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Estado do Maranhão

 

MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANTA RITA

 

 

 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO DA COMARCA DE SANTA RITA

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua
Promotora de Justiça que esta subscreve, no exercício constitucional de defesa da ordem jurídica e dos
interesses difusos, vêm a Vossa Excelência propor

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM
PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR, para proteção da
saúde e incolumidade pública,

 

EM FACE DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, pessoa jurídica de direito
público interno, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Hilton Gonçalo de Sousa, podendo ser
encontrado na sede da Prefeitura Municipal, consubstanciadas nas seguintes razões fáticas e jurídicas a
seguir elencadas. 

 

I-DO OBJETO
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Conforme cediço e amplamente divulgado no município, no dia 20 de março de
2020, foi editado pelo Município de Santa Rita o Decreto Municipal sob o nº 10/2020, em consonância
com a lei federal nº 13.979/2020 e com o Decreto Estadual nº 35.677 de 21/03/2020, visando a adoção de
medidas de combate e prevenção ao contágio e propagação da transmissão do COVID-19, denominado
Coronavírus.

 

Dentre essas medidas, na esteira do que já vinha sendo adotado pela
supracitada Lei Federal e Decreto Estadual, o Município determinou no citado Decreto Municipal, mais
precisamente em seu art. 3º, a suspensão pelo prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 03/04/2020, de todos os
eventos públicos e privados, funcionamento de bares, lanchonetes, academias, restaurantes, centros
comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres, por se tratarem de locais que possibilitam a formação de
grandes aglomerações de pessoas, e que, portanto, facilitam a propagação rápida do covid-19, estando
excepcionadas dessa proibição apenas as atividades classificadas como essenciais, atinentes àquelas do
ramo da alimentação, farmacêutico, segurança, fornecimento e tratamento de água e energia, resíduos
sólidos.     

 

Ocorre que no dia 26/03/2020, sob a justificativa de que o Município de Santa
Rita, até a presente data não conta com casos confirmados do COVID-19, foi publicado novo Decreto
Municipal sob o nº 13/2020, alterando o anterior, em que o município, na pessoa de seu Gestor, passou a
incluir em seu art. 1º,  IV, dentre os serviços de natureza essencial, os estabelecimentos comerciais em 
geral, tais como: como mercearias, loja de material de construção, lojas de roupas e eletrodomésticos,
madeireiras, lava-jatos, lanchonetes e restaurantes, indo na contramão de todos os demais municípios do
Estado, bem como da maioria dos municípios do País - que adotaram medidas preventivas quanto ao
contágio pelo coronavírus e sobrecarregamento do sistema de saúde – permitindo, portanto, o
funcionamento de tais atividades que, longe de se enquadrarem como essenciais, possibilitam fácil
aglomeração de pessoas e, portanto, o contágio pelo Covid-19.

 

Não se olvide que, inobstante até o momento não haja constatação oficial de
casos no município do COVID-19, patente é a probabilidade de sua subnotificação, eis que o município
ainda não dispõe de testes para tanto.

 

Ademais, no prefalado Decreto municipal 13/2020, consta ainda como
justificativa para a inclusão de tais atividades como essenciais, a publicação do Decreto Federal nº 10.292
de 25 de março de 2020, o qual ampliou o rol das atividades essenciais com a inclusão dos cultos e
demais atividades religiosas. Nesse sentido, de uma leitura clara do mencionado ato federal, verifica-se a
permissão tão somente do funcionamento de cultos e demais atividades religiosas, nada tendo sido
acrescentado em relação .às atividades comerciais em geral   

 

Nessa esteira, a partir da data do dia 26/03/2020, todos os comércios do
município, incluindo lojas, lanchonetes, restaurantes etc., que até então estavam fechados por força do
Decreto nº 10/2020, passaram a funcionar normalmente, permitindo a aglomeração de um grande número
de pessoas não só em seus interiores, como nas ruas do município.
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Sucede que uma vez prevalecendo tal medida capitaneada pelo Decreto
Municipal nº 13/2020, que fez incluir no iniciso IV do seu art. 1º, como atividade essencial para normal
funcionamento, o referente ao comércio em geral, poderá gerar, se não impostas as restrições cabíveis ao
momento, danos irreversíveis à saúde pública, diante da crise mundial ocasionada pelo coronavírus –
COVID19, que já se faz também presente no Estado do Maranhão, onde já foram identificados 14
(quatorze) casos da nova doença, conforme informou o Governador do Estado na presente data .[1]

 

Como amplamente consabido, o COVID19, registrado na China em 31 de
dezembro do ano pretérito, se alastrou por quase todos os países do globo, tendo também já manifestado
seus efeitos em todos os Estados da Federação brasileira.

 

O referido vírus tem como principais formas de transmissão o toque do aperto
de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro e objetos ou superfícies contaminadas como celulares,
mesas, maçanetas, brinquedos e teclados de computador, podendo gerar, aos seus portadores, problemas
respiratórios de natureza grave que pode, inclusive, levar à morte.

 

Impressiona, quanto à doença, a sua velocidade de transmissão, bem como os
sintomas por ela causados, especialmente em relação àqueles com comprometimento do sistema
imunológico, o que está gerando em diversos países, especialmente na Itália, um colapso no sistema de
saúde sem precedentes, diante do aumento exponencial do número de infectados e do despreparo da rede
de saúde para cuidar de todos os enfermo, principalmente no que tange ao número de leitos e aparelhos
respiratórios.

 

O problema é de tamanha seriedade que a Organização Mundial de Saúde
(OMS), no dia 30 de janeiro de 2020, declarou que os casos do novo corovavírus são uma emergência de
saúde pública de interesse internacional (ESPII), asseverando, neste mês de março, que estamos
observando uma pandemia, sendo registrado pela OMS, quando da declaração, que esse termo não é
utilizado de forma descuidada, a indicar, portanto, a gravidade do problema posto e da necessidade de
adoção de medidas sérias para o combate ao COVID-19.

 

Como já retrocitado, a nível federal, foi editada a Lei nº 13.979/2020, a qual
dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, estando descrita na lei uma série de medidas
que podem ser adotadas pelas autoridades para contenção do patógeno, entre elas o isolamento, a
quarentena, a realização compulsória de exames, testes laboratoriais, vacinação, o estudo ou investigação
epidemiológica, a exumação, necropsia, cremação, manejo de cadáver, requisições de bens e serviços,
dispensas de licitação, entre outros (art. 3º).

 

De igual modo, destaca-se que, no dia 20 de março de 2020, o Ministério da
Saúde reconheceu a existência da transmissão comunitária do coronavírus (Covid-19) em todo o território
nacional, a indicar a necessidade de adoção de providências por todos os gestores para promover o
distanciamento social e evitar aglomerações.
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Em um primeiro momento, considerando que ainda não foram reunidas
informações suficientes sobre a doença, já que ela foi registrada poucos meses atrás, e que ainda não foi
descoberto um fármaco ou produzida uma vacina que seja efetiva no combate ao patógeno, diante da sua
velocidade de transmissão, bem como da forma por qual ele é transmitido, especialmente pelo contato
físico, seguindo o exemplo de outros países, estão sendo determinadas pelas autoridades do país medidas
de distanciamento social, no que imporá na diminuição da interação entre as pessoas de uma comunidade,
recomendando-se que elas permaneçam em suas casas, de forma a diminuir ao máximo o contato com os
demais.

 

Tais medidas ainda envolvem o fechamento de estabelecimentos que não
prestam serviços essenciais, com o fim de evitar a circulação e a aglomeração de pessoas, diminuindo,
assim, a capacidade de transmissão do vírus.

 

O distanciamento social, diga-se de passagem, vem sendo recomendado pelos
especialistas da área epidemiológica como uma medida extremamente válida na tentativa de diminuir a
curva de transmissão do COVID-19, já alcançando resultado satisfatório em determinados países.

 

No âmbito maranhense, como já dito, o Governador do Estado editou uma série
de Decretos que trouxeram medidas de combate à doença. Vale ressaltar que também se externa, com os
normativos, a preocupação com o avanço não só do COVID-19, mas também das doenças infecciosas
geradas pelo vírus H1N1, considerando o aumento significativo de casos no Estado.

 

Em primeiro lugar, cite-se o Decreto nº 35.672, de 19 de março de 2020, por
meio do qual o Governador do Estado do Maranhão declara estado de calamidade pública em todo o
território do Estado, para fins de enfrentamento das doenças acima elencadas, bem como para prestação
de socorro e assistência humanitária à população dos municípios maranhenses atingidos por Chuvas
Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4).

 

Demais disso, destaque-se o Decreto nº 35.677, de 21 de março de 2020, que
estabelece especificamente medidas de prevenção do contágio e de combate à propagação da transmissão
da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), o qual determina a suspensão
de uma série de atividades no território do Estado, cabendo a transcrição integral de seu art. 1º:

 

Art. 1º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam suspensos por 15
(quinze) dias:

 

I - a realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração de pessoas
em equipamentos públicos ou de uso coletivo;
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II - as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de academias,
shopping centers, cinemas, teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros
comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres;

 

III - visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados por COVID-19,
internados na rede pública ou privada de saúde;

 

IV - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos processos
administrativos com tramitação no âmbito do Poder Executivo;

 

V - atracação de navio de cruzeiro oriundos de estados ou países com
circulação confirmada do Coronavírus (SARS-CoV-2) ou com situação de
emergência decretada.

 

§ 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter serviço de
entrega (delivery) ou de retirada de alimentos no próprio estabelecimento por
meio do sistema drivethru.

 

§ 2° Nos casos de estabelecimentos mencionados no inciso II, em face de
peculiaridades locais, poderão os Prefeitos Municipais editar normas
complementares e dispor sobre casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a
emergência sanitária.

 

§ 3º Quanto a equipamentos e serviços sujeitos ao poder de polícia exercido
pelo Governo Federal, tais como aeroportos, bancos e lotéricas, o Estado do
Maranhão aguardará a atuação dos órgãos federais, podendo ser editadas
restrições à vista do quadro sanitário, nos termos do art. 23 da Constituição
Federal, em caso de omissão do Governo Federal. 

 

 

Conforme visto do dispositivo, entre as medidas de combate ao alastramento do
COVID-19 no Estado do Maranhão se encontra a suspensão das atividades que possibilitem a grande
aglomeração de pessoas em espaços públicos, assim como de serviços não essenciais.

 

O funcionamento do comércio em geral, que passou a ser posteriormente
permitido pelo art. 1º, Inciso IV, do novo Decreto Municipal sob nº 13/2020, estando inserido dentre as
atividades de natureza essencial, necessariamente gerará uma indesejada aglomeração de pessoas, com
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risco de severos danos à saúde pública, contrariando as medidas de distanciamento social determinadas
pelo Governador do Estado do Maranhão, que estão alinhadas às recomendações do Ministério da Saúde e
das principais autoridades epidemiológicas.

 

Interpretando-se o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que
produtos essenciais estão dentre aqueles fundamentais para as atividades e para o cotidiano do
consumidor, estando dentre eles os serviços que dele não se pode dispensar sequer um dia, tais como o de
fornecimento de água, energia elétrica, segurança, tratamento de esgoto, depósito de resíduos sólidos e
alimentos, isto é, aqueles essenciais à manutenção da vida e da saúde.

 

No entanto, analisando-se o disposto no inciso IV do art. 1º do novo Decreto
Municipal, o requerido fez incluir atividades do ramo da construção, comércio em geral, dentre eles, os de
eletrodomésticos e roupas, além de restaurantes e bares, atividades estas que não têm obviamente natureza
de essenciais diante da realidade de surto por COVID-19, verificando-se que tal medida de inclusão
certamente veio a ser tomada pelo requerido por pressões políticas, contrariando claramente toda uma
normativa existente de enfrentamento à PANDEMIA do COVID-19, conforme as normas federais e
estaduais já existentes e retrocitadas.

 

Em que pese o princípio constitucional da livre iniciativa e do livre comércio, é
patente que referido direito não tem caráter absoluto, pois sujeito a limitações interventivas quando em
confronto com outros direitos também com fulcro constitucional, após juízo de ponderação pautado na
razoabilidade e na proporcionalidade.

 

A respeito, preconiza o Supremo Tribunal Federal que:

 

Os direitos e garantias individuais não têm caráter absoluto. Não há, no
sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de
caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou
exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam,
ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de
medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que
respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto
constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas
estão sujeitas – e considerado o substrato ético que as informa – permite que
sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a
proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência
harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido
em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de
terceiros.

[MS 23.452, rel. min. Celso de Mello, j. 16-9-1999, P, DJ de 12-5-2000.]

Vide HC 103.236, rel. min. Gilmar Mendes, j. 14-6-2010, 2ª T, DJE de
3-9-2010
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No caso ora analisado, vive-se uma situação de enfrentamento a um patógeno
recém-descoberto de características ainda não completamente definidas pelas autoridades científicas,
sendo já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, como sobredito, que se observa no momento
um estado de pandemia, já que contabilizados mais de 500.000 (quinhentos mil) infectados nos diversos
países do mundo, 2.915 (dois mil, novecentos e quinze) casos no Brasil, com 77 (setenta e sete) mortes,
segundo último Boletim Epidemiológico lançado pelo Ministério da Saúde , e com 14 (quatorze) casos[2]
da nova doença no Estado do Maranhão.

 

Diante desse quadro, considerando que foi decretado, em todo o Estado do
Maranhão, o estado de calamidade pública, a restrição ao direito ao livre comércio e a suspensão e
nulidade do inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 13/2020 (que autoriza o funcionamento do
comércio em geral no município de Santa Rita, incluindo dentre elas atividades que destoam claramente
da natureza de essencialidade) vindicada por meio da presente Ação Civil Pública com pedido de tutela
liminar de natureza cautelar, mostra-se inequivocamente legítima, a fim de resguardar o direito à saúde,
descrito nos arts.6º e 196 da Constituição Federal, que, por sua natureza, possui vínculo direto com o
princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.

 

Vale ressaltar ainda que, nos termos do art. 197 da Constituição da República,
“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”.

 

Destaque-se ainda que se constitui em objetivo fundamental da República a
construção de uma sociedade solidária (art. 3º da Lei Maior), sendo primordial, nesse momento, a
conscientização coletiva da necessidade de cumprimento das medidas de distanciamento social para evitar
a propagação do novo coronavírus (COVID-19), visto ainda que, segundo alerta o Ministério da Saúde, a
maioria dos casos da nova doença já registrados são assintomáticos, indicando, assim, que o vírus pode
ser facilmente transmitido por pessoas que, julgando-se saudáveis, em verdade são portadoras do
patógeno, sendo essa uma das principais razões da imposição das referidas medidas.

 

Outrossim, não custa afirmar que se constitui em crime contra a saúde pública
“infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença
contagiosa” (art. 268 do Código Penal). No caso concreto, havendo Decreto do chefe de Executivo
Estadual impondo a suspensão de atividades que resultem em aglomerações públicas com o fim de evitar
a proliferação do COVID-19, o disposto no Decreto Municipal 13/2020, mais precisamente em seu inciso

,IV, art. 1º  representará ato merecedor de reprimenda penal, a evidenciar a necessidade de se declarar a
nulidade do referido dispositivo para a preservação da saúde pública.

 

Nesse sentido, ainda pode ser destacado que, segundo o art. 132 do Código
Penal, constitui-se em crime da periclitação da vida e da saúde “expor a vida ou a saúde de outrem a
perigo direto e iminente”. Nessa esteira, permitir o funcionamento do comércio em geral nesse momento
delicado de risco à propagação de tão perigoso vírus, gera risco de formação de uma grande aglomeração
de pessoas, ambiente ideal para a disseminação do COVID-19, podendo resultar também na prática do
crime previsto no art. 132 do CP, o que deve ser evitado pelos Poderes Públicos.
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Fácil ver, portanto, que o momento exige preocupação máxima com a saúde
pública, diante dos males já causados pelo novo coronavírus em todo o planeta, cujas repercussões
poderão ser ainda mais danosas, se não adotadas as medidas cabíveis e pertinentes pelo Chefe do Poder
Executivo local.

 

De igual modo, é certo que já foram formulados diversos programas, projetos e
ações voltadas à prevenção e ao combate da COVID-19, esperando-se que, no espaço de tempo menor
possível, seja observada a contenção do avanço da doença no país. Contudo, em situações pontuais se faz
necessária a provocação do Poder Judiciário para resguardar o direito à saúde estampado na Constituição
Federal, tendo-se certeza que tal Poder assumirá seu papel de instrumento defesa dos valores constantes
da Lei Maior, para fins de preservação da saúde pública.

 

 

II – DO CABIMENTO DA PRESENTE TUTELA CAUTELAR

 DO FUMUS BONI IURIS:

 

A presente cautelar está alicerçada no direito à saúde pública, previsto no artigo
196 e seguintes da Constituição Federal, o qual impõe ao Poder Público o dever de agir para assegurar a
todos o direito à saúde. 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.

 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei Federal nº 8.080/1990) em seu artigo 2º, caput, e
§§ 1º e 2º prevê: A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e outros agravos e
no estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
para a sua promoção, proteção e recuperação. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das
empresas e da sociedade”.

Por seu turno, cabe ao Ministério Público a missão  institucional de zelar pelo
efetivo respeito aos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na
Constituição Federal, promovendo medidas necessárias a sua garantia, tal como se infere das disposições
de caráter constitucional previstas nos artigos 127 e 128, inciso II da Constituição Federal.

 

Por previsão constitucional e infraconstitucional, deve prevalecer a medida
sanitária destinada à prevenção e combate da pandemia do Covid-19, daí, a fumaça do bom direito para
impedir o funcionamento, no quadro atual de PANDEMIA pelo Coronavírus, do Comércio em geral, tal

, incluindo atividades que não se enquadramqual disposto no art. 1º, IV do Decreto Municipal nº 13/2020
na natureza de essencial, situação esta capaz de disseminar a doença com a possibilidade de provocar um
número indefinido de mortes, sobretudo em pessoas idosas e demais grupos de risco.
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Não por outro motivo que foi promulgada a 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 responsável pelo surto de 2019, dentre as quais o isolamento,
medida adotada pelo Decreto 35.677/20, de 21 de março de 2020, editado pelo Governo do Estado do
Maranhão.

 

DO PERICULUM IN MORA

 

Está provado pelo Decreto Municipal nº 13/2020, datado de 26 de março de
2020, que instrui a presente inicial, que no seu art. 1º, IV, foi incluído dentre as atividades de natureza
essencial e que, portanto, poderão funcionar nesse período de enfrentamento ao Coronavírus, as
atividades do comércio em geral, dentre as quais se inserem as lojas de material de construção, de roupas
e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos, restaurantes e lanchonetes, fato este que permite grandes
aglomerações de pessoas, eis que se constituem como atividades de grande acesso de público.

 

Entrementes, como categoricamente noticiados pelos meios de comunicação do
Brasil, uma das principais medidas sanitárias que o mundo inteiro vem aplicando, quando certas regiões
se deparam com os picos do surto do coronavírus, é proibir a concentração de pessoas, porque o contágio
do vírus Covid-19 ocorre de duas formas básicas: de pessoa para pessoa quando esta tosse, fala ou espirra
em uma distância muito pequena (entre 1 a 2 metros) e, por meio de secreções que através da saliva, do
suor (segundo alguns), da tosse do espirro, dos gritos contaminam os ambientes como cadeiras,
maçanetas, portas, copos, mãos e etc. e entram em contato com as mucosas de terceiros (o tão falado
cumprimentar ou abrir uma maçaneta e levar a mão ao rosto).

 

O periculum in mora reside no fato de que um número indeterminado e
massivo de pessoas, umas ao lado das outras, nos comércios em geral do município, excluindo os
supermercados e os que laboram no ramo de venda de alimentos, os quais se encontra excetuados pelo
decreto estadual e lei federal, com contato físico direto e indireto entre si, como faz qualquer grupo de
pessoas, acarreta fundado e inquestionável temor de que após a reabertura de tais estabelecimentos que
não se enquadram como essenciais, tenhamos incalculáveis casos de contaminação pelo coronavírus no
município de Santa Rita, frustrando todas as medidas sanitárias de prevenção e combate ao vírus
Covid-19, sendo que, nada será capaz de reverter o terrível agravamento do quadro sanitário provocado
por tão letal pandemia de gripe.

 

E como consta das leis e atos normativos respectivos a ordem é evitar a
concentração e aglomeração de pessoas, sendo medida preventiva por excelência o isolamento social, sob
pena de acontecer indesejável contaminação em massa das pessoas, com trágico índice de mortes, não
dispondo a saúde pública e nem a privada do município estrutura para comportar grande número de
proáveis infectados.

 

 ADEQUAÇÃO DO PEDIDO
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Como se sabe, o Poder Geral de Cautela deriva da impossibilidade do
legislador de tipificar todas as situações e perigos envolvendo pessoas, bens, direitos e deveres e, para que
tal lacuna fosse preenchida, mesmo que de forma genérica, foi criado o artigo 798 do Código de Processo
Civil, que concede ao Juiz o Poder de determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando
houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão de
grave e de difícil reparação.

 

A norma que confere ao juiz o poder geral de cautela é uma norma em branco,
sem fixação de limites ou parâmetros, a não ser vagas hipóteses de cabimento, permite que o magistrado
proceda não somente um processo de interpretação, mas, também e essencialmente a escolha e adaptação
do abstrato ao caso concreto.

 

A prova disso pode ser extraída da própria norma contida no artigo 798 quando
sugere ao juiz determinar:“as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de
uma parte, antes do julgamento da lide cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação”.

 

O Professor Galeno Lacerda ao comentar o referido dispositivo legal, afirma
que:

 

“No exercício desse imenso e indeterminado poder de ordenar “as medidas
provisórias que julgar adequadas” para evitar o dano à parte, provocado ou ameaçado pelo adversário, a
discrição do juiz assume proporções quase absolutas. Estamos em presença de autêntica norma em
branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder puro, idêntico ao do pretor
romano, quando, no exercício do , decretava os ”.imperium interdicta

 

Também participa desta opinião o doutrinador Ovídio Baptista da Silva,
entretanto, sugere uma dose de cautela quando se afirma discricionária a atividade do juiz, no âmbito do
poder geral de cautela e, retificando o escrito de Victor Nunes Leal na  14/54 e ss., nos ensina que:RDA

 

“Deve, contudo, o ato discricionário manter-se fiel à finalidade prevista em lei.
Se o agente, sob pretexto de valer-se de seu poder discricionário, pratica algum ato aberrante dos
propósitos visados pelo legislador, de tal modo que os próprios fins pretendidos pelo preceito legal se
frustrem, então o ato será ilegítimo e portador de abuso de poder”.

 

Assim, demonstrado está, , que a liminar para que sejaconcessa maxima venia
declarada suspensa a validade do inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 13/2020, haverá de ser
concedida, posto que, presentes indubitavelmente a fumaça do bom direito e o , facepericulum in mora
aos riscos a que poderão ser expostos toda a população de Santa Rita e o Sistema de Saúde Municipal, a
qual poderá entrar em pane diante de sua sobrecarga pelo grande número de infectados caso tal
dispositivo ainda prevaleça.
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III- DOS PEDIDOS

 

Ante o exposto, o Ministério Público requer:

 

 

1) Autuação da presente petição inicial, bem como o seu recebimento e
processamento;

 

2) o deferimento da liminar, dispensando-se a oitiva prévia do réu,
diante da natureza excepcional da medida cautelar ora vindicada, não se aplicando o disposto
no art. 2º da Lei nº 8.437/92, para que seja determinada a suspensão da ordem de
funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Município de Santa Rita, com exceção dos
supermercados e estabelecimentos que comercializem alimentos e farmárcias (tal qual já
excepcionados no Decreto Municipal nº 10/2020), com vistas à preservação da saúde pública, 
por importarem em descumprimento do isolamento determinado pelas normas federal e
estadual, com o fim de coibir o risco de proliferação do COVID-19;

 

3) após deferida a liminar, seja citado o ente público ora demandado, na
pessoa de seu representante legal, para contestar a presente no prazo legal, sob pena de
revelia, confissão da matéria de fato e julgamento antecipado, imprimindo-se ao feito o rito
ordinário previsto no Novo Código de Processo Civil;

 

4) ao final, seja julgado procedente o pedido mediato em seu mérito, 
, eis que emdeterminando-se a nulidade do inciso IV do art. 1º do Decreto Municipal nº 13/2020

afronta à Lei Federal nº 13.979/2020 e ao Decreto Estadual nº 35.677 de 21/03/2020, os quais
estabelecem as medidas de enfrentamento à propagação e contágio pelo COVID-19;

 

5) A intimação pessoal do Ministério Público para acompanhar todos os
atos praticados no processo civil ora instaurado, dado o disposto no artigo 180 do CPC;

 

6) O Ministério Público Estadual pretende provar os fatos alegados
através de todos os meios de prova em direito admitidos. Após a devida angularização da
relação jurídico-processual, por se tratar de matéria eminentemente de direito, cuja eventual
necessidade de dilação probatória é eminentemente documental (artigo 330, I, do CPC), desde
já requer este Órgão Ministerial que o Juízo proceda ao julgamento antecipado da lide, sendo
absolutamente desnecessária instrução do feito;
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7) Não obstante a lide abordar questão exclusivamente de direito,
versando exclusivamente sobre prova documental, admitindo julgamento conforme estado do
processo, como requerido, na hipótese de sobrevir fato superveniente diverso deste
entendimento, requer e protesta o Ministério Público pelo direito de produzir todo e qualquer
tipo de prova em direito admitido, em especial o depoimento pessoal dos demandados;

 

8) Em obediência ao art. 319, inciso V, do CPC, valora a causa em R$
1.000,00 (mil reais).

 

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para fins fiscais.

    Santa Rita, 27 de março de 2020.

 

                                    

KARINE GUARÁ BRUSACA PEREIRA

PROMOTORA DE JUSTIÇA

 

[1] 
https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2020/03/27/aumenta-para-14-o-numero-de-casos-registrados-do-novo-coronavirus-no-ma.ghtml

[2] 
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46610-brasil-registra-2-915-casos-confirmados-de-coronavirus-e-77-mortes
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

ESTADO DO MARANHÃO 
______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
Praça Dr. Carlos Macieira, s/n, Centro - Santa Rita - CEP 65.145-000 

CNPJ 63.441.836/0001-41 - Telefone: (98) 3541-1330 

DECRETO Nº 10 / 2020 DE 20 DE MARÇO DE 2020  

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E 
DE COMBATE À PROPAGAÇÃO 
DA TRANSMISSÃO DA COVID-19 
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas atribuições, 
conforme art. 75 da lei orgânica e,  

 
CONSIDERANDO, o dever constitucional do Estado na proteção à saúde, 

resguardado no art.196 da Carta Magna. 

CONSIDERANDO, que por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 

2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de 

Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 

Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para 

identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a adoção de medidas 

proporcionais e restritas aos riscos;  

CONSIDERANDO, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação, no Município de 

Santa Rita, da Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de Saúde Pública decorrentes do Coronavirus. 

CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 35.662 de 16 de março de 2020, 

que suspende as aulas em instituições de Ensino do Maranhão. 

CONSIDERANDO, O DECRETO ESTADUAL N °35.677 DE 21 DE 

MARÇO DE 2020, que estabelece medidas de prevenção do contágio e de 
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combate à propagação da transmissão da COVID-1 9, infecção humana causada 

pelo Coronavírus (SARS-CoV-2). 

CONSIDERANDO, O DECRETO N° 35.672 9 DE 19 DE MARÇO DE 2020 

que declara situação de calamidade no Estado do Maranhão em virtude do 

aumento do número de infecções pelo vírus H1N1, da existência de casos 

suspeitos de contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença 

Infecciosa Viral), bem como da ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 

1.3.2.1.4) nos municípios que especifica. 

CONSIDERANDO, que mesmo o Município de Santa Rita não tendo, até 

o momento, nenhum caso de Coronavirus confirmado, cabe a Administração 

Pública adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo 

Coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO, o PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL DE 

CONTIGÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) que orienta os 

serviços de saúde do setor público e privado de forma coordenada para 

minimizar os impactos da doença na saúde pública do Estado.  

CONSIDERANDO, a necessidade de conter a propagação de infecção e 

transmissão local e preservar a saúde da população em geral; e, 

CONSIDERANDO, por fim, o interesse e necessidade público e social 

envolvidos, 

 

D E C R E T A: 
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Art. 1º. Fica disciplinada às medidas temporárias de prevenção ao 
contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19), as quais deverão ser cumpridas 
integralmente por todos os órgãos da Administração Direta e Indireta da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita/MA, além da população em geral.  

Art. 2º. As Secretarias e Órgãos da Administração Pública Municipal 
deverão adotar as medidas específicas para prevenção e controle da transmissão 
do Novo Coronavirus (COVID-19), nos termos do presente Decreto, no âmbito 
territorial de Santa Rita, Estado do Maranhão, na forma que indica e dá outras 
providências. 

Art. 3º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Santa Rita, pelo prazo 
de 15 (quinze) dias, prorrogáveis se necessário: 

I – todos os eventos públicos e particulares, sejam eles de caráter cultural, 
religioso ou comemorativo, bem como os estabelecimentos com atividades não 
essências como bares, academias, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, 
lojas e estabelecimentos congêneres, mesmo aqueles já autorizados. 

II - a realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração de 
pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo; 

III - visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados por COVID-
19, internados na rede pública ou privada de saúde;  

IV - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos 
processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder Executivo 
municipal; 

§ 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter serviço de 
entrega (delivery) ou de retirada de alimentos no próprio estabelecimento por 
meio do sistema drive thru ou outro serviço de retirada similar. 

§2° Os eventos em locais abertos, eventualmente realizados, não 
enquadrados nos casos elencados no caput deste artigo, recomenda-se a distância 
de dois metros entre as pessoas; 

Art. 4º Não estão inclusos na suspensão de que trata o art. 3° deste Decreto:  

I - A assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, 
laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;  

II - A distribuição e a comercialização de medicamentos;  

III - A distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por 
supermercados e congêneres; 
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IV – A fabricação, distribuição e comercialização, por empresas 
devidamente autorizadas conforme a lei, de produtos saneantes e produtos de 
higiene e limpeza em geral.  

V - Os serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;  

VI - Os serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica gás e combustíveis; 

VII - Os serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;  

VIII - Serviços funerários;  

IX - Serviços de telecomunicações;  

X - Processamento de dados ligados a serviços essenciais;  

XI - Segurança privada;  

XII - Imprensa. 

Art. 5º Fica prorrogado por mais 10 (dez) dias, a contar do término do 
prazo inicial, a suspensão das aulas na Rede Municipal e Particular de ensino, 
nos termos do Decreto Municipal nº08 de 16 de março de 2020; 

Art. 6° Ficam suspensas no âmbito da Prefeitura e Secretarias Municipais 
de Santa Rita, pelo prazo de 15 (quinze) dias, prorrogáveis se necessário, os 
atendimentos externos ao público em geral. 

Parágrafo único: A suspensão do atendimento externo, citado no caput 
deste artigo, não engloba as Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, sendo 
que as mesmas expediram ato normativo de regulamentação de seu 
funcionamento e atividades que serão desenvolvidas. 

Art.7º - Fica instituído Regime de Plantão da Saúde para acolhimento às 
situações sintomáticas para avaliação, monitoramento e tornadas de decisões 
pertinente ao enfrentamento ao COVID-19, sendo criado na presente data, escala 
fixa com médicos e enfermeiros capacitados para conduzir, orientar e se 
necessário após a análise epidemiológica e realizar a notificação do suspeito, os 
quais serão regulamentados pela Secretaria Municipal de Saúde.  

§1° Recomenda-se à população que siga as orientações da Secretaria 
Municipal de Saúde, sendo que a equipe do PLANTÃO está preparada para fazer 
as orientações e os devidos encaminhamentos.  
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Art. 8º Ficam canceladas todas as viagens oficiais de servidores da 
Prefeitura Municipal de Santa Rita para cidades onde haja casos comunitários ou 
locais do Novo Coronavirus (COVID-19).  

Art.9º Todas as reuniões entre servidores desta Prefeitura e consultores 
oriundos de cidades onde haja casos comunitários ou locais do Novo 
Coronavirus (C0VID-19) somente poderá ser realizado por meio de vídeo 
conferência.  

Art. 10 Os servidores da rede pública e privada com idade superior a 60 
anos, bem como as gestantes, as pessoas imonusuficientes ou com doenças 
preexistentes crônicas ou graves, e ainda as pessoas com casos gripais, sem sinais 
de gravidade, independentemente de confirmação laboratorias, deverão 
obedecer o Protocolo de Isolamento Domiciliar por 14 (quatorze) dias e poderão 
exercer suas funções em sistema home office.  

§ 1° As pessoas citadas no caput desse artigo deverão encaminhar à sua 
chefia imediata autodeclaração para a comprovação do alegado, acompanhado 
de documentação médica quando for o caso.  

§2° A prestação de informação falsa sujeitará o servidor ou empregado 
público e privado às sanções penais e administrativas previstas em lei.  

Art. 11 Os servidores públicos que estiverem com sintonias inerentes ao 
Novo Coronavirus (COVID-19), deverão ser periciados por Equipe médica local 
e encaminhados a exercerem suas atividades em regime home office.  

Art. 12 Fica proibida a concessão de férias a profissionais de Saúde, 
profissionais da Assistência Social e Gabinete do Prefeito, assim como a 
concessão de licenças para trato de interesse particular. 

Parágrafo Único — todas as férias e/ou licenças para trato de interesse 
particular que tenham sido concedidas aos profissionais municipais 
mencionados no caput do artigo que estejam em curso, poderão ser revogadas, 
devendo o profissional ser notificado a retornar de imediato ao seu posto.  

Art. 13 As Secretarias Municipais devem promover tratamento especial 
aos idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas e crianças, considerados 
grupos vulneráveis, promovendo a devida orientação e procedimento para a 
prevenção.  

Parágrafo Único — As Secretarias Municipais deverão suspender as 
atividades sob sua responsabilidade que envolvam contato físico entre idosos, 
podendo ser instituído o sistema de atendimento domiciliar, se necessário.  
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Art. 14 Todos os casos suspeitos de infecção do Novo Coronavirus 
(COV1D-19) deverão ser imediatamente notificados à Secretaria Municipal de 
Saúde, visando o acompanhamento e a manutenção de dados essenciais à 
identificação de pessoas com risco ou efetivamente infectadas, com a finalidade 
principal de adotar as medidas terapêuticas necessárias e evitar a sua 
propagação.  

Art. 15 Todos os órgãos Públicos Municipais deverão fixar mensagens 
sobre os cuidados da prevenção sobre o Novo Coronavirus (COVID -19), em 
modelo que deverá ser apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 16 Relativo ao Transporte Urbano, incluindo vans, táxi, moto taxi e 
transporte por aplicativos, RECOMENDA-SE:  

I — Com relação às VANS, a recomendação as empresas/proprietários de 
transporte que utilizem somente a capacidade de passageiros sentados, com 
janelas devidamente abertas. Ficando a Guarda Municipal a responsabilidade 
pela fiscalização desta Normativa, disponibilizando aos usuários álcool gel 70%.  

II - Com relação aos demais transportes observar a lotação especificada 
para cada veículo, seguindo a recomendação de janelas abertas e não utilização 
de ar condicionado;  

Art. 17 Relativo às Empresas que realizam transporte Intermunicipal e 
Interestadual, principalmente aquelas com destino e retorno aos Estados com 
casos confirmados ou não, estão proibidos de circular dentro do município, nos 
termos do decreto estadual.  

Art. 18 Relativo aos Mototaxistas, recomenda-se a higienização dos 
equipamentos de Proteção Individual (CAPACETE) com a borrificação de álcool 
70% do passageiro após cada utilização. 

Art. 19 Relativo aos estabelecimentos públicos, privados e comerciais, sem 
a restrição imposta pelo presente decreto, é necessário manter os ambientes com 
ventilação adequada, higienização de toda estrutura física onde aja maior 
circulação de pessoas e disponibilização do álcool gel 70% ou sabão liquido para 
os usuários.  

Art. 20 Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Novo 
Coronavírus (COVID-19) com fins de promoção pessoal, responderá 
judicialmente por tais atos.  
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Art. 21 Fica criado o Gabinete de Crise sobre o Novo Coronavirus ( COVID 
-19), com a participação de membros da Secretária de saúde, Secretária de 
Administração e Finanças, e Procuradoria Geral.  

Art.22 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação e terá 
vigência enquanto perdurar o estado de emergência internacional e/ou nacional 
decorrente da contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID19). 

 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA/MA, 16 de 
MARÇO DE 2020. 
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DECRETO Nº 13 / 2020 DE 26 DE MARÇO DE 2020  

ESTABELECE MEDIDAS DE 

PREVENÇÃO DO CONTÁGIO E 

DE COMBATE À PROPAGAÇÃO 

DA TRANSMISSÃO DA COVID-

19 E DA OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA, no uso de suas 
atribuições, conforme art. 75 da lei orgânica e, 

 
CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação, no Município 

de Santa Rita, da Lei Federal n° 13.979/2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de Saúde Pública 

decorrentes do Coronavirus. 

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação Municipal do 

Decreto Estadual nº 35.667 de 21 de março de 2020, conforme dispõe 

seu artigo 1º parágrafo 2º.  

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentação do DECRETO 

FEDERAL Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 que estabelece os 

serviços essências que deverão ser mantido o funcionamento. 

CONSIDERANDO, O DECRETO Nº 10.292, DE 25 DE MARÇO DE 

2020 QUE AMPLIA AS ATIVIDADES essenciais.  

CONSIDERANDO, que mesmo o Município de Santa Rita não tendo, 

até o momento, nenhum caso de Coronavirus confirmado, cabe a 

Administração Pública adotar medidas temporárias de prevenção ao 

contágio pelo Novo Coronavirus (COVID-19); 

CONSIDERANDO, o PLANO ESTADUAL E MUNICIPAL DE 

CONTIGÊNCIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID-19) que orienta os 
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serviços de saúde do setor público e privado de forma coordenada para 

minimizar os impactos da doença na saúde pública do Estado.  

CONSIDERANDO, por fim, o interesse e necessidade público e 

social envolvidos, 

D E C R E T A: 

Art. 1º Fica autorizado a abertura e funcionamento, respeitando as 
regras sanitária de prevenção do COVID19, dos seguintes serviços e 
estabelecimentos comerciais:  

I - A assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, 
clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde;  

II - A distribuição e a comercialização de medicamentos;  

III - A distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por 
supermercados, feiras e congêneres. 

IV - Estabelecimentos comerciais em geral como mercearias, loja 
de material de construção, loja de roupas e eletrodomésticos, 
madeireiras, lava-jatos, restaurantes e lanchonetes entre outros. 

V – Serviços lotéricos 

VI - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as 
determinações do Ministério da Saúde; 

VII – A fabricação, distribuição e comercialização, por empresas 
devidamente autorizadas conforme a lei, de produtos saneantes e 
produtos de higiene e limpeza em geral.  

VIII - Os serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água;  

IX - Os serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de 
energia elétrica gás e combustíveis; 

X - Os serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo;  

XI - Serviços funerários;  

XII - Serviços de telecomunicações;  

XIII - Processamento de dados ligados a serviços essenciais;  

XIV - Segurança privada;  

XV - Imprensa. 
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§1° Os restaurantes e lanchonetes deverão funcionar preferencialmente 
no sistema de delivery(entrega), serviço de retirada no local ou similar, 
devendo sempre observar a organização de suas mesas a distância 
mínima de dois metros entre elas; 

§2º Em relação aos cultos religiosos, os mesmos somente poderão serem 
realizados mediante a obediência de protocolos de prevenção, evitando 
abraços e contatos físicos, e sempre mantendo a distância de dois metros 
entre pessoas. 

Art. 2º. Ficam suspensos, no âmbito do Município de Santa Rita, 
pelo prazo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis se necessário, todos os eventos 
públicos e particulares, que possibilitem aglomeração de pessoas, sejam 
eles de caráter cultural ou comemorativo, bem como funcionamento de 
bares e casa de festas, em ambientes fechados, mesmo aqueles já 
autorizados: 

Parágrafo Único: Os eventos em locais abertos, eventualmente realizados, 
não enquadrados nos casos elencados no caput deste artigo, recomenda-
se a distância de dois metros entre as pessoas; 

Art. 3º. As atividade e serviços da Prefeitura e Secretarias 
Municipais de Santa Rita deverão funcionar normalmente, devendo 
sempre ser respeitado o protocolo de cuidados indispensáveis à saúde 
expedidos pelo Ministério da Saúde e Secretarias Estadual e Municipal 
de Saúde. 

Parágrafo Único: As Secretarias Municipais devem promover 
tratamento especial aos idosos, gestantes, pessoas com doenças crônicas 
e crianças, considerados grupos vulneráveis, promovendo a devida 
orientação e procedimento para a prevenção.  

Art. 4º Relativo aos estabelecimentos públicos, privados e 
comerciais, sem a restrição imposta pelo presente decreto, é necessário 
manter os ambientes com ventilação adequada, higienização de toda 
estrutura física onde aja maior circulação de pessoas e disponibilização 
do álcool gel 70% ou sabão liquido para os usuários.  

Art.5º Qualquer cidadão que dissemine fake news acerca do Novo 
Coronavírus (COVID-19) com fins de promoção pessoal, responderá 
judicialmente por tais atos. 

Art.6º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA RITA/MA, 26 de 
MARÇO DE 2020. 
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ESTADO DO MARANHÃO) 

DECRETO N °  35.677 1  DE 21 DE MARÇO DE 2020. 

Estabelece medidas de prevenção do 
contágio e de combate à propagação da 
transmissão da COVID-1 9, infecção 
humana causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2). 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições 
que lhe conferem os incisos III e V do art. 64 da Constituição Estadual e 

CONSIDERANDO que, nos termos dos art. 196 da Constituição Federal, 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; 

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, o que exige esforço conjunto de todo 
o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem a adoção de 
medidas proporcionais e restritas aos riscos; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em 
11 de março do corrente ano, o estado de pandemia de COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão já elaborou o Plano de 
Contingência e que a situação demanda o emprego urgente de medidas de prevenção, controle 
e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença 
em âmbito estadual; 

CONSIDERANDO o aumento brusco, significativo e transitório da ocorrência 
de doenças infecciosas geradas pelo vírus H 1 N 1, bem como a existência de casos suspeitos de 
contaminação pela COVID-19, no Estado do Maranhão; 

CONSIDERANDO que, por meio do Decreto n° 35.672, de 19 de março de 
2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado do Maranhão em virtude do 
aumento do número de infecções pelo vírus H 1 N 1, da existência de casos suspeitos de 
contaminação pela COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), bem como da 
ocorrência de Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4) em determinados municípios 
maranhenses; 

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública 
pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais, com vistas a ajustá-los aos 
interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir o direito à 
saúde e a redução do risco de doença e de outros agravos. 

DECRETA 
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Art. 10  Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam suspensos por 15 
(quinze) dias: 

1 - a realização de atividades que possibilitem a grande aglomeração de pessoas 
em equipamentos públicos ou de uso coletivo; 

II - as atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de academias, shopping 
cenlers, cinemas, teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais, lojas e 
estabelecimentos congêneres; 

III - visitas a pacientes com suspeita de infecção ou infectados por COVID-19, 
internados na rede pública ou privada de saúde; 

IV - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos processos 
administrativos com tramitaçâo no âmbito do Poder Executivo; 

V - atracação de navio de cruzeiro oriundos de estados ou países com circulação 
confirmada do Coronavírus (SARS-CoV-2) ou com situação de emergência decretada. 

§ 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter serviço de entrega 
(delivery) ou de retirada de alimentos no próprio estabelecimento por meio do sistema drive-
ihru. 

§ 2° Nos casos de estabelecimentos mencionados no inciso II, em face de 
peculiaridades locais, poderão os Prefeitos Municipais editar normas complementares e dispor 
sobre casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a emergência sanitária. 

§ 3 0  Quanto a equipamentos e serviços sujeitos ao poder de polícia exercido pelo 
Governo Federal, tais como aeroportos, bancos e lotéricas, o Estado do Maranhão aguardará a 
atuação dos órgãos federais, podendo ser editadas restrições à vista do quadro sanitário, nos 
termos do art. 23 da Constituição Federal, em caso de omissão do Governo Federal. 

Art. 20  Não estão inclusos na suspensão de que trata o art. 1° deste Decreto: 

1 - a assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas, laboratórios 
e demais estabelecimentos de saúde; 

II - a distribuição e a comercialização de medicamentos; 

III - a distribuição e a comercialização de gêneros alimentícios por 
supermercados e congêneres; 

IV - os serviços relativos ao tratamento e abastecimento de água; 

V - os serviços relativos à geração, transmissão e distribuição de energia elétric 
gás e combustíveis; 
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VI - os serviços de captação e tratamento de esgoto e lixo; 

VII - serviços funerários; 

VIII - serviços de telecomunicações; 

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais; 

X - segurança privada; 

XI - imprensa. 

Art. 30  Ficam suspensas, por 15 (quinze) dias as atividades dos órgãos e 
entidades vinculadas ao Poder Executivo, ressalvadas as desenvolvidas pela: 

1 - Casa Civil; 

II - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV; 

III - Secretaria de Estado da Saúde - SES; 

IV - Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP, nela compreendidos a 
Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão; 

V - Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP; 

VI - Secretaria de Estado da Comunicação Social e Assuntos Políticos - SECAP; 

VII - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores - 
SEGEP; 

VIII - Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ; 

IX - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN; 

X - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES; 

XI - Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo não impede que os servidores dos 
órgãos e entidades não mencionados nos incisos 1 a XI laborem em regime de teletrabalho, 
conforme determinação de seus respectivos dirigentes. 

Art. 4° Visando reduzir deslocamentos a Delegacias de Polícia e a aglomerações 
de pessoas, a Polícia Militar do Estado do Maranhão fica autorizada a lavrar Term 
Circunstanciados de Ocorrência (TCO) que serão encaminhados ao Delegado de Polícia p 
seguimento. 	

dP 
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Art. 5° O descumprimento das medidas previstas decreto enseja a aplicação da 
sanção prevista no art. 268 do Código Penal, após o devido processo legal. 

Art. 60  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

	

PALÁCIO DO GO 
	

TADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 

	

DE 21 DE MARÇO DE 2020, 199° DA 
	

CIA E 1320  DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DIN.O 
Governador do Estado do Maranhão 

RES SILVA 
VÁ  Casa Civi 
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Atos do Senado Federal
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Antonio Anastasia, Primeiro

Vice-Presidente, no exercício da Presidência, nos termos do art. 48, inciso XXVIII, do
Regimento Interno, promulgo a seguinte

R E S O L U Ç Ã O
Nº 1, DE 2020

Autoriza o Estado de Alagoas a contratar operação
de crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, com a Corporação Andina de
Fomento (CAF), no valor de até US$
136.230.000,00 (cento e trinta e seis milhões,
duzentos e trinta mil dólares dos Estados Unidos
da América).

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Estado de Alagoas autorizado a contratar operação de crédito

externo, com garantia da República Federativa do Brasil, com a Corporação Andina de
Fomento (CAF), no valor de até US$ 136.230.000,00 (cento e trinta e seis milhões,
duzentos e trinta mil dólares dos Estados Unidos da América).

Parágrafo único. Os recursos dessa operação de crédito destinam-se a
financiar parcialmente o "Programa Estrutura Alagoas".

Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º deverá ser realizada nas
seguintes condições:

I - devedor: Estado de Alagoas;
II - credor: Corporação Andina de Fomento (CAF);
III - garantidor: República Federativa do Brasil;
IV - valor: até US$ 136.230.000,00 (cento e trinta e seis milhões, duzentos

e trinta mil dólares dos Estados Unidos da América);
V - juros: taxa Libor de 6 (seis) meses mais margem fixa a ser definida na

data de assinatura do contrato de empréstimo;
VI - juros de mora: 2% a.a. (dois por cento ao ano) acima dos juros a serem

estabelecidos no contrato de empréstimo;
VII - cronograma estimativo de desembolsos: US$ 27.246.000,00 (vinte e

sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil dólares dos Estados Unidos da América)
em 2020, US$ 27.246.000,00 (vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil
dólares dos Estados Unidos da América) em 2021, US$ 27.246.000,00 (vinte e sete
milhões, duzentos e quarenta e seis mil dólares dos Estados Unidos da América) em
2022, US$ 27.246.000,00 (vinte e sete milhões, duzentos e quarenta e seis mil dólares
dos Estados Unidos da América) em 2023 e US$ 27.246.000,00 (vinte e sete milhões,
duzentos e quarenta e seis mil dólares dos Estados Unidos da América) em 2024;

VIII - comissão de compromisso: 0,35% a.a. (trinta e cinco centésimos por
cento ao ano), aplicados sobre os saldos não desembolsados do empréstimo;

IX - comissão de financiamento: 0,85% (oitenta e cinco centésimos por
cento) do montante do empréstimo;

X - gastos de avaliação: US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares dos Estados
Unidos da América), que deverão ser pagos até a data em que ocorrer o primeiro
desembolso do empréstimo;

XI - prazo de amortização: 150 (cento e cinquenta) meses, após carência de
66 (sessenta e seis) meses.

§ 1º As datas de pagamento do principal e dos encargos financeiros e as
datas dos desembolsos previstos poderão ser alteradas em função da data de
assinatura do contrato de empréstimo, bem como os montantes estimados dos
desembolsos em cada ano poderão ser alterados conforme a execução contratual.

§ 2º Será exigida nova autorização do Senado Federal caso ocorram, antes
da assinatura do contrato, alterações nas condições financeiras do empréstimo
autorizado que impliquem ônus superiores aos previstos nesta Resolução.

Art. 3º É a União autorizada a conceder garantia ao Estado de Alagoas na
contratação da operação de crédito externo referida nesta Resolução.

§ 1º O exercício da autorização prevista no caput é condicionado a que o
Estado de Alagoas celebre contrato com a União para a concessão de contragarantias,
sob a forma de vinculação das receitas de que tratam os arts. 155, 157 e 159, nos
termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, e outras garantias em

Atos do Poder Executivo

DECRETO Nº 10.292, DE 25 DE MARÇO DE 2020

Altera o Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020,
que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84,
caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro
de 2020,

D E C R E T A :

Art. 1º O Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 3º ....................................................................................................................
§ 1º .........................................................................................................................

...........................................................................................................................................
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento

de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos
sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e
distribuição de gás natural;
...........................................................................................................................................

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas
instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;
..........................................................................................................................................

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da
infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos
Brasileiro;
..........................................................................................................................................

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de
combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo;
..........................................................................................................................................

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social,
compreendidas no art. 194 da Constituição;

XXXIV - 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;

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

XXXVI - fiscalização do trabalho;
XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas

com a pandemia de que trata este Decreto;
XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e

consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular
e tempestiva dos serviços públicos;

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do
Ministério da Saúde; e

XL - unidades lotéricas.
..........................................................................................................................................

§ 8º Para fins de restrição do transporte intermunicipal a que se refere o inciso V do
caput, o órgão de vigilância sanitária ou equivalente nos Estados e no Distrito Federal
deverá elaborar a recomendação técnica e fundamentada de que trata o inciso VI do
caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020." (NR)

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 25 de março de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Walter Souza Braga Netto

direito admitidas, podendo o Governo Federal requerer as transferências de recursos
necessários para a cobertura dos compromissos honrados diretamente das contas
centralizadoras da arrecadação do Estado ou das transferências federais.

§ 2º Previamente à assinatura do contrato, o Ministério da Economia verificará e
atestará a adimplência do Estado de Alagoas quanto aos pagamentos e prestações de contas
de que trata o art. 10 da Resolução do Senado Federal nº 48, de 2007, e quanto aos
precatórios, bem como o cumprimento substancial das condições do primeiro desembolso.

Art. 4º O prazo máximo para o exercício da presente autorização é de 540
(quinhentos e quarenta) dias, contado a partir da entrada em vigor desta
Resolução.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em 25 de março de 2020
Senador ANTONIO ANASTASIA

Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercício da Presidência
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Atos do Poder Legislativo

LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2020

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo surto de 2019.

O P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente
do coronavírus responsável pelo surto de 2019.

§ 1º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da coletividade.

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre a duração da situação
de emergência de saúde pública de que trata esta Lei.

§ 3º O prazo de que trata o § 2º deste artigo não poderá ser superior ao
declarado pela Organização Mundial de Saúde.

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - isolamento: separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de
bagagens, meios de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros,
de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e

II - quarentena: restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de
contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres,
animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a
evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus.

Parágrafo único. As definições estabelecidas pelo Artigo 1 do Regulamento
Sanitário Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de
2020, aplicam-se ao disposto nesta Lei, no que couber.

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas:

I - isolamento;

II - quarentena;

III - determinação de realização compulsória de:

a) exames médicos;

b) testes laboratoriais;

c) coleta de amostras clínicas;

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou

e) tratamentos médicos específicos;

IV - estudo ou investigação epidemiológica;

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;

VI - restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, conforme
recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), por rodovias, portos ou aeroportos;

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos
sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que:

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e

b) previstos em ato do Ministério da Saúde.

§ 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.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu estado de
saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;

III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Artigo 3 do Regulamento Sanitário
Internacional, constante do Anexo ao Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020.

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral
privada o período de ausência decorrente das medidas previstas neste artigo.

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste
artigo, e o descumprimento delas acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei.

§ 5º Ato do Ministro de Estado da Saúde:

I - disporá sobre as condições e os prazos aplicáveis às medidas previstas nos
incisos I e II do caput deste artigo; e

II - concederá a autorização a que se refere o inciso VIII do caput deste artigo.

§ 6º Ato conjunto dos Ministros de Estado da Saúde e da Justiça e Segurança
Pública disporá sobre a medida prevista no inciso VI do caput deste artigo.

§ 7º As medidas previstas neste artigo poderão ser adotadas:

I - pelo Ministério da Saúde;

II - pelos gestores locais de saúde, desde que autorizados pelo Ministério da
Saúde, nas hipóteses dos incisos I, II, V, VI e VIII do caput deste artigo; ou

III - pelos gestores locais de saúde, nas hipóteses dos incisos III, IV e VII do
caput deste artigo.

Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos
de saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.

§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária
e aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus.

§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas no §
3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o
número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o
respectivo processo de contratação ou aquisição.

Art. 5º Toda pessoa colaborará com as autoridades sanitárias na comunicação
imediata de:

I - possíveis contatos com agentes infecciosos do coronavírus;

II - circulação em áreas consideradas como regiões de contaminação pelo coronavírus.

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.

§ 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.

Art. 7º O Ministério da Saúde editará os atos necessários à regulamentação e
operacionalização do disposto nesta Lei.

Art. 8º Esta Lei vigorará enquanto perdurar o estado de emergência
internacional pelo coronavírus responsável pelo surto de 2019.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 6 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da
República.

JAIR MESSIAS BOLSONARO
Sérgio Moro
Luiz Henrique Mandetta
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ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTA RITA– MA

 

 

Processo: 0800168-52.2020.8.10.0118

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Requerido(a): MUNICÍPIO DE SANTA RITA - HILTON GONÇALO DE SOUSA

 

 

D E C I S Ã O 

O , por meio da Promotora de Justiça, Dra.MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  KARINE

 GUARÁ BRUSACA PEREIRA, propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR, para proteção da saúde e

incolumidade pública, em face do , pessoa jurídica de direito públicoMUNICÍPIO DE SANTA RITA

interno, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Hilton Gonçalo de Sousa.

A representante do Ministério Público na inicial enfatizou que, conforme cediço e

amplamente divulgado, no dia 20 de março de 2020, foi editado pelo Município de Santa Rita o Decreto

Municipal sob o nº 10/2020, em consonância com a lei federal nº 13.979/2020 e com o Decreto Estadual

nº 35.677 de 21/03/2020, visando a adoção de medidas de combate e prevenção ao contágio e

propagação da transmissão do COVID-19, denominado Coronavírus.

Salientou que, dentre essas medidas, na esteira do que já vinha sendo adotado pela

supracitada Lei Federal e Decreto Estadual, o Município determinou no citado Decreto Municipal, mais

precisamente em seu art. 3º, a suspensão pelo prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 03/04/2020, de todos

os eventos públicos e privados, funcionamento de bares, lanchonetes, academias, restaurantes, centros

comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres, por se tratarem de locais que possibilitam a formação

de grandes aglomerações de pessoas, e que, portanto, facilitam a propagação rápida do covid-19,

estando excepcionadas dessa proibição apenas as atividades classificadas como essenciais, atinentes

àquelas do ramo da alimentação, farmacêutico, segurança, fornecimento e tratamento de água e

energia, resíduos sólidos.
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Relatou, entretanto que, no dia 26/03/2020, sob a justificativa de que o Município de Santa

Rita, até a presente data não conta com casos confirmados do COVID-19, foi publicou novo Decreto

Municipal sob o nº 13/2020, alterando o anterior, em que o município, na pessoa de seu Gestor, passou

a incluir em seu art. 1º, IV, dentre os serviços de natureza essencial, os estabelecimentos

comerciais em geral, tais como: como mercearias, loja de material de construção, lojas de

 indo na contramãoroupas e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos, lanchonetes e restaurantes,

de todos os demais municípios do Estado, bem como da maioria dos municípios do País - que adotaram

medidas preventivas quanto ao contágio pelo coronavírus e sobrecarregamento do sistema de saúde –

permitindo, portanto, o funcionamento de tais atividades que, longe de se enquadrarem como

essenciais, possibilitam fácil aglomeração de pessoas e, portanto, o contágio pelo Covid-19.

Ponderou o “parquet” que, não se olvide que, inobstante até o momento não haja

constatação oficial de casos no município do COVID-19, patente é a probabilidade de sua

subnotificação, eis que o município ainda não dispõe de testes para tanto.

Asseverou que, no prefalado Decreto municipal 13/2020, consta ainda como justificativa para

a inclusão de tais atividades como essenciais, a publicação do Decreto Federal nº 10.292 de 25 de

março de 2020, o qual ampliou o rol das atividades essenciais com a inclusão dos cultos e demais

atividades religiosas.

Entretanto, na exordial, afirmou que, de uma leitura clara do mencionado ato federal,

verifica-se a permissão tão somente do funcionamento de cultos e demais atividades religiosas, nada

tendo sido acrescentado em relação às atividades comerciais em geral.

Relatou, ainda que, nessa esteira, a partir da data do dia 26/03/2020, todos os comércios do

município, incluindo lojas, lanchonetes, restaurantes etc., que até então estavam fechados por força do

Decreto nº 10/2020, passaram a funcionar normalmente, permitindo a aglomeração de um grande

número de pessoas não só em seus interiores, como nas ruas do município.

Asseverou que uma vez prevalecendo tal medida capitaneada pelo Decreto Municipal nº

13/2020, que fez incluir no inciso IV do seu art. 1º, como atividade essencial para normal funcionamento,

o referente ao comércio em geral, poderá gerar, se não impostas as restrições cabíveis ao momento,

danos irreversíveis à saúde pública, diante da crise mundial ocasionada pelo coronavírus – COVID19,

que já se faz também presente no Estado do Maranhão, onde já foram identificados 14 (quatorze) casos

da nova doença, conforme informou o Governador do Estado na presente data.

Ao final, o órgão ministerial requereu em caráter liminar, com a dispensa de oitiva prévia do

município, que seja determinada a suspensão da ordem de funcionamento dos estabelecimentos

comerciais do Município de Santa Rita, com exceção dos supermercados e estabelecimentos que

comercializem alimentos e farmácias (tal qual já excepcionados no Decreto Municipal nº 10/2020), com

vistas à preservação da saúde pública, por importarem em descumprimento do isolamento determinado

pelas normas federal e estadual, com o fim de coibir o risco de proliferação do COVID-19.

Juntou documentos (ID’s , , ,  e ) 29688659 29688660 29688662 29688665 29688661
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É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, recebo a petição inicial como pedido de tutela antecipada requerida em caráter

antecedente (CPC, art. 303), considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (CPC, art.

322, §2º).

Passo a seguinte para análise quanto aos requisitos para concessão de tutela de urgência.

Pois bem. Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil, no seu artigo 300,  , aduzcaput

que, para concessão de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o pedido inicial, verifico que a razoabilidade das pretensões jurídicas deduzidas

pela representante do Ministério Público decorre do sistema jurídico de promoção da saúde,

estabelecido em especial a partir do artigo 1º, III, da CF, que constitui a dignidade da pessoa humana

como fundamento da República Federativa do Brasil.

Conforme dispõe o artigo 196 da nossa Carta Maior “a saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação”.

Esses dois preceitos constitucionais indicam que o modelo político, social e econômico

adotado pela sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática

tendente a ofender o direito universal à saúde. E, uma vez verificada a ocorrência de lesão ou ameaça a

esse direito, cabe ao Poder Judiciário, após ser provocado, impor as medidas necessárias para sua

pronta observação.

Sendo o direito à saúde um direito social constitucionalmente estabelecido – art. 6º da CF,

cabe registrar que apresenta dupla função: uma de natureza negativa, que orienta a Administração

Pública a se abster de prejudicar os administrados, e outra de natureza positiva, a qual impõe ao Estado

a implementação das políticas públicas necessárias a proporcionar efetividade ao direito social em tela.

O contexto atual, de pandemia do Coronavírus (COVID-19), tem demandado da

Administração Pública esforços para o controle da disseminação do vírus visando à proteção da vida e

saúde das pessoas.

Na verdade, esforços estão sendo despendido pelo mundo todo a fim de combater esse

inimigo invisível que assola nossas vidas. Numa velocidade de proliferação considerada alta pelos

especialistas, os casos de Covid-19 no mundo ultrapassaram os 600 na manhã deste sábadomil 

(28/03/2020), segundo levantamento da  , nos Estados Unidos.Universidade Johns Hopkins
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Foram   infecções e mais de 28 mil mortes ao redor do mundo pela doença, causada607.965

pelo novo coronavírus.

No plano legislativo nacional, editou-se a Lei 13.979/2020, que, em seu art. 3°, dispôs sobre

medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da pandemia, dentre as quais: isolamento,

quarentena, determinação de realização compulsória de exames etc.

Nessa linha, o Estado do Maranhão, por meio do Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de

março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública em todo o território estadual para fins de

prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19.

Ressalte-se, ainda, a edição do Decreto estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020, que

estabelece especificamente medidas de prevenção do contágio e de combate à propagação da

transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), que determina a

suspensão de uma série de atividades no território do Estado.

Na oportunidade, transcrevo os seguintes dispositivos do ato normativo acima mencionado:

“Art. 1º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam suspensos por 15

(quinze) dias: I - a realização de atividades que possibilitem a grande

aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo; II - as

atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de academias, shopping

centers, cinemas, teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais,

lojas e estabelecimentos congêneres; III - visitas a pacientes com suspeita de

infecção ou infectados por COVID-19, internados na rede pública ou privada de

saúde; IV - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos

processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder Executivo; V -

atracação de navio de cruzeiro oriundos de estados ou países com circulação

confirmada do Coronavírus (SARS-CoV-2) ou com situação de emergência

decretada. § 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter

serviço de entrega (delivery) ou de retirada de alimentos no próprio

estabelecimento por meio do sistema drivethru. § 2° Nos casos de

estabelecimentos mencionados no inciso II, em face de peculiaridades locais,

poderão os Prefeitos Municipais editar normas complementares e dispor sobre

casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a emergência sanitária. § 3º

Quanto a equipamentos e serviços sujeitos ao poder de polícia exercido pelo

Governo Federal, tais como aeroportos, bancos e lotéricas, o Estado do

Maranhão aguardará a atuação dos órgãos federais, podendo ser editadas

restrições à vista do quadro sanitário, nos termos do art. 23 da Constituição

Federal, em caso de omissão do Governo Federal.”

Em sentido contrário, o Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santa Rita, no dia 26 de

março de 2020, dispões que:
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“  Fica autorizado a abertura e funcionamento, respeitando as regrasArt. 1º

sanitária de prevenção do COVID19, dos seguintes serviços e estabelecimentos

comerciais: I - A assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas,

laboratórios e demais estabelecimentos de saúde; II - A distribuição e a

comercialização de medicamentos; III - A distribuição e a comercialização de

gêneros alimentícios por supermercados, feiras e congêneres. IV -

Estabelecimentos comerciais em geral como mercearias, loja de material de

construção, loja de roupas e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos,

restaurantes e lanchonetes entre outros. V – Serviços lotéricos VI - atividades

religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da

Saúde; VII – A fabricação, distribuição e comercialização, por empresas

devidamente autorizadas conforme a lei, de produtos saneantes e produtos de

higiene e limpeza em geral. VIII - Os serviços relativos ao tratamento e

abastecimento de água; IX - Os serviços relativos à geração, transmissão e

distribuição de energia elétrica gás e combustíveis; X - Os serviços de captação

e tratamento de esgoto e lixo; XI - Serviços funerários; XII - Serviços de

telecomunicações; XIII - Processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XIV - Segurança privada; XV - Imprensa. §1° Os restaurantes e lanchonetes

deverão funcionar preferencialmente no sistema de delivery(entrega), serviço de

retirada no local ou similar, devendo sempre observar a organização de suas

mesas a distância mínima de dois metros entre elas; §2º Em relação aos cultos

religiosos, os mesmos somente poderão serem realizados mediante a obediência

de protocolos de prevenção, evitando abraços e contatos físicos, e sempre

mantendo a distância de dois metros entre pessoas.  Ficam suspensos,Art. 2º.

no âmbito do Município de Santa Rita, pelo prazo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis

se necessário, todos os eventos públicos e particulares, que possibilitem

aglomeração de pessoas, sejam eles de caráter cultural ou comemorativo, bem

como funcionamento de bares e casa de festas, em ambientes fechados, mesmo

aqueles já autorizados: Parágrafo Único: Os eventos em locais abertos,

eventualmente realizados, não enquadrados nos casos elencados no caput deste

artigo, recomenda-se a distância de dois metros entre as pessoas;  AsArt. 3º.

atividade e serviços da Prefeitura e Secretarias Municipais de Santa Rita deverão

funcionar normalmente, devendo sempre ser respeitado o protocolo de cuidados

indispensáveis à saúde expedidos pelo Ministério da Saúde e Secretarias

Estadual e Municipal de Saúde. Parágrafo Único: As Secretarias Municipais

devem promover tratamento especial aos idosos, gestantes, pessoas com

doenças crônicas e crianças, considerados grupos vulneráveis, promovendo a

devida orientação e procedimento para a prevenção.  Relativo aosArt. 4º

estabelecimentos públicos, privados e comerciais, sem a restrição imposta pelo

presente decreto, é necessário manter os ambientes com ventilação adequada,

higienização de toda estrutura física onde aja maior circulação de pessoas e

disponibilização do álcool gel 70% ou sabão liquido para os usuários.” (...)
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Conforme se observa, o referido decreto municipal está indo em desencontro com as

recomendações e medidas adotadas pelas autoridades sanitárias.

As medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades que possibilitem

aglomeração de pessoas, conforme autoridades sanitárias, órgãos e entidades representativas de

técnicos da área da saúde, são as mais adequadas para o momento e têm a finalidade de retardar o

crescimento da curva de disseminação do vírus.

Nesse sentido, a abertura e funcionamento, de serviços e estabelecimentos comerciais

estabelecidos nos incisos IV e VI do Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santa Rita, no dia 26 de

março de 2020, poderá resultar em uma indesejada aglomeração de pessoas, com risco de severos

danos à saúde pública.

O que tudo indica até o momento, que o distanciamento social vem sendo recomendado

pelos especialistas da área epidemiológica como uma medida extremamente válida na tentativa de

diminuir a curva de transmissão do vírus COVID-19, já alcançando, inclusive, resultado satisfatório em

determinados países.

Embora haja o princípio constitucional quanto a livre iniciativa e do livre comércio, acima de

qualquer dúvida razoável, entendo que o referido direito não tem caráter absoluto, pois estão sujeito a

limitações interventivas quando em confronto com outros direitos também com fulcro constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 23.452, Rel. Min. Celso

de Mello, decidiu que:

[...] OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER

ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias

que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante

interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das

liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos

órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas,

desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O

estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a

que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa -

permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um

lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a

coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode

ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e

garantias de terceiros. [...] (MS 23452, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,

Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT

VOL-01990-01 PP-00086) 
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Diante do atual panorama, o mais importante no momento é assegurar a saúde da

coletividade, utilizando-se dos meios necessários para evitar a proliferação da doença, mesmo que isso

signifique privar momentaneamente o cidadão de exercitar, em sua plenitude, certos direitos.

Tem-se, portanto, que se fazer uma ponderação de interesses entre dois princípios

constitucionalmente protegidos, qual seja, a saúde e da livre iniciativa e do livre comércio.

Fato que se deve ter em mira é que a doença tem demonstrado, pelo mundo a fora sua

altíssima transmissibilidade, através do numero de pessoas mortas, dia a dia.

A experiência de outros países nos tem demonstrado que, até o momento, é a única

estratégia conhecida, que pode postergar e permitir a organização do sistema de saúde, de forma que a

população possa ser assistida, o mais adequadamente possível.

A recomendação do isolamento social é a mais importante medida, devido à redução

individual da imunidade em alguns grupo de risco e maior possibilidade de formas graves do COVID-19.

De fato, não há como minimizar a importância da doença. Não se trata de uma “gripezinha” ou de um

“resfriadinho”.

Na verdade, temos muito pouco conhecimento em relação ao tratamento da COVID-19. E,

se por ventura, de alguma forma conseguirmos postergar a contaminação, o que temos conseguido com

o isolamento social, o aumento exagerado de pacientes críticos nas unidades hospitalares, certamente

menos intenso e muito positivo, com a possível redução de número de mortes em todo o país.

Independente das questões políticas e ideológicas, resta saber qual é aposta que gerará

menos danos.

É certo que todos, ou quase todos serão infectados. Entretanto, a experiência de outros

países nos tem demonstrado que se for possível postergar o isolamento social, haverá mais recurso ao

longo do tempo e novas formas de tratamento serão desenvolvidas, além de imunização através de

vacina.

Não se pode olvidar que a estratégia de isolamento social tem surtido efeito, atualmente,

com quase 3,5 mil casos e mais de 90 mortes e ainda estamos vendo apenas a ponta do iceberg.

Desta forma, tenho que, no momento atual a ponderação deve pender para o lado de

proteção da vida e da saúde das pessoas, mantendo-se o isolamento social e a proibição de

funcionamento de alguns segmentos econômicos não essenciais, que possam ocasional aglomeração

de pessoas, nos termos do Decreto Estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020.

No presente caso,  em análise de cognição sumária,  verifico que  a representante do

Ministério Público comprovou o perigo de dano, ante o risco decorrente da abertura de determinados

estabelecimentos, que provocará a aglomeração de pessoas, podendo ser foco de disseminação do

vírus causador da doença, bem como apresentou  elementos suficientes para restar caracterizada a
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 Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santaprobabilidade do direito invocado, demonstrando que o

Rita, no dia 26 de março de 2020, está em total desconformidade com as recomendações e medidas

adotadas pelas autoridades sanitárias.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 e 303 do CPC,  o pedido deDEFIRO

concessão de tutela de urgência e, por consequência, determino a suspensão LIMINAR do art. 1º,

incisos IV e VI, no Decreto Municipal nº 13/2020, ficando proibidos de funcionar os serviços não

 Fixo multa diária de 20.000,00 (vinte mil reais)essenciais, mencionados nos referidos dispositivos.

ao estabelecimento comercial não essencial em caso de descumprimento da ordem.

Intime-se e Cite-se  o Município de Santa Rita, na pessoa de seu representante legal, para

  contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, juntado ao mandado cópia da

inicial.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Dê-se ampla ciência da presente decisão aos órgãos de comunicação para ciência da

população em geral.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimem-se.

 

Santa Rita – MA, 28 de março de 2020.

 

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA

Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Rita/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTA RITA– MA

 

 

Processo: 0800168-52.2020.8.10.0118

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Requerido(a): MUNICÍPIO DE SANTA RITA - HILTON GONÇALO DE SOUSA

 

 

D E C I S Ã O 

O , por meio da Promotora de Justiça, Dra.MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  KARINE

 GUARÁ BRUSACA PEREIRA, propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR, para proteção da saúde e

incolumidade pública, em face do , pessoa jurídica de direito públicoMUNICÍPIO DE SANTA RITA

interno, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Hilton Gonçalo de Sousa.

A representante do Ministério Público na inicial enfatizou que, conforme cediço e

amplamente divulgado, no dia 20 de março de 2020, foi editado pelo Município de Santa Rita o Decreto

Municipal sob o nº 10/2020, em consonância com a lei federal nº 13.979/2020 e com o Decreto Estadual

nº 35.677 de 21/03/2020, visando a adoção de medidas de combate e prevenção ao contágio e

propagação da transmissão do COVID-19, denominado Coronavírus.

Salientou que, dentre essas medidas, na esteira do que já vinha sendo adotado pela

supracitada Lei Federal e Decreto Estadual, o Município determinou no citado Decreto Municipal, mais

precisamente em seu art. 3º, a suspensão pelo prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 03/04/2020, de todos

os eventos públicos e privados, funcionamento de bares, lanchonetes, academias, restaurantes, centros

comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres, por se tratarem de locais que possibilitam a formação

de grandes aglomerações de pessoas, e que, portanto, facilitam a propagação rápida do covid-19,

estando excepcionadas dessa proibição apenas as atividades classificadas como essenciais, atinentes

àquelas do ramo da alimentação, farmacêutico, segurança, fornecimento e tratamento de água e

energia, resíduos sólidos.
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Relatou, entretanto que, no dia 26/03/2020, sob a justificativa de que o Município de Santa

Rita, até a presente data não conta com casos confirmados do COVID-19, foi publicou novo Decreto

Municipal sob o nº 13/2020, alterando o anterior, em que o município, na pessoa de seu Gestor, passou

a incluir em seu art. 1º, IV, dentre os serviços de natureza essencial, os estabelecimentos

comerciais em geral, tais como: como mercearias, loja de material de construção, lojas de

 indo na contramãoroupas e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos, lanchonetes e restaurantes,

de todos os demais municípios do Estado, bem como da maioria dos municípios do País - que adotaram

medidas preventivas quanto ao contágio pelo coronavírus e sobrecarregamento do sistema de saúde –

permitindo, portanto, o funcionamento de tais atividades que, longe de se enquadrarem como

essenciais, possibilitam fácil aglomeração de pessoas e, portanto, o contágio pelo Covid-19.

Ponderou o “parquet” que, não se olvide que, inobstante até o momento não haja

constatação oficial de casos no município do COVID-19, patente é a probabilidade de sua

subnotificação, eis que o município ainda não dispõe de testes para tanto.

Asseverou que, no prefalado Decreto municipal 13/2020, consta ainda como justificativa para

a inclusão de tais atividades como essenciais, a publicação do Decreto Federal nº 10.292 de 25 de

março de 2020, o qual ampliou o rol das atividades essenciais com a inclusão dos cultos e demais

atividades religiosas.

Entretanto, na exordial, afirmou que, de uma leitura clara do mencionado ato federal,

verifica-se a permissão tão somente do funcionamento de cultos e demais atividades religiosas, nada

tendo sido acrescentado em relação às atividades comerciais em geral.

Relatou, ainda que, nessa esteira, a partir da data do dia 26/03/2020, todos os comércios do

município, incluindo lojas, lanchonetes, restaurantes etc., que até então estavam fechados por força do

Decreto nº 10/2020, passaram a funcionar normalmente, permitindo a aglomeração de um grande

número de pessoas não só em seus interiores, como nas ruas do município.

Asseverou que uma vez prevalecendo tal medida capitaneada pelo Decreto Municipal nº

13/2020, que fez incluir no inciso IV do seu art. 1º, como atividade essencial para normal funcionamento,

o referente ao comércio em geral, poderá gerar, se não impostas as restrições cabíveis ao momento,

danos irreversíveis à saúde pública, diante da crise mundial ocasionada pelo coronavírus – COVID19,

que já se faz também presente no Estado do Maranhão, onde já foram identificados 14 (quatorze) casos

da nova doença, conforme informou o Governador do Estado na presente data.

Ao final, o órgão ministerial requereu em caráter liminar, com a dispensa de oitiva prévia do

município, que seja determinada a suspensão da ordem de funcionamento dos estabelecimentos

comerciais do Município de Santa Rita, com exceção dos supermercados e estabelecimentos que

comercializem alimentos e farmácias (tal qual já excepcionados no Decreto Municipal nº 10/2020), com

vistas à preservação da saúde pública, por importarem em descumprimento do isolamento determinado

pelas normas federal e estadual, com o fim de coibir o risco de proliferação do COVID-19.

Juntou documentos (ID’s , , ,  e ) 29688659 29688660 29688662 29688665 29688661
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É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, recebo a petição inicial como pedido de tutela antecipada requerida em caráter

antecedente (CPC, art. 303), considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (CPC, art.

322, §2º).

Passo a seguinte para análise quanto aos requisitos para concessão de tutela de urgência.

Pois bem. Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil, no seu artigo 300,  , aduzcaput

que, para concessão de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o pedido inicial, verifico que a razoabilidade das pretensões jurídicas deduzidas

pela representante do Ministério Público decorre do sistema jurídico de promoção da saúde,

estabelecido em especial a partir do artigo 1º, III, da CF, que constitui a dignidade da pessoa humana

como fundamento da República Federativa do Brasil.

Conforme dispõe o artigo 196 da nossa Carta Maior “a saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação”.

Esses dois preceitos constitucionais indicam que o modelo político, social e econômico

adotado pela sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática

tendente a ofender o direito universal à saúde. E, uma vez verificada a ocorrência de lesão ou ameaça a

esse direito, cabe ao Poder Judiciário, após ser provocado, impor as medidas necessárias para sua

pronta observação.

Sendo o direito à saúde um direito social constitucionalmente estabelecido – art. 6º da CF,

cabe registrar que apresenta dupla função: uma de natureza negativa, que orienta a Administração

Pública a se abster de prejudicar os administrados, e outra de natureza positiva, a qual impõe ao Estado

a implementação das políticas públicas necessárias a proporcionar efetividade ao direito social em tela.

O contexto atual, de pandemia do Coronavírus (COVID-19), tem demandado da

Administração Pública esforços para o controle da disseminação do vírus visando à proteção da vida e

saúde das pessoas.

Na verdade, esforços estão sendo despendido pelo mundo todo a fim de combater esse

inimigo invisível que assola nossas vidas. Numa velocidade de proliferação considerada alta pelos

especialistas, os casos de Covid-19 no mundo ultrapassaram os 600 na manhã deste sábadomil 

(28/03/2020), segundo levantamento da  , nos Estados Unidos.Universidade Johns Hopkins
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Foram   infecções e mais de 28 mil mortes ao redor do mundo pela doença, causada607.965

pelo novo coronavírus.

No plano legislativo nacional, editou-se a Lei 13.979/2020, que, em seu art. 3°, dispôs sobre

medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da pandemia, dentre as quais: isolamento,

quarentena, determinação de realização compulsória de exames etc.

Nessa linha, o Estado do Maranhão, por meio do Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de

março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública em todo o território estadual para fins de

prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19.

Ressalte-se, ainda, a edição do Decreto estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020, que

estabelece especificamente medidas de prevenção do contágio e de combate à propagação da

transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), que determina a

suspensão de uma série de atividades no território do Estado.

Na oportunidade, transcrevo os seguintes dispositivos do ato normativo acima mencionado:

“Art. 1º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam suspensos por 15

(quinze) dias: I - a realização de atividades que possibilitem a grande

aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo; II - as

atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de academias, shopping

centers, cinemas, teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais,

lojas e estabelecimentos congêneres; III - visitas a pacientes com suspeita de

infecção ou infectados por COVID-19, internados na rede pública ou privada de

saúde; IV - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos

processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder Executivo; V -

atracação de navio de cruzeiro oriundos de estados ou países com circulação

confirmada do Coronavírus (SARS-CoV-2) ou com situação de emergência

decretada. § 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter

serviço de entrega (delivery) ou de retirada de alimentos no próprio

estabelecimento por meio do sistema drivethru. § 2° Nos casos de

estabelecimentos mencionados no inciso II, em face de peculiaridades locais,

poderão os Prefeitos Municipais editar normas complementares e dispor sobre

casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a emergência sanitária. § 3º

Quanto a equipamentos e serviços sujeitos ao poder de polícia exercido pelo

Governo Federal, tais como aeroportos, bancos e lotéricas, o Estado do

Maranhão aguardará a atuação dos órgãos federais, podendo ser editadas

restrições à vista do quadro sanitário, nos termos do art. 23 da Constituição

Federal, em caso de omissão do Governo Federal.”

Em sentido contrário, o Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santa Rita, no dia 26 de

março de 2020, dispões que:
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“  Fica autorizado a abertura e funcionamento, respeitando as regrasArt. 1º

sanitária de prevenção do COVID19, dos seguintes serviços e estabelecimentos

comerciais: I - A assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas,

laboratórios e demais estabelecimentos de saúde; II - A distribuição e a

comercialização de medicamentos; III - A distribuição e a comercialização de

gêneros alimentícios por supermercados, feiras e congêneres. IV -

Estabelecimentos comerciais em geral como mercearias, loja de material de

construção, loja de roupas e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos,

restaurantes e lanchonetes entre outros. V – Serviços lotéricos VI - atividades

religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da

Saúde; VII – A fabricação, distribuição e comercialização, por empresas

devidamente autorizadas conforme a lei, de produtos saneantes e produtos de

higiene e limpeza em geral. VIII - Os serviços relativos ao tratamento e

abastecimento de água; IX - Os serviços relativos à geração, transmissão e

distribuição de energia elétrica gás e combustíveis; X - Os serviços de captação

e tratamento de esgoto e lixo; XI - Serviços funerários; XII - Serviços de

telecomunicações; XIII - Processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XIV - Segurança privada; XV - Imprensa. §1° Os restaurantes e lanchonetes

deverão funcionar preferencialmente no sistema de delivery(entrega), serviço de

retirada no local ou similar, devendo sempre observar a organização de suas

mesas a distância mínima de dois metros entre elas; §2º Em relação aos cultos

religiosos, os mesmos somente poderão serem realizados mediante a obediência

de protocolos de prevenção, evitando abraços e contatos físicos, e sempre

mantendo a distância de dois metros entre pessoas.  Ficam suspensos,Art. 2º.

no âmbito do Município de Santa Rita, pelo prazo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis

se necessário, todos os eventos públicos e particulares, que possibilitem

aglomeração de pessoas, sejam eles de caráter cultural ou comemorativo, bem

como funcionamento de bares e casa de festas, em ambientes fechados, mesmo

aqueles já autorizados: Parágrafo Único: Os eventos em locais abertos,

eventualmente realizados, não enquadrados nos casos elencados no caput deste

artigo, recomenda-se a distância de dois metros entre as pessoas;  AsArt. 3º.

atividade e serviços da Prefeitura e Secretarias Municipais de Santa Rita deverão

funcionar normalmente, devendo sempre ser respeitado o protocolo de cuidados

indispensáveis à saúde expedidos pelo Ministério da Saúde e Secretarias

Estadual e Municipal de Saúde. Parágrafo Único: As Secretarias Municipais

devem promover tratamento especial aos idosos, gestantes, pessoas com

doenças crônicas e crianças, considerados grupos vulneráveis, promovendo a

devida orientação e procedimento para a prevenção.  Relativo aosArt. 4º

estabelecimentos públicos, privados e comerciais, sem a restrição imposta pelo

presente decreto, é necessário manter os ambientes com ventilação adequada,

higienização de toda estrutura física onde aja maior circulação de pessoas e

disponibilização do álcool gel 70% ou sabão liquido para os usuários.” (...)

Num. 29769167 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA - 28/03/2020 16:17:44
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20032816174494600000027975360
Número do documento: 20032816174494600000027975360



Conforme se observa, o referido decreto municipal está indo em desencontro com as

recomendações e medidas adotadas pelas autoridades sanitárias.

As medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades que possibilitem

aglomeração de pessoas, conforme autoridades sanitárias, órgãos e entidades representativas de

técnicos da área da saúde, são as mais adequadas para o momento e têm a finalidade de retardar o

crescimento da curva de disseminação do vírus.

Nesse sentido, a abertura e funcionamento, de serviços e estabelecimentos comerciais

estabelecidos nos incisos IV e VI do Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santa Rita, no dia 26 de

março de 2020, poderá resultar em uma indesejada aglomeração de pessoas, com risco de severos

danos à saúde pública.

O que tudo indica até o momento, que o distanciamento social vem sendo recomendado

pelos especialistas da área epidemiológica como uma medida extremamente válida na tentativa de

diminuir a curva de transmissão do vírus COVID-19, já alcançando, inclusive, resultado satisfatório em

determinados países.

Embora haja o princípio constitucional quanto a livre iniciativa e do livre comércio, acima de

qualquer dúvida razoável, entendo que o referido direito não tem caráter absoluto, pois estão sujeito a

limitações interventivas quando em confronto com outros direitos também com fulcro constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 23.452, Rel. Min. Celso

de Mello, decidiu que:

[...] OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER

ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias

que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante

interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das

liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos

órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas,

desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O

estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a

que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa -

permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um

lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a

coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode

ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e

garantias de terceiros. [...] (MS 23452, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,

Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT

VOL-01990-01 PP-00086) 
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Diante do atual panorama, o mais importante no momento é assegurar a saúde da

coletividade, utilizando-se dos meios necessários para evitar a proliferação da doença, mesmo que isso

signifique privar momentaneamente o cidadão de exercitar, em sua plenitude, certos direitos.

Tem-se, portanto, que se fazer uma ponderação de interesses entre dois princípios

constitucionalmente protegidos, qual seja, a saúde e da livre iniciativa e do livre comércio.

Fato que se deve ter em mira é que a doença tem demonstrado, pelo mundo a fora sua

altíssima transmissibilidade, através do numero de pessoas mortas, dia a dia.

A experiência de outros países nos tem demonstrado que, até o momento, é a única

estratégia conhecida, que pode postergar e permitir a organização do sistema de saúde, de forma que a

população possa ser assistida, o mais adequadamente possível.

A recomendação do isolamento social é a mais importante medida, devido à redução

individual da imunidade em alguns grupo de risco e maior possibilidade de formas graves do COVID-19.

De fato, não há como minimizar a importância da doença. Não se trata de uma “gripezinha” ou de um

“resfriadinho”.

Na verdade, temos muito pouco conhecimento em relação ao tratamento da COVID-19. E,

se por ventura, de alguma forma conseguirmos postergar a contaminação, o que temos conseguido com

o isolamento social, o aumento exagerado de pacientes críticos nas unidades hospitalares, certamente

menos intenso e muito positivo, com a possível redução de número de mortes em todo o país.

Independente das questões políticas e ideológicas, resta saber qual é aposta que gerará

menos danos.

É certo que todos, ou quase todos serão infectados. Entretanto, a experiência de outros

países nos tem demonstrado que se for possível postergar o isolamento social, haverá mais recurso ao

longo do tempo e novas formas de tratamento serão desenvolvidas, além de imunização através de

vacina.

Não se pode olvidar que a estratégia de isolamento social tem surtido efeito, atualmente,

com quase 3,5 mil casos e mais de 90 mortes e ainda estamos vendo apenas a ponta do iceberg.

Desta forma, tenho que, no momento atual a ponderação deve pender para o lado de

proteção da vida e da saúde das pessoas, mantendo-se o isolamento social e a proibição de

funcionamento de alguns segmentos econômicos não essenciais, que possam ocasional aglomeração

de pessoas, nos termos do Decreto Estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020.

No presente caso,  em análise de cognição sumária,  verifico que  a representante do

Ministério Público comprovou o perigo de dano, ante o risco decorrente da abertura de determinados

estabelecimentos, que provocará a aglomeração de pessoas, podendo ser foco de disseminação do

vírus causador da doença, bem como apresentou  elementos suficientes para restar caracterizada a
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 Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santaprobabilidade do direito invocado, demonstrando que o

Rita, no dia 26 de março de 2020, está em total desconformidade com as recomendações e medidas

adotadas pelas autoridades sanitárias.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 e 303 do CPC,  o pedido deDEFIRO

concessão de tutela de urgência e, por consequência, determino a suspensão LIMINAR do art. 1º,

incisos IV e VI, no Decreto Municipal nº 13/2020, ficando proibidos de funcionar os serviços não

 Fixo multa diária de 20.000,00 (vinte mil reais)essenciais, mencionados nos referidos dispositivos.

ao estabelecimento comercial não essencial em caso de descumprimento da ordem.

Intime-se e Cite-se  o Município de Santa Rita, na pessoa de seu representante legal, para

  contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, juntado ao mandado cópia da

inicial.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Dê-se ampla ciência da presente decisão aos órgãos de comunicação para ciência da

população em geral.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimem-se.

 

Santa Rita – MA, 28 de março de 2020.

 

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA

Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Rita/MA
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ESTADO DO MARANHÃO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SANTA RITA– MA

 

 

Processo: 0800168-52.2020.8.10.0118

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Requerido(a): MUNICÍPIO DE SANTA RITA - HILTON GONÇALO DE SOUSA

 

 

D E C I S Ã O 

O , por meio da Promotora de Justiça, Dra.MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  KARINE

 GUARÁ BRUSACA PEREIRA, propôs AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE COM

PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR, para proteção da saúde e

incolumidade pública, em face do , pessoa jurídica de direito públicoMUNICÍPIO DE SANTA RITA

interno, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Hilton Gonçalo de Sousa.

A representante do Ministério Público na inicial enfatizou que, conforme cediço e

amplamente divulgado, no dia 20 de março de 2020, foi editado pelo Município de Santa Rita o Decreto

Municipal sob o nº 10/2020, em consonância com a lei federal nº 13.979/2020 e com o Decreto Estadual

nº 35.677 de 21/03/2020, visando a adoção de medidas de combate e prevenção ao contágio e

propagação da transmissão do COVID-19, denominado Coronavírus.

Salientou que, dentre essas medidas, na esteira do que já vinha sendo adotado pela

supracitada Lei Federal e Decreto Estadual, o Município determinou no citado Decreto Municipal, mais

precisamente em seu art. 3º, a suspensão pelo prazo de 15 dias, ou seja, até o dia 03/04/2020, de todos

os eventos públicos e privados, funcionamento de bares, lanchonetes, academias, restaurantes, centros

comerciais, lojas e estabelecimentos congêneres, por se tratarem de locais que possibilitam a formação

de grandes aglomerações de pessoas, e que, portanto, facilitam a propagação rápida do covid-19,

estando excepcionadas dessa proibição apenas as atividades classificadas como essenciais, atinentes

àquelas do ramo da alimentação, farmacêutico, segurança, fornecimento e tratamento de água e

energia, resíduos sólidos.
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Relatou, entretanto que, no dia 26/03/2020, sob a justificativa de que o Município de Santa

Rita, até a presente data não conta com casos confirmados do COVID-19, foi publicou novo Decreto

Municipal sob o nº 13/2020, alterando o anterior, em que o município, na pessoa de seu Gestor, passou

a incluir em seu art. 1º, IV, dentre os serviços de natureza essencial, os estabelecimentos

comerciais em geral, tais como: como mercearias, loja de material de construção, lojas de

 indo na contramãoroupas e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos, lanchonetes e restaurantes,

de todos os demais municípios do Estado, bem como da maioria dos municípios do País - que adotaram

medidas preventivas quanto ao contágio pelo coronavírus e sobrecarregamento do sistema de saúde –

permitindo, portanto, o funcionamento de tais atividades que, longe de se enquadrarem como

essenciais, possibilitam fácil aglomeração de pessoas e, portanto, o contágio pelo Covid-19.

Ponderou o “parquet” que, não se olvide que, inobstante até o momento não haja

constatação oficial de casos no município do COVID-19, patente é a probabilidade de sua

subnotificação, eis que o município ainda não dispõe de testes para tanto.

Asseverou que, no prefalado Decreto municipal 13/2020, consta ainda como justificativa para

a inclusão de tais atividades como essenciais, a publicação do Decreto Federal nº 10.292 de 25 de

março de 2020, o qual ampliou o rol das atividades essenciais com a inclusão dos cultos e demais

atividades religiosas.

Entretanto, na exordial, afirmou que, de uma leitura clara do mencionado ato federal,

verifica-se a permissão tão somente do funcionamento de cultos e demais atividades religiosas, nada

tendo sido acrescentado em relação às atividades comerciais em geral.

Relatou, ainda que, nessa esteira, a partir da data do dia 26/03/2020, todos os comércios do

município, incluindo lojas, lanchonetes, restaurantes etc., que até então estavam fechados por força do

Decreto nº 10/2020, passaram a funcionar normalmente, permitindo a aglomeração de um grande

número de pessoas não só em seus interiores, como nas ruas do município.

Asseverou que uma vez prevalecendo tal medida capitaneada pelo Decreto Municipal nº

13/2020, que fez incluir no inciso IV do seu art. 1º, como atividade essencial para normal funcionamento,

o referente ao comércio em geral, poderá gerar, se não impostas as restrições cabíveis ao momento,

danos irreversíveis à saúde pública, diante da crise mundial ocasionada pelo coronavírus – COVID19,

que já se faz também presente no Estado do Maranhão, onde já foram identificados 14 (quatorze) casos

da nova doença, conforme informou o Governador do Estado na presente data.

Ao final, o órgão ministerial requereu em caráter liminar, com a dispensa de oitiva prévia do

município, que seja determinada a suspensão da ordem de funcionamento dos estabelecimentos

comerciais do Município de Santa Rita, com exceção dos supermercados e estabelecimentos que

comercializem alimentos e farmácias (tal qual já excepcionados no Decreto Municipal nº 10/2020), com

vistas à preservação da saúde pública, por importarem em descumprimento do isolamento determinado

pelas normas federal e estadual, com o fim de coibir o risco de proliferação do COVID-19.

Juntou documentos (ID’s , , ,  e ) 29688659 29688660 29688662 29688665 29688661
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É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, recebo a petição inicial como pedido de tutela antecipada requerida em caráter

antecedente (CPC, art. 303), considerando o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé (CPC, art.

322, §2º).

Passo a seguinte para análise quanto aos requisitos para concessão de tutela de urgência.

Pois bem. Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil, no seu artigo 300,  , aduzcaput

que, para concessão de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o pedido inicial, verifico que a razoabilidade das pretensões jurídicas deduzidas

pela representante do Ministério Público decorre do sistema jurídico de promoção da saúde,

estabelecido em especial a partir do artigo 1º, III, da CF, que constitui a dignidade da pessoa humana

como fundamento da República Federativa do Brasil.

Conforme dispõe o artigo 196 da nossa Carta Maior “a saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação”.

Esses dois preceitos constitucionais indicam que o modelo político, social e econômico

adotado pela sociedade brasileira não admite como válida, do ponto de vista jurídico, qualquer prática

tendente a ofender o direito universal à saúde. E, uma vez verificada a ocorrência de lesão ou ameaça a

esse direito, cabe ao Poder Judiciário, após ser provocado, impor as medidas necessárias para sua

pronta observação.

Sendo o direito à saúde um direito social constitucionalmente estabelecido – art. 6º da CF,

cabe registrar que apresenta dupla função: uma de natureza negativa, que orienta a Administração

Pública a se abster de prejudicar os administrados, e outra de natureza positiva, a qual impõe ao Estado

a implementação das políticas públicas necessárias a proporcionar efetividade ao direito social em tela.

O contexto atual, de pandemia do Coronavírus (COVID-19), tem demandado da

Administração Pública esforços para o controle da disseminação do vírus visando à proteção da vida e

saúde das pessoas.

Na verdade, esforços estão sendo despendido pelo mundo todo a fim de combater esse

inimigo invisível que assola nossas vidas. Numa velocidade de proliferação considerada alta pelos

especialistas, os casos de Covid-19 no mundo ultrapassaram os 600 na manhã deste sábadomil 

(28/03/2020), segundo levantamento da  , nos Estados Unidos.Universidade Johns Hopkins
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Foram   infecções e mais de 28 mil mortes ao redor do mundo pela doença, causada607.965

pelo novo coronavírus.

No plano legislativo nacional, editou-se a Lei 13.979/2020, que, em seu art. 3°, dispôs sobre

medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da pandemia, dentre as quais: isolamento,

quarentena, determinação de realização compulsória de exames etc.

Nessa linha, o Estado do Maranhão, por meio do Decreto Estadual nº 35.672, de 19 de

março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública em todo o território estadual para fins de

prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19.

Ressalte-se, ainda, a edição do Decreto estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020, que

estabelece especificamente medidas de prevenção do contágio e de combate à propagação da

transmissão da COVID-19, infecção humana causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), que determina a

suspensão de uma série de atividades no território do Estado.

Na oportunidade, transcrevo os seguintes dispositivos do ato normativo acima mencionado:

“Art. 1º Com vistas a resguardar a saúde da coletividade, ficam suspensos por 15

(quinze) dias: I - a realização de atividades que possibilitem a grande

aglomeração de pessoas em equipamentos públicos ou de uso coletivo; II - as

atividades e os serviços não essenciais, a exemplo de academias, shopping

centers, cinemas, teatros, bares, restaurantes, lanchonetes, centros comerciais,

lojas e estabelecimentos congêneres; III - visitas a pacientes com suspeita de

infecção ou infectados por COVID-19, internados na rede pública ou privada de

saúde; IV - os prazos processuais em geral e o acesso aos autos físicos dos

processos administrativos com tramitação no âmbito do Poder Executivo; V -

atracação de navio de cruzeiro oriundos de estados ou países com circulação

confirmada do Coronavírus (SARS-CoV-2) ou com situação de emergência

decretada. § 1° Os restaurantes, lanchonetes e congêneres poderão manter

serviço de entrega (delivery) ou de retirada de alimentos no próprio

estabelecimento por meio do sistema drivethru. § 2° Nos casos de

estabelecimentos mencionados no inciso II, em face de peculiaridades locais,

poderão os Prefeitos Municipais editar normas complementares e dispor sobre

casos excepcionais, sem, contudo, inobservar a emergência sanitária. § 3º

Quanto a equipamentos e serviços sujeitos ao poder de polícia exercido pelo

Governo Federal, tais como aeroportos, bancos e lotéricas, o Estado do

Maranhão aguardará a atuação dos órgãos federais, podendo ser editadas

restrições à vista do quadro sanitário, nos termos do art. 23 da Constituição

Federal, em caso de omissão do Governo Federal.”

Em sentido contrário, o Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santa Rita, no dia 26 de

março de 2020, dispões que:
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“  Fica autorizado a abertura e funcionamento, respeitando as regrasArt. 1º

sanitária de prevenção do COVID19, dos seguintes serviços e estabelecimentos

comerciais: I - A assistência médico-hospitalar, a exemplo de hospitais, clínicas,

laboratórios e demais estabelecimentos de saúde; II - A distribuição e a

comercialização de medicamentos; III - A distribuição e a comercialização de

gêneros alimentícios por supermercados, feiras e congêneres. IV -

Estabelecimentos comerciais em geral como mercearias, loja de material de

construção, loja de roupas e eletrodomésticos, madeireiras, lava-jatos,

restaurantes e lanchonetes entre outros. V – Serviços lotéricos VI - atividades

religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do Ministério da

Saúde; VII – A fabricação, distribuição e comercialização, por empresas

devidamente autorizadas conforme a lei, de produtos saneantes e produtos de

higiene e limpeza em geral. VIII - Os serviços relativos ao tratamento e

abastecimento de água; IX - Os serviços relativos à geração, transmissão e

distribuição de energia elétrica gás e combustíveis; X - Os serviços de captação

e tratamento de esgoto e lixo; XI - Serviços funerários; XII - Serviços de

telecomunicações; XIII - Processamento de dados ligados a serviços essenciais;

XIV - Segurança privada; XV - Imprensa. §1° Os restaurantes e lanchonetes

deverão funcionar preferencialmente no sistema de delivery(entrega), serviço de

retirada no local ou similar, devendo sempre observar a organização de suas

mesas a distância mínima de dois metros entre elas; §2º Em relação aos cultos

religiosos, os mesmos somente poderão serem realizados mediante a obediência

de protocolos de prevenção, evitando abraços e contatos físicos, e sempre

mantendo a distância de dois metros entre pessoas.  Ficam suspensos,Art. 2º.

no âmbito do Município de Santa Rita, pelo prazo de 5 (cinco) dias, prorrogáveis

se necessário, todos os eventos públicos e particulares, que possibilitem

aglomeração de pessoas, sejam eles de caráter cultural ou comemorativo, bem

como funcionamento de bares e casa de festas, em ambientes fechados, mesmo

aqueles já autorizados: Parágrafo Único: Os eventos em locais abertos,

eventualmente realizados, não enquadrados nos casos elencados no caput deste

artigo, recomenda-se a distância de dois metros entre as pessoas;  AsArt. 3º.

atividade e serviços da Prefeitura e Secretarias Municipais de Santa Rita deverão

funcionar normalmente, devendo sempre ser respeitado o protocolo de cuidados

indispensáveis à saúde expedidos pelo Ministério da Saúde e Secretarias

Estadual e Municipal de Saúde. Parágrafo Único: As Secretarias Municipais

devem promover tratamento especial aos idosos, gestantes, pessoas com

doenças crônicas e crianças, considerados grupos vulneráveis, promovendo a

devida orientação e procedimento para a prevenção.  Relativo aosArt. 4º

estabelecimentos públicos, privados e comerciais, sem a restrição imposta pelo

presente decreto, é necessário manter os ambientes com ventilação adequada,

higienização de toda estrutura física onde aja maior circulação de pessoas e

disponibilização do álcool gel 70% ou sabão liquido para os usuários.” (...)
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Conforme se observa, o referido decreto municipal está indo em desencontro com as

recomendações e medidas adotadas pelas autoridades sanitárias.

As medidas de isolamento social e de proibição temporária de atividades que possibilitem

aglomeração de pessoas, conforme autoridades sanitárias, órgãos e entidades representativas de

técnicos da área da saúde, são as mais adequadas para o momento e têm a finalidade de retardar o

crescimento da curva de disseminação do vírus.

Nesse sentido, a abertura e funcionamento, de serviços e estabelecimentos comerciais

estabelecidos nos incisos IV e VI do Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santa Rita, no dia 26 de

março de 2020, poderá resultar em uma indesejada aglomeração de pessoas, com risco de severos

danos à saúde pública.

O que tudo indica até o momento, que o distanciamento social vem sendo recomendado

pelos especialistas da área epidemiológica como uma medida extremamente válida na tentativa de

diminuir a curva de transmissão do vírus COVID-19, já alcançando, inclusive, resultado satisfatório em

determinados países.

Embora haja o princípio constitucional quanto a livre iniciativa e do livre comércio, acima de

qualquer dúvida razoável, entendo que o referido direito não tem caráter absoluto, pois estão sujeito a

limitações interventivas quando em confronto com outros direitos também com fulcro constitucional.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 23.452, Rel. Min. Celso

de Mello, decidiu que:

[...] OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER

ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias

que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante

interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das

liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos

órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas,

desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O

estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a

que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa -

permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um

lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a

coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode

ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e

garantias de terceiros. [...] (MS 23452, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,

Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ 12-05-2000 PP-00020 EMENT

VOL-01990-01 PP-00086) 
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Diante do atual panorama, o mais importante no momento é assegurar a saúde da

coletividade, utilizando-se dos meios necessários para evitar a proliferação da doença, mesmo que isso

signifique privar momentaneamente o cidadão de exercitar, em sua plenitude, certos direitos.

Tem-se, portanto, que se fazer uma ponderação de interesses entre dois princípios

constitucionalmente protegidos, qual seja, a saúde e da livre iniciativa e do livre comércio.

Fato que se deve ter em mira é que a doença tem demonstrado, pelo mundo a fora sua

altíssima transmissibilidade, através do numero de pessoas mortas, dia a dia.

A experiência de outros países nos tem demonstrado que, até o momento, é a única

estratégia conhecida, que pode postergar e permitir a organização do sistema de saúde, de forma que a

população possa ser assistida, o mais adequadamente possível.

A recomendação do isolamento social é a mais importante medida, devido à redução

individual da imunidade em alguns grupo de risco e maior possibilidade de formas graves do COVID-19.

De fato, não há como minimizar a importância da doença. Não se trata de uma “gripezinha” ou de um

“resfriadinho”.

Na verdade, temos muito pouco conhecimento em relação ao tratamento da COVID-19. E,

se por ventura, de alguma forma conseguirmos postergar a contaminação, o que temos conseguido com

o isolamento social, o aumento exagerado de pacientes críticos nas unidades hospitalares, certamente

menos intenso e muito positivo, com a possível redução de número de mortes em todo o país.

Independente das questões políticas e ideológicas, resta saber qual é aposta que gerará

menos danos.

É certo que todos, ou quase todos serão infectados. Entretanto, a experiência de outros

países nos tem demonstrado que se for possível postergar o isolamento social, haverá mais recurso ao

longo do tempo e novas formas de tratamento serão desenvolvidas, além de imunização através de

vacina.

Não se pode olvidar que a estratégia de isolamento social tem surtido efeito, atualmente,

com quase 3,5 mil casos e mais de 90 mortes e ainda estamos vendo apenas a ponta do iceberg.

Desta forma, tenho que, no momento atual a ponderação deve pender para o lado de

proteção da vida e da saúde das pessoas, mantendo-se o isolamento social e a proibição de

funcionamento de alguns segmentos econômicos não essenciais, que possam ocasional aglomeração

de pessoas, nos termos do Decreto Estadual nº 35.677, de 21 de março de 2020.

No presente caso,  em análise de cognição sumária,  verifico que  a representante do

Ministério Público comprovou o perigo de dano, ante o risco decorrente da abertura de determinados

estabelecimentos, que provocará a aglomeração de pessoas, podendo ser foco de disseminação do

vírus causador da doença, bem como apresentou  elementos suficientes para restar caracterizada a
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 Decreto n° 13 editado pelo Prefeito de Santaprobabilidade do direito invocado, demonstrando que o

Rita, no dia 26 de março de 2020, está em total desconformidade com as recomendações e medidas

adotadas pelas autoridades sanitárias.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 300 e 303 do CPC,  o pedido deDEFIRO

concessão de tutela de urgência e, por consequência, determino a suspensão LIMINAR do art. 1º,

incisos IV e VI, no Decreto Municipal nº 13/2020, ficando proibidos de funcionar os serviços não

 Fixo multa diária de 20.000,00 (vinte mil reais)essenciais, mencionados nos referidos dispositivos.

ao estabelecimento comercial não essencial em caso de descumprimento da ordem.

Intime-se e Cite-se  o Município de Santa Rita, na pessoa de seu representante legal, para

  contestar a presente ação no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, juntado ao mandado cópia da

inicial.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Dê-se ampla ciência da presente decisão aos órgãos de comunicação para ciência da

população em geral.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO.

 Intimem-se.

 

Santa Rita – MA, 28 de março de 2020.

 

JAQUELINE RODRIGUES DA CUNHA

Juíza de Direito Titular da Comarca de Santa Rita/MA
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Estado do Maranhão

Poder Judiciário

Comarca da Ilha de São Luís

______________________________________________________________________

 

 

Processo nº 0800168-52.2020.8.10.0118

 

C E R T I D Ã O 

 

, para os devidos fins de direito, que, em /03/2020, às h, dirigi-meCERTIFICO 30 11

ao endereço constante no mandado, onde  a parte RÉ, NOTIFIQUEI HILTON GONÇALO DE

, queSOUSA através da pessoa que se fazia presente no Setor de Protocolo do Município

tomou conhecimento do teor do mandado, recebeu a contrafé e apôs o ciente.

 

Dou fé.

São Luís, 23 de abril de 2020

 

Lívio Túlio Ricarte dos Santos

Oficial de Justiça

Mat. 080135
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