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Réus: Município de Cruz das Almas e outro
 
 
 
 
 
Trata-se de ação civil pública com pedido de liminar em face dos réus afirmando que foi emitido
decreto municipal contrariando o teor de decreto estadual que restringe as atividades comerciais,
em especial no que se refere à liberação de abertura de estabelecimentos comerciais que não
exercem atividades tidas como essenciais no dia 03/04/21. Afirma o MP que a liberação de
abertura de tais estabelecimentos é incompatível com o decreto estadual que visa controlar a
propagação da pandemia de Covid 19, colocando em risco a saúde da população.
 
 
 
É o breve relatório.
 
Decido.
 
 
 
A pandemia de Covid-19 é fato público e notório, bem como o fato de que ela já matou mais de
300.000 brasileiros. Também é público e notório que ela continua a se espalhar com toda a força
por todo o território nacional e que a única arma eficiente de que dispomos para combatê-la é o
isolamento social quando possível ou ao menos o distanciamento entre as pessoas presentes
num mesmo ambiente, quando estritamente necessária a presença delas no local.
 
 
 
Assim deve haver a compatibilização entre o direito ao exercício de atividade econômica e a
segurança sanitária, visando dar efetividade ao maior de todos os direitos previstos em nossa CF,
o direito à vida.
 
 
 
Considerando que o Poder Executivo Estadual optou por restringir a abertura de
estabelecimentos comerciais àqueles que exercem atividades essenciais, a contrariedade de tal
diretriz por parte do município réu gera descoordenação em relação às medidas tomadas no
combate à pandemia, boicota o esforço estadual de tentativa de contenção da disseminação da
doença e desrespeita a hierarquia normativa, esvaziando a eficácia do decreto estadual, que tem
abrangência em todo o território baiano e está em acordo com a competência estadual na forma
já reconhecida pelo STF.
 
 
 
A urgência está caracterizada pela situação emergencial e de colapso na capacidade hospitalar
da rede pública estadual.
 
 
 
Ante o exposto, defiro o pedido de liminar para decretar a ineficácia do decreto municipal
apontado na inicial no que contraria o decreto estadual também indicado na inicial, em especial
para proibir a abertura dos estabelecimentos comerciais que não desempenham atividades tidas
como essenciais no dia 03/04/21, sob pena de multa de R$ 100.000,00.
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Int.
 
 
 
Citem-se os réus para responderem no prazo legal.
 
 
 
Distribuam-se cópias imediatamente para as autoridades policiais.
 
Sirva essa decisão como mandado.
 
 
 
Plantão Judicial, 02/04/21.
 
 
 
EDUARDO GIL GUERREIRO
 
Juiz Plantonista
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