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01ª e 02ª PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ESPERANTINA

Praça Diógenes Rebêlo, nº 338, Centro, CEP 64.180-000 - Fone: (0xx)86-3383-

1301

EXCELENTÍSSIMO SENHOR  DOUTOR  JUIZ  DE  DIREITO  DA  VARA  ÚNICA  DA

COMARCA DE ESPERANTNA-PI

URGENTE COVID-19

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUI, por meio dos Promo-

tores de Justiça infra-assinados, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos artigos

127, caput, 129, II e III, 196 e 197, da Constituição Federal; art. 6º, I, alíneas “a” e “b”,

Lei Federal nº 8.080/1990; artigo 5°, I, da Lei Federal n° 7.347/1985; artigo 25, IV, “a”,

da Lei Complementar Federal n° 8.625/1993; art. 2º, todos combinados com o art. 177,

do Código de Processo Civil, e com base nas argumentações jurídicas a seguir deduzidas,

vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

em face do MUNICÍPIO DE ESPERANTINA/PI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ

nº  06.554.174/0001-82,  com  endereço  para  intimações  na  Rua  Vereador  Ramos,

Esperantina/PI, CEP 64.180-000, representado legalmente por sua Prefeita Municipal, sra.



                     

Vilma  Carvalho  Amorim,  em  razão  dos  fatos  e  fundamentos  jurídicos  a  seguir

delineados.

DA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO:

O Ministério Público possui legitimidade para a propositura de ações em de-

fesa dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos do artigo 129,

III da Constituição da República, do artigo 25, IV, “a” da Lei nº 8.625/93, do artigo 36, IV

da Lei Complementar nº 12/1993 e do artigo 81, parágrafo único, I, II, e III c/c artigo 82,

I, da Lei nº 8.078/90, ainda mais em hipóteses como a do caso em tela, em que se tutela,

de forma transindividual o direito à saúde.

Outrossim, o art. 196 da Constituição Federal dispõe que “a saúde é direito

de todos e dever do Estado, garantido mediante 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”. Com efeito, o direito à saú-

de é um interesse difuso, pois afeto a toda a coletividade e difundidos entre número inde-

terminado de pessoas.

É salutar ressaltar que a Constituição Federal faz expressamente, no seu art.

197, alusão às ações e serviços públicos de saúde como serviços de relevância pública

da mesma forma que deixa bem claro, no seu art. 6º, que o direito a saúde possui nature-

za jurídica de direito social.

A expressão “relevância pública” expõe de forma completa a importância da

saúde como bem de elevado valor, pois significa que a própria sociedade o reconhece

como de importância superior e alto grau de estima e consideração para seus membros.

A natureza de relevância pública e social dos serviços públicos de saúde é,

portanto, incontestável. 



                     

Desta feita, inconteste, portanto, o interesse social que justifica a atuação do

Ministério Público.

I - DOS FATOS

Conforme é de conhecimento geral, a Organização Mundial de Saúde (OMS),

diante de milhares de casos da doença COVID-19 confirmados em todos os continentes, a

partir  da propagação célere do novo Coronavírus, declarou, em 11.03.2020, estado de

pandemia.

Desde então diversos países, estados e municípios, passaram a atuar de ma-

neira mais enfática para não apenas detectar, proteger, reduzir a transmissão desse vírus,

mas também tratar adequadamente as situações diagnosticadas e confirmadas da referida

doença.

Ainda como consequência da condição pandêmica ora vivenciada, o Brasil, o

Estado do Piauí e o Município de Esperantina, através de atos normativos, passaram a dis-

por sobre providências indispensáveis à prevenção e ao enfrentamento da emergência em

saúde pública decorrente do novo Coronavírus, inclusive estabelecendo restrições a ativi-

dades públicas e privadas no intuito de diminuir ao máximo as circunstâncias capazes de

possibilitar os contágios ocasionadores da COVID-19.

Mesmo assim e já havendo a perceptível comprovação de valorosos esforços

adotados pelos profissionais da saúde, observa-se, sobretudo através dos boletins e rela-

tórios divulgados pelas Pastas Gestoras da Saúde no campo federal, estadual e municipal,

a certeza epidemiológica de que os números confirmados de casos de COVID-19 irão pro-

gressivamente aumentar – esperando-se que no menor patamar possível – até atingirem

seu pico da “curva de transmissão” em todos esses níveis.

Por  isso,  de  extremo  relevo,  a  atuação  convergente  para  desacelerar  e,

quem sabe, evitar na maior medida possível a disseminação do vírus, a fim de permitir aos



                     

infectados a adequada terapêutica, o que somente será concretamente possível se os sis-

temas público e privado de saúde não estiverem sobrecarregados.

No mundo, sabe-se de países e locais que apenas reagiram tardiamente à

prevenção, subestimando a doença e não dando atenção à redução do convívio social,

como regiões da Itália e da Espanha, o que lhes proporcionou na atualidade o enfrenta-

mento de caótico cenário sanitário, com centenas de mortos diariamente1.

De modo mais específico, seguindo posturas adotadas pela União e Estado

do Piauí para, normativamente, disciplinar providências de combate à COVID- 19, o Muni-

cípio de Esperantina editou o Decreto nº 185/2020, de onde é possível inferir, em síntese,

considerações sobre: 1) medidas de prevenção e combate ao contágio pelo COVID-19 nos

órgãos e nas entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Espe-

rantina; 2) suspensão de aulas da rede municipal de ensino; 3) Recomendação da suspen-

são das aulas da rede privada de ensino; 4) Recomendação do cancelamento de eventos

esportivos, artísticos, culturais, políticos, científicos, comerciais, religiosos e outros eventos

em massa.

Na sequência, o Decreto nº 186/2020 declarou estado de calamidade pública

no município de Esperantina/PI determinando, dentre outros, a proibição: a) da circula-

ção e do ingresso, no território do Município, de veículos de transporte coletivo Interesta-

dual, público e privado, de passageiros; b) da realização de eventos e de reuniões de qual-

quer natureza, de caráter público ou privado, incluídas excursões, cursos presenciais, mis-

sas e cultos religiosos, com mais de trinta pessoas; (...)II - a determinação de que: a) o

transporte coletivo de passageiros, público e privado, urbano e rural, em todo o território

do Município,  seja realizado sem exceder à capacidade de passageiros sentados; b) o

transporte coletivo intermunicipal de passageiros, público ou privado, em todo o território

do Município, seja realizado sem exceder à metade da capacidade de passageiros senta-

dos; (...) III - a fiscalização, pelos órgãos da Segurança Pública e pelas autoridades sani-

tárias, dos estabelecimentos, entidades e empresas, públicas e privadas, concessionários e

1 Disponível  em  https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,erro-da-italia-foi-subestimar-a-doenca-dizbiologabrasileira-que-vi-
ve-em-milao,70003237573. Acesso em: 26 de abril de 2020.



                     

permissionários de transporte coletivo e de serviço público, bem como das fronteiras do

Município, acerca do cumprimento das normas estabelecidas no Decreto.

Por sua vez, os Decretos  nº 187/2020 e nº 191/2020  dispuseram sobre o

funcionamento da indústria, comércio, logística e sociais, para o atendimento mínimo às

demandas da população, na vigência do estado de calamidade, decorrente do COVID-19,

no Município de Esperantina, determinando, dentre outros, a suspensão do funcionamento

I - de todas as atividades em bares, restaurantes, clubes, academias, casas de espetáculo

e clínicas de estética; II - das atividades de saúde bucal/odontológica, públicas e privadas,

exceto aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência; III - de eventos

esportivos; IV - dos demais estabelecimentos comerciais, industriais, de serviços, de ativi-

dades de construção civil e de outras atividades que não sejam essenciais. 

Em âmbito Estadual, no dia 16 de março de 2020, o governo do Estado do

Piauí expediu o Decreto nº 18.884/2020, que estabelece situação de emergência e regula-

menta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas

emergenciais de saúde pública de importância internacional, tendo em vista a classificação

da situação mundial do novo coronavírus.

Ainda em 19 de março de 2020, o Governo do Estado do Piauí declara esta-

do de calamidade pública por meio do Decreto n° 18.895. No mesmo dia foi decretada a

suspensão de diversas atividades no âmbito do Estado do Piauí para fins de prevenção e

contenção do novo coronavirus, por meio do Decreto nº 18.901.

No dia 23 de março de 2020, por meio do Decreto nº 18.902, prorrogado

pelo Decreto nº 18.913 de 30 de março de 2020, o Governo do Estado do Piauí determi-

nou a suspensão das atividades comerciais e de prestações de serviço não essenciais, em

todo o Estado, em complemento ao Decreto nº 18.901, com as seguintes exceções:



                     

Art. 1º Fica determinada, a partir das 24 horas do dia 23 de março

de 2020, a suspensão de todas as atividades comerciais e de presta-

ção de serviços no âmbito do Estado do Piauí:

§1º  Ficam ressalvados da suspensão determinada no caput

deste artigo, e desde que assegurem o cumprimento das re-

gras  de  proteção  individual  para  empregados,  servidores,

clientes ou fornecedores, os seguintes estabelecimentos e ativi-

dades, considerados essenciais: 

I - mercearias, mercadinhos, mercados, supermercados,

hipermercados, padarias, lojas de conveniência e de produtos

alimentícios;

II - farmácias, drogarias, produtos sanitários e de limpeza;

III - lavanderias;

IV - postos revendedores de combustíveis, distribuidoras de gás e

borracharias;

V - hotéis, com atendimento exclusivo dos hóspedes;

VI – distribuidoras e transportadoras;

VII - serviços de segurança e vigilância.

VIII - serviços de alimentação preparada exclusivamente para

sistema de entrega;

IX - bancos, serviços financeiros e lotéricas.

X - serviços de telecomunicação, processamento de dados, call

center e imprensa. (Grifei).

Recentemente, em 06 de abril de 2020, a Secretaria de Estado da

Saúde do Piauí - SESAPI expediu a Portaria SESAPI/GAB/DIVISA nº 341/2020,

esta portaria autoriza as autoridades sanitárias das Vigilâncias Sanitárias apli-

carem multas a pessoas físicas e jurídicas que insistirem no descumprimento

das medidas de saúde decretadas no Estado para o enfrentamento do novo Co-

ronavírus. O valor da multa por infração varia de R$ 500 (quinhentos reais) a



                     

R$ 5.000 (cinco mil reais) para pessoas físicas e de R$ 5.000 (cinco mil reais) a

R$ 17.650 (dezessete mil seiscentos e cinquenta reais) para pessoas jurídicas.

Mais recente ainda, em 22 de abril de 2020, o Governo do Estado do Piauí,

por meio do Decreto nº 18.947, determinou o uso obrigatório de máscaras de proteção fa-

cial como medida de proteção necessária ao enfrentamento do COVID-19. 

Ocorre que, os referidos decretos não estão sendo observados pela maioria

dos munícipes e estabelecimentos comerciais desta Urbe, uma vez que as medidas de pro-

teção necessárias ao combate ao COVID 19 estão sendo ignoradas.

Há denúncias de que estabelecimentos que não prestam serviços essenciais

tem estado em funcionamento, o que está estritamente proibido, inclusive os responsáveis

podem ser responsabilizados cível e criminalmente por tais atos.

Também chegou ao conhecimento desta Promotoria denúncias de costumei-

ras aglomerações nas portas de Agências Bancárias e filas de lotéricas, sem a devida aten-

ção aos cuidados mínimos de uso de máscara de proteção, distanciamento mínimo de 1

(um) metro entre as pessoas, entre outros, consoante vídeos e fotos acostadas a presente

peça vestibular.

Pode-se dizer que a causa principal para a ocorrência de tal situa-

ção, é a total omissão do município de Esperantina em fiscalizar o cumprimento

das medidas de higiene e prevenção ao COVID-19.

Isto porque, não foi identificada nenhuma equipe da vigilância sani-

tária averiguando os estabelecimentos comerciais deste município e lançando

mão da já mencionada portaria SESAPI/GAB/DIVISA nº 341/2020 que possibi-

lita a aplicação de multa às pessoas que descumprirem medidas de combate ao

COVID-19.



                     

Ademais, ratifica esta conclusão o fato de ter-se noticiado a este

Parquet  a grave informação de que o Demandado tem se abstido de realizar

barreiras sanitárias nas vias que dão acesso à cidade, ocasionando livre acesso

de veículos, inclusive, clandestinos, oriundos de diversas regiões do pais, sem

que se haja qualquer tipo de monitoramento e isolamento das pessoas que che-

gam no Município, elevando, sobremaneira, os riscos de contágio em larga es-

cala em Esperantina/PI. 

É importante salientar que esta Promotoria de Justiça expediu, dentre inúme-

ros ofícios e recomendações acerca do tema COVID-19, a Recomendação nº 15/2020, ex-

pedida na data de 27 de março de 2020, orientando os gerentes de Bancos e Casa Lotéri-

cas, Polícia Militar, Prefeitura e Secretários Municipais de Esperantina, a fim de evitar refe-

ridas aglomerações, bem como ofício nº 209/2020, na data de 22/04/2020, via e-mail ins-

titucional, à Prefeitura Municipal de Esperantina, requisitando que a Prefeitura empreenda

esforços com a finalidade de conscientizar a população para que evite aglomerações nos

bancos e lotéricas, tendo em vista o risco que estão se expondo.

Entretanto, o que se verifica dos vídeos anexos, é que o município de Espe-

rantina não observou tais determinações e que há descumprimento da Recomendação e

das medidas de prevenção adotadas pelo Estado e União.

Repise-se, ademais, que o Município de Esperantina, até a data de 27 de

abril de 2020, tem 05 (cinco) casos confirmados do novo Coronavírus e nenhum leito de

UTI disponível.

Portanto, a partir da somatória dessas circunstâncias, alternativa não há se-

não a de ajuizar a presente ação, já que, o Município de Esperantina não vem tomando as

medidas necessárias à fiscalização e consequente aplicação de sanções às pessoas físicas

e jurídicas que descumprem as determinações de combate ao COVID – 19, com o fito de

compelir a Municipalidade a lançar mão de seu poder de polícia e impor o cumprimento

dos normativos legais.



                     

II - DO DIREITO

II.1. DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE

O direito à saúde, assegurado pela Constituição da República de 1988 como

direito fundamental decorrente do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, in-

cumbe ao Estado e à sociedade a obrigação de provê-lo a todos os que dele necessitem.

Sob esse prisma, os artigos constitucionais 6º e 196 consagram o direito à saúde como

dever do Estado, o qual deverá, por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos

necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, capaz de ofertar ao enfermo maior

dignidade e menor sofrimento.

A saúde pode ser definida como estado completo de bem-estar físico, mental

e social e não apenas como ausência de doenças e, como tal, apresenta-se como direito

fundamental e verdadeiro pressuposto da dignidade da pessoa humana – na plenitude da

expressão.

Não por outra razão, a Constituição Federal confere à saúde especial desta-

que e proteção, na medida em que expressamente estabelece, em seu art. 196, que: “a

saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econô-

micas 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”.

Para reforçar esses enunciados, a Carta Magna registrou serem de “relevân-

cia pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da

lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita di-

retamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito pri-

vado” (art. 197, da CF).



                     

A fim de garantir a devida proteção a essa relevância pública, definiu nosso

Texto Fundamental competir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a

tarefa de legislarem concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, inc. XII,

da Constituição Federal), fixando, ainda, em prol desses entes municipais, a competência

de legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar à legislação federal e estadual

no que  couber (art. 30, incs. I e II, da CF). Assim também, visto que as ações e serviços

de saúde integram rede e formam um sistema único de saúde, o qual deve ser organizado

a partir da descentralização e da direção única em cada esfera de governo (art.198, inc. I,

da CF e art. 7º, inc. IX, da Lei Federal nº 8080/90).

Ademais, compete à direção Municipal do SUS o planejamento, organização,

controle e avaliação dos serviços de saúde, além de geri-los e executá-los, bem como, em

especial, a incumbência de “normatizar complementarmente as ações e serviços públicos

de saúde no seu âmbito de atuação” (art. 18, incs. I e XII, da Lei nº 8080/90).

Portanto, respaldando-se em lições de Fernando Aith2, verifica-se a inteira

possibilidade de os Municípios participarem da produção legislativa de forma suplementar,

podendo, inclusive, “exercer competência legislativa plena para atender suas peculiarida-

des, caso inexista lei federal correspondente sobre normas gerais  ”, e “no que se refere

aos Secretários de Saúde dos Estados, Distrito Federal e Municípios, estes possuem com-

petência normativa análoga a dos Ministros, guardadas, como de hábito, as limitações de

competências territoriais e materiais referentes às suas atribuições”.

II.2. MEDIDAS DE CUMPRIMENTO COMPULSÓRIO EM COMBATE À PROPAGA-
ÇÃO DE INFECÇÕES POR CORONAVÍRUS (COVID-19)

Ab initio,  imperioso registrar que em 30 de janeiro de 2020, a Organização

Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus (CO-

VID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII), que

é caracterizada, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional de 2005, como um

“evento (que) significa a manifestação de uma doença ou uma ocorrência que cria um po-

tencial para doença”.
2 AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 306323, passim



                     

Cumpre frisar que há consenso na comunidade científica, bem como nas prá-

ticas adotadas ao redor do globo para a contenção e a amortização do ritmo de espalha-

mento da Covid-19, que as medidas mais eficazes para o atingimento de tais finalidades

são aquelas voltadas a garantir o chamado distanciamento social necessário a retardar a

transmissão, evitando assim a sobrecarga dos sistemas de saúde, que, em situação limite,

não conseguirá prover leitos em número suficiente ao tratamento dos quadros que de-

mandem hospitalização.

De acordo com estudo conduzido por pesquisadores da revista de medicina

The Lancet3, na evolução natural da pandemia do novo coronavírus pode alcançar níveis

particularmente altos, mas a intervenção com medidas oportunas que se antecipem ao

crescimento exponencial do contágio pode atenuar significativamente o alcance da pande-

mia, tanto em número de contágio quanto em sua duração. Essa é a posição defendida

por renomados pesquisadores brasileiros, como o infectologista e Pós-Doutor pela USP e

Yale, Átila Iamarino.

Infere-se, portanto, que o distanciamento social é extremamente necessário

para conter a epidemia, sendo que seu desrespeito ocasionará a explosão de casos e, con-

sequentemente um aumento exponencial de demanda dos leitos de UTI. A tese da mitiga-

ção, ou seja, a que mantém a normalidade, mas coloca milhões de pessoas em risco si-

multaneamente não é aceita cientificamente, como bem aponta estudo do Imperial Colle-

ge4.

No contexto  pátrio,  pesquisadores  da Pan American Health  Organization5,

usando como base a taxa de letalidade de países como a China, Itália e Coréia do Sul,

3 Anderson, Roy; Heesterbeek, Hans; Klinkenberg, Don; y, Hollingsworth T Déirdre (2020).  How will country-based mitigation
measures  influence  the  course  of  the  COVID-19  epidemic?  The  Lancet.  Disponível  em:  <
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30567-5/fulltext> Acesso em 26 de abril de 2020
4 Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. Disponível em:
<https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/  Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-
16-03-2020.pdf > Acesso em 26 de abril de 2020.

5 Estimativas do impacto da Covid-19 na mortalidade no Brasil - R.Martinez (Pan American Health Organization), P.Lloyd-Sherlock
(University of East Anglia) and the PICHM expert consortium (https://www.corona- older.com/).



                     

projetam até 2.000.000 (dois milhões) de mortes no país e 33.000 (trinta e três mil) mor-

tes APENAS NO PIAUÍ, assumindo uma faixa de 50% de infecção da população.

Diante dessa situação excepcional e emergencial de importância internacio-

nal como pandemia, decorrente do novo coronavírus, faz-se necessário conclamar toda a

sociedade para a adoção de medidas urgentes e drásticas na tentativa de elastecer a cur-

va da pandemia, evitando maiores tragédias, a exemplo do que já aconteceu na China e

vem acontecendo na Itália. 

Posto isso, o Governo do Estado do Piauí, diante da expansão dos casos de

infecção por coronavírus (Covid-19) e, considerando a declaração do então Ministro da

Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em 20 de março de 2020, onde foi declarada transmissão

comunitária  – quando não é mais possível detectar a origem da transmissão – em todo

território nacional, firmou os Decretos n° 18.895, n° 18.902 e n° 18.947, na qual foi

decretada situação de calamidade pública, foram estabelecidas medidas de prevenção e

enfrentamento ao alastramento do vírus, como a suspensão de todas as atividades comer-

ciais e de prestação de serviços não essenciais e dispôs sobre o uso obrigatório de másca-

ras de proteção no Estado do Piauí.

 É preciso ressaltar que todas as providências traduzidas nos decretos esta-

duais são compulsórias aos agentes públicos e/ou privados a quem seu cumprimento in-

cumba. 

O fundamento de tal obrigatoriedade se encontra na Portaria Interminis-

terial n° 5, de 17 de março de 2020, editada pelos Ministros de Estado da Justiça e

Segurança Pública e da Saúde, que “dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de en-

frentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro

de 2020”.

Nessa linha, o ato administrativo em questão, com suporte constitucional e

infraconstitucional, estabelece, entre outros, que:



                     

I. O descumprimento das medidas adotadas pela autoridade sanitá-

ria, conforme previstas no art. 3ª da Lei nº 13.979, de 2020, acarre-

tará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes in-

fratores, inclusive do servidor público que concorrer para o descum-

primento (art. 3º, caput e § 1º, da Portaria Interministerial MS/MJSP

n. 5/2020);

II. O descumprimento da medida de quarentena poderá sujeitar os

infratores às sanções penais previstas nos arts. 268 e 330 do Decre-

to-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, se o fato

não constituir crime mais grave; (art. 5º da Portaria Interministerial

MS/MJSP n. 5/2020); 

III. Os gestores locais do Sistema Único de Saúde - SUS, os profissi-

onais de saúde, os dirigentes da administração hospitalar e os agen-

tes de vigilância epidemiológica poderão solicitar o auxílio de força

policial nos casos de recusa ou desobediência por parte de pessoa

submetida às medidas de quarentena e isolamento social. (art. 6º da

Portaria Interministerial MS/MJSP n. 5/2020);

IV. A autoridade policial poderá lavrar termo circunstanciado por in-

fração de menor potencial ofensivo em face do agente que for sur-

preendido na prática dos crimes mencionados nos art. 4º e art. 5º,

na forma da legis- lação processual vigente, a quem, porém, não se

imporá prisão caso assine o Termo Circunstanciado; (art. 7º da Por-

taria Interministerial MS/MJSP n. 5/2020);

V. Visando a evitar a propagação da COVID-19 e no exercício do po-

der de polícia  administrativa,  a autoridade policial  poderá encami-

nhar o agente à sua residência ou estabelecimento hospitalar para

cumprimento das medidas de isolamento social, exame ou tratamen-

to compulsório (art. 3º da Lei n. 13.979/2020, conforme determina-

ção das autoridades sanitárias. (art. 8º da Portaria Interministerial

MS/MJSP n. 5/2020).



                     

Nesse contexto, neste momento de pandemia da COVID19, além de guarda-

rem conformidade com a legislação federal e estadual, as normas municipais necessitam

ainda seguir as posições e recomendações científicas voltadas à prevenção e ao enfrenta-

mento dessa doença, a fim de que possam, a partir de dados confiáveis e testados,

apoiarem estratégias de saúde capazes de viabilizarem resolutivos resultados em termos

de saúde pública, diretamente colaborando, enquanto consequência, para a redução ao

máximo de danos sociais e econômicos.

Tanto assim que a Lei Federal nº 13.979/20, ao estabelecer medidas para

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente

do novo Coronavírus, em seu art. 3º, §1º, expressamente assinalou que tais providências

“somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em análises so-

bre as informações estratégicas em saúde”. 

E justamente a partir de base científica existem recomendações de suspen-

são das atividades não consideradas essenciais, sendo certo que, mesmo na “execução

dos serviços públicos e das atividades essenciais” devem restar adotadas “to-

das as cautelas para redução da transmissibilidade da COVID- 19”, conforme re-

grado no art. 3º, inc. 4º, do Decreto Federal nº 10.282/20.

Portanto,  do  ordenamento  jurídico  constatam-se  balizas  explicitadoras  de

que as leis e demais atos normativos do Município de Esperantina relacionados à preven-

ção e ao enfrentamento à COVID-19 precisam seguir as evidências científicas e os dados

técnicos alicerçados em experiências, posições e produções trazidas pelos Conselhos, Ins-

tituições e Sociedades voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde das pesso-

as, a partir da pesquisa, do aprimoramento e do ensino científicos, sabidamente reconhe-

cidos no âmbito nacional e internacional, em especial os referidos comitês bem como o

Comitê de Técnica e Ética Médica, ou similar na estrutura municipal.



                     

Enquanto consequência, em Esperantina, possível inferir da ordem jurídica

que a retomada das atividades comerciais, especialmente aquelas tidas como não essenci-

ais, somente podem perfectibilizarem-se após a ciência, as autoridades sanitárias e comi-

tês responsáveis autorizarem-nas e sempre de maneira escalonada, gradativa, respeitosa

à realidade de saúde em vigor e a projetada.

Tanto assim que o Ministério da Saúde, por intermédio de sua Secretaria

de Vigilância em Saúde, vem sustentando a ampliação da vigilância, a partir da re-

alização de campanhas de comunicação para sensibilização da população,  a

restrição de contato social da população de risco e, principalmente, a suspen-

são de eventos com aglomeração de pessoas e a redução do deslocamento la-

boral e do fluxo urbano. Quanto a essas: 

“Reduzir o deslocamento laboral: incentivar a realização de reuniões

virtuais, cancelar viagens não essenciais, trabalho remoto (home of-

fice). Reduzir o fluxo urbano: estimular a adoção de horários alterna-

tivos dos trabalhadores para redução em horários de pico, escalas

diferenciadas quando possível. Regime de trabalho: estimular o tra-

balho de setores administrativos ou similares, para que ocorram em

horários  alternativos  ou  escala.  Reuniões  virtuais  e  home  office,

quando possível.”

Neste ínterim, o Município de Esperantina expediu os Decretos 185/2020,

186/2020, 187/2020 e 191/2020 dispondo sobre medidas de prevenção e combate

ao contágio pelo COVID-19 nos órgãos e nas entidades da Administração Pública Direta e

Indireta, decretou estado de calamidade para fins de prevenção e enfrentamento à epide-

mia do COVID-19 e dispôs sobre o funcionamento da indústria, comércio, logística e soci-

ais, para o atendimento mínimo às demandas da população, na vigência do estado de ca-

lamidade, decorrente do COVID-19.

Ocorre que,  a ausência de fiscalização e identificação de responsá-

veis pela abertura de estabelecimentos comerciais não essenciais e a falta dos



                     

cuidados necessários ao combate do COVID-19 por parte de estabelecimento

de serviços essenciais, em desacordo com decretos estaduais e municipais, tem

sido manifesta no Município de Esperantina e essa realidade não pode continu-

ar, sob pena de não apenas desrespeitar normativos, mas em especial expor a

risco milhares de munícipes à infecção pelo novo Coronavírus.

Assim, substancial se faz a atuação da Municipalidade no combate a

COVID-19,  não  apenas  na  edição  de  normativos,  mas  PRINCIPALMENTE  na

busca de seu cumprimento pela população.

Desta feita, não pode se conceber que a Ré se abstenha de atuar de

forma efetiva na conscientização da população esperantinense. Destarte, faz-se

necessário que o Executivo Mirim atue de maneira premente, por meio de dis-

ponibilização de seus quadros funcionais, na orientação da população sobre a

importância de se evitar aglomerações e respeitar as determinações sanitárias,

bem como na fiscalização quanto ao cumprimento dos normativos tanto pelos

comerciantes como pelos Munícipes.

Ademais, não se pode olvidar a imprescindibilidade de que a Reque-

rida disponibilize efetivo para auxiliar na conscientização, orientação e higieni-

zação de populares aglomerados nas portas de Agências Bancárias e Lotéricas,

buscando, inclusive, a organização das filas com o devido respeito ao distancia-

mento mínimo de 01 (um) metro entre as pessoas e uso de máscaras de prote-

ção, disponibilizando, para tanto, o referido equipamento de proteção individu-

al para aqueles que não o detém.

Em última análise, imperioso ainda que o Município de Esperantina

realize as barreiras sanitárias nas vias que dão acesso à cidade, com o fito de

monitorar e isolar as pessoas que chegam de diversas origens,  e, assim, coibir,

eventual propagação do vírus, conforme preestabelecido no Decreto Municipal 186/2020,

vejamos:



                     

III - a fiscalização, pelos órgãos da Segurança Pública e pelas au-

toridades  sanitárias,  dos  estabelecimentos,  entidades  e  empresas,

públicas e privadas, concessionários e permissionários de transporte

coletivo e de serviço público, bem como das fronteiras do Município,

acerca do cumprimento das normas estabelecidas no Decreto.

III. DA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

A concessão da tutela de urgência constitui-se em ferramenta de extrema

necessidade in casu, exigindo, para tanto, a presença de dois requisitos essenciais: proba-

bilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, do

CPC).

Para a efetividade da entrega da prestação jurisdicional, segundo se enten-

de, permitido inferir não subsistir dúvida quanto à existência – mais do que provável na

espécie – do direito alegado, consoante se infere dos argumentos, documentos coligidos e

acostados ao presente petitório e dispositivos legais mencionados.

Ademais, tal afirmativa parte do reconhecimento de que a probabilidade do

direito não é aquela utilizada para o acolhimento final da pretensão, mas apenas o conjun-

to de dados de convencimento capaz de, antecipadamente, através de cognição sumária,

permitir a verificação da provável razão da parte requerente ver antecipados os efeitos da

sentença de mérito. Nesse sentido:

“[..] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória

para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que

surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos

disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior

grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos”.



                     

Em acréscimo, no que concerne ao perigo de demora na seara da saúde, a

ausência de solução tempestiva dos problemas não é despida de qualquer consequência.

Sempre haverá consequências, algumas irreparáveis.  

Afinal, o direito à saúde e seu efetivo atendimento são impostergáveis, inder-

rogáveis, irrenunciáveis, indisponíveis e urgentes, na medida em que é fundamental para

o resguardo da própria vida e garantia da existência humana com dignidade.

Nesse contexto, o perigo de demora, nas situações que envolvem a temática

da prevenção e combate aos contágios pelo novo Coronavírus, parte do pressuposto de

que o Município de Esperantina e os demais encontram-se apenas no início da curva de

crescimento de casos de COVID-19, sendo tal aspecto publicamente reconhecido pelo Mi-

nistério da Saúde e comunidade científica6.

Por isso, todos os cuidados necessários para evitar contaminações de CO-

VID-19 merecem ser tomados, não havendo espaço de flexibilizações ou estabelecimentos

das medidas protetivas, surgindo com especial destaque nesse sentido as medidas de iso-

lamento social, conforme amplamente reconhecido pela ciência. 

Recentemente, a Sociedade Brasileira de Infectologia assim posicionou-se:

“[...] O Brasil está numa curva crescente de casos, com transmissão

comunitária do vírus e o número de infectados está dobrando a cada

três dias. [...] Também concordamos que devemos ter enorme preo-

cupação com o impacto socioeconômico desta pandemia e a preocu-

pação com os empregos e sustento das famílias. Entretanto, do pon-

to de vista científico epidemiológico, o distanciamento social é funda-

mental para conter a disseminação do novo coronavírus, quando ele

atinge a fase de transmissão comunitária. Essa medida deve ser as-

sociada ao isolamento respiratório dos pacientes que apresentam a

6 Disponível  em  https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/mandetta-diz-que-brasil-terapico- de-casos-donovo-
coronavirus-ate-junho.shtml; acessado em 26 de abril de 2020.

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/mandetta-diz-que-brasil-terapico-


                     

doença, ao uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos

profissionais de saúde e à higienização frequente das mãos por toda

a população. As medidas de maior ou menor restrição social vão de-

pender da evolução da epidemia no Brasil e, nas próximas semanas,

poderemos ter diferentes medidas para regiões que apresentem fa-

ses  distantes  da sua disseminação.  Quando a COVID-19 chega à

fase de franca disseminação comunitária,  a maior restrição social,

com fechamento do comércio e da indústria não essencial, além de

não permitir  aglomerações humanas, se impõe. Por isso, ela está

sendo tomada em países europeus desenvolvidos e nos Estados Uni-

dos da América. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisi-

oterapeutas e todos os demais profissionais de saúde estão traba-

lhando arduamente nos hospitais e unidades de saúde em todo o

país. A epidemia é dinâmica, assim como devem ser as medidas para

minimizar sua disseminação. ‘Ficar em casa’ é a resposta mais ade-

quada para a maioria das cidades brasileiras neste momento, princi-

palmente as mais populosas”. 

A efetivação do distanciamento ou isolamento social, com a suspen-

são  de  atividades  não essenciais,  apresentam-se  indispensáveis  não  apenas

para proteger a saúde dos Esperantinenses, mas também preservar e possibili-

tar que a rede de saúde, em quantidade e qualidade, possa levar a efeito com

maior sucesso seu importante papel neste momento, pois essa rede tem estrutura

física e de pessoal limitada.

Portanto, a situação pandêmica em vigor derivada de contágios do novo Co-

ronavírus, IMPÕE OBRIGATORIAMENTE MEDIDAS RESTRITIVAS EFETIVAS, sobretudo em

relação às atividades não essenciais e quanto a circulação e aglomeração das pessoas no

Município.



                     

A omissão a respeito e a admissão de postergação de medidas – re-

pita-se, conforme já demonstrado a partir  do exemplo de diversos países Europeus –

além de contrariarem a ciência, direcionam o olhar e o pensar para um cenário

capaz de produzir profundo trauma coletivo,  muitos adoecimentos e mortes,

desgastes injustos aos profissionais de saúde, maiores gastos públicos em saú-

de, afundamento ainda maior da economia e da crise social.

Atento a essas prejudiciais consequências, o Judiciário vem se posicionando

por expedir comandos judiciais pautados pela ciência, e a bem do interesse público primá-

rio da coletividade, consoante se observa de julgamento de Medida Cautelar na Arguição

de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 669-DF, em 31.03.2020, que se

segue:

“[...] 2. As orientações da Organização Mundial de Saúde, do Minis-

tério da Saúde, do Conselho Federal de Medicina, da Sociedade Bra-

sileira de Infectologia, entre outros, assim como a experiência dos

demais países que estão enfrentando o vírus, apontam para a im-

prescindibilidade de medidas de distanciamento social voltadas a re-

duzir a velocidade de contágio e a permitir que o sistema de saúde

seja capaz de progressivamente absorver o quantitativo de pessoas

infectadas. 3. Plausibilidade do direito alegado. Proteção do direito à

vida, a saúde e à informação da população (art. 5o, caput, XIV e XX-

XIII, art. 6o e art. 196, CF). Incidência dos princípios da prevenção e

da precaução (art. 225, CF), que determinam, na forma da jurispru-

dência do Supremo Tribunal Federal, que, na dúvida quanto à ado-

ção de uma medida sanitária, deve prevalecer a escolha que ofereça

a proteção mais ampla à saúde. 4. Perigo na demora reconhecido.

[...] Necessidade urgente de evitar a divulgação de informações que

possam comprometer o engajamento da população nas medidas ne-

cessárias a conter o contagio do COVID-19, bem como importância

de evitar dispêndio indevido de recursos públicos escassos em mo-



                     

mento de emergência sanitária. 5. Medida cautelar concedida para

vedar a produção e circulação, por qualquer meio, de qualquer cam-

panha que pregue que ‘O Brasil Não Pode Parar’ ou que sugira que a

população deve retornar as suas atividades plenas, ou, ainda, que

expresse que a pandemia  constitui  evento de diminuta  gravidade

para a saúde e a vida da população. Determino, ainda, a sustação da

contratação de qualquer campanha publicitaria destinada ao mesmo

fim. (STF. ADPF 669/DF. Min. Roberto Barroso, Julg. Em 21/03/2020

– destacou- se)”.

Por conseguinte, é da própria jurisprudência do STF que diante de matéria

que possui a saúde como objeto, imprescindível observá-la a luz dos princípios da precau-

ção e da prevenção. Por isso, na ponderação, consoante também destacou no Min. Rober-

to Barroso na decisão retro mencionada: “havendo qualquer dúvida científica acerca da

adoção da medida sanitária de distanciamento social – o que, vale reiterar, não parece es-

tar presente – a questão deve ser solucionada em favor do bem saúde da população”.

Assim, quer nos parecer que a concessão de tutela antecipada para proteger

a saúde in casu mostra-se de rigor. 

E nem se diga ser impossível a concessão da técnica de urgência contra a

Fazenda Pública, pois as limitações de que trata a Lei nº 8.437/92 e nº 9494/97 não têm

espaço quando está em jogo o direito à vida e o direito à saúde, podendo ser inclusive de-

ferida sem a oitiva do Poder Público. A respeito:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AN-

TECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. LEGITIMIDADE DO MINISTÉ-

RIO PÚBLICO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO

DE SAÚDE. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFI-

CAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. MENOR. COM-



                     

PETÊNCIA  ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE.

CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, SEM A

PRÉVIA OITIVA DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE.  JURISPRU-

DÊNCIA DOMINANTE DO STJ. QUESTÃO DE MÉRITO AINDA NÃO

JULGADA, EM ÚNICA OU ÚLTIMA INSTÂNCIA, PELO TRIBUNAL DE

ORIGEM.  EXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 735/STF.  REQUISI-

TOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA

7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] V. A jurisprudência do

STJ, "em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art.

2º da Lei 8437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tu-

tela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos le-

gais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública. (STJ, AgRg

no Ag 1.314.453/RS, Rel.  Ministro  HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA

TURMA, DJe de 13/10/2010) [...]. 

(AgInt no AREsp 1238406/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018 – desta-

cou-se)

Diante das consequências irreversíveis que, por conseguinte, podem advir é

que se pleiteia a concessão de tutela de urgência, com base no disposto no art. 300, do

Código de Processo Civil, a fim de permitir a prolação de resposta jurisdicional mais célere,

o que na situação concreta implicará o atendimento da fundamentalidade inerente ao di-

reito à saúde e à vida dos munícipes de Esperantina/PI.

IV - DOS PEDIDOS

Ante o  exposto,  com fundamento  nas  alegações  fático-jurídicas  aduzidas,

visando a resguardar  os  interesses  e os  direitos  difusos  da sociedade,  o  Ministério

Público do Estado do Piauí requer a Vossa Excelência o seguinte:

a) a distribuição e autuação da presente ação;



                     

b) liminarmente,  inaudita altera parte, a concessão de tutela de urgência,

com o fim de determinar judicialmente ao Município de Esperantina, a bem da saúde e

da vida dos habitantes desta cidade, assim como da preservação do sistema de saúde

local e em total respeito aos princípios da precaução e da prevenção que, doravante,

atue no sentido de:

b.1)  utilizar  de  seus  servidores,  em  especial  aqueles  integrantes  da

Defesa  Social  e  demais  áreas  que se fizerem necessários,  para intensificarem a

fiscalização  e  garantirem  o  rigoroso  cumprimento  do  já  definido  nos

Decretos Municipais  nº  185/2020,  186/2020,  187/2020  e  191/2020  e  Decretos

Estaduais nº 18.884, 18.895, 18.901, 18.902, 18.913 18.942 e 18.947, assegurando

resolutividade  às  determinações  de,  no  âmbito  da  iniciativa  privada,  serem

consideradas a suspensão dos serviços e atividades não essenciais, que não atendam

às necessidades inadiáveis da comunidade, o respeito às determinações sanitárias nas

atividades essenciais, notadamente distanciamento de, no mínimo 01 (um) metro entre

pessoas, utilização de máscaras de proteção pelos munícipes; 

b.2)  Que NÃO permitam qualquer forma de aglomeração, eventos,

reuniões  de  qualquer  natureza,  carreatas,  passeatas  e/ou  atos  de

concentração  de  pessoas,  no  Município  de  Esperantina/PI,  que  esteja  em

desacordo com as normas supramencionadas, como meio de evitar a contaminação

pelo COVID- 19, enquanto perdurar a crise anunciada;

b.3)  manter  barreiras  sanitárias  permanentes,  com  o  auxílio  da

Polícia Militar, Vigilância Sanitária e Secretaria Municipal de Saúde e demais

servidores  municipais  que  se  fizerem  necessário,  durante  o  período  de

pandemia,  nas  fronteiras  do  Município  de  Esperantina/PI,  com  o  fito  de

acompanhar a entrada de pessoas na cidade e realizar o adequado monitoramento e

isolamento destas, como forma de coibir a propagação do novo coronavirus;

b.4) apenas suprimir, alterar, acrescentar ou vir a elaborar atos normativos

relacionados à prevenção e ao enfrentamento à proliferação da COVID-19, após obter

posição  favorável  de seu Comitê de Gerenciamento  de Ações  Governamentais  para

Prevenção e Defesa contra o COVID-19 e Comitê de Técnica e Ética Médica ou similar,



                     

os  quais  devem  apresentar  congruência  com  o  recomendado  pelas  autoridades

sanitárias Estadual e Federal, bem como se manter fundada em evidências científicas e

dados  técnicos  alicerçados  em  experiências,  posições  e  produções  trazidas  pelos

Conselhos, Instituições e Sociedades voltadas à promoção, proteção e recuperação da

saúde das pessoas, a partir  da pesquisa, do aprimoramento e do ensino científicos,

sabidamente reconhecidos no âmbito nacional e internacional;

b.5) com o registro de que, em havendo necessidade, após o esgotamento

das tentativas de convencimento/orientação,  tais servidores poderão utilizar do

poder  de  polícia  que  lhes  é  próprio,  sujeitando  os  infratores,  além  de

responsabilização  administrativa,  às  penalidades  e  sanções  aplicáveis,

inclusive aplicação de multa, conforme Leis Federais nº 13.979/2020 e nº

6.437/77,  Lei  Estadual  nº 6.174/2012 e  Portaria  SESAPI/GAB/DIVISA Nº

341/2020; 

b.6)  Promova  a  identificação  dos  responsáveis  por  eventuais  eventos

divulgados,  com ato de concentração pública,  a fim de que a Polícia  Judiciária e o

Ministério  Público  Estadual  possam  responsabilizar  criminalmente,  especialmente

considerando os tipos previstos nos artigos 267 e 268 do Código Penal;

c) com o propósito colaborativo a tais providências, a expedição de ofício ao

Comando da Polícia Militar  deste município, Conselho Municipal  de Saúde, Vigilância

Sanitária Municipal, para conhecimento e apoio às medidas necessárias ao registrado

no item b;

d) a fixação de multa diária, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para

garantia da execução da tutela concedida antecipadamente, a ser depositado no Fundo

Municipal de Saúde; 

e) que valha a decisão antecipatória como mandado, garantidos os meios de

sua execução,  inclusive mediante requisição de apoio de força policial,  deferindo-se

desde logo medida  de embargo/lacre  do estabelecimento  comercial  ou espaço que

venha a descumprir decisão deste Juízo; 

f)  como  medida  acessória,  seja  dada  ampla  divulgação  à  decisão

antecipatória, para atendimento às finalidades pedagógica e dissuasória que a situação



                     

de emergência de saúde pública exige; 

g) a citação do Réu para que, querendo, conteste a presente demanda e a

acompanhe, até final sentença, sob pena de revelia; 

h) ao final, seja julgado procedente o pedido, nos termos do solicitado em

sede liminar, confirmando-se integralmente as medidas registradas no item B retro; 

i) a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, nos

termos do art. 18, da Lei Federal nº 7.347/85.

Outrossim, desde já, manifesta-se o desinteresse na designação de audiência

preliminar de conciliação, por ter a presente demanda objeto indisponível, nos termos do

disposto no art. 319, VII e 334, § 5º, ambos do Código de Processo Civil.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos

em especial pela documentação carreada nos autos, exames periciais que se fizerem ne-

cessários, sem prejuízo de obtenção de outras provas que se façam necessárias no decor-

rer da instrução.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco

reais), para os efeitos da lei.

Nesses termos,

Espera deferimento.

Esperantina-PI, 27 de Abril de 2020.

ADRIANO FONTENLE SANTOS
Promotor de Justiça

Raimundo N. Ribeiro Martins Júnior
Promotor de Justiça
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