
14ª CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RJ 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
PROCESSO Nº 0028540-58.2020.8.19.0000 
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO FIDÉLIS 
RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS PAES 
 

 
D E C I S Ã O  

 
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Juízo da 

3ª Vara da Comarca de São Fidélis, que, a fls. 01 (anexo I – 01), 
indeferiu a tutela de urgência antecipada requerida pela autora, 
consistente em suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 
3.823/2020, com o fim de não autorizar o restabelecimento da 
atividade comercial considerada não essencial no território do 
Município réu, até que seja apresentado laudo técnico e que tal 
medida não implicará em risco à saúde pública. 

 
A agravante alega que, apesar das medidas de 

prevenção ao contágio descontrolado da COVID-19, recomendadas 
pela OMS (Organização Mundial de Saúde), Ministério da Saúde e 
Secretaria de Estado de Saúde, o réu, através do referido decreto, 
coloca em risco a saúde dos munícipes ao autorizar a reabertura das 
atividades comerciais da cidade, rompendo o necessário isolamento 
social. 

 
Pois bem.  
 
Passa-se à análise da liminar, com fundamento no artigo 

1.019, I do Código de Processo Civil atual.1 
 
A concessão da tutela antecipada recursal depende da 

comprovação, pela agravante, da probabilidade do direito e do perigo 

                                                           
1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o 
caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, 

a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art932iii




de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do caput do 
artigo 300, do mesmo diploma legal. 2 

 
Na espécie, é imperioso salientar-se que é cediço que o 

Princípio da Separação dos Poderes impede que o Poder Judiciário 
adentre ao mérito administrativo, examinando a conveniência a e 
oportunidade dos atos administrativos, de fato, afetos à atuação do 
administrador público. 

 
Aos Tribunais, nesse sentido, cabe a análise da 

legalidade do ato, ou seja, a sua contrariedade ao ordenamento 
jurídico vigente. 

 
Dessa forma, a análise do pleito recursal impõe a 

verificação da legalidade do ato, notadamente frente ao espectro de 
competências locais e regionais para o regramento do funcionamento 
das atividades comerciais diante do enfrentamento da pandemia de 
COVID-19. 

 
O Supremo Tribunal Federal, em recente e notória 

decisão proferida na ADI nº 6.341, acolheu o entendimento de que 
cabe aos Estados e Municípios disciplinar as medidas que melhor 
atendam aos interesses locais no combate à referida pandemia, diante 
do cenário que se desenhar no vasto e heterogêneo território 
brasileiro. 

 
Nessa esteira, reconhecida a competência concorrente 

de Estados e Municípios para legislarem sobre a preservação da 
saúde pública, é igualmente necessário reconhecer que a 
competência municipal deve se balizar na legislação estadual vigente, 
para que com esta não entre em conflito. 

 
Note-se que a Lei Nº 8.080/90, em seu artigo 17, IV, “a” 

e “b”, determina que compete à direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) a coordenação e a execução de ações de vigilância 
epidemiológica e vigilância sanitária. 3 
                                                           
2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 
3 Art. 17. À direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) compete: 

IV - coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços: 





 
Assim, durante o enfrentamento do contágio 

descontrolado da moléstia, a competência legislativa local não deve se 
sobrepor ao arcabouço legislativo regional, pois deve se limitar a 
complementar a norma geral sem com ela colidir. 

 
Nesse sentido os seguintes precedentes: 
 

“Contudo, me filio ao posicionamento dos demais pares, 
que entendem pelo caráter impositivo do Decreto 
Estadual nº 4.317/2020 no que tange à suspensão das 
atividades não essenciais desempenhadas no Estado. 
Tal posicionamento restou consignado nos seguintes 
precedentes:  
“É sobre a legalidade do referido Decreto Municipal que recai 
a controvérsia do presente recurso. Em que pese o Município 
de Curiúva alegue que não há qualquer ilegalidade na 
referida norma, analisando-se as disposições do Decreto 
Municipal no 90/2020, expedido pelo Chefe do Poder 
Executivo do Município de Curiúva, observa-se que 
nitidamente vão de encontro com o previsto na legislação 
federal e estadual, eis que autoriza a abertura de 
estabelecimentos que não se enquadram na definição de 
serviços e atividades essenciais trazidas pela União e pelo 
Estado do Paraná (TJPR, AI nº 0017223- 47.2020.8.16.0000, 
Decisão Monocrática, Rel. Desembargador RENATO BRAGA 
BETTEGA, j. 16/04/2020).  
“(...) Como visto, o município agravante pretende ver 
facultada a abertura dos estabelecimentos comerciais não 
essenciais, situados nos seus limites geográficos, no período 
relativo à "emergência de saúde pública de importância 
internacional" decorrente da pandemia do coronavírus, 
causador da doença conhecida como COVID-19. (...) Do 
exposto, tenho que devem prevalecer no caso as normas da 
lei nacional, se impondo as medidas regulamentadas pelo 
Decreto Federal n° 10.282/2020 (alterado pelo Decreto n° 
10.292/2020), que, em seu art. 3º, trouxe o rol de serviços 
públicos e de atividades essenciais, as quais, nos termos do 
art. 1º, § 1º, da Lei n. 13.979/2020, “objetivam a proteção da 
coletividade”. Não se pode olvidar, ainda, que, no âmbito de 
sua competência suplementar, o Estado do Paraná editou o 

                                                                                                                                                                                 
a) de vigilância epidemiológica; 

b) de vigilância sanitária; 





Decreto Estadual n° 4.317/2020, segundo o qual, nos seus 
limites geográficos, também apenas poderão funcionar as 
atividades consideradas essenciais, conforme dispostas no 
seu art. 2º: (...). Assim, em respeito à disciplina constitucional 
de atribuição das competências legislativas, estão 
autorizados a funcionar apenas os serviços públicos e 
atividades essenciais arrolados no art. 3º do Decreto Federal, 
não devendo ser acolhido, por ora, o pleito de atribuição de 
efeito suspensivo ao presente agravo por estar ausente a 
probabilidade do direito.” (TJPR, AI 0016228-
34.2020.8.16.0000, decisão monocrática, Rel. ROGÉRIO 
RIBAS, j. 04.04.2020).  
“Cinge-se a presente controvérsia acerca da previsão contida 
no art. 17 do Decreto Municipal n. 088/2020 (mov. 1.4 – 
Projudi em 1º Grau) de Marechal Cândido Rondon, que 
permitiu a retomada das atividades habituais e do comércio 
em geral a partir de 31 de março de 2020, cuja legalidade é 
questionada pelo Ministério Público do Estado do Paraná na 
Ação Civil Pública de origem (...) Em âmbito estadual, as 
atividades essenciais estão elencadas no art. 2º, Parágrafo 
Único, do Decreto Estadual n. 4.317/2020, que tampouco fez 
menção às atividades habituais dos prestadores de serviços 
e do comércio em geral. (...) Forçoso concluir, nesses 
termos, que o art. 17 do Decreto Municipal n. 088/2020 não 
encontra correspondência na legislação federal ou na 
estadual.” (TJPR, AI nº 0016372- 08.2020.8.16.0000, decisão 
monocrática, Rel. Desembargadora MARIA APARECIDA 
BLANCO DE LIMA, j. 06/04/2020). 
(...) 
A própria prova documental constante nos autos (mov. 
50.2) demonstra que a política pública de saúde 
planejada pelo Estado do Paraná pode ser comprometida 
caso a demanda do sistema de saúde de Umuarama 
aumente exponencialmente por conta do relaxamento da 
quarentena, visto que a distribuição dos leitos 
hospitalares é pensada para atender à macrorregional de 
saúde e a todo o Estado, e não somente ao Município de 
Umuarama. 
Assim, a despeito dos esforços envidados pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Umuarama, e do entendimento do 
órgão de que o Município deverá adotar tão somente o 
isolamento seletivo, não vislumbro, ao menos em cognição 
sumária, que esta seja a mesma política capitaneada pelo 
Governo do Estado, neste momento, para o enfrentamento 
da crise sanitária. E em havendo divergências entre os 
decretos municipal e estadual acerca das medidas de 
combate à crise sanitária, entendo que deve prevalecer as 





medidas previstas pelo Governo do Estado, em razão da 
distribuição de competências estabelecidas na Constituição 
Federal sobre o tema.” 4 

 
“A hipótese dos autos revela conflito de competência das ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica entre o Estado de São Paulo e 
o Município de Socorro.  
Por força do Decreto Estadual nº 64.881/20 é proibido o serviço de 
fornecimento de alimentos nos restaurantes, ao passo que o 
funcionamento é permitido art. 3º, inciso II, do Decreto nº 4.030/20 
com a redação dada pelo Decreto nº 4.044/20 de Socorro.  
Nos termos do art. 17, inciso IV, alíneas a e b da Lei Federal nº 
8.080/90, compete à direção estadual do sistema de saúde a 
coordenação das atividades de vigilância epidemiológica e 
sanitária, ao passo que ao serviço municipal cabe tão somente 
executar tais serviços.  
Destaca-se que nos termos do art. 140, inciso I, da LOM, ao 
Município de Socorro compete tão somente executar as ações de 
vigilância epidemiológica e sanitária em coordenação com o 
Estado.  
Se assim é, a norma estadual restritiva da atividade 
empresária ditada por exigências epidemiológicas e sanitárias 
com fundamento na Lei Federal nº 13.979/20 não pode ser 
contrariada pela norma municipal sem desrespeito à 
competência técnica e à hierarquia normativa.” 5 

 
In casu, o Decreto Municipal nº 3.843/2020, ao autorizar 

a reabertura do comércio em geral, inclusive de academias e salões 
de beleza, extrapola o regramento estadual estampado no Decreto nº 
47.068 de 11/05/2020, cujo artigo 5º impõe a suspensão de inúmeras 
atividades até 31/05/2020, e resguardou o funcionamento dos serviços 
considerados essenciais. 

 
Nesse passo, ainda que se imponha o respeito ao mérito 

administrativo, expressão do respeito à Separação dos Poderes, a 
contrariedade da norma municipal frente à norma estadual não foge à 
análise pelo Poder Judiciário, conforme exposto alhures. 

 
Assim, os dispositivos do Decreto Municipal nº 

3.843/2020 que contrariem as disposições do Decreto Estadual nº 
47.068/2020 devem ser a sua eficácia suspensa. 

                                                           
4 BRASIL. TJPR. Processo nº 0020002-72.2020.8.16.0000. Agravo de Instrumento. 
Desembargador Leonel Cunha. Decisão Monocrática. Data: 30/04/2020. 
5 BRASIL. TJSP. Processo nº 2061086-40.2020.8.26.0000. Agravo de Instrumento. 
Desembargador Luis Fernando Carmargo de Barros Vidal. Data: 01/04/2020. 





 
Por outro lado, a exigência de apresentação de laudo 

técnico prévio para a reabertura dos vários tipos de estabelecimento 
comerciais do Município de São Fidélis não merece guarida. 

 
E isso, porque tal exigência significaria a total ruína de 

toda a atividade comercial local. 
 
É cediço que a elaboração laudo técnico dessa natureza 

exige a reserva de recursos financeiros, que certamente faltarão para 
a consecução de fins mais nobres, como a aquisição de insumos 
hospitalares para o tratamento de vítimas de COVID-19. 

 
Não se poderia crer que somente após a homologação 

de laudos técnicos a serem apresentados por cada prefeito de cada 
município deste imenso país, o comércio, que garante o emprego, 
arrecadação, saúde e segurança a todos os cidadãos, pudesse ser 
reaberto. 

 
Tal raciocínio condicionaria a retomada da atividade 

econômica ao exame por milhares de juízes de todo o pais, o que se 
revela totalmente descabido. 

 
Portanto, diante da probabilidade de provimento do 

recurso e do evidente perigo de dano grave ou de difícil reparação, 
decorrente da prematura reabertura dos estabelecimentos comerciais 
em São Fidélis, concede-se a tutela antecipada recursal pretendida 
para suspender a eficácia dos dispositivos do Decreto nº 3.843 de 
28/04/2020, no que contrariar o Decreto Estadual nº 47.068/2020. 

 
Comunique-se ao Juízo a quo. (CPC, art. 1019, I).6 
 
À parte agravada, para contrarrazões, na forma do artigo 

1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.7 

                                                           
6 Art. 1.019.  Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for 

o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 
parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;  
7 II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, 

quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art932iii




 
Após, ao Ministério Público. 

 
          Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020. 

 
 

            DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS PAES 
       RELATOR 

 

                                                                                                                                                                                 
recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, 
facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; 

 




		2020-05-11T20:26:04-0300
	GAB. DES JOSE CARLOS PAES




