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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Vara Única da Comarca de São José do Campestre

Avenida Getúlio Vargas, 740, Centro, SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE - RN - CEP: 59275-000

 

 

Processo nº 0800240-53.2021.8.20.5153

IMPETRANTE: POUSADA PEDRA GRANDE LTDA - ME

IMPETRADO: JAILTON FELIX DE PONTES

DECISÃO

 

1. RELATÓRIO

 

POUSADA PEDRA GRANDE LTDA, devidamente qualificada na inicial, por intermédio de
advogado regularmente constituído, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA contra JAILTON FÉLIX
DE PONTES, Prefeito do Município de Monte das Gameleiras, igualmente qualificado, com o escopo de
permitir a reabertura imediata de suas atividades.

Narra a inicial ter o Prefeito de Monte das Gameleiras, por meio do Decreto nº 011/2021, de 03
de maio de 2021, estabelecido medidas rígidas para enfrentamento da pandemia da Covid 19, abrangendo
o fechamento de hotéis, pousadas, estalagens e meio de hospedagem de qualquer natureza, tendo, em
05/05/2021, notificado a empresa autora, para cumprimento do decreto e suspensão de suas atividades.

Argumenta, contudo, o impetrante estar situada no Município de Serra de São Bento, de modo a
não ser alcançado pelo decreto que se limita a circunscrição do Município de Monte das Gameleiras,
devendo a autora se sujeitar ao Decreto Estadual nº 30.516, de 22 de abril de 2021, o qual faculta a
abertura de hotéis, flats, pousadas e acomodações similares.

Com esse arrazoado requereu a concessão de liminar para que a autoridade coatora se abstenha
de efetuar qualquer medida de fechamento da impetrante.

É o relatório. Decido.

 

II – FUNDAMENTAÇÃO
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O mandado de segurança, previsto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal, é um writ
da mais extrema importância, com o escopo de proteger direitos líquidos e certos de ato de autoridade ou
de quem exerça funções públicas, isto é, não se admite a ação em face de particular em atividade própria.
O mandado de segurança, portanto, atua como uma verdadeira garantia fundamental inerente ao Estado
Democrático de Direito. 

 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

 

Da redação constitucional, extrai-se que o mandado de segurança constitui remédio
constitucional a ser utilizado diante da violação de direito líquido e certo por ato de autoridade
governamental ou de agente de pessoa jurídica privada que esteja, por delegação, no exercício de
atribuição do Poder Público, contra o qual não seja oponível  ou .habeas corpus habeas data  

No caso dos autos, o objeto da lide gravita em torno do direito do impetrante de permanecer em
funcionamento, atendendo as normas vigentes em decreto estadual, posto não se localizar na circunscrição
do Município de Monte das Gameleiras, de modo a não se sujeitar ao decreto municipal.

A concessão de medida liminar em mandado de segurança encontra suporte no art. 7º, III, sendo
possível a suspensão do ato que motivou o pedido, sem necessidade de oitiva prévia da autoridade
coatora, e exige a comprovação da existência de  e fumus boni iuris periculum in mora. 

A impetrante, em suas razões, não questiona a validade, regularidade ou legalidade do Decreto nº
011/2021, de 03 de maio de 2021, assinado pelo Prefeito Municipal de Monte das Gameleiras, ora
apontado como autoridade coatora, mas sim o seu dever de obediência a tal decreto, posto sustentar estar
situado no Município de Serra de São Bento.

Analisando os documentos que instruem o feito, observo que existe certa celeuma quanto ao
Município de localização do impetrante, posto situar-se nos limites dos dois municípios.

Contudo, anoto vir o pleito instruído com Alvará de Construção expedido pelo Município
de Serra de São Bento (ID. 68429916); Certidão emitida pelo Secretário de Administração de Serra
de São Bento, datada de 27 de setembro de 2010, atestando a regularidade da construção localizada
em área de extensão urbana (ID.68429917); Contrato Social (Id. 68429918), Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (Id. 68429920) e faturas de consumo de energia elétrica emitidas pela COSERN (Id.
68430704), apontando endereço localizado no Município de Serra de São Bento.

Consta nos autos, ainda, relações de notas fiscais emitidas por intermédio da Secretaria de
Finanças de Serra de São Bento (Id. 68429922), indicando serem os impostos municipais recolhidos
em seu favor; Guia da Previdência Social (Id. 68429923) e Guia de Recolhimento Instantâneo – GRI
da Secretaria da Estado de Tributação (Id. 68429924), apontando como endereço Sítio Juca 2, Zona
Rural, Serra de São Bento.

Assim, tem-se que o endereço da impetrante cadastrado perante órgãos oficiais, sejam
municipais, estaduais ou federais, corresponde ao Município de Serra de São Bento, inexistindo um
documento sequer indicador de sua localizado no Município de Monte das Gameleiras.

Nesse passo, resta suficientemente demonstrado o .fumus boni iuris
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O  decorre das consequências advindas da suspensão das atividadespericulum in mora
comerciais.

A suspensão, ainda que temporária, das atividades comerciais, impactam de forma significativa
no faturamento da impetrante, o que poderia implicar em dificuldades no cumprimento de compromissos
financeiros, como o pagamento de funcionários e credores, além do recolhimento de impostos, pondo em
risco a própria saúde financeira da empresa e manutenção de sua existência, com reflexos sociais.

Consigno afinal que este juízo não desconhece o estado de calamidade pública advindo da crise
sanitária mundial, que atinge inclusive pequenas cidades do Rio Grande do Norte que sequer dispõe de
mínima estrutura hospitalar a dar suporte a sua população. No caso dos autos, ademais, deveriam os
mandatários das duas cidades limítrofes acordarem entre si uma medida comum de enfrentamento à
pandemia, posto que o trânsito de pessoas entre as cidades é comum, data a sua proximidade (12km).
Entretanto, restou evidente, em um juízo perfunctório e inicial que a sede da autora se localiza no
município de Serra de São Bento que até o presente momento não tomou medidas de maiores restrições
impedindo a atividade do autor.

Desse modo, entendo presentes os requisitos necessários a concessão da liminar pretendida.

           

III - DISPOSITIVO

 

Diante de todo o exposto e fundamentado, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR para consignar não
estar a impetrante sujeita aos efeitos do Decreto nº 011/2021, de 03 de maio de 2021, do Município de
Monte das Gameleiras, devendo a autoridade coatora se abster de realizar qualquer ato de fechamento ou
suspensão das atividades da impetrante.

Notifique-se a autoridade coatora para imediato cumprimento da presente decisão, bem como
para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.

Dê-se ciência ao Procurador do Município de Monte das Gameleiras para que, querendo, ingresse
no feito.

Findo o prazo para manifestação da autoridade coatora, dê-se vista dos autos ao Ministério
Público para opinar no prazo de 10 (dez) dias.

P.I.C.

 

SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE, 6 de maio de 2021

 

RAINEL BATISTA PEREIRA FILHO

Juiz de Direito

(assinado eletronicamente)
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