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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  Plantão Judiciário 

Processo:  8008687-77.2021.8.05.0000AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 

Órgão Julgador: Plantão Judiciário

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros

Advogado(s): DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA (OAB:0032811/BA)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):  

 

DECISÃO

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto durante o Plantão judicial de Segundo

Grau, em face decisão proferida pelo MM Juízo da Vara de Cível e de Fazenda Pública da Comarca de

Cruz das Almas que, nos autos da Ação Civil Pública nº. 8000510-05.2021.805.0072, deferiu tutela de

urgência para sustar os efeitos do Decreto Municipal n. 284/2021 e impedir a reabertura, no dia 03 de

abril de 2021, de estabelecimentos comerciais que desempenhem atividades não essenciais.

Irresignados, o agravantes sustentam que a liminar foi deferida pelo Juízo  sema quo

sequer oportunizar a manifestação prévia dos mesmos, em confronto com os princípios do contraditório e

ampla defesa, bem assim não ter observado o art. 20, da LINDB, que estabelece ao julgador o múnus de

atentar-se aos impactos práticos da medida jurisdicional quando proferida.
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Assim, alegaram que, ao proferir a decisão de piso, o magistrado desconsiderou os

efeitos fáticos no que tange à impossibilidade do Município em proceder na comunicação de todos os

comerciantes locais e conferir ampla publicidade da referida decisão judicial.

Outrossim, disseram que o Juízo  determinou o fechamento do comércio noa quo

sábado, desconsiderando os seguintes dados fáticos: a) que se trata de um feriado nacional; b) que a

decisão foi proferida na tarde da sexta-feira (02/04/2021), portanto no dia anterior ao funcionamento do

comércio, tolhendo da municipalidade tempo hábil nas comunicações à população e na organização da

fiscalização que impeça o funcionamento das supracitadas atividades; e, e) que o  desconsideradecisum

que diversos comerciantes já se adaptaram ao referido funcionamento, com organização de estoques e

remuneração dos empregados à jornada extraordinária.

Aduzem a ausência de violação ao Decreto Estadual que ordenou o fechamento dos

comércios não essenciais, face a autonomia e competência constitucional dos municípios em dispor sobre

temas relacionados à sua localidade, nos termos do art. 196, da CF.

Além disso, sustentam que, ao julgar recentemente a ADI 6.341/DF no seu Plenário, o

STJ reconheceu à União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios competência concorrente

para legislar sobre matérias que imponham regras e diretrizes ao combate da pandemia do COVID-19.

Dizem que no município há aproximadamente 63.000 (sessenta e três mil) habitantes,

sendo que desse total mais de 10% (dez por cento) da população já se encontra vacinada. Ademais, aponta

que o Estado da Bahia é o ente da federação que possui o maior número de cidadãos vacinados,

revelando-se controlada a pandemia.
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Informam que o Decreto Municipal nº 284/2021 impôs diversas restrições ao

funcionamento do comércio local, com adoção de diversas medidas de segurança, em especial, o uso de

máscaras e álcool em gel, além da recomendação do isolamento social.

Mencionando a técnica da ponderação, alegam que o Executivo Municipal pode

determinar a abertura de serviços não essenciais na manhã do sábado, em respeito aos fundamentos da

dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.

Alertam que todo o país sofre com baixa de arrecadação fiscal, derrubando os índices

econômico e elevando o nível de desemprego.

Acrescentem que, em 1º de abril do corrente ano, o Governo veiculou o Decreto nº.

20.358/2021, possibilitando a abertura de comércio nos dias de sábado, em consonância com o ato

municipal ora discutido.

Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dizendo que resta presente o fumus

 no fato da decisão impactar com apenas 01 (um) dia de funcionamento de atividades nãoboni juris

essenciais na localidade, principalmente por se tratar de um sábado de feriado, onde o número de pessoas

no comércio local é, por tais circunstâncias, naturalmente reduzido.

Igualmente, a fumaça do bom direito está presente nos dados apresentados pelo Boletim

Informativo publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, na data de 02 de abril, reportando que no

Município de Cruz das Almas há 61 (sessenta e um) casos ativos de infecção pelo corona vírus,

representando aproximadamente 0,001% da população.
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Por seu turno, alegam que o  configura-se na perda do objeto dopericulum in mora

agravo se a tutela recursal não for deferida, porquanto a discussão dos autos restringe-se ao

funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais no sábado, dia 3 de abril de 2021.

Outrossim, que a manutenção da decisão agravada revela-se gravosa à economia da

região, ao inviabilizar o recolhimento de tributos municipais e no fomento do comércio.

Assim, pugnam pela concessão do efeito suspensivo, cassando liminar  ea quo

restabelecer a vigência integral do Decreto Municipal n. 284, de 29 de março de 2021, permitindo a

abertura de estabelecimentos comerciais que não desempenhem atividades tidas como essenciais durante

o sábado, dia 03 de abril do corrente ano.

É o relatório. .Decido

Acerca da matéria discutida, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, com

efeito é assegurado aos Governos Estadual, Distrital e Municipal, no exercício de suas atribuições e no

âmbito de seus territórios, a competência para adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a

pandemia da Covid-19.

Da análise dos autos, os Decretos Estaduais nºs. 20.254/21 e 20.259/21 suspenderam o

funcionamento dos estabelecimentos comerciais, com algumas ressalvas, levando em consideração a

avaliação das atividades, o risco sanitário e o potencial de aglomeração e permanência prolongada de

pessoas, não tendo abarcado, contudo, a atividade não essencial, culminando em seu fechamento.
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Tem-se que os referidos decretos visam à realização de ações para conter a propagação

de infecção viral e assegurar a saúde da população, sendo viável a fixação medidas necessárias e

excepcionais à prevenção e ao controle do contágio do novo coronavírus.

No caso específico, não constitui abuso de poder a restrição ao funcionamento do

comércio durante o fim de semana de um feriado nacional para resguardar vidas e a saúde da população,

quando plausível a possibilidade de aglomeração. 

Assim é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA -

FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DURANTE

O PERÍODO DE SITUAÇÃO DE PANDEMIA ("COVID-19") -

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - DECRETO MUNICIPAL Nº

17.328/2020 - REGULAMENTAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS

ATIVIDADES COMERCIAIS - TUTELA AOS DIREITOS DA SAÚDE E

VIDA DA POPULAÇÃO - COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO

MUNICIPAL - RESTRIÇÃO À ATIVIDADE ECONÔMICA - CABIMENTO -

PODER DE POLÍCIA - LIMINAR - INDEFERIMENTO - REQUISITOS

AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de liminar em

Mandado de Segurança é necessária a presença dos pressupostos previstos

no inciso III do artigo 7º, da Lei Federal nº 12.016/2009, consubstanciados

no fumus boni iuris e no periculum in mora, que devem ser de plano

demonstrados. 2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal

Federal, é assegurado aos Governos Estadual, Distrital e Municipal, no

exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, a competência

para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia

da "COVID-19". 3. No âmbito do Município de Belo Horizonte, o Decreto
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nº 17.328/2020 suspendeu "por tempo indeterminado os Alvarás de

Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para todas as

atividades comerciais", à exceção de serviços essenciais e indispensáveis à

população. 4. O Ente Público Municipal pode estabelecer restrição e

suspensão das atividades comerciais em situações de emergência pública,

cuja atribuição decorre de seu Poder de Polícia. 5. Deve ser mantido o

indeferimento da liminar em sede de Mandado de Segurança em razão da

ausência de demonstração, de plano, do requisito do fumus boni iuris.

(TJ-MG - AI: 10000204433072001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de

Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 21/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIMINAR - MANDADO DE SEGURANÇA

- FUNCIONAMENTO DE HOTEL DURANTE O PERÍODO DE

SITUAÇÃO DE PANDEMIA - MUNICÍPIO DE ALFENAS - DECRETO

MUNICIPAL Nº 2.531/2020, - REGULAMENTAÇÃO E

FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS - TUTELA AOS

DIREITO DA SAÚDE E VIDA DA POPULAÇÃO - COMPETÊNCIA DO

MUNICÍPIO - RESTRIÇÃO À ATIVIDADE ECONOMICA - CABIMENTO -

PODER DE POLÍCIA - PRECEDENTES DO STF - APLICABILIDADE -

PROVIMENTO DO RECURSO. 1 - Segundo o Supremo Tribunal Federal

(STF) é assegurado aos governos estaduais, distrital e municipal, no

exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, a competência

para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia

da Covid-19. ADPF nº 672. 2 - No âmbito do Município de Alfenas, o

Decreto Municipal nº 2.531/2020, que dispõe sobre funcionamento especial

de estabelecimentos Comerciais, estabeleceu em seu artº 2º, § 7º, que a

partir de 24 de março de 2020, os hotéis, motéis e pousadas ficarão com

seus alvarás de funcionamento suspensos. 3 - O município pode estabelecer

restrição e suspensão das atividades comerciais, culturais, sociais e de

ensino em situações de emergência pública, cuja atribuição decorre do
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poder de polícia municipal. 4 - Não constitui abuso de poder a restrição ao

funcionamento do comércio imposta pela Municipalidade, em caso de

pandemia, a fim de resguardar a vida e a saúde dos munícipes. 5 - Recurso

provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.035632-7/001,

Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em

12/05/2020, publicação da sumula em 13/05/2020)

Ademais, afere-se o perigo de dano inverso com o deferimento da liminar pretendida

pelos agravantes, pois, a despeito de haver números esperançosos no nosso Estado, bem assim na

municipalidade no combate ao nefasto vírus, resta demonstrada a eficácia das medias amargas até então

adotadas.

Revela-se válido qualquer esforço feito na tentativa de barrar a circulação do citado

vírus, à luz das normas sanitárias nacionais e internacionais, numa razoável ponderação de interesses,

restringindo-se lamentável e momentaneamente alguns direitos, no presente caso, a consagrada livre

iniciativa, para que vidas sejam salvas logo mais no futuro.

Ademais, no caso específico, a reabertura comercial pretendida pelos agravante

vulneraria o tratamento isonômico estabelecido pelos Decretos anteriormente citados, que suspenderam a

atividades não essenciais para todos no Estado da Bahia.

Isto posto, .indefiro o pedido de liminar

Oficie-se solicitando informações a autoridade apontada coatora.
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Após, ouça-se o eminente Procurador de Justiça.

Retornando os autos, proceda-se a regular distribuição.

Cumpra-se. Intimem-se.

Salvador, 03 de abril de 2021.

 Desembargador Jatahy Júnior

Plantonista

910
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