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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  Nº  0017833-

15.2020.8.16.0000, DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA

COMARCA DE PARANAGUÁ.

AGRAVANTE :  MUNICÍPIO DE PARANAGUÁ/PR.

AGRAVADOS : SUPERMERCADO  PAGUE  MENOS  E

OUTROS.

RELATOR : DES. LUIZ TARO OYAMA.  

PRONUNCIAMENTO 

COLENDA 5ª CÂMARA CÍVEL:

1.  Trata-se  de  recurso  de  agravo  de  instrumento

interposto  pelo  MUNICÍPIO  DE  PARANAGUÁ contra  a  decisão

interlocutória de mov. 10.1, complementada pela decisão de seq.

17.1  que  apreciou  os  aclaratóros  opostos  pelos  impetrantes,

proferida  nos  autos  de  Mandado  de  Segurança  nº   0012249-

65.2020.8.16.0129, que deferiu o pedido liminar formulado para o fim

de  declarar  que  o  toque  de  recolher  e  a  vedação  de

funcionamento nos domingos estabelecidos no Decreto Municipal

nº 1.934/20 e no Decreto Municipal nº 1.940/20 não se estendem aos

impetrantes, o que impede sua eventual autuação infracional em

razão  do  descumprimento  dos  atos  normativos  (exceto  se

descumpridas as medidas sanitárias).
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Em  suas  razões  recursais,  o  agravante  afirma,  em

suma,  que: (a)  a  competência  da  União  e  a  dos  Estados  para

legislar  sobre matéria de saúde e assistência pública não exclui a

dos Municípios,  a quem também cabe legislar  sobre assuntos  de

interesse local, dentro do que se inclui a tomada de providências

para  o  enfrentamento  do  Covid-19,  conforme  ressaltado  no

julgamento cautelar da ADI nº 6341 pelo Ministro Marco Aurélio; (b)

os Decretos Municipais nº 1.940/2020 e nº 1.934/2020 de Paranaguá,

ao instituírem toque de recolher aos domingos aos supermercados e

entre as 22h00 e as 06h00  aos motoristas e transeuntes,  têm como

objetivo frear a circulação de pessoas, sobretudo em dia destinado

ao lazer, e enfrentar a situação de emergência na Saúde Pública

causada pela pandemia; não representam óbice à continuidade

da atividade essencial praticada pelos impetrantes, autorizados a

intermediar a qualquer tempo seus produtos por meio de delivery, o

que  já  vem  sendo  praticado;  tutelam  o  direito  constitucional  à

saúde  e  atendem  ao  interesse  público,  bem  como  às

recomendações  do Ministério Público e da Organização Mundial

da Saúde;  impõem restrições razoáveis,  gerando menos danos  à

população;  (c)  não  cabe  ao  Poder  Judiciário  se  imiscuir  nas

atividades do Poder Executivo, sob pena de violação ao princípio

da separação de poderes. Justificado o perigo de dano reverso, foi

pleiteada  a  concessão  de  tutela  de  urgência  e,  ao  final,  o

provimento da súplica.
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O relator deferiu o  pedido de concessão de efeito

suspensivo e determinou as providências de praxe (mov. 18.1-TJ). 

Devidamente intimados, os agravados quedaram-se

inertes (movs. 36 a 41-TJ).

É, em suma, o relatório.

2.  O recurso  merece ser  conhecido,  uma vez  que

presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

3. Como se sabe, a medida liminar em mandado de

segurança  apenas  pode  ser  concedida  quando  houver

fundamento  relevante  e  do  ato  impugnado  puder  resultar  a

ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7º, III, da

Lei 12.016/2009). 

Fundamento  relevante  é  a  prova  inequívoca  da

verossimilhança  da  alegação,  isto  é,  a  prova  contundente  da

aparência de existência do direito do impetrante, de forma a tornar

sua  alegação  plausível  e  com  grande  probabilidade  de  ser

acolhida. 

Nas palavras  de Cassio Scarpinella Bueno1,  para a

concessão  da  liminar,  o  impetrante  deverá  convencer  o

magistrado de  que  é  portador  de  melhores  razões  que  a  parte

1BUENO, Cássio Scarpinella. A Nova Lei do Mandado de Segurança: Comentários sistemáticos
à Lei n. 12.016, de 7-8-2209. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64. 
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contrária;  que  o  ato  coator  é,  ao  que  tudo  indica,  realmente

abusivo e ilegal. 

No caso vertente, o conflito pressupõe a análise da

razoabilidade e da legitimidade da imposição, pelo Município de

Paranaguá,  de  medidas  restritivas  ao  funcionamento  de

estabelecimentos  privados  considerados  essenciais,  assim

materializadas:

Decreto nº 1.934/2020 

Fica estabelecido o "TOQUE DE RECOLHER" diário no
município de Paranaguá, a partir de 31 de março de
2020,  considerando  os  horários  das  20:00horas  às
6:00horas, em razão do enfrentamento da pandemia
decorrente do Novo Coronavírus  -  COVID-19,  a fim
de evitar a sua propagação.

Decreto nº 1.940/2020

Art. 4. § 4º. Fica vedado a abertura de mercearias,
mercados,  supermercados  e  hipermercados  aos
domingos
Art.  23.  O  toque  de  recolher  passará  a  ser
considerado  a  partir  das  22:00  às  06:00,  ficando
mantidas  as  demais  disposições  constantes  do
Decreto nº 1.934 de 30 de março de 2020.

Para  a  rede  varejista  de  comércio  de  alimentos

impetrante,  as restrições ofendem as normas estaduais  e federais

aplicáveis  à  matéria,  estimulam  a  aglomeração  de  pessoas  e

ignoram a essencialidade do serviço praticado.
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Por sua vez, a municipalidade teme a propagação

do  vírus  em  Paranaguá  caso  sejam  desrespeitadas  as  medidas

impostas  pelos  Decretos,  os  quais  foram  editados  com  base  na

competência outorgada pela Constituição.

Isto posto,  observa-se que a pandemia enfrentada

configura  situação de  calamidade pública  nacional  (Decreto  n°

06/2020) que  enseja, por parte do Estado, a adoção de medidas

restritivas  ao  funcionamento  da  atividade  privada,  inclusive,  em

certos casos, àquela considerada essencial.

Isso  se  dá porque,  sopesados  os  bens  jurídicos  em

choque – a saúde pública e o interesse econômico privado – deve

prevalecer o primeiro. 

O  direito  à  saúde  é  consagrado  na  Constituição

como direito social e, portanto, tem fundamentalidade material e

formal. Trata-se de condição indissociável ao direito à vida digna e

fonte para a fruição de todos os demais direitos pelos indivíduos.

Na condição  de  direito  de defesa,  fundamenta  a

vedação a ingerências indevidas sobre a esfera jurídica dos titulares

de direito, seja por parte do Estado ou de outros particulares (como

é  o  caso).  Com  base  nisso,  tem  fundamento  constitucional  a

imposição de restrições à autonomia privada quando necessárias à

proteção  de  outros  interesses  socialmente  relevantes,  como  a

integridade psicofísica de terceiros.

Na situação atual, a livre circulação de pessoas tem

a capacidade de gerar consequências jurídicas que transcendem
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a esfera jurídica do seu titular e causam lesão ou risco real de lesão

à sociedade,  considerando que a transmissão do vírus ocorre pelo

ar ou por contato direto com secreções contaminadas.

Conforme  bem  pontuado  pela  Profª  Drª  Thamis

Dalsenter ainda no início da pandemia do COVID-19, a intervenção

dirigida às empresas tem:

(...)  o  propósito  de  reequilibrar  o  cenário  de

emergência  e  resguardar  a  coletividade,

constituindo  clara  e  apropriada  incidência  do

princípio  constitucional  da  solidariedade.  Nesse

mesmo  sentido,  tal  medida  também  encontra

legitimidade  na  noção  de  função  social,  que

decorre  da  vinculação  das  empresas  à  diretriz

constitucional que ampara a livre iniciativa em seu

valor social, e não apenas individual. 

Especialmente  em  tempos  de  crise  na  saúde,  o

princípio da solidariedade reconfigura os  limites da

liberdade para  resguardar  a  dignidade da pessoa

humana, exigindo de pessoas físicas e jurídicas certo

grau de sacrifício individual em prol da coletividade.2

Aliás, o legislador esclarece, no § 2º do art. 2o da Lei

8080/90, que o dever do Estado de garantir a saúde  não exclui o

das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Isso  não  significa  que  se  ignore  o  impacto

econômico,  não  apenas  às  empresas  privadas,  como  aos

trabalhadores  formais  e  informais  do  país,  razão  pela  qual

2 Disponível  em:  https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-de-vulnerabilidade/321211/direito-a-saude-entre-a-

liberdade-e-a-solidariedade-os-desafios-juridicos-do-combate-ao-novo-coronavirus-covid-19 .  Acesso  em:

05.06.2020.
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providências, como as adotadas na Medida Provisória n° 936/2020,

vêm  sendo  e  devem  continuar  sendo  discutidas  e  adotadas

nacional e regionalmente.

Tendo esse contexto em vista, ao menos em análise

perfunctória,  verifica-se  que  as  restrições  impostas  pela

municipalidade  mostram-se  razoáveis  e  proporcionais  aos  fins

almejados. 

Permite-se o funcionamento de supermercados aos

domingos através de delivery, ainda que se proíbam as compras in

locu, por cautela à formação de aglomeração de pessoas em dia

reconhecidamente de descanso.

Em última análise, esta é justamente a finalidade das

restrições de natureza sanitária: evitar aglomerações. Dessa forma,

não procede o argumento segundo o qual as restrições aos horários

e dias de abertura do comércio favoreceriam a disseminação do

contágio.

O  fechamento  do  comércio  e  a  introdução  de

sistema  de  revezamento  de  abertura  visam  desestimular  a

circulação de pessoas, inclusive em horário comercial, não apenas

dentro do varejo, como também nas ruas e no transporte público,

diminuindo, com isso, as chances da propagação do vírus letal.

Na  hipótese,  veja-se,  ainda,  que  o  período

inicialmente  fixado  para  o  funcionamento  dos  estabelecimentos

considerados essenciais  foi  ampliado. Ao contrário do que fazem

crer os impetrantes, a determinação para o fechamento às 20h00

7



MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ

Procuradoria-Geral de Justiça

2º Grupo Cível

discriminada no art. 7o, § 1º, do Decreto nº 1.940/2020 só foi imposta

aos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais (mov.

1.8, fl. 4).

As  limitações  também  se  mostram  condizentes,  à

primeira vista, com as normativas federais aplicáveis à matéria e a

repartição constitucional de competências legislativas. 

O art. 3o da Lei Federal n° 13.979/2020 autorizou, para

o enfrentamento do coronavírus, a adoção de medidas como as

de isolamento e quarentena, desde que limitadas no tempo e no

espaço e baseadas em evidências científicas, o que aparenta ser o

caso (mov. 1.8, fl. 1).

Por  sua vez,  o  Decreto  n°  10.282/2020,  responsável

por  regulamentá-la, ressalta  a  competência  dos  Municípios,  no

âmbito  de  suas  competências,  para  a  tomada  de  providências

normativas  e  administrativas  relacionadas  à  contenção  da

pandemia,  inclusive  no  tocante  à imposição  de  limitações  às

atividades essenciais, desde que por meio de ato específico (art. 3o,

§ 6º) - o que também fora observado pelo Município. 

Sobre  este  último  ponto,  conforme  ressaltado  nas

razões recursais, foi tornada explícita, no campo pedagógico e na

dicção do Supremo,  a  competência  concorrente  entre  os  entes

políticos para legislar sobre saúde e assistência pública na decisão

cautelar do Ministro Marco Aurélio Melo (ADI n° 6341).

Da  leitura  do  Voto  do  Ministro  Edson  Fachin,

acompanhado  pela  maioria  dos  votantes  no  Referendo  da
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cautelar,  vê-se  que  o  intuito  da  Corte  foi  estabelecer,

prioritariamente, a possibilidade de medidas como o isolamento e a

quarentena,  que são recomendadas pela Organização Mundiais

da  Saúde,  [serem]  tomadas  por  todas  as  pessoas  que  tenham

competência material para cuidar da saúde, nos termos do art. 23,

II, da CRFB e, mais especificamente ainda, do art. 198, I, da CRFB.3

Constou  no  voto-vogal,  ainda,  que,  (...)  sob  o

ângulo  material,  o  exercício  das  competências  próprias  dos

Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  devem  sempre  ter

parâmetros mínimos de exercício. Esses parâmetros decorrem do

próprio  direito  de  fundo,  que  legitima  a  atuação  do  poder

público,  qual  seja,  o  direito  à saúde.  Definido no Artigo 12  do

Pacto Internacional de Direitos, Econômicos, Sociais e Culturais, o

direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados

Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as

doenças epidêmicas. Interpretando esse dispositivo, o Comitê de

Direitos  Econômicos  e Sociais,  em seu Comentário  Geral  n.  14,

sublinha a importância de os  Estados  aderirem 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.

3 Disponível  em:  https://www.conjur.com.br/dl/voto-edson-fachin-acoes-

competencia.pdf. Acesso em: 29.05.2020.
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Portanto,  se  já  não  eram  claras  a  competência

comum dos entes federativos para adotar medidas em matéria

de saúde (art. 23, II, da CF) e sua competência concorrente para

legislar sobre proteção e defesa à saúde (art. 24, XII,  da CF), a

Corte  Suprema  enfatizou  a  competência  dos  Municípios  para

agravar as  exigências  destinadas  ao  combate  à  emergência

sanitária decorrente do coronavírus.

Isso está em consonância,  inclusive,  com um dos

mais importantes princípios que rege o Sistema Único de Saúde, a

descentralização  político-administrativa,  com  direção  única  em

cada esfera de governo e ênfase na descentralização dos serviços

para os municípios (art. 7o, IX, “a”, Lei n° 8080/00).

À vista do exposto, entende-se pela ausência, em

cognição  sumária,  de  qualquer  ilegalidade  ou

desproporcionalidade  nas  restrições  impostas  que  pudessem

caracterizar fundamento relevante.

Tampouco  resta  comprovada  a  existência  do

periculum! 

Bem vistas as coisas, a concessão da medida liminar

só poderia ser  mantida se os  elementos de prova carreados aos

autos pudessem demonstrar,  por si  só,  além do potencial prejuízo

econômico irreversível ao impetrante, a ausência de risco à saúde

pública. 
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Na ausência disso, pelo princípio da precaução,  o

desrespeito  às  medidas  impostas  pelo  Município  de  Paranaguá

pode dificultar o controle do contágio do covid-19 na região, o

que caracteriza o periculum reverso.

4.  Nestas  condições,  o representante  do  Ministério

Público manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso

para  determinar  o  indeferimento  do  pedido  liminar,  porquanto

ausentes os requisitos autorizadores da medida.

Curitiba, 05 de junho de 2020.

BRUNO SÉRGIO GALATTI

     Procurador de Justiça
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