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REEXAME  NECESSÁRIO  Nº  0026601-73.2020.8.16.0017,  DE

MARINGÁ.

REMETENTE : JUIZ DE DIREITO.

IMPETRANTE : IRMÃOS MUFFATO CIA. LTDA.

IMPETRADO          : SECRETÁRIO MUNICIPAL DE  

SAÚDE DE MARINGÁ E OUTRO.

RELATOR : DES. LUIZ TARO OYAMA.

REL. SUBST. : JUÍZA CRISTIANE SANTOS LEITE.

PRONUNCIAMENTO

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  AUTOS

DE  INFRAÇÃO.  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL  QUE

DESCUMPRIU  AS  MEDIDAS  RESTRITIVAS  DE

PREVENÇÃO  AO  CORONAVÍRUS  PREVISTAS  NO

DECRETO  Nº  1840/20.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PRÉ-

CONSTITUÍDA APTA A MACULAR  A PRESUNÇÃO  IURIS

TANTUM  DE  VERACIDADE,  LEGALIDADE  E

LEGITIMIDADE  DOS  ATOS  FISCALIZATÓRIOS.  LEI

COMPLEMENTAR  MUNICIPAL  Nº  413/2001.  ATOS

ADMINISTRATIVOS MOTIVADOS E COM EMBASAMENTO

11



              M I N I S T É R I O   P Ú B L I C O
                                     do Estado do Paraná

LEGAL.  AUSÊNCIA  DE  DESVIO  DE  FINALIDADE.

PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PELA DEFESA E

PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. SANÇÕES RAZOÁVEIS

E  PROPORCIONAIS  AO  GRAU  DE  IMPORTÂNCIA  DO

DIREITO FUNDAMENTAL TUTELADO. PENALIDADE QUE

SE  MOSTRA  ADEQUADA  À  REPRESSÃO  DOS  ATOS

INFRACIONAIS.  CONHECIMENTO  DO  REEXAME

NECESSÁRIO.   REFORMA SENTENÇA.  DENEGAÇÃO  DA

SEGURANÇA.

EGRÉGIA QUARTA CÂMARA CÍVEL

Cuidam os autos de reexame necessário da d. sentença proferida no

mov. 36.1, a qual concedeu a segurança intentada por Irmãos Muffato Cia Ltda.

em face de ato reputado ilegal atribuído ao sr. Secretário Municipal da Saúde do

Município de Maringá e ao agente fiscal vinculado à respectiva Pasta, para o fim

de declarar (...) nulas somente as sanções de suspensão das atividades da parte

impetrante pelo prazo de 72 (setenta e duas) horas impostas pela Administração

Pública nos autos de infração de ns. 122048/2020 e 122050/2020 (...).

Na  ausência  de  recurso  voluntário  (movs  41.1  e  42.1),  os  autos

subiram a esta Instância Superior por força do estatuído no artigo 14, § 1º, da

Lei 12016/09.

É, em resenha, o relatório.
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Extrai-se  dos  autos  de  origem que  a  sociedade  empresária  Irmãos

Muffato Cia. Ltda. impetrou segurança em face do ato tido por ilegal de lavra do

sr. Secretário Municipal da Saúde do Município de Maringá e do agente fiscal

vinculado  à  respectiva  Pasta,  consubstanciado  na  lavratura  dos  Autos  de

Infração nºs 122048/2020 e 122050/2020.

Na exordial, verberou que os atos sancionadores estavam eivados de

graves e insuperáveis vícios, tais como a ausência de motivação, fundamentação

e falta de comprovação do descumprimento das medidas de segurança contra a

disseminação do Coronavírus.  Asseriu  que  apenas  se  descumpridos  todos  os

dispositivos  previstos  do Decreto Municipal  nº  1840/2020 é  que poderia  ser

aplicada a penalidade. Pontuou inexistir evidências científicas no sentido de que

a  suspensão  da  atividade  fosse  medida  adequada  a  prevenir  o  aumento  de

contágio.  Afirmou  que  sempre  observou  todas  as  exigências  sanitárias  e

protocolos  estabelecidos  pelos  diversos  órgãos  competentes  dos  poderes

Executivo  Municipal,  Estadual  e  Federal  no  que  versa  a  prevenção  e

enfrentamento  da  emergência  em  saúde  pública  decorrente  do  novo

Coronavírus. Argumento que da forma editada e aplicada, os atos coatores têm

o  condão  de  impedir  o  exercício  de  direito  legítimo,  líquido  e  certo  da

Impetrante de exercer sua atividade livre da intervenção indevida do Estado,

além  de  estimular  as  aglomerações  em  outros  estabelecimentos  em  ato

totalmente contraproducente às estratégias de contenção de contaminação pelo

COVID-19.  Defendeu haver desvio de finalidade,  haja  vista  que o interesse

público não seria atendido com a suspensão de atividades comerciais essenciais,

sendo tal sanção desproporcional e prejudicial à sociedade. Por fim, formulou os

seguintes pedidos:
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(...)

1) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para o fim de

para  que  cessem  os  efeitos  do  auto/termo  de  interdição  cautelar

permitindo-se que a Impetrante funcione normalmente; 

2) seja concedida a segurança pleiteada, com fulcro nas disposições

constitucionais e federais supra descritas, para o fim de declarar o

direito líquido e certo da Impetrante, conforme supra vindicado;

 (...) (mov. 1.1 – Projudi 1º grau).

A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos dos autos de

infração descritos nos movs. 1.6 e 1.7 (mov. 5.1 -Projudi 1º grau). 

As  autoridades  coatoras  foram  notificadas  (movs.  13.1e  14.1)  e  o

Município  cientificado  (mov.  25.1),  oportunidade  em  que  manifestou-se

contrariamente à concessão da segurança, vez que inexistente direito líquido e

certo  a  descumprir  medidas  preventivas  regularmente  impostas  em  diploma

legal  e  averiguadas  e  comprovadas  em  ato  de  fiscalização  por  autoridade

competente (mov. 27.1 – Projudi 1º grau).

Após manifestação do ilustre agente ministerial pela desnecessidade

de intervenção no feito, sobreveio a d. sentença ora examinada (mov. 36.1 –

Projudi 1º grau).

Nos limites da matéria ora em devolução, o d.  decisum monocrático

merece ser reformado e a segurança denegada. 
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Das  provas  documentais  pré-constituídas  colacionadas  ao  cadeixo

processual,  vê-se que o estabelecimento comercial da impetrante localizado à

Avenida  João  Paulino  Vieira  Filho,  nº  190,  do  Município  de  Maringá,  fora

duplamente autuado (Autos de Infração nºs 122048/2020 e 122050/2020) com

aplicação das penalidades de suspensão das atividades por 72 horas e multa no

valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (movs. 1.6 e 1.7 -Projudi 1º grau).

As  irregularidades  constatadas  pela  autoridade  fiscalizadora  e

descritas nos autos de infração dizem respeito ao descumprimento das medidas

de segurança e prevenção à pandemia do coronavírus previstas no art. 7º, inciso

V, alíneas b e d, do Decreto Municipal nº 1840/2020, in verbis:

Art. 7º. Os seguintes serviços e atividades deverão funcionar com as

restrições de horário e funcionamento:

(...)

V – Supermercados, mercados e mercearias: de segunda a sábado,

das 8h às 22h, respeitadas as medidas a seguir: 

a) deverão ter uma ocupação máxima indicativa de 1 (uma) pessoa

para cada 25 (vinte e cinco) metros quadrados de área de vendas; 

b) fica proibida a entrada de crianças menores de 12 (doze) anos,

sendo permitido o ingresso de apenas uma pessoa por família; 

c) Recomenda-se veementemente que pessoas com idade superior a

60  (sessenta)  anos,  por  fazerem  parte  do  grupo  de  alto  risco,
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abstenham-se de frequentar tais locais, fazendo o uso de entregas por

delivery ou pedindo auxílio a terceiros e familiares; 

d)  O  estabelecimento  deverá  organizar  filas  dentro  e  fora  do

estabelecimento, mantendo-se distância mínima de 2m (dois metros)

entre as pessoas; 

e)  os  caixas  deverão  funcionar  de  forma  intercalada  ou  com

anteparos que garantam a proteção de clientes e funcionários; 

f) os funcionários dos estabelecimentos deverão trabalhar utilizando

equipamentos de segurança; 

§1º. os supermercados, mercados e mercearias que descumprirem as

regras impostas serão multados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e

sofrerão  suspensão  da  atividade  por  72  (setenta  e  duas)  horas,

havendo  a  dobra  do  valor  da  multa  e  a  cassação  do  alvará  de

funcionamento  em caso  de  reincidência.  (destacou-se;  mov.  1.8  –

Projudi 1º grau)

A propósito, tendo em vista a sanção imposta pela Administração, o

ato administrativo ora em apreço enquadra-se como sendo punitivo e como tal

está  vinculado  à  forma  legal.  Nesse  sentido  calha  à  fiveleta  referenciar

importante ensinamento doutrinário de Hely Lopes Meirelles:

Atos  vinculados  ou  regrados  são  aqueles  para  os  quais  a  lei

estabelece  os  requisitos  e  condições  de  sua  realização.  Nessa
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categoria  de  atos,  as  imposições  legais  absorvem,  quase  que  por

completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica

adstrita  aos  pressupostos  estabelecidos  pela  norma  legal  para  a

validade da atividade administrativa. Desatendido qualquer requisito,

compromete-se a eficácia do ato praticado, tornando-se passível de

anulação pela própria Administração, ou pelo Judiciário, se assim o

requerer o interessado.

(…) Ressalte-se, porém, que, salvo as sanções previstas em contrato,

não cabe ato punitivo sem lei que preveja a sanção (STJ, Lex 21/413).

(…)

Diferenciam-se,  todavia,  essas  duas  modalidades  de  punição

administrativa – externa e interna - porque a externa é dirigida aos

administrados e, por isso mesmo, é vinculada em todos os seus termos

à forma legal que a estabelecer, ao passo que a sanção interna, sendo

de  caráter  eminentemente  disciplinar  e  endereçada  aos  servidores

públicos,  é  discricionária  quanto  à  oportunidade,  conveniência  e

valoração  dos  motivos  que  a  ensejam.  (In.  Direito  Administrativo

Brasileiro. 42ª ed. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 191 e 220/221).

In  casu,  não  se  vislumbra  a  ausência  ou  desrespeito  a  quaisquer

requisitos  formais  e  materiais  de  constituição  válida  e  regular  dos  Autos  de

Infração nºs 122048/2020 e 122050/2020, posto que atendidas as exigências da

Lei  Complementar  Municipal  nº  413/2001,  responsável  por  regulamentar  o

exercício do Poder de Polícia do Município de Maringá, veja-se:
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Art. 15 A notificação deverá conter, essencialmente, a descrição clara

e precisa do fato que constitui a infração, sua respectiva penalidade,

a fundamentação legal e o prazo conferido ao sujeito passivo, quando

previsto, para que se manifeste. Quando não for eletrônica, deverá

ser  confeccionada  em  02  (duas)  vias.  (Redação  dada  pela  Lei

Complementar nº 976/2013)

Parágrafo Único - No caso de o infrator se encontrar impedido de

atender  às  exigências  legais,  por  motivos  alheios  a  sua  vontade,

comprovados em vistoria fiscal e com provas documentais, o prazo

poderá ser dilatado, sendo necessário para isso a anuência do agente

fiscal, que fez a comprovação, do Gerente do Setor e do Diretor de

Fiscalização. O novo prazo será definido pelos anuentes de acordo

com  as  necessidades  da  situação,  após  avaliada  a  gravidade  do

problema,  não  podendo  ser  superior  àquele  mencionado  na

notificação. (Redação dada pela Lei Complementar nº 976/2013).

Diversamente do que sustentou a impetrante, os atos combatidos não

são imotivados tampouco genéricos,  porquanto descreveram com precisão os

fatos que de deram ensejo à infração, inclusive com a juntada de fotos tiradas no

momento da fiscalização, com o respectivo embasamento legal e correspondente

penalidade, a qual está expressamente prevista do parágrafo 1º, do art. 7º, do

Decreto Municipal nº 1840/2020. 

Desta  forma, com base no arcabouço probatório apresentado,  vê-se

que  a  autoridade  administrativa,  atuando  dentro  de  suas  atribuições  legais,

tentou  cercar-se  de  todas  as  precauções  possíveis,  com  a  averiguação
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aprofundada e bem embasada das possíveis irregularidades, a fim de justificar

cada uma delas e, assim, evitar uma penalidade precipitada ou incorreta.

No mais, data venia o entendimento esposado pelo ilustre magistrado

de  piso,  não  há  desvio  de  finalidade  e  a  sanção  de  suspensão  da  atividade

empresarial pelo lapso temporal de 72 horas não se mostrou desproporcional ou

desarrazoada uma vez considerada a preocupante conjuntura da pandemia do

coronavírus, responsável pelo colapso do sistema de saúde local, haja vista o

exponencial aumento do contágio nos casos de aglomeração de pessoas. 

É preciso ter em mente que a pandemia enfrentada configura situação

de calamidade pública nacional (Decreto n° 06/20201) que enseja, por parte do

Estado  lato  sensu,  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 no caso – a

saúde pública e a autonomia ou 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.

1 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm Acesso em: 
02.08.2021.
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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.

A despeito da eficácia imediata e da dimensão objetiva dos direitos

fundamentais, o legislador ordinário fez questão de esclarecer, no § 2º do art. 2º

da Lei n° 8080/90, que o dever do Estado de garantir a saúde não exclui o das

pessoas, da família, das empresas e da sociedade.

Na qualidade de valor objetivo, além de direito subjetivo, o direito à

saúde expressa um postulado de proteção, sobre o qual, além da proibição do

excesso, incide a proibição da proteção insuficiente.

Com  base  na  teoria  das  “restrição  das  restrições”,  autoriza-se  a

imposição de restrições aos direitos fundamentais em caráter geral por meio de

normas  elaboradas  por  órgãos  dotados  de  atribuição  legiferante  (requisito

formal),  desde  que  sejam observados os  princípios  da não retroatividade,  da

proporcionalidade,  da  generalidade  e  abstração  e  da  proteção  do  núcleo

essencial (requisitos materiais).

Tendo esse contexto em vista, o Município de Maringá, por meio do

Decreto  nº  445/20202,  declarou  a  situação  de  emergência  e  determinou  a

suspensão  e  diversas  atividades,  no  entanto,  elencou  aquelas  consideradas

essenciais  e  que  deveriam  continuar  funcionando  para  atendimento  de  toda

sociedade:

2 Disponível em https://leismunicipais.com.br/a/pr/m/maringa/decreto/2020/44/445/decreto-n-
445-2020-declara-situacao-de-emergencia-no-municipio-de-maringa-e-define-outras-
medidas-de-enfrentamento-da-pandemia-decorrente-do-coronavirus Acesso em: 02.08.2021
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Art.  4º Deverão  ser  mantidos  as  atividades  essenciais,  tais  quais

serviços de saúde de urgência, emergência e internação, farmácias,

postos  de  combustíveis,  distribuidoras  de  água  e  gás,  serviços

funerários, mercados e supermercados.

Veja-se  que  o  Decreto  Regulamentar  –  n°  10.282/2020  –  da  Lei

Federal  n°  13.979/2020  definiu  como  atividades  essenciais,  dentre  outras,

produção, distribuição,  comercialização e entrega, realizadas presencialmente

ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, limpeza,

alimentos,  bebidas e  materiais  de  construção   (§  1º,  XII,3 do  artigo  3º)

(negritou-se).

Por sua vez, em âmbito estadual, o Governador do Paraná editou o

Decreto nº 4.317/2020, no qual constam, como serviços e atividades essenciais,

a  produção, distribuição e comercialização de alimentos para uso humano e

animal, inclusive na modalidade de entrega, lojas de conveniência e similares,

ainda que localizados em rodovias  (artigo 2º, Parágrafo Único, inciso V)4.

Desta forma, verifica-se que a atividade exercida pela impetrante está

permitida  legalmente  por  meio  de  atos  normativos  tanto  em âmbito  federal,

estadual e municipal.

Bem vistas as coisas, foi tornada explícita, no campo pedagógico e na

dicção do Supremo, a competência concorrente entre os entes políticos no que

3 Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-
2022/2020/decreto/D10282.htm . Acesso em: 02.08.2021
4Disponível em: https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391239#:~:text=Disp%C3%B5e
%20sobre%20as%20medidas%20para,import%C3%A2ncia%20decorrente%20da
%20COVID%2D19. . Acesso em: 02.08.2021
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diz respeito à competência para cuidar da saúde e da assistência pública (art. 23,

II, da CF), na decisão cautelar do Ministro Marco Aurélio Melo na ADI n° 6341,

referendada pelo Colegiado.

Todavia, da leitura do Voto do Ministro Edson Fachin, no Referendo

da  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 Mundial  da Saúde,  [serem]  tomadas  [e não

relaxadas] 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 CRFB5.

Constou no voto-vogal, inclusive, 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

5 Disponível  em:  https://www.conjur.com.br/dl/voto-edson-fachin-acoes-competencia.pdf.
Acesso em: 02.08.2021.
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dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária

para dar plena eficácia ao direito à saúde.

Portanto,  se  já  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.

A propósito, calha a fiveleta trecho da manifestação da Procuradoria-

Geral da República na Ação Direita de Inconstitucionalidade nº 6341:

Apesar de seus contornos fluidos, o modelo de condomínio legislativo

ditado  pela  Constituição  Federal,  em  matéria  de  competência

concorrente, norteia-se pelo princípio da predominância do interesse.

Cabe à União, no que concerne à proteção da saúde, editar normas

gerais que busquem a coordenação nacional, aos Estados, compete

regular temáticas de interesse regional, em suplementação às normas

gerais  nacionais.  Por  sua  vez,  aos  Municípios,  cabe  legislar  a

respeito de temas de interesse local (CF, art.  30, I),  observadas as

regras federais e estaduais estabelecidas sobre a matéria.

Também cabe à baila a decisão do excelentíssimo senhor Presidente

desse  egrégio  Tribunal  de  Justiça  que  indeferiu  o  Pedido  de  Suspensão  de

Liminar nº 0016375-60.2020.8.16.0000:
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Aos Município cabe legislar, nos termos do art. 30 da CF, em assuntos

de  interesse  local  de  maneira  suplementar.  Quanto  à  saúde,  a

competência é concorrente, da espécie não cumulativa (CF, arts. 23 e

24, XII), de modo que, aos Municípios, é permitida a edição de leis

sobre  saúde  e  vigilância  sanitária  de  interesse  local  e  específico,

suplementando  outras  de  nível  federal  e  estadual,  mas  jamais

contrariando estas.

Não pode o ente municipal autorizar a realização de atividade cuja

prática é  vedada pelo Estado-membro nos seus limites  territoriais.

Nesse sentido o STF disciplina que “{a} competência constitucional

dos Município de legislar sobre interesse local não tem o alcance de

estabelecer  normas que  a  própria  Constituição,  na  repartição  das

competências,  atribui  à  União ou aos  Estados”(T2,  RE 313.060/P,

Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, j. 29.22.2005).

Necessário  ter  em  mente  neste  momento  que  a  organização  do

combate  à  pandemia  deve  ocorrer  de  maneira  global,  ficando  a

política estratégica a cargo do Estado. De nada adiante o controle da

COVID-19 no Município de Cascavel, por exemplo, se em município

próximo, o vírus SARS-Cov-2 continuar contaminando seus cidadãos,

o  que  forçadamente  ocorrerá,  até  por  meio  do  comércio  que  se

pretende preservar.

Sobre o tema, calha referenciar  a orientação do Centro de Apoio à

Sáude Pública do Ministério Público do Estado do Paraná6:

6Disponível em https://saude.mppr.mp.br/pagina-1257.html. Acesso em: 02.08.2021
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Considerando as várias consultas encaminhadas ao Centro de Apoio

sobre abertura ou não dos comércios locais e sobre a  manutenção

ou não das medidas sanitárias restritivas decorrentes da epidemia de

coronavírus/COVID-19,  serve  o  presente  para  apresentar  alguns

aspectos práticos e conclusões para eventual orientação de conduta

dos  órgãos  de  execução  do  Ministério  Público,  sem  caráter

vinculativo, nos termos do art. 75, inciso IV(1) , da Lei Orgânica do

MPPR.

A Lei Federal nº 13.979/20 dispõe sobre as medidas de enfrentamento

da pandemia e afirma, em seu art. 1º, §1º, o propósito de “proteção

da  coletividade”.  As  providências  enumeradas  no  art.  3º  não  são

taxativas e podem ser levadas a efeito pelas autoridades sanitárias

dos entes federativos, desde que embasadas em evidências científicas,

inclusive epidemiológicas, abordando, especificamente, a situação do

território sob as quais têm responsabilidade.

As evidências científicas necessárias a respaldar o ato executivo do

gestor  – seja  ele  para  determinar  alguma medida  sanitária,  seja

para  revê-la –  devem  ser  concretizadas  por  meio  de  documento

formal,  fundamentado  pelos  órgãos  da  Vigilância  em  Saúde

municipais e/ou estadual, conforme o caso.

Atos  de  efeitos  sanitários  que  vêm  sendo  editados  pelos  vários

gestores é a suspensão de determinados serviços e atividades. Nesse

particular,  para  além da necessidade  de  observância  dos  critérios

acima indicados, deve-se atentar à vedação ou comprometimento do
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funcionamento daqueles serviços e atividades considerados essenciais

(“as  medidas  previstas  neste  artigo,  quando  adotadas,  deverão

resguardar  o  exercício  e  o  funcionamento  de  serviços  públicos  e

atividades essenciais”), conforme art. 3º, §3º, da LF nº 13.979/20.

Os  contornos  do  que  vêm  a  ser  serviços  públicos  e  atividades

essenciais foram estabelecidos pelo Decreto Federal nº 10.282/20, da

Presidência da República, atendendo o disposto no art. 3º, §9º, da Lei

nº 13.979/20.

O estado e os municípios devem, portanto, observar o quanto já foi

regulado  pelo  referido  Decreto  Federal,  sendo-lhes  permitido,

apenas, editar atos normativos em caráter complementar e naquilo

que não o contrariar. (destaques do original).

Em complemento, o art. 3o da Lei Federal n° 13.979/2020 autorizou,

para o enfrentamento da pandemia 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. Por sua vez, o

Decreto  Federal  n°  10.282/2020,  responsável  por  regulamentá-la,  ressalta  a

competência  dos  municípios  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).

Ademais, uma das diretrizes que rege o Sistema Único de Saúde, a

descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de
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governo e ênfase na descentralização dos serviços para os municípios (art. 7o,

IX, “a”, da Lei n° 8080/00 e art. 198, caput e I, da CF), o que também justifica o

fato de haver restrições diferentes em [também] diferentes regiões do país, de

acordo com suas demandas específicas.

Compete, pois, a cada ente municipal avaliar sua situação (número de

leitos ocupados e disponíveis, percentual de infectados, índices e velocidade da

contaminação,  cumprimento  das  medidas  de  isolamento  social  e  quarentena,

etc.) e, a partir daí, editar comandos específicos destinados ao enfrentamento da

problemática dentro de seus limites geográficos e consoante a realidade sanitária

relevada  pelos  dados  coletados,  tais  como  a  limitação  de  horário  de

funcionamento.

Não  se  descuida  que  a  atividade  desempenhada  pela  empresa

demandante  (supermercado,  mov.  1.4  –  Projudi  1º  grau)  se  enquadra  como

essencial  e  assim  foi  considerada  no  âmbito  municipal,  tanto  que  seu

funcionamento  foi  permitido,  em  total  observância  à  legislação  federal  e

estadual.

Conforme  dito  alhures,  ao  ente  municipal  é  reconhecida  a

competência de legislar sobre medida restritivas ao comércio local - desde que

não infrinjam leis estaduais ou federais válidas- e, por consequência, estipular as

penalidades  por  descumprimento  das  condições  de  contingenciamento  da

pandemia. 

Neste particular, o Decreto Municipal nº 1824/2020, especificamente,

ao restringir a ocupação máxima dos supermercados, proibir a entrada de mais
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um membro  da  mesma  família  e  de  crianças  menores  de  12  (doze)  anos  e

determinar  o  distanciamento  mínimo  entre  os  clientes,  bem  como  em

contrapartida, determinar a incidência concomitante da sanção pecuniária e de

suspensão temporária de funcionamento do estabelecimento,  não caracterizou

ingerência  indevida  no  livre  desempenho  das  atividades  comerciais  e

empresariais. Tais restrições não desbordaram  do texto magno, da legislação de

regência ou mesmo da razoabilidade, haja vista que buscaram de forma objetiva

favorecer a contenção da pandemia da COVID-19.

A aplicação da punição de suspensão temporária de funcionamento do

estabelecimento comercial possuiu nítido caráter repressivo e preventivo, além

de  educativo,  ao  desestimular  que  o  empreendimento  empresarial  cometesse

novas  e  reiteradas  infrações.  Inegável,  pois,  que  o  interesse  público  pela

preservação da saúde e da vida devem prevalecer sobre o interesse individual e

particular. 

Por complemento, cumpre destacar os atos administrativos gozam de

presunção relativa de veracidade, de idoneidade, de legitimidade, de legalidade e

de juridicidade quanto à finalidade e demais atributos (arts. 37 da CF, 27 da CE

e 374, IV, da CPC), predicado estes em nada desconstituído, ônus exclusivo da

impetrante, principalmente na especial e estreita via do mandado de segurança

(art. 373, incisos, do CPC e art. 1º, da Lei nº 12.016/09).

Ausente, pois, o direito líquido e certa da impetrante em ver afastada a

imposição da penalidade de suspensão temporária de seu funcionamento por 72

(setenta e duas) horas.
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Em  tais  condições,  manifesta-se  o  Ministério  Público  pelo

conhecimento  do  presente  reexame  e  reforma  a  d.  sentença,  ao  efeito  de

denegar a segurança (RN 0026601-73.2020.8.16.0017).

Curitiba, 03 de agosto de 2021.

ERVIN FERNANDO ZEIDLER

   Procurador de Justiça    
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