
EXCELENTÍSSIMO  SENHOR  DOUTOR  JUIZ  DA  VARA  ÚNICA  DA  COMARCA  DE
ILHABELA/SP

Ref.: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO – PAA N. 62.0286.0000.195.2020-0 - COVID-
19 Promotoria de Justiça de Ilhabela

Requerente: Ministério Público Brasileiro e Ordem dos Advogados do Brasil

Requerida: Fazenda Pública do Estado de São Paulo

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por intermédio dos
Promotores de Justiça signatários, no uso de suas atribuições constitucionais (art. 127, “caput” e art.
129, III, ambos da Constituição Federal) e legais (5°, III, alínea "d", e art. 6°, VII, “b” ambos da Lei
Complementar n. 75/93, art.1°, caput, e art. 25, IV, alínea “a”, ambos da Lei n° 8.625/93, e arts. 1°, I,
e 5°, caput, ambos da Lei n° 7.347/85), na defesa da saúde pública, do patrimônio público e social,
da moralidade, do meio ambiente urbano e do trabalho, e de outros interesses difusos e coletivos,
propõe a   presente  

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
 REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO  , pessoa  jurídica  de
direito público interno, CNPJ n. 71.584.833/0005-19, com sede na Rua Pamplona, n. 227, São Paulo –
SP (Procuradoria Geral do Estado), pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

1.  SÍNTESE DA DEMANDA

A  presente  cautelar  visa  a  compelir  o  Governo  de  São  Paulo,  mais
especificamente por meio da Polícia Militar,  a  proceder à fiscalização das limitações e restrições
impostas pelo DECRETO MUNICIPAL N. 8.028/2020 E DECRETO MUNICIPAL N. 8.029/2020, e toda e qualquer
outra  norma  municipal  que  decorrer  em  razão  de  medidas  para  contenção  da  disseminação  do
Coronavirus no Município de Ilhabela

Insta frisar que os autores legitimados contam, nesta presente ação, com o

apoio do próprio PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ILHABELA, DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
SUBSEÇÃO ILHABELA E DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA NO MUNICÍPIO.
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Nesta data, é fato público e notório a delicada e conturbada situação que a
espécie humana enfrenta. A pandemia do Coronavirus, que nos últimos meses se disseminou pelo
globo, já  infectou centenas de milhares de pessoas e matou outras milhares, mais frequentemente
atingindo,  de  forma  mais  grave,  grupos  de  risco  como  idosos  e  pessoas  vulneráveis  pelo
acometimento de doenças pré-existentes. Mortes lentas e agonizantes, geralmente por insuficiência
respiratória.

Tendo  em  vista  a  situação  de  verdadeira  calamidade  pública  que  se
desenvolveu em nosso país (e no mundo) nas últimas semanas, seguindo as diretrizes de atuação
recomendadas pela Organização Mundial de Sáude – OMS e do Ministério da Sáude  o Ministério
Público  de  São  Paulo  em  Ilhabela  e  o  Ministério  Público  Federal  na  subseção  judiciária  de
Caraguatatuba juntaram-se para promover a interlocução entre os órgãos municipais, estaduais e a
sociedade civil em Ilhabela, visando que fossem estabelecidas e implementadas as medidas urgentes e
efetivamente necessárias à prevenção da disseminação da doença e à mitigação dos danos por ela
causados.

Assim, o Executivo Municipal de Ilhabela editou o  DECRETO MUNICIPAL N.
8.028/2020 e  o  DECRETO MUNICIPAL N.  8.029/2020  E,  LOGO EM SEGUIDA,  OS DECRETOS 8.030/2020  E
8.031/2020.

Ocorre que, diante da inobservância da população aos Decretos emanados
do Poder  Público municipal,  a  Polícia  Militar  foi  instada a auxiliar  na fiscalização dos limites e
restrições impostas por estas normas, tendo respondido que não irá auxiliar na fiscalização pois os
Decretos do município não vinculam nem impõem obrigação à Polícia Militar Estadual.

Assim,  ante  esta  omissão  do  Poder  Público  Estadual,  em  extraordinária
situação de calamidade pública, deve o Poder Judiciário agir para fazer cumprir como efetividade os
princípios e normas fundamentais constitucionais e legais, por tudo que a seguir passa a expor.

2.  CONTEXTUALIZAÇÃO DA DEMANDA: atual  situação de  pandemia de  doença
grave com elevado potencial de mortalidade e medidas urgentes em âmbito mundial,
nacional, estadual e local.

2.1. Estatísticas sobre a pandemia no mundo e no Brasil 

Conforme mencionado, é de conhecimento comum, amplamente difundido
pela mídia nacional e internacional, que atualmente encontra-se em progresso, em escala global, uma
pandemia  do  vírus  denominado  coronavírus (2019-nCoV),  tendo sido  registrados,  até  o  presente
momento, 209.839 casos confirmados da doença em todo o mundo, resultando em 8.778 mortes1,
vitimando, em especial, a população mais vulnerável do ponto de vista da saúde pública, qual seja, os
cidadãos maiores de 60 anos e aqueles portadores de doenças crônicas pré-existentes.

1  OMS/ONU: (https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd), acesso em 
20.03/2020 às 13h00.
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O  novo  agente  do  coronavírus  foi  descoberto em  31/12/19  após  casos
registrados na China, no entanto, doença teve início semanas antes na cidade chinesa de Wuhan. Já no
início de fevereiro, o vírus espalhou-se pela Europa, e semanas depois já eram noticiados casos em
todos os continentes do planeta.

 A principal dificuldade que se tem em parar a transmissão da doença é pelo
fato de que a maioria das pessoas que contraem não apresentam sintomas, ou quando apresentam,
são leves e muitas vezes confundidos com os da gripe comum.

Somado a isto, mesmo durante o período de incubação do vírus, que pode
ser de 4 até 14 dias a partir do contágio, a pessoa contaminada que apresenta-se assintomática já é
capaz de transmitir o vírus a outras pessoas, ao contrário do que se pensava anteriormente. 

Ou seja, o isolamento de doentes, após a confirmação da doença que se dá,
na  maioria  dos  casos,  quando  há  manifestação  de  sintomas,  não  é  suficiente  para  impedir  a
disseminação do vírus. Quando do isolamento, em média, a pessoa infectada já contaminou outras 2.5
a 2.7 pessoas.

Estudo publicado em 16/03/2020 na  Revista SCIENCE  2   demonstra
que 86% das infecções não são diagnosticadas e 79% das transmissões acontecem a partir
de pessoas assintomáticas!

Por  isto  o  ISOLAMENTO  SOCIAL,  mesmo de  pessoas  saudáveis  (ou
aparentemente saudáveis) é essencial e a única forma de frear o contágio do Coronavirus.

Vejamos  a  imagem  abaixo,  que  demonstra  claramente  como  o  nível  de
isolamento da população em geral (infectada ou saudável) influencia na rapidez e grau de contágio da
doença.

2 https://science.sciencemag.org/content/early/2020/03/13/science.abb3221,  acesso  em
19/03/2020 às 19h00
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No mesmo sentido,  uma  simulação realizada pelo  The Washigton Post3

evidencia curvas de contágio muito menos acentuadas quanto maior o grau de isolamento.

“cada
um por
si”

tentativa de quarentena

Distanciamento moderado Distanciamento extensivo

Importante  salientar  que,  além  de  frear  o  contágio,  o  ISOLAMENTO
SOCIAL  tem  como  principal  objetivo,  também,  retardar  a  disseminação  para  que  não  haja
sobrecarga e total  colapso dos sistemas de saúde, como ocorre atualmente na  Itália,  país que
demorou a adotar as medidas de isolamento e quarentena e hoje encontra-se em verdadeiro caos.

Conforme reportagem da UOL4, a Itália anunciou em 18/03/2020 que foram

registradas 475 mortes em apenas 24h! E no Brasil a situação tende a ser ainda pior. 

Primeiro porque o  número de habitantes em nosso país é expressivamente
maior  que  na  Itália,  portanto  o  número  de  infectados  e  consequentemente  de  mortos,  também.
Segundo  porque  no  vigésimo  dia  após  o  primeiro  caso  de  coronavirus  no  Brasil  (primeira
3 https://www.washingtonpost.com/graphics/2020/world/corona-simulator/  

4 https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/03/18/coronavirus-italia-
anuncia-475-mortos-em-24h-recorde-de-um-pais-em-um-dia.htm 
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confirmação em 26/02/2020) os registros mostram situação consideravelmente pior que no mesmo
período na Itália, conforme levantamento realizado pela Folha de São Paulo5. 

Enquanto o país europeu registrava em torno de pouco mais de 20 casos de
infecção confirmadas após 20 dias da primeira confirmação, no Brasil já são mais de 290 infectados
confirmados no mesmo período! E frise-se,  é após o 20° dia é que se tem observado o aumento
exponencial da contaminação.

5 https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/vigesimo-dia-de-coronavirus-no-brasil-e-
pior-que-o-da-italia.shtml
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E no 23° dia, o Brasil pulou expressivamente para 621 confirmações!

Não bastasse, isso, as estimativas é que a pior fase ainda está por vir.

Segundo  levantamento  feito  pela  JP MORGAN6 ,  o  pico  de  contágio  e
infectados no Brasil será entre os dias 06/04/2020 a 20/04/2020. 

6 https://www.oantagonista.com/brasil/jp-morgan-preve-20-mil-casos-da-covid-19-no-brasil/   
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Por  isso,  nenhuma medida  urgente  que  possa  ser  tomada pode ser
negligenciada  ou  mesmo  postergada,  dentre  elas,  principalmente  o  ISOLAMENTO
SOCIAL.

A imagem abaixo sintetiza a necessidade e a importância do isolamento social,
tardiamente implantado em alguns locais da Itália e que levaram o país todo ao colapso em razão da
falta de insumos e de capacidade de tratamento de todos os infectados, levando ao estabelecimento de
protocolos pelos profissionais de saúde sobre quem “escolher” para sobreviver7,. O gráfico que segue,
referente aos casos de infectados nas cidades Italianas de Bergamo (na qual não adotadas rapidamente
medidas  preventivas  rigorosas de  distanciamento  social)  e  de  Lodi  (na  qual  tais  medidas  foram
colocadas em prática desde o início), não deixa dúvidas sobre o acerto de se determinar o isolamento
social da forma mais rigorosa e rápida possível. 

Ainda que o número de casos seja o mesmo nas duas cidades, a diferença na curva
epidemiológica e, em especial o seu pico, permite que o sistema de saúde tenha mais condições de
atender  aos  doentes  que  precisem  de  cuidados  mais  intensivos,  em  especial  nas  Unidades  de
Tratamento Intensivo, garantindo-se o funcionamento do sistema durante todo o período da pandemia
em dada localidade. 

Não por outra razão a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde e
da unanimidade dos pesquisadores e técnicos da área epidemiológica é o ISOLAMENTO SOCIAL
MAIS RIGOROSO E RÁPIDO POSSÍVEL. 

7  https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/03/13/coronavirus-medicos-podem-ter-de-fazer-
escolha-de-sofia-por-quem-vai-viver-italia.htm;
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2.2. Das medidas urgentes imprescindíveis à contenção da disseminação do COVID-19

A gravidade da situação levou a  ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE – OMS,
órgão internacional vinculado a Organização das Nações Unidas – ONU, a declarar, em 11 de março
de 2020, uma pandemia global, bem como a elaborar um “guia técnico”8 para proteção e prevenção
contra a disseminação do coronavírus, sugerindo aos Estados que adotem, dentre outras, as medidas
voltadas a prevenir novas transmissões e a propagação da circulação do vírus; medidas estas como o
distanciamento social, a quarentena/isolamento de casos confirmados, suspeitos e de pessoas que
tiveram contato com tais pessoas, bem como a melhoria da busca efetiva, pelo Poder Público, de
novos potenciais casos, conforme a seguinte tabela9:

No mesmo sentido, o MINISTÉRIO DA SAÚDE brasileiro delimitou três situações
a serem observadas pelo Poder Público de todas os níveis federados, com recomendação de adoção,
dentre outras ações, de isolamento de casos sintomáticos, triagem em serviços de saúde, realização de
campanhas  de  comunicação  para  sensibilização  da  população,  restrição  de  contato  social  da
população de risco,  utilização de fast-track específico nos serviços  de saúde (vide  NOTA TÉCNICA

ANVISA  N.  4/2020),  suspensão  de  eventos  com  aglomeração  de  pessoas e  redução  do
deslocamento laboral e urbano  10  :

8  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance;
9  https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19;
10  http://maismedicos.gov.br/images/PDF/2020_03_13_Boletim-Epidemiologico-05.pdf;
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Em  observância  às  recomendações  internacionais,  o  Governo  Federal
também editou a LEI FEDERAL N. 13.979/2020  , que “Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável
pelo  surto  de  2019”,  prevendo  que,  para  enfrentamento  desta  emergência  de  saúde  pública  de
importância internacional, 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 
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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 (art. 3);

Dando concretude à  legislação acima,  o  Estado de São Paulo editou os
DECRETOS ESTADUAIS N.  64.682/2020  E 64.864/2020  ,  que  “Dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas
adicionais, de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio pelo COVID-19 (Novo
Coronavírus), e dá providências correlatas”.

Neles,  impõe-se,  dentre  outras  medidas,  a  suspensão  de  eventos  com
aglomeração  de  pessoas  em qualquer  número,  a  suspensão  de  aulas  no  âmbito  do  sistema
educacional público, o acesso a shoppings centers, galerias comerciais, academias e centros de
ginástica, além do distanciamento social mediante teletrabalho da população de risco (pessoas
com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e portadores de doenças crônicas).

Veja-se que não só o Poder Executivo Federal e Estadual, mas também o
Poder Judiciário destes entes federados adotou medidas seguindo as diretrizes internacionais.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE SÃO PAULO,  em atenção ao melhor interesse da coletividade, nos termos do  PROVIMENTO

CSM  N.  2.545/20 e  RESOLUÇÃO 1.197/2020,  respectivamente,  suspenderam os prazos processuais  /
procedimentais, estabelecendo como regime de trabalhos preferencial o teletrabalho, a fim de reduzir
o tráfego e aglomerações de pessoas, a fim de reduzir o potencial de proliferação do coronavírus.

Com os  mesmos  objetivos,  o  TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª  REGIÃO

editou a Portaria Conjunta PRES/CORE Nº 2,  de 16 de março de 2020, igualmente suspendendo
prazos processuais e determinando a realização de teletrabalho a magistrados e servidores, e nesta
mesma linha também seguiu a PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3ª REGIÃO e diversos outros
órgãos e poderes em âmbito nacional e regional.

O  Poderes  Legislativos federais  e  estaduais  também  estão  adotando
medidas semelhantes, mantendo as atividades somente para casos urgentes, na maioria direcionados a
medidas voltadas à  própria contenção da disseminação do Coronavirus.

Em âmbito regional, a maioria dos municípios que compõe Baixada Santista e a
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVLN também já adotaram uma série
de medidas restritivas e rigorosas, de forma sistemática, para evitar o fluxo entre seus municípios.

Não só isso,  a região do Vale do Paraíba está na iminência de ser isolada na
sua fronteira com o Rio de Janeiro. Conforme reportagem do Jornal O Vale11, o Estado do Rio de
Janeiro está prestes a publicar novo decreto  fechando as fronteiras do estado com o estado de São
Paulo (Vale do Paraíba), Minas Gerais e Espírito Santo.

11 https://www.ovale.com.br/_conteudo/nossa_regiao/2020/03/99805-rio-decide-fechar-divisa-com-o-  
vale-do-paraiba.html , acesso 19/03/2020, 16h15.
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No  âmbito local, onde as medidas aplicadas possuem maior relevância e
eficácia prática, posto que o deslocamento intramunicipal é mais intenso, diversos municípios do país
têm adotado medidas urgentes e rígidas para a contenção da propagação da doença. 

Municípios  como  São  José  dos  Campos,  Caraguatatuba,  Ubatuba  e  São
Sebastião  já  adotaram  medidas  rígidas,  inclusive  com  fechamento  de  comércio,  proibição  de
realização de eventos religiosos como cultos e missas em casas religiosas, cancelamento de alvarás de
estabelecimentos de hospedagens, dentre outros.

3. CENÁRIO E MEDIDAS EM ÂMBITO LOCAL: O MUNICÍPIO DE ILHABELA.

Nesta  mesma linha de adoção de medidas  para  a  contenção da pandemia,  em  18 de
março de 2020, o Município de Ilhabela publicou o DECRETO MUNICIPAL N. 8.029/2020, que restringe o acesso
ao Município  pelo  sistema de  travessia  litorânea  operada  pelo  DERSA;  na  mesma data,  foi  publicado
também o   DECRETO MUNICIPAL N. 8.028/2020  , que suspende os prazos de procedimentos administrativos e dá
outras  providências  sobre  o  funcionamento  da  administração  pública,  e  os  Decretos  8.030/2020  e
8.031/2020, os dois últimos sobre os mesmos temas, publicados na presente data.

Em especial  no tocante à  travessia de balsas,  determinou-se  o  fechamento inclusive
para  veículos  com  placas  de  Ilhabela  e  São  Sebastião e  determinação  de  triagem,  para  situações
excepcionais,  avaliadas  em  tempo  imediato  on-line  oomitê  nomeado  pela  chefe  do  executivo,  com
concessão  de  autorização  excepcional  para  travessia  em  caráter  permanente  (para  necessidades
permanentes)  e  provisória  (para  necessidades  temporárias),  ressalvado,  de  dia  e  de  noite,  situações
emergenciais, caso em que a travessia deve ser imediata”. 

Determinou-se, ainda, a suspensão de alvarás de marinas, ressalvada a possibilidade
de requisição administrativa de bens e serviços pelo município em caso de necessidade pública, a proibição
de transporte de lanchas e barcos particulares, salvo para as comunidades isoladas, e a  suspensão de
alvará de funcionamento de pousadas, bares, academias, Casas de Eventos, Igrejas, Salões de Beleza,
Lojas de Material de Construção, dentre outros.

Todavia,  para  efetiva  garantia  da  implantação  das  medidas previstas  nas  normas
supracitadas,  faz-se  necessária  a fiscalização e a  imposição,  com utilização de força se  necessário,  das
restrições  legalmente  estabelecidas,  com  apoio  da  POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  ,  a  qual,
entretanto,  asseverou que somente poderia  implementar efetivamente  tais  medidas em face  de Lei
Estadual  ou  Decreto  Estadual,  ou  de  ordem  judicial,  alegando  que  os  DECRETOS MUNICIPAIS não
vinculariam a atuação da POLÍCIA MILITAR  , tonando indispensável a propositura da presente demanda e o
deferimento da tutela antecipada pleiteada.

No ponto, vale destacar que o MINISTÉRIO PÚBLICO vem recebendo diversas denúncias no
sentido de que a Travessia da Balsa São Sebastião – Ilhabela, sem fiscalização adequada, estaria permitindo
a  travessia  indiscriminada  de  turistas  e  veranistas, em  descumprimento  dos  DECRETOS MUNICIPAIS

anteriormente elencados  e sem qualquer adoção de medidas de precaução, bem como de que estariam
sendo realizadas travessias “informais”, com a utilização de embarcações particulares e “fretamento” por
marinas particulares para traslado São Sebastião-Ilhabela, em patente  operação irregular, novamente em
descumprimento  das  medidas  legalmente  impostas,  tornando  urgente  a  apreciação  da  medida  a  seguir
pleiteada.
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4.  DA NECESSÁRIA IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS FISCALIZATÓRIAS ADICIONAIS DE COMPETÊNCIA DA FAZENDA  
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO  , ATRAVÉS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL  .

Dispõe o art.  303 do Código de Processo Civil  (Lei Federal n. 13.105/2015) que nos
casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao
requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do
direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, o perigo de dano é evidente, já que, sem a fiscalização necessária e a
efetividade  das medidas previstas nos Decretos já publicados e no DECRETO QUE VIRÁ COM O ACATAMENTO DA

RECOMENDAÇÃO DO MP, em especial no tocante ao controle de acesso pela via marítima, através da travessia
de balsas / catamarãs atualmente existente e das marinas privadas pela  POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO  
PAULO  ,  coloca-se  em risco  todos  os  demais  esforços  de  contenção da  propagação e  da  transmissão  do
coronavírus   em  âmbito  municipal  e  regional,  dado  o  evidente  prejuízo  ao  distanciamento  social  
recomendado pela ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS, vez que é viabilizado o trânsito indiscriminado
de pessoas e turistas, pela ausência de fiscalização efetiva, durante a presente delicada fase de alastramento
da  pandemia,  inclusive  em  contrariedade  à  recomendação  do  MINISTÉRIO DA SAÚDE para  que  haja  a
redução  do  deslocamento  laboral  e  urbano  em  todos  os  Município,  colocando  em  risco  o  direito
fundamental à saúde de toda a coletividade.

Ora, é de conhecimento público e notório que, após a decretação da pandemia e a adoção
de medidas, pelo Estado de São Paulo e por outras Prefeituras, houve grande aumento do contingente de
turistas  que  acessam o  Litoral  Norte  e  o  Município  de Ilhabela,  aumentando a  ocupação hoteleira  e  a
utilização / aglomeração nas praias, restaurantes e demais estabelecimentos turísticos, colocando em risco a
facilidade  inicial  de  isolamento  do  arquipélago  e  viabilizando  um  grave  aumento  de  contágios  pela
proliferação do coronavírus no Município, “importado” de outras regiões do Estado e do País,  tornando
premente a necessidade de controle efetivo do acesso por via marítima a Ilhabela, bem como da efetiva
suspensão dos serviços não essenciais que importam no estímulo ao turismo ou em aglomeração de pessoas,
tais como pousadas, bares, academias, Casas de Eventos, Igrejas, Salões de Beleza, Lojas de Material de

Construção, dentre outros, a fim de evitar o alastramento indiscriminado do coronavírus.

No ponto, vale rememorar que, nos termos do art. 196 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a saúde
é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante a  adoção de 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, competindo à  FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, através da POLÍCIA MILITAR  , auxiliar nos esforços municipais de fiscalização das medidas
preventivas legalmente adotadas.

Ressalte-se,  por  oportuno,  que,  conforme  inicialmente  informando,  existe  o  real
potencial de colapso do sistema de atendimento emergencial público de saúde atualmente existe , caso
não  sejam  adotadas  medidas  rápidas  e  eficazes  por  parte  do  Poder  Público,  dado  que  já  existem
oficialmente 15 casos suspeitos no Município de Ilhabela  12   e, com um potencial de contagio de 60% da
população13, caso em que teríamos 20.982 pessoas contaminadas somente em Ilhabela14, o que representam
aproximadamente 420 óbitos, dada a taxa média de letalidade estimada para o vírus, cenário que tende a se
12  https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2020/03/19/ilhabela-bloqueia-entrada-de-turistas-no-

arquipelago-em-prevencao-ao-coronavirus.ghtml;
13  https://veja.abril.com.br/mundo/coronavirus-60-do-mundo-pode-ser-infectado/;
14  População estimada pelo IBGE em 2019: 34.970 (https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/ilhabela/panorama);
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agravar, dado que o Sistema de Saúde de Ilhabela conta com poucas vagas em Unidade de Tratamento
Intensivo  –  UTI,  não  dispondo  de  mascaras,  respiradores  e  outros  equipamentos  médicos  suficientes,
necessários para atendar a altíssima demanda prevista para os próximos meses.

Evidencia-se, assim, também a  existência de risco ao resultado útil do processo, vez
que, caso se aguarde a efetiva formação do contraditório, da ampla defesa e da instrução processual, o
número de casos concretos de contaminação em Ilhabela inevitavelmente já encontrar-se-á em escala
muito  superior ao  potencial  existente  de  tratamento  no  sistema público  de  saúde,  com resultados
nefastos  para  toda  a  coletividade,  justificando-se,  inclusive,  seja  a  decisão  judicial  adotada  de  forma
inaudita altera pars.

Diante  da situação  global  e  local  decorrente  da pandemia  de  coronavírus, que
avança  rapidamente,  a resposta  do Poder Pública  precisa  ser também extrema,  e  na  mesma
velocidade. 

É isso o que se busca por meio do presente PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE.

Com  base  no  exposto,  o  MINISTÉRIO  PÚBLICO requer  a  concessão  de  tutela
antecipada em caráter antecedente,  inaudita altera pars,  nos termos do art.  303 do NCPC, a fim de
compelir a POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO  , vinculada à FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, a adotar todas as medidas administrativas e fáticas, inclusive com utilização de força caso
necessário, para garantir, em conjunto com o Municípío de Ilhabela, o efetivo e integral cumprimento
do disposto  nos     DECRETOS MUNICIPAIS N.  8.028/2020,  8.029/2020 8.030/2020  E 8.031/2020 8,  BEM COMO

QUALQUER OUTRO DECRETO OU NORMA DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE DECLARADO NO MUNICÍPIO POR MEIO DO DECRETO  
8.030/2020  , EM ESPECIAL NO QUE SE REFERE:

(i) o apoio irrestrito à efetiva e regular fiscalização, em conjunto com o município de
Ilhabela, da travessia marítima de acesso ao Município de Ilhabela, implementando
o fechamento do transporte via balsas / catamarãs nos termos determinados pela norma;

(ii) o apoio irrestrito à efetiva e regular fiscalização, em conjunto com o município de
Ilhabela, das marinas públicas e privadas existentes no Município de Ilhabela, que
encontram-se com alvará de funcionamento suspenso, garantindo o respeito ao quanto
disposto no decreto municipal, a fim de evitar travessias “informais” de proprietários de
embarcações, inclusive com a aplicação das medidas administrativas nele previstas, e;

(iii)   o apoio irrestrito à  efetiva e regular fiscalização, em conjunto com o município  
de Ilhabela, de   pousadas, bares, academias, Casas de Eventos, Igrejas, Salões de  
Beleza, Lojas de Material de Construção e comércio em geral, que, nos termos dos

Decretos  Municipais   supracitados,   estão  com  os  respectivos   alvarás  de  

funcionamento suspenso,    inclusive com a aplicação das medidas administrativas  
nele previstas.
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Visando dar efetividade à medida eventualmente deferida,  requer o órgão ministerial,
ainda,  seja  determinada,  COM  URGÊNCIA  E  EM  REGIME  DE  PLANTÃO se  necessário,  a
IMEDIATA  NOTIFICAÇÃO  DO  COMANDANTE  DA    POLÍCIA  MILITAR   RESPONSÁVEL
PELOS MUNICÍPIOS DE SÃO SEBASTIÃO E ILHABELA ACERCA DE TODAS AS MEDIDAS
JUDICIALMENTE DEFERIDAS, para sua imediata adoção, sem prejuízo da notificação e da citação da
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para apresentação contestação, nos termos do art.
303, §1, inciso III, da Lei Federal n. 13.105/2015, requerendo seja dispensada a realização de audiência de
conciliação (art. 303, §1, inciso II, NCPC), dada a necessidade de evitar-se o deslocamento das partes no
presente momento.

A fim de dar cumprimento ao disposto no art. 303, caput, do Código de Processo Civil,
informa  o MINISTÉRIO  PÚBLICO que  o  pedido  de  tutela  final,  a  ser  oportunamente  apresentado,
consistirá na determinação de manutenção das medidas requeridas, pela POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO  
PAULO  ,  por  prazo  indeterminado,  enquanto  mantido  o  estado  de  calamidade  decretado  nesta  data  no
município de Ilhabela em razão da pandemia de coronavírus.

Por  fim,  requer  o  órgão  ministerial,  após  o  deferimento  da  tutela  pleiteada, seja
deferido o prazo de 30 dias, para fins de cumprimento do disposto no art. 303, §1, inciso I, do Código de
Processo Civil,  dado que os  Promotores  de Justiça  e  a  Procuradora da Republica  que esta  subscrevem
encontram-se  assoberbados  pelo  número  de  procedimentos,  judiciais  e  extrajudiciais,  atualmente  em
desenvolvimento para tratar acerca da pandemia de coronavírus junto à sociedade civil e ao Poder Público.

Termos nos quais, pedem deferimento.

Ilhabela, 20 de março de 2020.

TIAGO ANTÔNIO DE BARROS SANTOS

Promotor de Justiça

PAULA DEORSOLA NOGEUIRA PINTO

Promotora de Justiça

14


