizem atendimento presencial, a
partir de 22 de abril  de 2020, poderá representar risco à saúde
pública, na medida em que favorece a disseminação do contágio
do Codiv-19 (coronavírus), causador da pandemia enfrentada por
todos,  inclusive  pelo  Município  de Limeira.  [grifamos]  (TJSP.  AI
2074564-18.2020.8.26.0000. 4ª Câmara de Direito Público. Relatora:
Desa. ANA LIARTE. Dje, 28/04/2020)

Também mantida  pela  Ministra  do  STF  Rosa  Weber,  com

entendimento idêntico, na RCL 40.366/SP:

11. Da leitura pontual da obrigação de fazer, poder-se-ia cogitar
que  o  ato  judicial  reclamado,  ao  manter  a  determinação  ao
Município para que cumpra a norma estadual, poderia ter negado
a competência comum administrativa para legislar sobre saúde. 12.
Todavia, diante do contexto decisório, os dois comandos exarados
pelo juízo de origem devem ser lidos conjuntamente. Dessa forma,
não  há  outra  conclusão  senão  a  de  que a  tese  da  aparente
negativa  de  competência  municipal  -  na  obrigação  de  fazer



imposta - cede diante da fundamentação autônoma e suficiente da
decisão  reclamada,  com  aptidão  de  sobejo para  que  esta  seja
mantida,  à luz (i)  da  ausência de comprovação da necessidade
premente de adoção de medidas diversas daquelas determinadas
pelo  Decreto Estadual  mencionado,  inexistindo perigo de lesão
grave e de difícil  reparação e (ii)  do risco reverso no caso dos
autos,  que militaria em favor da saúde pública,  acaso houvesse
eventual  permissão  de  funcionamento  de  atividades  não
essenciais. 13. Nestes termos, a autoridade reclamada, a rigor, não
negou a competência  municipal  para  dispor  sobre medidas  em
razão da  saúde,  mas  sim realizou controle  material  do decreto
municipal à luz das premissas fáticas de origem, pelo que não se
constata afronta ao que decidido na ADI nº 6.341-MC. [...] 24. Ante
o  exposto,  com fundamento  no  art.  21,  §  1º,  do  RISTF,  nego
seguimento à  presente  reclamação,  prejudicado  o  pedido  de
medida liminar [grifos nossos e do original]

E,  ainda,  em outra decisão exarada por juízo de primeiro

grau, vinculado ao Tribunal de Justiça de São Paulo:

Todavia, é fato público e notório (artigo 374, inciso I, do Código
de Processo Civil), tendo sido inclusive veiculado pela imprensa
local  (fls.  79/80),  que o  Chefe  do Poder  Executivo,  através  de
"Comitê de Enfrentamento ao Covid-19", cogita o retorno, em data
próxima  (1º  de  abril  de  2020,  como  noticiado),  de  serviços  e
atividades  considerados  não  essenciais.  Tal  situação  traduz  o
periculum in mora que constitui o pressuposto para a concessão
da tutela de urgência almejada. O anúncio da possível reabertura,
para o público em geral, de serviços e atividades essenciais, com
os  possíveis  riscos  à  saúde  e  à  vida  da  população  mariliense,
motivou a subscrição de documento por entidades marilienses e
profissionais  ligados  à  área  médica  e  de  saúde,  intitulado  "Em
Defesa  da Vida"  (fls.81/85).  Não há como negar relevância aos
argumentos  técnicos  considerados  no  documento  de  fls.  81/85,
nem tampouco ao Protocolo de Tratamento do Novo Coronavírus
no âmbito do Ministério da Saúde (fls.26/56), ou mesmo ao Plano
de Contingência Regional para o Enfrentamento do COVID-19 no
âmbito da DRS9 – Marília (fls.89/120). [...] Nessa linha de ideias,
assiste  razão ao Ministério  Público  do Estado de São Paulo  ao
sustentar que,  na hipótese de antinomia entre as disposições do
Decreto  Municipal  e  o  Decreto  editado  pelo  Poder  Executivo
Estadual, deve prevalecer este último.  [...] Permitir-se a disciplina
de  quarentena  e  outras  medidas  de  restrição  à  abertura  de
comércio ao público em geral em cada um dos 645 municípios do
Estado de São Paulo  significa,  na prática,  nulificar a tomada de
ações no combate à  pandemia,     que deve ser  regionalizada  ,  de
sorte a abranger toda a base territorial bandeirante. [...]  (TJSP –
Vara  da  Fazenda  Pública  de  Marília.  ACP  1003738-



19.2020.8.26.0344,  Sentença.  Juiz  WALMIR  IDALÊNCIO  DOS
SANTOS CRUZ, DJe 30/04/2020) [grifamos]

Cujos efeitos manteve o STF, na RCL 40.426/SP, de relatoria

da Ministra Cármen Lúcia:

RECLAMAÇÃO.  DECRETO  DO  ESTADO  DE  SÃO  PAULO  N.

64.881/2020:  MEDIDAS RESTRITIVAS A SEREM ADOTADAS NO

COMBATE  À  COVID-19.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  CONTRA

MUNICÍPIO: ALEGADA RETOMADA DE SERVIÇOS E ATIVIDADES

NÃO ESSENCIAIS. APONTADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES

PROFERIDAS  NA  ARGUIÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DE

PRECEITO FUNDAMENTAL N. 672/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE

INCONSTITUCIONALIDADE  NS.  6.341/DF  E  4.102/RJ  E  DA

SÚMULA VINCULANTE N. 38 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

AUSÊNCIA  DE  IDENTIDADE  MATERIAL.  TEORIA  DOS

FUNDAMENTOS  DETERMINANTES:  INAPLICABILIDADE.

IMPOSSIBILIDADE  DE  SE  UTILIZAR  RECLAMAÇÃO  COMO

SUCEDÂNEO  DE  RECURSO:  PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO  À

QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Por certo, face à linha de raciocínio acima exposta, tem-se

que, em observância aos princípios da prevenção e da precaução, os gestores públicos

devem se abster de permitir incondicional e indiscriminadamente o funcionamento de

atividades não essenciais, em razão do perigo que o contato humano pode representar à

saúde pública, no contexto da atual pandemia do novo coronavírus. 

Ademais,  mesmo  esses  estabelecimentos  de  primeira

importância,  para  funcionar,  devem  seguir  normas  de  biossegurança  como  o

distanciamento de, no mínimo, 01 metro (ideal 02 metros de distância) entre as pessoas,

bem  como  a  obrigatoriedade  de  fornecimento  de  máscaras  e  álcool  gel  para  os

funcionários e álcool gel para os clientes. 

Publicação recente identificou que o vírus é mais estável no

plástico e no aço inoxidável (até 72 horas) em comparação com o cobre (até 4 horas) e



o papelão (até 24 horas). O mesmo estudo também constatou que o vírus esteve viável

em partículas de aerossol por até 3 horas; no entanto, aerossóis foram gerados com o

uso de aparelhos de alta potência que não refletem as condições normais da tosse

humana ou um ambiente clínico em que os procedimentos de geração de aerossóis são

realizados. 

Em serviços de saúde, o vírus é amplamente distribuído no

ar e nas superfícies dos objetos (por exemplo, assoalhos, latas de lixo, corrimãos de

leitos  e  mouses  de  computador)  nas  enfermarias  gerais  e  nas  unidades  de  terapia

intensiva, com maior risco de contaminação na unidade de terapia intensiva.

 Diante  do  elevado  potencial  de  transmissibilidade  e

virulência e, por tratar-se de infecção que requer longo tempo de internação hospitalar

(em média 17 dias), os países acometidos pela pandemia enfrentaram colapso da rede

de saúde, devido ao alto fluxo de pacientes graves ao mesmo tempo, resultando em

número elevado de óbitos. 

O  nosso  país  enfrenta  momento  de  grande  volume  de

pacientes infectados, demandando assistência médica e, segundo os especialistas, ainda

não  atingimos  o  pico  da  curva  de  infecção.  As  medidas  de  distanciamento  social,

adotadas em todo o país, e lockdown, já adotado em alguns estados, visam reduzir o

quantitativo de pessoas infectadas e, consequentemente, não sobrecarregar a rede de

saúde, proporcionando logística capaz de tratar todos que necessitarem de assistência

hospitalar. 

No caso trazido à baila, verifica-se que o Município não tem

apresentado  qualquer  fundamentação  de  natureza  técnica  às  suas  decisões,

demonstrando, ao revés, adotar medidas incapazes de frear o aumento exponencial dos

casos de contaminação de Covid-19 em seu território.

Neste  passo,  não  é  demais  dizer  que,  carecendo  de

embasamento técnico, qualquer decreto pode ser submetido à apreciação judicial. Nesta

instância, o Poder Judiciário não estará se imiscuindo no mérito administrativo do Poder

Executivo, e sim analisando a questão sob o prisma dos princípios da administração

pública e da efetividade dos direitos fundamentais.



Desse modo, não obstante se reconheça que os Municípios

possuem  competência  para  adotar  a  disciplina  das  medidas  de  enfrentamento  à

pandemia do novo coronavírus que mais se adequem às características locais, por certo

que a adoção de tais providências não prescinde de fundamentação técnico-científica.

Neste  sentido,  dispõe  o  §1º  do  art.º  3  da  Lei  Federal  nº

13.979/2020, in verbis:

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus, as
autoridades  poderão  adotar,  no  âmbito  de  suas
competências, dentre outras, as seguintes medidas:

[...]

§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser
determinadas  com  base  em  evidências  científicas e  em
análises  sobre  as  informações  estratégicas  em  saúde  e
deverão  ser  limitadas  no  tempo  e  no  espaço  ao  mínimo
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.
[grifamos]

Vê-se, portanto, que os decretos municipais que disciplinam

as medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19 -  especialmente aqueles que

contenham medidas de flexibilização do distanciamento social - devem ter por espeque

evidências  técnicas,  ainda  que  se  observe  ao  gestor  local  a  prerrogativa  da

discricionariedade do mérito  administrativo,  sob pena  de  exporem indevidamente  a

população local a um grande risco de contágio. 

Tal condicionante, entretanto, não é desacompanhada. A ela

se  conjuga  ainda  outra,  corolária  do  princípio  da  proporcionalidade:  as  medidas

adotadas devem guardar  pertinência com a situação epidemiológica  vivenciada pelo

Município. É como determina o §3º do art. 3º do Decreto Estadual nº 19.529/2020, literal:

Art. 3º - Para o enfrentamento da emergência de saúde a que se
refere o art. 1º deste Decreto, poderão ser adotadas as seguintes
medidas:

[...]

§ 3º - A adoção das medidas para viabilizar o tratamento ou obstar
a contaminação ou a propagação do coronavírus  deverá guardar



proporcionalidade  com  a  extensão  da  situação  de  emergência.
[grifamos]

Nesse  contexto,  considerando  o  alto  índice  de

transmissibilidade  do  SARS-COV-2  e  considerando  que  o  município  de  Ribeira  do

Pombal tem 21 casos confirmados, bem como os municípios circunvizinhos, já que não

há tratamento com comprovada eficácia nem vacina até o momento para o SARSCOV-2,

a prevenção do contágio através do isolamento social é a medida mais adequada, não

sendo recomendada a decisão de reabrir estabelecimentos comerciais, a não ser aqueles

imprescindíveis.

Por  seu  turno,  de  acordo  com  a  orientação  técnica

apresentada pelo CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE–CESAU,

reputam-se  enquanto  serviços  de  natureza  essencial  as  farmácias,  supermercados,

unidades  de  saúde  (especialmente  as  de  urgência  e  emergência),  casas  lotéricas

(responsáveis,  em  muitos  municípios,  pelo  pagamento  do  “Bolsa  Família”),  dentre

outros de igual natureza.

Tal  indicativo,  por  sua  vez,  apresenta  semelhança  com

aqueles indicados no Decreto Estadual Nº 19.722 DE 22 DE MAIO DE 2020, o qual, ao

disciplinar  o  funcionamento  dos  serviços  essenciais  nos  municípios  de  Camaçari,

Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Jequié, Lauro de Freitas e Salvador,

considerou, em seu art. 5º, 1§, enquanto essenciais as atividades de mercados, farmácias,

unidades  de  saúde,  serviços  de  segurança  privada,  serviços  funerários,  postos  de

combustíveis, indústrias, bancos e lotéricas.

De  igual,  modo  também  são  semelhantes  aos

estabelecimentos autorizados a funcionar no Município, através do art. 4º, do Decreto

Municipal Nº 42/2020, sendo eles: I. serviços e comércio relativos à atividade de saúde;

II.  Oficinas  automotivas  e  borracharias;  III.  Farmácias,  supermercados,  açougues,

verdurões e padarias; IV. postos de combustíveis e distribuidoras de água e gás. VI.

Clínicas médicas, odontológica, fisioterapêuticas e veterinárias em consultas com hora

marcada e atendimentos de urgência.



Por sua vez, no plano federal, a despeito da existência do

Decreto  Federal nº 10.282/2020 disciplinando as atividades de natureza essencial, é de

bom alvitre destacar que sua aplicação vem sendo rechaçada pela jurisprudência pátria,

mormente diante da preexistência da Lei 7.783/1989 que, ao regular o direito de greve,

elenca, em seu art. 10, os serviços ou atividades essenciais, como sendo:

I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;

III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;

IV - funerários;

V - transporte coletivo;

VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;

VII - telecomunicações;

VIII  -  guarda,  uso  e  controle  de  substâncias  radioativas,
equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;

X - controle de tráfego aéreo e navegação aérea;

XI - compensação bancária.

XII - atividades médico-periciais relacionadas com o regime geral
de previdência social e a assistência social;

XIII - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização
do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa
com  deficiência,  por  meio  da  integração  de  equipes
multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de reconhecimento
de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de
julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e 

XIV  -  outras  prestações  médico-periciais  da  carreira  de  Perito
Médico Federal  indispensáveis ao atendimento das necessidades
inadiáveis da comunidade.

XV - atividades portuárias.  

Nesse contexto, a aplicabilidade do referido decreto federal,

por exemplo, foi garantido pelo Estado de Sergipe, na Suspensão de Segurança nº 5.383

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm


MC/SE, a suspensão de decisão do Tribunal de Justiça daquele estado que permitiu o

funcionamento da atividade de barbearia em município da unidade federativa.

Ao  apreciar  o  pedido,  o  Ministro  do  STF  Dias  Toffoli

entendeu que a decisão atacada representava grave risco de violação à saúde pública do

estado requerente, suspendendo seus efeitos liminarmente, nos seguintes termos:

Segundo  essa  compreensão,  têm  sido  julgados  os  casos
submetidos  à  competência  desta  Suprema  Corte,  forte  no
entendimento de que a competência da União para legislar sobre
assuntos  de  interesse  geral  não afasta  a  incidência  das  normas
estaduais  e  municipais  expedidas  com  base  na  competência
concorrente,  devendo  prevalecer  aquelas  de  âmbito  regional,
quando o interesse em análise for predominantemente de cunho
local. Parece ser essa a hipótese em análise nestes autos, segundo
os precedentes e lições supra expostos, até porque a abertura de
estabelecimentos comerciais onde se exerce a função de barbeiro,
não parece dotada de interesse nacional, a justificar que a União
edite  legislação  acerca  do  tema,  notadamente  em  tempos  de
pandemia, como esse que ora vivenciamos. Não se ignora que a
inédita  gravidade  dessa  situação  impôs  drásticas  alterações  na
rotina  de todos,  atingindo a normalidade do funcionamento de
muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de
atuação.  Mas,  exatamente em função da gravidade da situação,
exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem
comum,  não  se  podendo  privilegiar  determinado  segmento  da
atividade  econômica  em  detrimento  de  outro,  ou  mesmo  do
próprio  Estado,  a  quem incumbe,  precipuamente,  combater  os
nefastos  efeitos  decorrentes  dessa  pandemia.  Inegável,  destarte,
que a decisão atacada representa grave risco de violação à ordem
público-administrativa,  no  âmbito  do  estado  requerente,  bem
como à  saúde  pública,  dada  a  real  possibilidade  que  venha  a
desestruturar as medidas por ele adotadas como forma de fazer
frente  a  esse  epidemia,  no  âmbito  de  seu  território.  Mais
conveniente, assim, que sejam suspensos os efeitos dessa decisão,
enquanto perdurar o trâmite do aludido mandamus. [grifamos]

Em situação análoga, na qual decreto federal incluiu no rol

de atividades essenciais aquelas de cunho religioso, a Justiça Federal exarou decisão

suspendendo o dispositivo4, por entender que o ato normativo não poderia exceder os

limites do Poder Regulamentar e contrariar o que diz a lei, ou invadir campo no qual

haja matéria já tratada em diploma legislativo.

4  Cf: Ação Civil Pública nº 5002814-73.2020.4.02.5118/RJ. 



No caso, o juiz federal acatou a argumentação do Ministério

Público Federal e entendeu que os serviços e atividades essenciais já foram regulados

pela Lei nº 7.783/1989, não cabendo, portanto, a listagem de noveis hipóteses por meio

de Decreto. Vejamos:

Assim, o decreto apenas poderia dispor sobre hipóteses não

cobertas no ordenamento jurídico de atividades essenciais que guardassem consonância

com o diploma legal que já regula a matéria (Lei nº 7.789/1989), como, por exemplo,

recorrendo ao uso de analogia ou considerando a evolução tecnológica de determinadas

atividades  ante  o  decurso  de  tempo,  mas  jamais  contemplando  hipóteses  novas

totalmente dissociadas daquelas atividades ali listadas.

Por outro lado, também aduziu descaber a existência de rol

de atividades essenciais conflitantes em diferentes partes do ordenamento jurídico, e

entendeu que o decreto federal coloca em risco a eficácia das medidas de isolamento,

bem como o almejado achatamento da curva de crescimento de casos de COVID-19:

A  duas,  não  se  pode  conceber  a  existência  de  “atividades
essenciais”  conflitantes  em  diferentes  partes  do  ordenamento
jurídico, por ofender o primado da integridade do Direito. [...]

É também, pois,  nítido que, conforme afirma o MPF,  o decreto
coloca  em  risco  a  eficácia  das  medidas  de  isolamento  e
achatamento  de  curva  dos  casos  da  COVID-19,  que  são  fatos
notórios (cf.  art.  374,  I,  do CPC) e amplamente noticiados pela
imprensa, que vem, registre-se, desempenhando com maestria e
isenção seu direito de informar.  Tais  medidas são fundamentais
para que o Sistema de Saúde – público e privado – não entre em
colapso, com imprevisível extensão das consequências trágicas a
que  isso  possa  levar.  O  acesso  a  igrejas,  templos  religiosos  e
lotéricas estimula a aglomeração e circulação de pessoas, e não é
por outra razão, inclusive, que medidas extremas foram tomadas
mundo a fora, inclusive com a realização compulsória de atos de
cremação de cadáveres sem a presença de familiares e amigos [...]
[grifamos]

Logo,  a  partir  da  análise  dos  supracitados  critérios

apresentados,  demonstra  ser  acertada  indicar  como  serviços  de  natureza  essencial

aqueles autorizados a funcionar no Município através do art. 4º, Decreto Municipal Nº

42/2020,  acrescido dos demais  serviços  indicados na Lei  7.783/1989,  a  exemplo do



funcionamento dos serviços funerários, bem como autorizando-se a abertura das casas

lotéricas e instituições bancárias, dada à sua evidente imprescindibilidade, desde que

adotem as medidas de segurança sanitárias cabíveis.

É  que,  mesmo  esses  estabelecimentos  de  primeira

importância,  para  funcionar,  devem  seguir  normas  de  biossegurança  como  o

distanciamento de, no mínimo, 01 metro (ideal 02 metros de distância) entre as pessoas,

bem  como  a  obrigatoriedade  de  fornecimento  de  máscaras  e  álcool  gel  para  os

funcionários e álcool gel para os clientes 

De outro lado, cabe ainda analisarmo que, em um contexto

de  emergência  pública  e  de  calamidade  pública,  o  Poder  Público  se  depara  com

situações limítrofes que o conduzem a um exercício de ponderação de direitos.

As  unidades  da  federação,  respeitados  seus  espectros  de

atribuições,  são  responsáveis  por  implementar  e  fiscalizar a execução de medidas

voltadas à superação da crise.

No  presente  caso,  há  uma  nítida  tensão  entre  o  direito

fundamental social à saúde, gravemente ameaçado pela rápida propagação do novo

coronavírus, acaso medidas de isolamento social não sejam adotadas, e o direito ao livre

exercício da atividade econômica, o qual repercute ainda nas questões de emprego e

renda.

A  ponderação  de  princípios  constitucionais,  como  cediço,

demanda a aplicação dos vetores proporcionalidade/razoabilidade no caso concreto.

Assim, ante os fatos apresentados, e a sólida demonstração

de que a aglomeração de pessoas aumentará, ainda mais, a velocidade de propagação

do novo coronavírus, o que, fatalmente, ocasionará o colapso do sistema de saúde,

inegável que o direito ao exercício da atividade econômica poderá ser relativizado no

caso concreto por meio de sua suspensão, apenas temporária, em prol de um bem

maior e comum: a saúde pública, a redução do número de óbitos, a dignidade humana,

garantia de que o sistema público e privado de saúde sobreviva e tenha condições de



atender não só os casos de COVID- 19, mas a todos que necessitem utilizar o sistema de

saúde.

Ressalte-se ademais que, antevendo a crise econômica que

advirá da pandemia, a União e o Estado da Bahia já vêm implementando medidas de

cunho  social  visando minimizar  seus  efeitos  pelo  menos  em  relação  aos  mais

vulneráveis. Entre tais providências assistenciais estão a majoração do bolsa família para

mulheres chefe de família, fornecimento de alimentação escolar, mesmo adquirida com

o  PNAE  (Lei  n.  13.987/2020), e o auxílio emergencial destinado a trabalhadores

informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados (Decreto n.

10.316/2020).

Em relação às empresas, também já

se verificam algumas iniciativas tendentes a minimizar os efeitos da crise, como a

dilação  de  prazo  para  pagamento  de  parcelas de  financiamento  junto  à  Caixa

Econômica Federal e o Decreto Estadual n. 19.619/2020, que prorroga os prazos de

recolhimento  do  ICMS  apurado  e  devido,  no  âmbito  do  Simples  Nacional,  por

microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  optante,  inclusive  por

Microempreendedor Individual – MEI.

Pela argumentação despendida, objetiva a presente demanda

a  condenação do Município  de  Ribeira  do  Pomba-BA em uma obrigação de  fazer,

consistente  na  determinação  de  suspensão  do  funcionamento de estabelecimentos

comerciais de bens e serviços  não  essenciais,  bem como fiscalizar  a  execução das

medidas constritivas valendo-se de todas as providências inerentes ao poder de polícia.

Ressalte-se que o que se pretende com a presente ação não

é  o  fechamento  dos  estabelecimentos  sem  prazo  determinado  ou  por  tempo

previamente estabelecido, quiçá condicionado ao final da pandemia.

Na verdade, na esteira das orientações da

Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde (BE 08), do Centro Operacional

de  Defesa  da  Saúde  do  Ministério  Público  do  Estado  da  Bahia  e  também  da

Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (NT 01/2020 já mencionada), o que se



pretende é obrigar a municipalidade a agir estritamente sob orientação técnica e cercada

das providências necessárias para transição entre os modelos de distanciamento social,

em  atenção  inclusive  aos  deveres  de  moralidade  administrativa  e  de  motivação  e

publicidade  dos  atos  administrativos,  sob  pena  inclusive  da  inobservância  desses

princípios caracterizar improbidade administrativa.

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA:

O artigo 300, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil – Lei

13.105/2015, estatui, in verbis:

Art.  300.  A  tutela  de  urgência  será  concedida  quando  houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (....) § 2º A tutela
de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.

Os  dois  critérios  gerais  eleitos  pelo  legislador  para  a

concessão  da  tutela  de  urgência  são,  portanto,  como  dispõe  a  lei  processual,  a

probabilidade do direito e o perigo de dano. No caso ora posto sob apreciação judicial,

todos os requisitos exigidos pela lei processual para o deferimento da tutela de urgência

encontram-se reunidos.

A verossimilhança da alegação repousa no retorno da

população  às  ruas,  motivada  pela  abertura  do  comércio,  com  a  presença  de

aglomeração  de  pessoas  no  interior  de  um espaço  fechado, estando estas sujeitas,

consoante dados internacionais  amplamente  divulgados  na  mídia,  e  expostos  na

presente peça, ao risco de contágio de uma doença ainda desconhecida e sem vacina,

com amplo potencial disseminatório. A aglomeração não é o único inconveniente eis

estudos indicam que o vírus sobrevive por horas, fora do corpo humano, em diversas

superfícies, facilitando dessa forma a transmissão da doença.

Não obstante, quanto ao segundo requisito, este também se

faz presente já que há o fundado receio de ocorrência  de  danos  irreparáveis  à



integridade  física  das  pessoas,  em especial IDOSOS, PORTADORES DE DOENÇAS

CRÔNICAS E GESTANTES.

Tais danos, com certeza, são de impossível reparação futura.

Por tal razão, merece ser concedida a TUTELA PROVISÓRIA

DE URGÊNCIA, inexistente qualquer  periculum in mora  reverso.  De fato,  retardar  a

análise da tutela de urgência quando se está diante de prova documental suficiente à

análise  do  pleito  formulado,  somente  resultará  em  total  desprestígio  da  função

jurisdicional do Estado, por implicar em verdadeira afronta ao princípio do acesso à

Justiça, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, diante do risco atual

de sério agravamento da pandemia. Não é outro, aliás, o entendimento jurisprudencial

acerca do tema:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSO  CIVIL.
PREVIDENCIÁRIO  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA  TUTELA
CONTRA  FAZENDA  PÚBLICA,  INAUDITA  ALTERA  PARTE.
MANUTENÇÃO.

1. Presentes  os  pressupostos  necessários  à  concessão  do
benefício, cabível o provimento antecipatório.

2. A antecipação da tutela pode ser concedida até mesmo
sem prévia audiência da parte ré.

3. Não  se  olvida  que  prova  pericial  realizada  em  juízo  é
importante  na  formação  do  convencimento  do  juiz,  por  vezes
essencial, nada impedindo

que seja realizada, mas a sua ausência, no momento  da
antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  não  é  causa  suficiente para
denegar o provimento antecipatório.

4. A tutela imediata se faz necessária não só em virtude do
caráter alimentar do benefício, de sua presumida premência, mas
também em homenagem ao princípio da efetividade da prestação
jurisdicional.

5. A irreversibilidade do provimento, meramente econômica,
não é óbice à antecipação da tutela, em matéria previdenciária ou
assistencial, sempre que a efetiva proteção dos direitos à vida, à
saúde,  à  previdência  ou  à  assistência  social  não  puder  ser
realizada sem a providência antecipatória. ”

(In Agravo de Instrumento nº 92702/RS (200104010800558),  5ª
Turma do TRF da 4ª Região, Rel. Juiz A. A. Ramos de Oliveira. j.
14.03.2002, DJU 10.04.2002, p. 619.)



A urgência  na  apreciação  do  presente  pleito  ressai  ainda

mais diante das experiências até então acumuladas em diferentes países no mundo, à

exemplo da Itália, onde a flexibilização do isolamento significou morte acelerada de

muitas pessoas e a incapacidade de sequer assegurar luto     digno a familiares e amigos.  

Qualquer  ação tendente a facilitar  a  transmissão do novo vírus  agora  somente será

sentida após o decurso de uma ou duas semanas, quando, diante de um padrão     de  

crescimento exponencial, não será mais passível de reversão.

Inequívoca, portanto, a admissibilidade jurídica da concessão

da  tutela  de urgência  liminar,  ainda que em desfavor  de pessoa jurídica  de direito

público,  o que encontra justificativa plausível  face a singular  gravidade do caso  em

apreciação, no preceito maior contido no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, segundo

o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”

Destarte, em face de todo o exposto e com supedâneo no

art. 300, caput e § 2º, do NCPC, e no art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, requer o

Ministério Público a concessão de TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR, dispensada a oitiva

prévia do representante do Poder Público Municipal, face à diferenciada URGÊNCIA da

medida ora pleiteada, no seguinte sentido:

a) que o Réu seja obrigado, por meio de seus órgãos e

respeitadas  suas  esferas  de  atribuição,  a  DETERMINAR  o  fechamento  dos

estabelecimentos e a suspensão de todas as atividades não-essenciais5, bem como que

adote  medidas  efetivas  relacionadas  à  fiscalização  para  garantir  o  cumprimento  da

norma  proibitiva,  condicionando  a  reabertura do  comércio,  ou,  por  outro  lado,  a

imposição  de  restrição  mais  severas, à análise da fase epidêmica, a estudos

epidemiológicos  e  ao  implemento  de  medidas  que  garantam  maior  segurança  na

5 Utilizando-se como critério para definição dos serviços essenciais aqueles elencados no art. 4º, do Decreto Municipal
Nº 42/2020, sendo eles: I. serviços e comércio relativos à atividade de saúde; II. Oficinas automotivas e borracharias;
III. Farmácias, supermercados, açougues, verdurões e padarias; IV. postos de combustíveis e distribuidoras de água e
gás. VI. Clínicas médicas, odontológica, fisioterapêuticas e veterinárias em consultas com hora marcada e atendimentos
de urgência, acrescido dos demais serviços indicados na Lei 7.783/1989, a exemplo do funcionamento dos serviços
funerários, bem como autorizando-se a abertura das casas lotéricas e instituições bancárias,  dada à sua evidente
imprescindibilidade, desde que adotem as medidas de segurança sanitárias cabíveis.



transição entre as medidas de isolamento social, com atenção aos parâmetros fixados

pelo Ministério da Saúde (BE 08);

b) seja fixada multa diária, pessoalmente ao gestor, no

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para  o  caso

de descumprimento da medida liminar deferida, sem prejuízo da

prática do crime de desobediência e de eventual ato

de improbidade administrativa pelo agente público responsável.

4. DOS PEDIDOS:

Ante o exposto,  requer o Ministério Público do Estado da

Bahia:

1. a  concessão  da  tutela  de  urgência  antecipada

requerida  inaudita altera parte, conforme autorizado pelo art. 12 da Lei n. 7.347/1985,

na forma requerida no capítulo anterior;

2. a citação, na forma dos arts. 334 e seguintes do

Código de Processo Civil,  do demandado para  apresentar resposta, querendo, no

prazo legal;

3. a produção de todos os meios de prova em Direito

admitidos,  em  especial  a  oitiva  de  testemunhas,  a  pericial  e  a  juntada  de  novos

documentos; e

4. ao  final,  o  julgamento  procedente  da  demanda,

condenando o Município de Ribeira do Pombal a:

a) revogar o Decreto Municipal  n.  44/2020, editando nova

norma proibitiva acerca do funcionamento das atividades de

natureza  não-essenciais,  entendendo-se  como  essenciais

aqueles  indicados  pelo  Município  através  do  art.  4º,  do

Decreto  Municipal  Nº  42/2020,  sendo  eles:  I.  serviços  e

comércio  relativos  à  atividade  de  saúde;  II.  Oficinas



automotivas  e  borracharias;  III.  Farmácias,  supermercados,

açougues, verdurões e padarias; IV. postos de combustíveis e

distribuidoras  de  água  e  gás.  VI.  Clínicas  médicas,

odontológica,  fisioterapêuticas  e  veterinárias  em  consultas

com hora  marcada  e  atendimentos  de  urgência,  acrescido

dos demais serviços indicados na Lei 7.783/1989, a exemplo

do  funcionamento  dos  serviços  funerários,  bem  como

autorizando-se a abertura  das casas  lotéricas  e instituições

bancárias,  dada  à  sua  evidente  imprescindibilidade,  desde

que adotem as medidas de segurança sanitárias cabíveis.

b)  promover  o  fechamento  dos  estabelecimentos  e  a

suspensão  de  todas  as  atividades  entendidas  como  não-

essenciais, enquanto persistir a necessidade de medidas mais

restritivas;

c) condicionar a reabertura do comércio, ou, por outro lado,

a imposição de restrições mais severas, à análise

da fase epidêmica, a estudos  epidemiológicos  e

ao implemento de medidas que garantam maior

segurança na transição entre as medidas de isolamento

social, com atenção aos parâmetros fixados pelo Ministério

da Saúde (BE 08),  e

d) adotar medidas efetivas relacionadas à fiscalização para

garantir o cumprimento das normas proibitivas;

5. a  fixação  de  multa  diária  e  pessoal  ao  Prefeito

Municipal de Jequié no caso de descumprimento das ordens emitidas por esse Juízo de

Direito, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Atribui à demanda o valor de R$1.045,00 (mil e quarenta e

cinco reais).

Ribeira do Pombal, 01 de junho de 2020.



Alan Cedraz Carneiro Santiago
Promotor de Justiça
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	a) revogar o Decreto Municipal n. 44/2020, editando nova norma proibitiva acerca do funcionamento das atividades de natureza não-essenciais, entendendo-se como essenciais aqueles indicados pelo Município através do art. 4º, do Decreto Municipal Nº 42/2020, sendo eles: I. serviços e comércio relativos à atividade de saúde; II. Oficinas automotivas e borracharias; III. Farmácias, supermercados, açougues, verdurões e padarias; IV. postos de combustíveis e distribuidoras de água e gás. VI. Clínicas médicas, odontológica, fisioterapêuticas e veterinárias em consultas com hora marcada e atendimentos de urgência, acrescido dos demais serviços indicados na Lei 7.783/1989, a exemplo do funcionamento dos serviços funerários, bem como autorizando-se a abertura das casas lotéricas e instituições bancárias, dada à sua evidente imprescindibilidade, desde que adotem as medidas de segurança sanitárias cabíveis.

