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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) DESEMBARGADOR(A) PLANTONISTA DO 

PLANTÃO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. 

 

 

 

URGENTE 
 

   

 

PROCESSO ORIGINÁRIO NO. 8000510-05.2021.805.0072 

 

 

 

  MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS E EDNALDO JOSÉ RIBEIRO, já 

qualificados nos autos da ação originária, por intermédio do seu advogado infra-

firmado, legalmente constituído mediante instrumento de mandato acostado aos 

autos, vem, tempestivamente, à presença de Vossa Excelência, com fulcro nos arts. 

1.015 e ss., do Novo Código de Processo Civil, interpor o presente: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO  

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO 

 

em face da decisão interlocutória 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 Com Pedido de Tutela de Urgência no. 8000510-05.2021.805.0072 deferiu 

tutela de urgência para fins de sustar efeitos do Decreto Municipal n. 284/2021, 

editado pelo Poder Executivo Municipal e, por conseguinte, impedir a abertura de 

estabelecimentos comerciais que não desempenhem atividades essenciais no dia 

03 de abril de 2021 (sábado), causando-lhe grave e irreparável prejuízo, fazendo-o 

pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir aduzidos. 



 

2 

Na oportunidade, indica os advogados dos Agravantes, do Agravado 

bem como seus respectivos endereços: 

 

Advogado de MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS E EDNALDO JOSÉ 

RIBEIRO (Agravantes): Dr. DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA (OAB/BA 32.811), com 

endereço profissional situado na Rua Alceu Amoroso Lima, n. 668, Salas 1612/1613, 

Edf. América Tower, Caminho das Árvores, Salvador, Bahia, CEP.: 41.820-770. 

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (Agravado): Dr. ADRIANO 

MARQUES e JOSÉ REIS NETO, ambos Promotores de Justiça do Ministério Público do 

Estado da Bahia, com endereço profissional situado na 3ª Promotoria de Justiça da 

Comarca de Cruz das Almas, Bahia. 

 

Para instruir o feito, os Agravantes acostam aos autos cópia integral 

dos autos, estas imprescindíveis ao entendimento da lide. 

 

 Nestes termos, pede deferimento. 

 

Salvador/BA, 2 de Abril de 2021. 

 

  

DAVID VILASBOAS  

OAB/BA 32.811 

[assinado eletronicamente] 
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RAZÕES RECURSAIS 

 

PROCESSO ORIGINÁRIO: TUTELA DE URGÊNCIA (AUTOS nº. 8000510-05.2021.805.0072) 

JUÍZO DE ORIGEM: VARA CÍVEL E DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CRUZ DAS 

ALMAS 

AGRAVANTES: MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS E EDNALDO JOSÉ RIBEIRO 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 

 

EGRÉGIO TRIBUNAL, 

 

COLENDA CÂMARA, 

 

ÍNCLITO DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A),  

 

   Em que pese o respeito e a admiração dispensados ao MM Juiz de 

Direito prolator da decisão ora vergastada, a mesma deve ser imediatamente 

reformada, haja vista que proferida em claro desacordo com a legislação 

processual civil pátria, além de representar risco iminente de grave e irreparável 

prejuízo aos Agravantes, impossibilitando o regular funcionamento do comércio 

durante o dia 3 de abril de 2021. 

 

1. DA TEMPESTIVIDADE 

 

  Ab initio, cumpre destacar a tempestividade do presente recurso. 

Conforme se infere da certidão de intimação anexa, a decisão interlocutória 

vergastada foi proferida na tarde do dia 02 de abril de 2021 (sexta-feira), mesma 

data em que os Agravantes foram intimados via Whatsapp, nos termos da certidão 

de id 98652413 e 98649332. 

 

Assim, o início da contagem do prazo recursal de 30 (trinta) dias úteis 

se dará oficialmente somente em 05/04/2021 (segunda-feira). 
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  Isto posto, considerando a data de protocolo do presente recurso, 

não há que falar em qualquer intempestividade do mesmo.  

 

2. DA DISPENSA DO PREPARO RECURSAL 

 

  Convém salientar que o Agravante é isento do preparo recursal, haja 

vista que ostenta a condição de Município, pessoa jurídica de direito público 

interno, ente federado, que goza de isenção legal para o pagamento de taxas e 

custas devidas ao Poder Judiciário. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA PARA USO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 

 

  Ainda antes de adentrar ao mérito recursal propriamente dito, faz-se 

imperioso destacar que, no caso concreto, não resta aos Agravantes outra 

alternativa senão a tentativa de cassação da medida initio litis em sede de Plantão 

Judiciário, haja vista que os efeitos práticos da decisão proferida pelo Juízo a quo 

terão eficácia material a partir do dia 03 de abril de 2021, quando, por força da 

medida liminar, os estabelecimentos comerciais que não desempenhem atividades 

tidas como essenciais estarão impedidos de funcionar. 

 

  Portanto, os Agravantes não podem esperar pelo retorno do 

expediente normal desta Corte no dia 05/04/2021 (segunda-feira), sob pena de 

perecimento do direito que visam acautelar mediante interposição do presente 

recurso. 

 

  Isto posto, demonstrada a urgência do expediente o iminente risco de 

perda do objeto do recurso, caso não apreciado monocraticamente por este(a) 

Julgador(a) Plantonista, rogam os Agravantes pela apreciação do mérito do 

pedido de concessão de efeito suspensivo, haja vista que a situação enquadra-se 

no quanto disposto pela Resolução n. 15/2019, deste Tribunal de Justiça do Estado 

da Bahia, e, Resolução n. 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça. 
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4. BREVE SINOPSE DO FEITO 

 

O Ministério Público do Estado da Bahia, através da 3ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Cruz das Almas, ajuizou Ação Civil Pública em face do 

Município de Cruz das Almas e do seu Prefeito, o Sr. Ednaldo José Ribeiro, visando 

provimento jurisdicional que compelisse os Réus, aqui Agravantes, a obedecer 

fielmente as disposições e diretrizes contidas nos Decretos Estaduais que impõem 

limitações e impedimentos para funcionamento de estabelecimentos comerciais 

no âmbito do Estado da Bahia.  

 

Após ajuizamento da ação, isto é, com a demanda já em curso, o 

parquet formulou pedido de tutela de urgência para que fossem sustados os efeitos 

jurídicos do Decreto Municipal n. 284, de 29 de março de 2021, editado pelo 

Prefeito de Cruz das Almas, que permitiu o funcionamento de estabelecimentos 

comerciais tidos como não essenciais durante o dia 3 de abril de 2021,  

 

Segundo alegações do MP-BA, as normas do Decreto Municipal n. 

284, de 29 de março de 2021 estão em descompasso com os Decretos Estaduais ns. 

20.311/2021 e 20.234/2021, que proíbem o funcionamento de estabelecimentos que 

não desenvolvam atividades tidas como essenciais até as 05horas do dia 05 de 

abril de 2021 (segunda-feira). 

 

Recebido o pedido pelo Juízo a quo, sem sequer oportunizar a prévia 

oitiva da Fazenda Pública Municipal, aqui Agravante, o magistrado de Primeiro 

Grau concedeu a medida initio litis que, data máxima vênia, deve ser cassada por 

esta Corte Estadual, consoante demonstrar-se-á a seguir.  

 

5. DA DECISÃO VERGASTADA 

   

  Como já dito alhures, decidiu o MM Juízo por sustar os efeitos jurídicos 

do Decreto Municipal n. 284/2021 nos pontos que contraria o decreto estadual que 

determina o fechamento e restrições ao funcionamento do comércio. 
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  Eis o teor da decisão interlocutória: 

 

“Trata-se de ação civil pública com pedido de liminar 

em face dos réus afirmando que foi emitido decreto 

municipal contrariando o teor de decreto estadual que 

restringe as atividades comerciais, em especial no que se 

refere à liberação de abertura de estabelecimentos 

comerciais que não exercem atividades tidas como 

essenciais no dia 03/04/21. Afirma o MP que a liberação 

de abertura de tais estabelecimentos é incompatível 

com o decreto estadual que visa controlar a 

propagação da pandemia de Covid 19, colocando em 

risco a saúde da população. 

 

É o breve relatório. 

 

Decido. 

 

A pandemia de Covid-19 é fato público e notório, bem 

como o fato de que ela já matou mais de 300.000 

brasileiros. Também é público e notório que ela continua 

a se espalhar com toda a força por todo o território 

nacional e que a única arma eficiente de que dispomos 

para combatê-la é o isolamento social quando possível 

ou ao menos o distanciamento entre as pessoas 

presentes num mesmo ambiente, quando estritamente 

necessária a presença delas no local. 

 

Assim deve haver a compatibilização entre o direito ao 

exercício de atividade econômica e a segurança 

sanitária, visando dar efetividade ao maior de todos os 

direitos previstos em nossa CF, o direito à vida. 
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Considerando que o Poder Executivo Estadual optou por 

restringir a abertura de estabelecimentos comerciais 

àqueles que exercem atividades essenciais, a 

contrariedade de tal diretriz por parte do município réu 

gera descoordenação em relação às medidas tomadas 

no combate à pandemia, boicota o esforço estadual de 

tentativa de contenção da disseminação da doença e 

desrespeita a hierarquia normativa, esvaziando a 

eficácia do decreto estadual, que tem abrangência em 

todo o território baiano e está em acordo com a 

competência estadual na forma já reconhecida pelo 

STF. 

 

A urgência está caracterizada pela situação 

emergencial e de colapso na capacidade hospitalar da 

rede pública estadual. 

 

Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para decretar 

a ineficácia do decreto municipal apontado na inicial no 

que contraria o decreto estadual também indicado na 

inicial, em especial para proibir a abertura dos 

estabelecimentos comerciais que não desempenham 

atividades tidas como essenciais no dia 03/04/21, sob 

pena de multa de R$ 100.000,00. 

 

Int. 

Citem-se os réus para responderem no prazo legal. 

 

Distribuam-se cópias imediatamente para as autoridades 

policiais. 

 

Sirva essa decisão como mandado. 

 

Plantão Judicial, 02/04/21. 
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EDUARDO GIL GUERREIRO 

Juiz Plantonista” 

 

  Todavia, Excelência, a reforma da decisão interlocutória é imperativa 

no caso concreto, pois, consoante será demonstrado nos tópicos seguintes, não há 

que se falar em violação aos Decretos Estaduais, sob pena de violação à 

competência dos Municípios para legislar sobre a matéria. 

 

6. DO MÉRITO RECURSAL 

   

6.1 DA AUSÊNCIA DE OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA E  

DESOBEDIÊNCIA ÀS DIRETRIZES DA NOVA LINDB 

   

  Extrai-se dos autos que a medida initio litis foi deferida pelo Juízo a quo 

sem sequer oportunizar aos Agravantes prévia manifestação, circunstância que 

viola o princípio do contraditório e ampla defesa. 

 

  No caso em tela, a Administração Municipal foi simplesmente 

surpreendida com o teor da decisão no mesmo dia em que fora prolatada, 2 de 

abril de 2021, véspera do dia em que aquela possui maior eficácia material, qual 

seja, o sábado, dia 3 de abril de 2021. 

 

  Nessa esteira de raciocínio, a postura adotada pelo juízo de piso viola  

expressamente o art. 2º, da Lei Federal n. 8.437/92, que impõe limitações às 

concessões de medidas liminares em face de atos administrativos editados pelo 

Poder Público. 

 

  Eis o teor da aludida norma: 

 

“Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação 

civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, 

após a audiência do representante judicial da pessoa 
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jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no 

prazo de setenta e duas horas.”  

 

  Saliente-se que, com base neste argumento, isto é, da ausência de 

oitiva prévia da Fazenda Pública, o Juiz Convocado Aldenilson Barbosa dos Santos, 

em 25 de março de 2021, proferiu decisão monocrática nos autos do Agravo de 

Instrumento n. 8006939-10.2021.805.0000, interposto pelo Município de Salvador em 

face de decisão liminar que determinou a abertura dos escritórios de advocacia. 

 

  Eis alguns trechos daquela decisão monocrática: 

 

“Em primeiro lugar, antes de apreciar a questão 

hasteada em sede preliminar à discussão de fundo, 

importante trazer ao lume o que dispõe o art. 22, §2º, da 

Lei n. 12.016/09, in verbis: 

 

“Art. 22. No mandado de segurança coletivo, a sentença 

fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo 

ou categoria substituídos pelo impetrante. 

[...] 

 

§ 2º. No mandado de segurança coletivo, a liminar só 

poderá ser concedida após a audiência do 

representante judicial da pessoa jurídica de direito 

público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 

(setenta e duas) horas”. 

 

Da leitura do dispositivo acima transcrito, infere-se que a 

Lei n. 12.016/09 estabelece a prévia oitiva do 

representante judicial da pessoa jurídica de direito 

público como requisito específico de validade da tutela 

provisória liminarmente concedida em processo de 

Mandado de Segurança Coletivo. 

 



 

10 

Isso porque, em razão da relevância dos interesses 

normalmente envolvidos e do impacto social e/ou 

econômico causados como consequência da 

manutenção ou modificação da situação jurídica 

coletiva submetida em caráter inaudita altera parte à 

apreciação judicial, o Legislador in abstrato presumiu a 

necessidade de aprofundamento da discussão como 

condição para a concessão de tutela provisória, ainda 

que dotada de precariedade. 

 

Nesse sentido, oportuno rememorar que a norma jurídica 

que ressai do §2º do art. 22 da Lei n. 12.016/09 encerra 

um conteúdo deôntico objetivamente delimitado pelo 

Legislador ordinário, isto é, o sentido e alcance foram 

previamente estruturados em um grau de 

determinabilidade que exige a aplicação direta a partir 

do critério tudo-ou-nada (all-or-nothingfashion), cuja 

inobservância estará sujeita à censura de nulidade – 

ressalvado o motivado reconhecimento de 

derrotabilidade (defeasibility) da regra jurídica.” 

 

  Em conclusão, a validade da decisão proferida em sede de tutela de 

urgência em ações de natureza coletiva que visem assegurar direitos difusos 

coletivos é condicionada à prévia oitiva da Fazenda Pública, circunstância que 

não se vislumbra no caso concreto. 

 

  Como se não bastasse, ao proferir a decisão de piso, o magistrado de 

Primeiro Grau desconsiderou os efeitos fáticos do decisum, em especial no que 

tange à impossibilidade do Município proceder a comunicação de todos os 

comerciantes, comerciários e conferir ampla publicidade à decisão judicial. 

 

  Tal circunstância viola as novas diretrizes impostas pelo legislador 

infraconstitucional no bojo da Nova Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (NOVA LINDB). 
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  Isto porque, nos termos do art. 20, introduzido pela Lei Federal n. 

13.655/2018, ao proferir decisões judiciais, o julgador deve atentar-se aos impactos 

práticos da aludida manifestação jurisdicional, senão vejamos: 

 

“Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e 

judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos 

abstratos sem que sejam consideradas as consequências 

práticas da decisão.” 

 

Ao comentar o aludido dispositivo legal, assim leciona o festejado 

administrativa MARÇAL JUSTEN FILHO1: 

 

“A previsão dos efeitos práticos da decisão é 

indispensável para determinar a compatibilidade da 

escolha realizada com o valor abstrato invocado. Como 

observado, o valor em sua dimensão abstrata comporta 

uma pluralidade de significados e compreende 

decorrências variadas. O processo de concretização do 

valor envolve não apenas a escolha de um dentre esses 

diversos significados, mas também exige a ponderação 

quanto ao resultado prático que será produzido pela 

decisão adotada. 

 

A previsão dos efeitos práticos da solução adotada é 

indispensável para verificar a compatibilidade entre a 

dita decisão e o próprio valor invocado de modo 

abstrato. 

 

Em outras palavras, o processo de concretização do 

valor exige uma estimativa quanto aos efeitos práticos 

da decisão.” 

   

                                                             
1 Rev. Direito Adm., Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às 

Normas de Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 13-41, nov. 2018. 
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  Significa dizer, portanto, que o Juízo a quo simplesmente determinou o 

fechamento do comércio no sábado, desconsiderando as peculiaridades do caso 

concreto, em especial: 

 

a) Trata-se de data inserida no meio de feriado de nível nacional; 

 

b) A decisão foi proferida na tarde do dia anterior à data em que o 

comércio funcionaria; 

 

c) A decisão desconsidera que o Município não terá tempo hábil 

para comunicar os comerciantes e comerciários e a população 

em geral; 

 

d) A decisão desconsidera que o Município não terá tempo hábil 

para organizar fiscalização eficaz para impedir o funcionamento 

de atividades tidas como não essenciais, e, por fim; 

 

e) A decisão desconsidera que, a esta altura, diversos comerciantes 

já adaptaram sua carga horária, organizaram estoques e, 

certamente, também remuneraram empregados para laborarem 

no dia 3 de abril de 2021, sempre respeitando medidas de 

combate à pandemia do COVID-19. 

 

6.2 DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DECRETO ESTADUAL 

AUTONOMIA E COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA DISPOR SOBRE O TEMA 

PECULIARIDADES DA PANDEMIA NO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS 

   

  É fato público e notório que o Brasil ainda sofre efeitos da pandemia 

do Novo Corona Vírus iniciada ainda no primeiro semestre do ano de 2020. 

 

  De lá até aqui, mais de 300.000 brasileiros perderam a vida em 

decorrência da doença. 
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  Em decorrência da criação de vacinas e do avanço da ciência, 

atualmente, estima-se que aproximadamente 8% (oito por cento) da população 

brasileira já esteja vacinada. 

 

  No especifico do Município de Cruz das Almas, aqui Agravante, que 

conta com aproximadamente 63.000 habitantes, mais de 10% (dez por cento) da 

população já encontra-se vacinada. 

 

  Embora a cada dia cresça o número de cidadãos vacinadas, os 

entes federados (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) continuam com a 

adoção de diversas políticas públicas na área de saúde para conter o vírus, em 

especial: isolamento social, toque de recolher, uso de máscaras, uso de álcool em 

gel, higienização de ambientes públicos, etc. 

   

  Nesse contexto, cada ente federado adota posturas seguindo sua 

realidade fática, sempre em prol da proteção do direito à vida e à saúde dos 

cidadãos, em fiel respeito ao quanto disposto pelo art. 196, da Constituição 

Federal. 

 

  Faz-se imperioso destacar que, ao julgar recentemente a ADI 

6.341/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu que a União Federal, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem competência concorrente 

para legislar sobre matérias legais e administrativas que imponham regras e 

diretrizes para fins de combate à pandemia do COVID-19. 

 

  Eis o teor do acórdão proferido pelo Pretório Excelso: 

 

EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO 

DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA 

SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. 

COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E 

ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA 

INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE 
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SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR 

PARCIALMENTE DEFERIDA.  

1. A emergência internacional, reconhecida pela 

Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito 

menos autoriza a outorga de discricionariedade sem 

controle ou sem contrapesos típicos do Estado 

Democrático de Direito. As regras constitucionais não 

servem apenas para proteger a liberdade individual, mas 

também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da 

capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. 

O Estado Democrático de Direito implica o direito de 

examinar as razões governamentais e o direito de criticá-

las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante 

emergências, quando são obrigados a justificar suas 

ações.  

2. O exercício da competência constitucional para as 

ações na área da saúde deve seguir parâmetros 

materiais específicos, a serem observados, por primeiro, 

pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos 

devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o 

controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 

3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a 

omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas 

pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o 

manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-

se as inações do governo federal, impedindo que 

Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas 

competências, implementem as políticas públicas 

essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais 

não é apenas a União, mas também os Estados e os 

Municípios.  

4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante 

do caput do art. 198 não significou hierarquização entre 
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os entes federados, mas comando único, dentro de 

cada um deles. 

5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 

2020, como decorrendo da competência própria da 

União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos 

termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O 

exercício da competência da União em nenhum 

momento diminuiu a competência própria dos demais 

entes da federação na realização de serviços da saúde, 

nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de 

municipalizar esses serviços.  

6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação 

dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para 

prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes 

públicos devem aderir às diretrizes da Organização 

Mundial da Saúde, não apenas por serem elas 

obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da 

Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 

de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam 

com a expertise necessária para dar plena eficácia ao 

direito à saúde.  

7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é 

comum, a solução de conflitos sobre o exercício da 

competência deve pautar-se pela melhor realização do 

direito à saúde, amparada em evidências científicas e 

nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. 

8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar 

interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º 

da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a 

atribuição de cada esfera de governo, nos termos do 

inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da 

República poderá dispor, mediante decreto, sobre os 

serviços públicos e atividades essenciais. 
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  No gozo de sua competência, o Município de Cruz das Almas editou o 

Decreto Municipal 284/2021, que impõe diversas restrições ao funcionamento do 

comércio local e permanece com a adoção de diversas outras medidas, em 

especial, o uso de mascaras, o uso de álcool em gel, o isolamento social, etc. 

 

  Entretanto, segundo entendimento explanado pelo parquet, o 

aludido ato administrativo, em seu art. 4º, viola as diretrizes dos Decretos ns. 

20.311/2021 e 20.234/2021, editados pelo Estado da Bahia, de forma a permitir a 

abertura de atividades não essenciais na manhã do dia 3 de abril de 2021, já que a 

suspensa tem efeitos somente a partir das 14 horas. 

 

  Para que não paire dúvidas sobre o aludido dispositivo, eis a sua 

redação: 

 

“Art. 4º - Ficam suspensas, das 14:00 horas do dia 

03/04/2021 (sábado) às 05:00 horas do dia 05/04/2021 

(segunda-feira), as atividades comerciais de natureza 

não essencial, podendo funcionar apenas os serviços 

considerados de natureza essenciais, vale dizer, 

atividades relacionadas à saúde (nestes não estão 

incluídos os serviços estéticos), industrias que trabalham 

em regime de revezamento, segurança, farmácias e 

serviços de enfrentamento ao Covid;” 

 

  Ocorre que, Excelência, o Município visa também preservar o 

comércio local e os trabalhadores do ramo. 

 

  Além do vírus, Excelência, todo o país sofre com baixa arrecadação 

dos entes federados, queda nos índices de economia e alta do desemprego. 

 

  Assim, utilizando-se da técnica da ponderação, o Executivo Municipal 

permitiu a abertura de serviços não essenciais na manha do sábado em respeito 

aos fundamentos da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa, nos termos do art. 1º, incisos III e IV, da Carta Magna. 
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Acrescente-se, também, que na data de ontem 1º de abril de 2021, o 

Governo Estadual fez veicular o Decreto nº. 20.358/2021 que possibilita a abertura 

de comércio nos dias de sábado, mesma circunstância imposta pelo ato 

administrativo municipal questionado pelo parquet nesta demanda. 

 

 

 

Desta forma, não há que se falar em violação às normas editadas 

pelo Governo Estadual. 

 

Ademais, é preciso considerar as peculiaridades do Estado da Bahia e 

do Município de Cruz das Almas no contexto da pandemia. 

 

Isso porque, no âmbito nacional, atualmente, o Estado da Bahia é o 

que possui maior número de cidadãos vacinados e, no âmbito do Município de 

Cruz das Almas, a pandemia encontra-se controlada, tanto é que atualmente, o 

Município de Cruz das Almas possui aproximadamente 63.000 habitantes e, deste 

total, 6.525 já encontram-se vacinados, o que representa mais de 10% (dez por 

cento) da população.  



 

18 

(informação disponível em: https://www.instagram.com/p/CNLVZsOpqLm/) 

 

  Igualmente, segundo Boletim Informativo publicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, no dia de hoje – 2 de abril de 2021, o Município de Cruz das 

Almas possui apenas 61 casos ativos, o que representa aproximadamente 0,001% 

da população. 

 

  EXCELÊNCIA, SERÁ MESMO QUE PERMISSÃO DE FUNCIONAMENTO DE 

SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS POR APENAS 6 (SEIS) HORAS – DE 08H ÀS 14H DO DIA 03 

DE ABRIL – SERÁ SUFICIENTE PARA ACARRETAR DESCONTROLE DA PANDEMIA NO 

AMBITO DO MUNICÍPIO? 

 

  Por fim, importante destacar que a revogação da medida liminar 

deferida pelo Juízo a quo não é suficiente para permitir que o vírus se alastre, 

tampouco representa risco à saúde da população, já que o Executivo Municipal 

agiu de forma consciente e sempre considerando o contexto epidemiológico em 

que o Município de Cruz das Almas encontra-se inserido.  

 

  Assim, a revogação da liminar não implica em desleixo com a saúde, 

muito menos paralisação das políticas públicas de combate à pandemia, já que 

permanecem mantidas tantas outras: isolamento social, toque de recolher noturno, 

uso de máscaras, etc. 

 

7. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL 

 

 Conforme reza o Novo Código de Processo Civil brasileiro, uma vez 

recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir-lhe, de imediato, o 

efeito suspensivo ao recurso, ou deferir total ou parcialmente pretensão recursal, 

nos termos do disposto pelo arts. 1.019, inciso I, segunda parte, do NCPC, in verbis: 

 

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal 

e distribuído imediatamente, se não for o caso de 

aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo 

de 5 (cinco) dias: 



 

19 

 

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, 

em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a 

pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;" 

 

Ao comentar o respectivo dispositivo legal, leciona DANIEL AMORIM 

ASSUMPÇÃO NEVES2: 

 

"O art. 1.019, I, do Novo CPC, seguindo a tradição 

inaugurada pelo 527, III, do CPC/1973, indica 

exatamente do que se trata: tutela antecipada do 

agravo, porque, se o agravante pretende obter de 

forma liminar o que lhe foi negado em primeiro grau de 

jurisdição, será exatamente esse objeto do agravo de 

instrumento (seu pedido de tutela definitiva). Tratando-se 

de genuína tutela antecipada, caberá ao agravante 

demonstrar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do 

Novo CPC: (a) a demonstração da existência de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e 

(b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo (no caso específico do agravo de instrumento o 

que interessa é a preservação da utilidade do próprio 

recurso)." 

[grifo nosso] 

  

  O fumus boni juris encontra-se demonstrado pelo simples fato da 

decisão impactar apenas e tão somente em 01 (um) dia de funcionamento de 

atividades essenciais, sendo oportuno asseverar que trata-se de um sábado de 

feriado, onde o número de pessoas usuários do comércio local é reduzido 

naturalmente, ante o deslocamento de cidadãos para outras cidades para fins de 

descanso e encontro com familiares. 

 

                                                             
2 In Novo Código de Processo Civil comentado artigo por artigo, Salvador, JusPodivm, 2016, 

p. 1.702. 
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  Não obstante, válido destacar que, atualmente, o Município de Cruz 

das Almas possui aproximadamente 63.000 habitantes e, deste total, 6.525 já 

encontram-se vacinados, o que representa mais de 10% (dez por cento) da 

população. (informação disponível em: 

https://www.instagram.com/p/CNLVZsOpqLm/) 

 

  Igualmente, segundo Boletim Informativo publicado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, no dia de hoje – 2 de abril de 2021, o Município de Cruz das 

Almas possui apenas 61 casos ativos, o que representa aproximadamente 0,001% 

da população. 

 

  É o mesmo que dizer que, num universo aproximado de 1.000 

habitantes, apenas 1 encontra-se infectado pelo vírus.   

 

O periculum in mora, por sua vez, afigura-se patente, pois, na hipótese 

de indeferimento da medida liminar, o presente recurso perderá o seu objeto, já 

que a discussão do mesmo perpasse pela possibilidade (ou não) de funcionamento 

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

imediatamente posterior à data de protocolo deste Agravo de Instrumento. 

 

Outrossim, a manutenção da decisão de piso é por demais gravosa à 

economia do Município, seja por inviabilizar o recolhimento de tributos de 

competência municipal, em especial o ISS, seja por impossibilitar o fomento do 

comércio local, cujos impactos econômicos são inegáveis, já que, desde março de 

2020, diversas foram as restrições impostas aos comerciantes no que tange ao 

funcionamento regular dos seus respectivos estabelecimentos comerciais. 

 

Acrescente-se, ainda, que, diante do pequeno lapso temporal entre o 

deferimento da medida initio litis pelo Juízo a quo e o dia 03/04/2021, o Poder 

Executivo Municipal não terá tempo hábil para comunicar aos comerciários, 

comerciantes e a toda população local que o Poder Judiciário impediu o 

funcionamento de diversos estabelecimentos comerciais no sábado, 3 de abril de 

2021. 
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É dizer, Excelência, a manutenção dos efeitos jurídicos da medida 

liminar tardiamente deferida pelo Juízo a quo é mais prejudicial à população e à 

Administração Municipal que a sua revogação, até porque, como já dito nos 

tópicos anteriores desta peça recursal, o magistrado de piso desconsiderou os 

efeitos práticos da decisão, incorrendo em flagrante desobediência ao art. 203, da 

Lei de Introdução às Normas do Direito brasileiro, incluído pela Lei Federal n. 

13.655/2018.   

 

Presentes, portanto, os elementos suficientes para deferimento do 

pedido de efeito suspensivo em sede de antecipação dos efeitos da tutela 

recursal, requerem os Agravantes que Vossa Excelência se digne a deferir o efeito 

suspensivo para fins cassar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo de 

forma a restabelecer a vigência integral do Decreto Municipal n. 284, de 29 de 

março de 2021, editado pelo Poder Executivo Municipal, inclusive para permitir a 

abertura de estabelecimentos comerciais que não desempenhem atividades tidas 

como essenciais durante o dia 3 de abril de 2021 (sábado), 

 

8. DOS PEDIDOS 

 

  Ante todo o exposto, requer a Vossa Excelência que se digne a: 

 

a) Conferir prazo para juntada de instrumento de mandato, haja 

vista que os patronos não conseguirem colher assinatura do prefeito municipal 

durante o feriado; 

 

b) Com fulcro no art. 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil, deferir o efeito suspensivo para fins cassar a decisão interlocutória proferida 

pelo Juízo a quo de forma a restabelecer a vigência integral do Decreto Municipal 

n. 284, de 29 de março de 2021, editado pelo Poder Executivo Municipal, inclusive 

para permitir a abertura de estabelecimentos comerciais que não desempenhem 

atividades tidas como essenciais durante o dia 3 de abril de 2021 (sábado); 

                                                             
3 Art. 20.  Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da 

decisão.       



 

22 

c) Intimar o Agravado para que, querendo, ofereça contrarrazões 

ao presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias; 

 

d) No mérito, pugnam os Agravantes pela ratificação da tutela 

recursal monocrática que esperam ver concedida, e, por conseguinte, PELO 

PROVIMENTO DO RECURSO, para tornar definitiva o efeito suspensivo de forma a 

restabelecer os efeitos jurídicos do Decreto Municipal n. 284, de 29 de março de 

2021, editado pelo Poder Executivo Municipal. 

 

  Termos em que, pede deferimento. 

 

Salvador/BA, 2 de Abril de 2021. 

 

 

DAVID VILASBOAS  

OAB/BA 32.811 

[assinado eletronicamente] 


