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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Gab. Des. Amaury Moura Sobrinho na Câmara Cível

 

Agravo de Instrumento nº 0800418-71.2020.8.20.5400

(Plantão diurno do dia 19 de dezembro de 2020)

Origem: Vara Única da Comarca de Goianinha (0803286-98.2020.8.20.5116)

Agravante: Let's Pipa Entretenimento Ltda.

Advogados: Leandro César Cruz de Sá; André Augusto de Castro; Altair Soares da Rocha
Filho; Marcello Rocha Lopes

Agravado: Ministério Público Estadual

Relator: Desembargador Amaury Moura Sobrinho

 

 

DECISÃO

 

 

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela
LET'S PIPA ENTRETENIMENTO LTDA em face de decisão do Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Goianinha que, nos autos da ação civil pública nº
0803286-98.2020.8.20.5116, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu o
pedido de tutela provisória e, por conseguinte, impôs ao MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL e
a empresa LET'S PIPA ENTRETENIMENTO LTDA, ora agravante, a obrigação de não fazer
“consistente em não realizar, não autorizar, não permitir que se realize e não concorrer para a
realização do evento ‘Let’s Pipa’, programada para o período de 27/12/2020 a 02/01/2021,
sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais), que poderá
ser majorada até o limite de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), além de medidas de
interdição do local, apreensão de equipamentos e bens relacionados ao evento, sem prejuízo
da apuração no âmbito criminal por crimes de desobediência e risco à saúde pública, bem
como a prática de improbidade administrativa dos responsáveis por sua realização”.

Na mesma decisão, também suspendeu o artigo 3º do Decreto Municipal nº 060/2020
(Tibau do Sul), que autoriza a realização de festas privadas em ambiente aberto, “para em
consequência considerar proibida toda e qualquer festa, show e eventos congêneres, conforme
o Decreto Estadual nº 30.210/2020, mesmo aquelas festas que estão sendo divulgadas nas
redes sociais, mas sem solicitação de autorização junto ao ente municipal”.

Nas razões recursais, a agravante, após tecer considerações acerca da importância do
evento por ela promovido para a economia local e regional; de explicitar as medidas tomadas
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para garantir um ambiente seguro para todos os envolvidos, desde os clientes até os
trabalhadores; de demonstrar, por meio de dados epidemiológicos mais atualizados do
LAIS/RFRN, a tendência de queda nos níveis de infecção; questiona os fundamentos da
decisão agravada que, sem oportunizar previamente o contraditório à agravante, teria
desconsiderado: (i) a eficácia dos protocolos e as medidas sanitárias apresentadas pela Let’s

; (ii) a oportunidade de avaliação desse protocolo pelo setor municipal de epidemiologia,Pipa
que foi responsável pelas exitosas políticas sanitárias adotadas pelo Município de Tibau do
Sul; (iii) o deferimento anterior do protocolo da  pela autoridade epidemiológicaLet`s Pipa
estadual; (iv) a adoção de medidas inéditas como testagem de todo o público; (v) os dados
epidemiológicos atualizados, que demonstram decréscimo da Taxa R(t), estando atualmente
em 0,49 para o Rio Grande do Norte e 0,61 para o município de Tibau do Sul, segundo dados
do LAIS/UFRN.

Consigna que o Julgador de primeira instância também desconsiderou outros efeitos
da decisão judicial, “como o insuportável e desproporcional, ante ao bom índice da Taxa R(t)
atual, ônus suportado pela economia de Tibau do Sul e, principalmente, o fato de que o
público que estaria dentro do evento, em local controlado submetido a severos protocolos
sanitários, inclusive testagem para COVID-19, passará certamente a aglomerar o centro de
Pipa, notadamente em sua rua principal, sem quaisquer dos cuidados previstos no protocolo
criado pela Let`s Pipa”.

Assevera que a edição do Decreto Municipal nº 060/2020, inclusive quanto ao que
regulamentado pelo artigo 3º (eventos privados em espaço aberto), restringe-se à exata
competência outorgada pela Constituição da República (artigos 23, II 6, 24, XII7, e 308) e
reconhecida pela Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 672.

Esclarece que há notável diferença entre os eventos proibidos pelo artigo 1º (eventos
públicos) e os possibilitados pelo artigo 3º (eventos privados), por não ser “crível, por
exemplo, que o Governo Municipal realize testagem em cada um dos indivíduos que poderia
assistir aos fogos de artifício na areia da praia, tal obrigação, por sua vez, foi colocada pelo
artigo 3º aos eventos privados que porventura desejem ocorrer em Tibau do Sul”.

Defende que está havendo violação à separação dos poderes, visto que a decisão
impugnada vai além da análise de legalidade e legitimidade para imiscuir-se sobre o mérito do
ato administrativo, fazendo se substituir à análise de conveniência e oportunidade típica do
Poder Executivo.

Em seguida, argumenta que há indevida violação à livre iniciativa e aponta “as
nefastas consequências da decisão combatida”.

Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da
decisão agravada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento,
com a reforma da decisão e consequente indeferimento da tutela de urgência formulada pela
parte autora.

É o relatório.

Passo à análise do pedido de tutela recursal.

A permissibilidade de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento
decorre dos preceitos insculpidos nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, ambos do Código
de Processo Civil/2015, sendo condicionado o deferimento da suspensividade à demonstração,
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pelo recorrente, da possibilidade de ocorrência de grave lesão, de difícil ou impossível
reparação, sendo ainda relevante à fundamentação do pedido para fins de provável provimento
do recurso.

Na espécie, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito
suspensivo ora requerido.

Isso porque, no meu sentir, não se mostra adequada a suspensão do artigo 3º do
Decreto Municipal nº 060/2020, do Município de Tibau do Sul, que autoriza a realização de
festas privadas em ambiente aberto, desde que haja requerimento prévio com apresentação de
protocolo sanitário, a ser aprovado pela autoridade epidemiológica municipal, observando-se
as medidas minuciosamente delineadas no ato emanado do Poder Executivo Municipal, eis
que, ao que parece, a matéria nos moldes em que pretendido, encerra discussão do próprio
mérito do ato administrativo, o que  por outras palavras significa dizer que não se cuida aqui
de estrito   exame da legalidade e da legitimidade do ato em si, hipótese única, em regra,
legitimadora da intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa.

Como sabido, a deflagração dos sucessivos estágios de alerta, acompanhados de
medidas restritivas de diversas ordens, introduzidas por meio de instrumentos legislativos
editados pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelos municípios potiguares, obedecem a
protocolos internacionais e representam a tentativa estatal de enfrentamento de uma crise sem
precedentes na história mundial.

Vale lembrar que a Lei Federal nº 13.979/20, nos dispositivos que faziam alusão à
restrição e adoção de medidas em âmbito interestadual e intermunicipal, foram sustadas pela
medida cautelar decidida no bojo da Ação Direta de inconstitucionalidade nº 6.341, redator
para o acórdão o Ministro Edson Fachim, decidida em 24 de março de 2020, na qual se
assentou a competência administrativa concorrente dos entes federados para a adoção de
medidas de contenção à moléstia hodiernamente por todos enfrentada, justamente tendo em
vista que cada ente edite suas próprias normativas.

Além do mais, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.362/DF, o
STF reafirmou que não se admite que o Poder Judiciário substituir-se ao Executivo e
Legislativo quanto à   questões relativas ao âmbito estritamente discricionário da
Administração Pública como o é a escolha de políticas públicas, especialmente aquelas que
encontrem previsão em lei. Abaixo a ementa do julgado:

 

Ementa:  AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.979/2020,
QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA O
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE
SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA
COVID-19. COMPETÊNCIA COMUM DOS
ENTES FEDERADOS PARA CUIDAR DA
SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF.
FEDERALISMO COOPERATIVO. REQUISIÇÃO
ADMINISTRATIVA VOLTADA PARA O
CONFRONTO DA PANDEMIA DO
CORONAVÍRUS. DESNECESSIDADE DE
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AUTORIZAÇÃO PRELIMINAR DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE.
INDISPENSABILIDADE, TODAVIA, DO
PRÉVIO SOPESAMENTO DE EVIDÊNCIAS
CIENTÍFICAS E ANÁLISES SOBRE
INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS. MEDIDA
QUE, ADEMAIS, DEVE OBSERVAR OS
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE NOVOS
REQUISITOS PARA A REQUISIÇÃO PELO
JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.
A Ç Ã O  D I R E T A  D E
INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE.

I - A Constituição Federal prevê, ao lado do direito
subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado
dar-lhe efetiva concreção, por meio 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 a sua
promoção, proteção e recuperação” (art. 196).

II – Esse dever abrange todos os entes federados,
inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde,
exercem uma competência administrativa comum,
nos termos do art. 23, II, do Texto Constitucional.

III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós,
exige que a União e as unidades federadas se apoiem
mutuamente no enfrentamento da grave crise
sanitária e econômica decorrente da pandemia
desencadeada pelo novo coronavírus.

IV- O Plenário do STF já assentou que a
competência específica da União para legislar sobre
vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei
13.979/2020, não inibe a competência dos demais
entes da federação no tocante à prestação de
serviços da saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator
para o acórdão Ministro Edson Fachin).

V – Dentre as medidas de combate à pandemia, a
Lei 13.979/2020 estabelece que qualquer ente
federado poderá lançar mão da “requisição de bens e
serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em
que será garantido o pagamento posterior de
indenização justa” (art. 3°, VII).
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VI – Tais requisições independem do prévio
consentimento do Ministério da Saúde, sob pena de
invasão, pela União, das competências comuns
atribuídas aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, os quais, todavia, precisam levar em
consideração evidências científicas e análises sobre
as informações estratégicas antes de efetivá-las (art.
3°, § 1°).

VII – Como todas as ações estatais, as requisições
administrativas precisam balizar-se pelos critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, só podendo
ser levadas a cabo após a constatação de que
inexistem outras alternativas menos gravosas.

VIII- Essa fundamentação haverá de estar
devidamente explicitada na exposição de motivos
dos atos que venham a impor as requisições, de
maneira a permitir o crivo judicial.

IX – Ao Judiciário, contudo, é vedado substituir-se
ao Executivo ou ao Legislativo na definição de
políticas públicas, especialmente aquelas que
encontrem previsão em lei, considerado o princípio

.da separação dos poderes

X - A requisição administrativa configura ato
discricionário, que não sofre qualquer
condicionamento, tendo em conta o seu caráter
unilateral e auto executório, bastando que fique
configurada a necessidade inadiável da utilização de
um bem ou serviço pertencente a particular numa
situação de perigo público iminente, sendo por isso
inexigível a aquiescência da pessoa natural ou
jurídica atingida ou a prévia intervenção do
Judiciário.

XI - A criação de novos requisitos para as
requisições administrativas por meio da técnica de
interpretação conforme à Constituição (art. 3°,
caput, VII, da CF e § 7°, III, da Lei 13.979/2020),
não se aplica à espécie, dada a clareza e univocidade
da disposição legal impugnada.

XII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada
improcedente. (STF, ADI 6362, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno,
julgado em 02/09/2020, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-288, DIVULG 07-12-2020,
PUBLIC 09-12-2020). [grifos acrescidos]
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Diante desse contexto, a invasão de competência não se justifica, pelo menos neste
momento, em respeito ao princípio da separação dos poderes, com deferência do Poder
Judiciário ao Legislativo e Executivo, estes eleitos democraticamente pelo povo, no espectro
da repartição constitucionalmente estabelecida como cláusula pétrea (art. 64, §4º, III da CF).

Portanto, é atribuição de cada ente estatal, no limite de sua responsabilidade
constitucional, adotar medidas excepcionais necessárias para combater a disseminação da
COVID-19.

Saliente-se, ademais, que não cabe ao Poder judiciário a definição das prioridades a
serem adotadas, de acordo com critérios pretensamente técnicos, pelos poderes constituídos
para o desempenho de tais funções, evitando-se, assim, que haja extrapolação do limite de sua
atuação constitucional, para abarcar aspecto decisório pautado por conteúdo político.

Portanto, desde que cumpridos os requisitos exigidos no Decreto Municipal Nº
60/2020, que dispõe sobre a regulamentação das festividades de fim de ano, diante do
enfrentamento da calamidade de saúde, decorrente do novo coronavírus (COVID-19 /
SARS-CoV-2), não vejo, permissa vênia, plausivibilidade jurídica, no presente momento, que
justifique a proibição da agravante realizar o evento objeto da presente demanda, ressaltando
que caberá ao ente público verificar e fiscalizar o cumprimento das medidas contidas no
diploma legal retromencionado.

Assentadas tais premissas, concedo o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para
suspender os efeitos da decisão agravada. 

Comunicações de estilo,  em especial  ao Juiz Plantonista de Primeiro Grau o inteiro
teor desta para o devido cumprimento.

Encerrado o plantão, a Secretaria Judiciária deverá providenciar a regular distribuição
do feito.

Publique-se. Intime-se.

Natal/RN, data da assinatura eletrônica.

 

 

Desembargador Amaury Moura Sobrinho

Relator
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