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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ(A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE 

OEIRAS/PI 

 

 

URGENTE – COVID-19 

 

 

 

 

 O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu 

representante infra-assinado, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no artigo 497 e 

seguintes do Código de Processo Civil, art. 1º, I, III c/c art. 2º, 3º, 4º e 5º, todos da Lei 7.347/85, 

vem perante Vossa Excelência propor a presente  

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER c/c PEDIDO LIMINAR 

 

em face do MUNICÍPIO DE OEIRAS/PI, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça 

das Vitórias, Centro – Oeiras/PI, CEP 64500-000, CNPJ: 06.553.937/0001-70, representado por 

seu gestor, JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES,  brasileiro, casado, gestor municipal de 

Oeiras/PI, inscrito no CPF/MF n.º 305.213.193-15, R.G. n.º 715.642 SSP-PI, residente e 

domiciliado à Rua Joel Campos, nº 614, Centro, Oeiras/PI, pelo fatos a seguir delineados. 

1. DOS FATOS: 

Em 30 de janeiro de 2020, diante da disseminação do novo coronavírus, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), que é caracterizada, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional 
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de 2005
1
 como um “evento (que) significa a manifestação de uma doença ou uma ocorrência 

que cria um potencial para doença”. Posteriormente, no Brasil, o Ministério da Saúde declarou 

Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção 

humana pela COVID-19, por meio da Portaria MS nº 188, publicada em 03 de fevereiro de 2020. 

Em face da alta transmissibilidade do novo coronavírus, no dia 11 de março de 2020, 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o cenário como uma “pandemia”, cobrando 

uma ação dos governos compatível com a gravidade da situação a ser enfrentada. 

Em 16 de março de 2020, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº 

18.884, que estabeleceu situação de emergência e regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor 

no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância 

internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo coronavírus.  

Na data de 19 de março de 2020, o Governo estadual declarou estado 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 

coronavírus, por meio do Decreto nº 18.901. 

Por meio do Decreto nº 18.902, do dia 23 de março de 2020, o Governo do Estado do 

Piauí determinou a suspensão das atividades comerciais e de prestações de serviço, em todo o 

Estado, em complemento ao Decreto nº 18.901. Esses decretos foram prorrogados até o dia 07 de 

junho de 2020 pelo Decreto nº 18.984, portanto, atualmente encontram-se vigentes. 

No âmbito do município de Oeiras/PI, foi editado o Decreto Municipal nº 37, de 01 

de abril de 2020, também em vigor, pelo menos até a data de 07 de junho de 2020, em 

decorrência da prorrogação pelo Decreto Municipal nº 56, de 29 de maio de 2020. 

                                            
1
 WORLD HEALTH ASSEMBLY, 2005. Revision of the International Health 

Regulations, WHA 58.3 (May 23, 2005) Disponível em: <https://www.who.int/>. 

Acesso em 29/03/2020. 
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Na data de 28 de abril de 2020, foi encaminhada denúncia, através de email, a esta 2ª 

Promotoria de Justiça, noticiando que a Prefeitura de Oeiras/PI estava realizando obras de 

calçamento na Localidade Morro Redondo, município de Oeiras/PI, a despeito de tal tipo de obra 

não estar prevista como atividade essencial no Decreto Estadual n. 18.902, de 23 de março de 

2020, nem no Decreto Municipal n. 37, de 01 de abril de 2020, que suspenderam atividades 

comerciais e prestação de serviços, e assim, inclusive, atividades da construção civil, estando 

ressalvados, no decreto estadual, dentre outros, os serviços púbicos de saneamento básico, o que 

não se amolda ao caso em questão. 

Procedeu-se, então, no âmbito desta Promotoria de Justiça à instauração do Inquérito 

Civil Público nº 23/2020 (SIMP 000095-107/2020) – em anexo –, com o fito de apurar eventual 

irregularidade/omissão do Poder Público Municipal de Oeiras-PI em suspender obra de 

calçamento/pavimentação que está ocorrendo na Localidade Morro Redondo, apesar da vigência 

de Decreto Estadual n. 18.902, de 23 de março de 2020, até a data de 07 junho de 2020, ou outra, 

caso venha a ocorrer prorrogação.  

Por ocasião de instauração do inquérito civil público, foram requisitadas informações 

e expedida recomendação à Prefeitura Municipal de Oeiras, através do Ofício nº 475/2020, 

datado de 20.05.2020. Desse modo, foi REQUISITADO ao sr. José Raimundo de Sá Lopes, 

Prefeito Municipal, que justificasse os motivos pelos quais não houve a suspensão da obra de 

calçamento em questão, ao tempo em que foi RECOMENDADO: a) proceda à intensificação da 

fiscalização de atividades de construção civil, com vistas a inibir o prosseguimento daquelas que 

não se adéquam aos decretos estaduais e municipal em vigor; b) abstenha-se de prosseguir a 

realização de obras públicas, sobremaneira aquelas de calçamento/pavimentação, que não se 

encontram abrangidas pelos referidos decretos; c) abstenha-se de editar decreto ou ato 

administrativo municipal flexibilizando a suspensão das atividades de construção civil, 

inclusive de obras públicas, referentes a calçamento/pavimentação, uma vez que o decreto 

estadual persiste com tal medida restritiva.  
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No entanto, o Prefeito Municipal, sr. José Raimundo, quedou-se inerte tanto em 

relação às informações requisitadas, quanto àquelas atinentes às medidas adotadas para o 

cumprimento da recomendação. 

Assim sendo, encaminhou-se à Prefeitura de Oeiras o Ofício nº 486/2020, datado de 

27.05.2020, reiterando os termos do primeiro ofício. Em resposta, a referida Prefeitura remeteu a 

esta Promotoria de Justiça o Ofício nº 154/2020 – GAB, entretanto, nada mencionou acerca do 

cumprimento da recomendação, expondo:  

“Neste sentido, cumpre ser informando que a obra pública de 

pavimentação/calçamento em tela trata-se de questão de grande clamor social 

solicitada há muito tempo. A ausência do serviço estava trazendo diversos 

prejuízos à saúde da população, como, por exemplo, relatos de graves doenças 

respiratórias devido à grande quantidade de poeira e terra no local da dita 

obra.  

Ademais a obra é datada do início do ano de 2019, estando agora em 

fase final de consecução com o único intuito de sanar os problemas da 

localidade. Somado a isso tem-se o fato de que todos os trabalhadores 

envolvidos na obra estão sendo orientados às práticas de combate à 

propagação do novo coronavírus (COVID-19), exercendo o labor com toda a 

proteção, regras e distanciamento necessários.” [grifo nosso] 

Ademais, na data de 01.06.2020, a Prefeitura de Oeiras divulgou notícia, em seu site, 

intitulada “Obras do ‘Avançar Cidades’ melhoram infraestrutura e mobilidade urbana em 

Oeiras”, na qual são trazidas informações da realização de obras de calçamento e 

pavimentação em vários pontos da cidade, acompanhadas de fotos, em algumas das quais é 

possível ver o Prefeito Municipal visitando as obras (notícia e fotos anexas). 

Nota-se, que o poder público municipal, que deveria dar o exemplo, incentiva a 

prática de atividades não essenciais, nesse período de emergência sanitária, ao realizar obra 

pública de calçamento/pavimentação, o que gera intranquilidade na sociedade, podendo vir a 

estimular a circulação de pessoas e, assim, aumentar a disseminação da Covid-19. 

Não se pode olvidar que o gestor municipal descumpre a normas estadual em vigor 

além do decreto municipal por ele próprio editado, mostrando-se fator de extrema gravidade, 
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especialmente se levarmos em conta que se avizinha o período eleitoral e a realização a todo 

vapor de obras públicas não essenciais lhes conferiria visibilidade eleitoreira, fato inconcebível e 

inaceitável neste momento em que a saúde da população deveria ser considerada como fator 

primordial.      

Assim, em face da necessidade de observância das medidas sanitárias determinadas 

pelo Governo do Estado do Piauí para conter o avanço do novo coronavírus, visto que se trata de 

Emergência de Saúde Pública de importância Internacional, esta Promotoria de Justiça vem 

pleitear as medidas adiante solicitadas. 

2. DO DIREITO: 

2.1. DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE  

A saúde comunga, na nossa ordem jurídico-constitucional, da dupla 

fundamentalidade formal e material das quais se revestem os direitos fundamentais em geral, 

especialmente em virtude de seu regime jurídico privilegiado. No posfácio de sua obra, Alexy
2

 

cauciona que “que os direitos fundamentais, independentemente de sua formulação mais ou 

menos precisa, têm a natureza de princípios e são mandamentos de otimização”.  

O principal consectário do enquadramento de uma norma na categoria dos direitos 

fundamentais é o reconhecimento da sua supremacia hierárquica – não apenas do ponto de vista 

formal, mas também axiológico – e, consequentemente, da sua força normativa diferenciada. A 

característica de “fundamentais”, da qual se revestem tais direitos não pode passar despercebida 

ao intérprete, a quem cabe, através da hermenêutica especificamente constitucional, extrair deles 

o significado que proporcione máxima possibilidade de gerar efeitos práticos.  

                                            
2
 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Traduzido por Virgílio Afonso da Silva. São 

Paulo: Malheiros, 2008. 
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Essa força normativa, segundo Konrad Hesse
3
, é o condicionamento recíproco entre 

a Constituição jurídica e a realidade político-social. Por conseguinte, o direito à saúde 

assegurado pelo constituinte originário deve ser atestado mediante a otimização das políticas 

sociais e econômicas, que visem à redução do risco de doenças e de agravos, ipsis litteris:  

Elas condicionam-se mutuamente, mas não dependem, pura e simplesmente, 

uma da outra. Ainda que não de forma absoluta, a Constituição jurídica tem 

significado próprio. Sua pretensão de eficácia apresenta-se como elemento 

autônomo no campo de forças do qual resulta a realidade do Estado. A 

Constituição adquire força normativa na medida em que logra realizar essa 

pretensão de eficácia. 

Igualmente, no tocante ao direito à saúde, assegurado pela Constituição da República 

de 1988 como direito fundamental decorrente do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, 

incumbe 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 que dela 

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

menor sofrimento.  

Nesse diapasão, Sarmento 
4
leciona que:  

(…) o princípio da dignidade da pessoa humana exprime, em termos jurídicos, 

a máxima kantiana, segundo a qual o Homem deve sempre ser tratado como um 

fim em si mesmo e nunca como um meio. O ser humano precede o Direito e o 

Estado, que apenas se justificam em razão dele. Nesse sentido, a pessoa 

humana deve ser concebida e tratada como valor fonte do ordenamento 

jurídico, como assevera Miguel Reale, sendo a defesa e promoção da sua 

dignidade, em todas as suas dimensões, a tarefa primordial do Estado 

Democrático de Direito.  

                                            
3
 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto 

Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 1991 
4
 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. 1a ed., 3 tir., Editora Lumen 

Juris, 2003. 
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O decano do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, no julgamento do 

RE 393175 AgR/RS, irretocavelmente assentou que:  

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição 

da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 

cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem 

incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que 

visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência 

farmacêutica e médicohospitalar. O direito à saúde – além de qualificar-se 

como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 

qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da 

organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema 

da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, 

em grave comportamento inconstitucional (RE 393175 AgR, relator min. Celso 

de Mello, Segunda Turma, julgado em 12.12.2006, DJ 02.02.2007). 

Corolário indefectível: a saúde é direito fundamental. Oportuno, nessa vereda, citar 

escólio doutrinário de Guido Ivan de Carvalho e Lenir Santos
5
, in verbis:  

(…) qualificar os serviços e ações de saúde como de relevância pública, não 

pretendeu o legislador constituinte dizer que os demais direitos humanos e 

sociais não têm relevância; quis o legislador talvez enunciar a saúde como um 

estado de bem-estar prioritário, fora do qual o indivíduo não tem condições de 

gozar outras prestações proporcionadas pelo Estado, como a educação, 

antecipando-se, assim, à qualificação de “relevância” que a legislação 

infraconstitucional deverá outorgar a outros serviços, públicos e privados (…). 

(grifos nossos). 

A relevância do direito fundamental também é vista no direito comparado, 

colacionando-se, como exemplo, as lições de Ronald Dworkin
6
, ao analisar o julgamento da 

Suprema Corte dos Estados Unidos no caso da Affordable Care Act, aduzindo sobre a 

importância de um sistema que garanta o health care, ou seja, os cuidados à saúde. Destarte, 

tem-se que o exercício do direito à saúde pelo indivíduo não se encontra condicionado à 

regulamentação infraconstitucional, a teor do que prescreve o art. 5º, §1º, da CF/88: "As normas 

                                            
5
 CARVALHO, Guido Ivan de. SANTOS, Lenir. Sistema Único de Saúde – Comentários à Lei Orgânica 

da Saúde. 3a edição, Editora da Unicamp, Campinas, 2002, p. 317. 
6
 DWORKIN, Ronald. A victory bigger than we knew. The New York Review of Books, 

v. 59, n. 13, 2012. 
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definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata". Nesse ínterim, 

precedente da Excelsa Corte: 

Cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que 

o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância 

pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a 

legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário 

naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, 

deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, 

arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, 

seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento 
governamental desviante. Tenho para mim, desse modo, presente tal contexto, 

que o Estado não poderá demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 

vinculante, que lhe foi outorgado pelo art. 196 da Constituição, e que 

representa – como anteriormente já acentuado – fator de limitação da 

discricionariedade político-administrativa do poder público, cujas opções, 

tratando-se de proteção à saúde, não podem ser exercidas de modo a 

comprometer, com apoio em juízo de simples conveniência ou de mera 

oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole social. (STA 175 AgR, 

rel. min. Gilmar Mendes, voto do min. Celso de Mello, j. 17-3- 2010, DJE de 

30-4-2010.) (grifos nossos). 

O cumprimento do dever político-constitucional, consagrado no art. 196 da Carta da 

República, consistente na obrigação de assegurar, a todos, a proteção à saúde, representa fator, 

que, associado a um imperativo de solidariedade social, impõe-se ao Poder Público, qualquer que 

seja a dimensão institucional em que atue no plano de nossa organização federativa. Imperioso 

citar brilhante voto do Ministro Celso de Mello, no bojo do Agravo de Instrumento 452312:  

Tal como pude enfatizar, em decisão por mim proferida no exercício da 

Presidência do Supremo Tribunal Federal, em contexto assemelhado ao da 

presente causa (Pet 1.246/SC), entre proteger a inviolabilidade do direito à 

vida e à saúde, que se qualifica como direito subjetivo inalienável assegurado 

a todos pela própria Constituição da República (art. 5º, caput e art. 196), ou 

fazer prevalecer, contra essa prerrogativa fundamental, um interesse 

financeiro e secundário do Estado, entendo - uma vez configurado esse 

dilema - que razões de ordem ético-jurídica impõem ao julgador uma só e 

possível opção: aquela que privilegia o respeito indeclinável à vida e à saúde 

humanas. (grifos nossos). 

2.2. DAS MEDIDAS DE CUMPRIMENTO COMPULSÓRIO DE COMBATE À 

PROPAGAÇÃO DE INFECÇÕES POR CORONAVÍRUS (COVID-19) 
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A Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, apresenta as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019. 

Parafraseando a Lei, seu artigo 3º enumerou as medidas que podem ser adotadas 

pelas autoridades para a contenção da doença, deixando claro que as medidas não poderão afetar 

apenas os serviços considerados essenciais, os quais seriam em momento oportuno, relacionados 

pela Presidência da República:  

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no 

âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:  

(...)  

§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o 

exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. 

§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços 

públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.  

Dessa forma, como consequência, foi editado o Decreto nº 10.282/2020, 

posteriormente alterado pelos Decretos nº(s) 10.292/2020, 10.329/2020, 10.342/2020 e 

10.344/2020, o qual trouxe em seu artigo 3º o rol dos serviços públicos e das atividades 

essenciais, que, nos termos do artigo 1º, §1º, da Lei n. 13.979/2020, “objetivam a proteção da 

coletividade”. 

O Governo do Estado do Piauí, diante da expansão dos casos de infecção por 

coronavírus (Covid-19), firmou os Decretos nº(s) 18.985, 18.901 e 18.902, em que, no primeiro, 

foi decretada situação de calamidade pública, e nos demais foram estabelecidas medidas de 

prevenção e enfrentamento ao alastramento do vírus, como a suspensão de todas as atividades 

comerciais e de prestação de serviços não essenciais no Estado do Piauí, e, não havendo 

exceções a respeito das atividades de construção civil e pavimentação/calçamento, entende-

se que estas também estão suspensas. 
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O Decreto Estadual nº 18.902, prorrogado até a data de 07 de junho de 2020 pelo 

Decreto nº 18.894, em seu art. 1º, § 1º, prevê as atividades e serviços considerados essenciais: 

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 prestação 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 regras de proteção individual para 

empregados, servidores, clientes ou fornecedores, os seguintes estabelecimentos 

e atividades, 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. 

Como se nota, obras de calçamento e pavimentação não se enquadram como 

essenciais, e ao dar prosseguimento às referidas obras, nesse período de emergência 

sanitária, o Município de Oeiras inobserva as limitações do decreto estadual, que são 

compulsórias aos agentes públicos e/ou privados a quem seu cumprimento incumba, ao 

tempo em que contraria estudos científicos e recomendações técnicas que orientam a 

adoção de medidas preventivas de distanciamento social, com vistas a evitar a rápida 

evolução do contágio. 
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No Decreto Municipal nº 37, encontra-se disposto no art. 3º: 

Art. 3º Fica suspenso o funcionamento de todos os estabelecimentos 

comerciais, de serviços e industriais, bem como as atividades de construção 

civil, no âmbito do Município de Oeiras, enquanto durar o estado de 

calamidade pública em razão do avanço do novo coronavírus (COVID-19) 

Adiante, no art. 5º, há a previsão de uma exceção relativa ao disposto no 

supramencionado dispositivo: 

Art. 5º Ficam excetuadas as atividades comerciais, industriais e serviços 

essenciais, quando contratadas e demandas pelo Poder Público. 

No entanto, incabível a previsão de tal exceção no âmbito municipal, se o Decreto 

Estadual não o fez. Em havendo norma superior mais restritiva que regulamente a questão, deve 

o município segui-la, vedado, portanto, editar atos ao seu bel prazer, principalmente relacionados 

à saúde pública, diante de um gravíssimo problema, em que nem mesmo as mais renomadas 

autoridades de saúde detêm completo controle sobre a situação. 

 A Constituição da República estabeleceu a repartição de competências com vistas a 

garantir autonomia entre os entes federativos e, ao mesmo tempo, alcançar o equilíbrio da 

Federação. Para tanto, é utilizado o princípio da predominância do interesse para nortear a 

repartição das competências entre os entes federados, de forma que aos Municípios são afetas as 

matérias de nítido interesse local, bem como suplementar à legislação federal e à estadual, no 

que couber (art. 30, incisos I e II, da Constituição). 

Do texto constitucional extrai-se que há limites para os Municípios, de forma que 

estes entes não devem afrontar os parâmetros fixados pela União ou Estados. Essa correlação 

busca evitar que o território nacional se transforme num conjunto de ilhas, e, no presente caso, 

considerando que a propagação do Sars-Cov-2 e o aumento da doença Covid-19 não respeitam 

limites territoriais, não se trata, portanto, de assunto meramente local.  
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Ademais, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal, na ADI 6341 e na 

ADPF 672, reconheceu competência concorrente aos Estados e competência suplementar 

aos Municípios em relação aos atos normativos referentes ao combate ao coronavírus e à 

Covid-19, por força do disposto nos artigos 23, inciso II, 24, inciso XII, e 30, inciso II, da 

Constituição Federal. Desse modo, com fulcro nesse entendimento, tratando-se de competência 

municipal suplementar, em matéria de saúde, e considerando os termos do Decreto Estadual nº 

18.902/2020, ao Município de Oeiras/PI não é facultada a realização de flexibilizações, com a 

publicação de atos normativos, que conflitem com as restrições estabelecidas pelo Governo 

Estadual. 

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 672, decidiu: 

“CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de 

descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta 

SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a 

efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da 

Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, 

RECONHECENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA 

CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E 

SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de 

suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou 

manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, 

tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, 

suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais 

e à circulação de pessoas, entre outras”. 

Das decisões proferidas nas referidas ações constitucionais, tem-se que o STF não 

reconheceu a “independência legislativa” dos Municípios, em hipótese alguma, devendo o 

Município, no âmbito legislativo, limitar-se à suplementação das normas federais e estaduais, 

apenas nos assuntos de interesse local, no que couber; e, no âmbito administrativo, adotar 

medidas materiais de proteção à saúde pública, em comum acordo com os demais entes 

federados, sempre respeitando o sistema hierarquizado do SUS. 

Dessa forma, veda-se a possibilidade de edição de Decreto Municipal com normas 

diametralmente opostas às estabelecidas pelo Decreto Estadual, por comprometer o pacto 

federativo e a harmonia do sistema de competência concorrente. Ademais, de que valeria a 
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norma estadual editada se na esfera de competência dos municípios cada qual resolvesse 

descumprir o regramento de cunho regional a seu bel prazer?  

Além de violar o direito à saúde e o direito à vida (artigos 5º, caput, 6º, caput, e 

196/198, da Constituição, normas de reprodução obrigatória pelos Estados), a aludida insistência 

do Poder Público Municipal de Oeiras em realizar as desautorizadas obras de pavimentação e 

calçamento, também afronta o princípio federativo estampado no artigo 1º, da Constituição, uma 

vez que invade a competência já exercida pelo Estado do Piauí.  

Há que mencionar, ainda, que no Ofício nº 486/2020, datado de 27.05.2020, 

encaminhado a esta 2ª Promotoria de Justiça, a Prefeitura de Oeiras alega que a obra pública de 

pavimentação/calçamento, na Localidade Morro Redondo, “trata-se de questão de grande 

clamor social solicitada há muito tempo” e que “a ausência do serviço estava trazendo diversos 

prejuízos à saúde da população, como, por exemplo, relatos de graves doenças respiratórias 

devido à grande quantidade de poeira e terra no local da dita obra”. No entanto, não se está a 

questionar aqui que obras de pavimentação e calçamento possam trazer qualidade de vida à 

população local, está-se a tratar da ilegalidade de realização dessas obras, neste momento 

excepcional de pandemia, em que há decretos estaduais e medidas de distanciamento social a 

serem cumpridas, de modo que o “clamor social” para a realização de calçamento de vias 

públicas não pode se sobrepor ao direito à vida das pessoas. 

O que se espera das autoridades públicas é a adoção de medidas para prevenir, conter 

e contornar os efeitos devastadores da pandemia. A insistência da Prefeitura Municipal de Oeiras 

em dar prosseguimento às obras de calçamento em diversos locais da cidade, expõe toda a 

população aos riscos da propagação da Covid-19. 

2.3 DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DE OBRA DE SANEAMENTO 

Oportuno trazer, ainda, o que dispõe o art. 8º, do Decreto nº 18.902: 

Art. 8º Os serviços públicos de saneamento básico, transporte de passageiros, 

energia elétrica, funerários,telecomunicações, segurança pública deverão 
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funcionar observando as determinações sanitárias expedidas para a contenção 

do novo coronavirus. 

Diante de tal disposição, importante se faz esclarecer que eventuais argumentos 

no sentido de que obras de calçamento e pavimentação são consideradas obras de 

saneamento, portanto, abrangidas pelo Decreto Estadual, não merecem prosperar. Senão, 

vejamos o que dispõe a Lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico: 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

I - saneamento básico: conjunto de serviços, infra-estruturas e instalações 

operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infra-

estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 

desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu 

lançamento final no meio ambiente; 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-

estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e 

limpeza de logradouros e vias públicas; 

d) drenagem e manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva 

das respectivas redes urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, 

detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 

disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas; 

Portanto, cristalino está que as obras aqui tratadas não se amoldam ao que se 

encontra definido em lei como sendo saneamento básico. 

3.  DA TUTELA DE URGÊNCIA 
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  O Código de Processo Civil, em seu artigo 294, parágrafo único, prevê que a 

tutela provisória de urgência cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental. O mesmo diploma legal estabelece no artigo 300 que será concedida a tutela de 

urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo, periculum in mora e fumus boni iuris, sendo que a 

referida tutela pode ser concedida liminarmente nos termos do art. 300, §2º. 

Compulsando tudo o que fora argumentado e por tudo o que envolve o direito de 

ação, sobretudo em casos como o vertente, é imperioso que a solução judicial deva oferecer 

célere tutela, de forma a resguardar o direito fundamental à saúde. O pedido encontra amparo no 

artigo 12 da Lei n. 7.347/85, a qual traz o regramento para concessão de liminar no âmbito da 

Ação Civil Pública. Segundo o citado dispositivo: 

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação 

prévia, em decisão sujeita a agravo. 

É notável que todos os requisitos indispensáveis à concessão da liminar estão 

devidamente demonstrados. Acerca dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, 

pertinentes as palavras de Alexandre Câmara
7
: 

(…) Ambas as modalidades de tutela de urgência, 

portanto, têm como requisito essencial de concessão a existência de uma 

situação de perigo de dano iminente, resultante da demora do processo 

(periculum in mora). Este perigo pode ter por alvo a própria existência do  

direito material (caso em que será adequada a tutela  

de urgência satisfativa) ou a efetividade do processo (hipótese na qual adequada 

será a tutela cautelar). O  periculum in mora, porém, embora essencial, não é 

requisito suficiente para a concessão de tutela de  urgência. Esta, por se fundar 

em cognição sumária, exige também a probabilidade de existência do direito 

(conhecida como fumus boni iuris), como se pode verificar pelo texto do art. 

300, segundo o qual “[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”. 

O nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para proferir a 

decisão acerca do requerimento de tutela de urgência é sempre o mesmo, 

                                            
7
 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro. 3ª. edição. São Paulo: 

Atlas, 2017, p. 144. 
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seja a medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa. Tanto num caso 

como no outro deve a decisão ser apoiada em cognição sumária, a qual leva à 

prolação de decisão baseada em juízo de probabilidade (fumus boni iuris). 

 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não há 

violação ao princípio da separação dos poderes o pedido de medidas assecuratórias de direitos 

constitucionalmente previstos: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ESPECIAL. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. OMISSÃO 

ESTATAL. DIREITOS ESSENCIAIS INCLUSOS NO CONCEITO DE 

MÍNIMO EXISTENCIAL.  

1. O STJ tem decidido que, ante a demora do Poder competente, o Poder 

Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de 

políticas públicas de interesse social – 

principalmente nos casos em que visem resguardar a supremacia da dignidade 

humana sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à 

reserva do possível.  

2. O controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 

“inescusável omissão estatal” na sua efetivação atinja direitos essenciais 

inclusos no conceito de mínimo existencial.  

3. O Pretório Excelso consolidou o posicionamento de ser lícito ao Poder 

Judiciário “determinar que a Administração Pública adote medidas 

assecuratórias de 

direitos constitucionalmente reconhecidos comoessenciais, sem que isso 

configure violação do princípio da separação dos Poderes” (AI 739.151 

AgR,Rel. Ministra Rosa Weber, DJe 11/6/2014, e AI 708.667 

AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJe 10/4/2012). 4. 

Agravo interno a que se nega provimento.  

(STJ – AgInt no REsp: 1304269 MG 2012/0032015-6, Relator: Ministro 

OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 – 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). 

(grifos nossos) 

No caso ora posto sub judice, todos os requisitos exigidos pela lei processual para o 

deferimento da tutela antecipada encontram-se reunidos.  

Quanto à probabilidade do direito, o tema já foi exaustivamente tratado. Encontra-

se demonstrada no direito dos dependentes do sistema público de saúde, de modo a garantir a 
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dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), o direito à vida, à saúde e à segurança (art. 5º, 

caput c/c art. 196, da CF), bem como a promoção do bem de todos (art. 5º, IV, da CF).  

O periculum in mora também resta demonstrado, decorrendo da própria natureza da 

demanda, que corre no contexto de reconhecimento de pandemia pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), de emergência de saúde pública em território piauiense (Decreto n. 18.884/2020) 

e, ainda, do estado de calamidade pública aprovado pelo Congresso Nacional. 

Ademais, como é notório, diante da transmissão comunitária registrada em todo 

território nacional a eficácia das medidas de contenção e distanciamento social depende da 

imediaticidade absoluta de sua observância, considerado o quadro de expansão exponencial das 

infecções pelo vírus. 

A tutela pleiteada é, portanto, condição imprescindível para evitar irreversível 

perecimento do direito difuso à saúde. 

Para garantir a efetividade da ordem, requer esse Órgão Ministerial, também em sede 

de liminar, sejam fixadas multas diárias pelo eventual descumprimento da obrigação, a ser fixada 

à ordem de R$ 100.000,00 (cem mil reais) diários ao Município de Oeiras, corrigidas no 

momento do pagamento, nos termos do art. 11 da Lei 7.347/85, in verbis: 

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de 

obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da 

prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de 

execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta 

for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. 
(grifo nosso) 

Os referidos valores devem ser revertidos às Fundações ou Associações civis que 

visem garantir a saúde de pessoas carentes, ou outra medida que Vossa Excelência considere 

mais adequada para a efetivação da liminar pleiteada, nos termos do art. 297 do Código de 

Processo Civil. 

4. DOS PEDIDOS 
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Do exposto, requer-se, sem oitiva prévia da outra parte:  

a) o recebimento desta Ação Civil Pública, determinando seu processamento com 

urgência, haja vista tratar-se de medidas sanitárias relativas ao período de pandemia Covid-19;  

b) a título de antecipação dos efeitos da tutela:  

b.1) determine-se ao requerido a OBRIGAÇÃO DE FAZER consistente 

em PARALISAR TODAS AS OBRAS PÚBLICAS DE 

CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇÃO EM CURSO, BEM COMO 

OUTRAS OBRAS OU ATIVIDADES RELATIVAS À 

CONSTRUÇÃO CIVIL; 

b.2) determine-se ao requerido a OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 

consistente em NÃO EDITAR DECRETO OU ATO 

ADMINISTRATIVO MUNICIPAL FLEXIBILIZANDO A 

SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL, 

INCLUSIVE DE OBRAS PÚBLICAS REFERENTES A 

CALÇAMENTO/PAVIMENTAÇÃO, ATÉ QUE NOVO DECRETO 

DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ DISPONHA O 

CONTRÁRIO; 

b.3) intimação de eventual liminar à Prefeitura do Município de Oeiras, 

por  meio de seus órgão de Vigilância Sanitária, para que também 

concorra à fiscalização de seu cumprimento, além de, por seus meios, 

garantir a execução das decisões tomadas em âmbito do Poder Judiciário 

sobre o cumprimento das determinações apontadas na presente Ação;  

b.4) fixação de multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia 

de descumprimento, podendo ser ampliada em reforço à eficácia da 

decisão mandamental, a ser aplicada ao Prefeito Municipal de Oeiras;  
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b.5) 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 das obras públicas, 

em caso de descumprimento da decisão deste Juízo; 

 b.6) 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. 

c) a intimação do requerido para que se dê cumprimento a liminar, citando-os, 

garantida ao Oficial de Justiça a prerrogativa do art. 212, § 2º, do CPC;  

d) a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente documental e 

testemunhal;  

e) ao final, a integral procedência desta Ação Civil Pública, para tornar definitivas as 

medidas pleiteadas em caráter antecipatório;  

Dá-se a causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Oeiras-PI, 02 de junho de 2020 

 

VANDO DA SILVA MARQUES 

Promotor de Justiça 


