
 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina DA COMARCA DE
TERESINA
Praça Edgard Nogueira, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0809426-95.2020.8.18.0140
CLASSE: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)
ASSUNTO(S): [Sanitárias, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
REQUERENTE: SOUZA CRUZ LTDA

Nome: SOUZA CRUZ LTDA
Endereço: Rua Humberto de Campos, 1440, - até 1482/1483, Lourival Parente, TERESINA - PI -
CEP: 64022-126

REQUERIDO: MUNICIPIO DE TERESINA

Nome: MUNICIPIO DE TERESINA
Endereço: Praça Marechal Deodoro, 860, Centro, TERESINA - PI - CEP: 64000-160
DECISÃO O(a) Dr. ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara dos
Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina da Comarca de TERESINA, MANDA o Oficial
de Justiça designado que, em cumprimento ao presente Despacho-mandado, proceda a
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO conforme decisão abaixo

DECISÃO-MANDADO

RELATÓRIO:Trata-se de Pedido de Tutela de Urgência formulado por

SOUZA CRUZ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente

qualifica, em face do MUNICÍPIO DE TERESINA, visando sustar os

efeitos do auto de infração lavrado conta si, que a impede de exercer

suas atividades empresariais.Alega que o Município de Teresina editou

os decretos municipais nº 19.540/2020 e nº 19.548/2020 em

desarmonia com o decreto estadual nº 18.902/2020 e o decreto federal

nº 10.282/2020, culminando com excesso fiscalizatório praticado pelo

ente Municipal. Aduz que, em 07 de abril de 2020, recebeu visita

fiscalizatória, sendo-lhe ordenado o fechamento do centro de

distribuição e interrupção total de atividades, resultando em graves

prejuízos à cadeia de abastecimento de produtos, dentre eles cigarros,

alimentos, bebidas, produtos de higiene pessoal. Requer a suspensão

dos efeitos do auto de infração para retornar ao exercício de seu

empreend imen to .A  pe t i ção  i n i c i a l  es tá  i ns t ru ída  com

d o c u m e n t o s . V i e r a m - m e  o s  a u t o s

conclusos. FUNDAMENTAÇÃO: Conforme o artigo 300 do Código de
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Processo Civil, o juiz concederá a tutela pretendia quando existirem

nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De acordo com

este dispositivo legal, exigem-se o fumus boni iuris e o periculum in

mora para que seja deferida a antecipação de tutela. Assim é

indiscutível o cabimento desta medida contra a fazenda pública, desde

que também não estejam presentes as hipóteses previstas entre as

vedações das leis nº 8.437/92, nº 9.494/97 e nº 12.016/09. Pois bem,

feitos estes esclarecimentos, creio que é o caso de conceder a tutela

pretendida, porque estão presentes os requisitos previstos no artigo

300 do CPC e nas demais leis acima mencionadas.O Município de

Teresina é dotado de poder de polícia - atribuição conferida aos entes

federativos para limitar as atividades do particular que estejam

causando danos à coletividade. Tal prerrogativa fundamentada na

supremacia do interesse público não é absoluta nem pode ser

executada de modo desproporcional e excessivo.O poder de polícia

administrativo apenas será legítimo se respeitar a razoabilidade e a

proporcionalidade em sua execução, de sorte a causar a menor

restrição possível aos direitos fundamentais. Na situação posta em

análise, parece-me que o auto de infração lavrado contra a parte

autora a impede totalmente de executar sua atividade profissional, sem

uma justificativa razoável.Se existe permissão nos decretos estaduais

e federais para supermercados e mercearias continuarem em

funcionamento, não é racional que o Município adote medidas que

impeçam os transportadores e distribuidores de abastecê-los, sob

pena de faltar itens essenciais na residência dos cidadãos, como

gêneros alimentícios, produtos de limpeza e higiene.Além disso, não é

porque existem proibições genéricas e abstratas nos decretos

municipais, que todo e qualquer estabelecimento deve fechar as
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portas. Cabe a autoridade fiscalizadora avaliar, caso a caso, o

estabelecimento que esteja violando normas de proteção contra a

epidemia de corona vírus, o que não parece ser o caso da

demandante. De acordo, com os documentos acostados aos autos,

observo que a entidade adota os devidos procedimentos e cuidados

para evitar a propagação da pandemia, como o rodízio de

empregados, isolamento social no ambiente de trabalho, higienização

de suas dependências e uso de máscaras pelos empregados.Penso

que, a pretexto de conter a transmissão da doença, o Município estará

causando mais danos à sociedade se obstar a regular atuação da

parte requerente.Não há, portanto, motivos para impedir o seu

funcionamento.Por f im, apenas a título de comparação, o

desabastecimento de estabelecimentos mercantis apenas geraria

desordem e desespero entre o povo, a exemplo do que aconteceu

com a greve dos transportadores de combustível em todo o país.Até o

momento, é o que basta a decidir.DECISÃO: Ante o exposto, defiro o

pedido de antecipação de tutela.Determino a suspensão dos efeitos do

auto de infração lavrado pelo Município de Teresina  contra SOUZA

CRUZ LTDA  e autorizo o seu regular funcionamento. Suspendo ainda

os efe i tos da mul ta apl icada à ent idade SOUZA CRUZ

LTDA.Determino ainda que o Município de Teresina se abstenha de

impedir, por meio de nova fiscalização, o normal exercício das

atividades empresarias de SOUZA CRUZ LTDA.Cite-se o Município de

Teresina para apresentar contestação, em 30 dias úteis, nos termos do

artigo 183 do CPC.Cumpra-se.          TERESINA-PI, 17 de abril de

2020. ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRAJuiz(a) de Direito da

1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina  

DETERMINO QUE O PRESENTE DOCUMENTO SIRVA, AO MESMO TEMPO, COMO

DESPACHO E COMO MANDADO.
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Por este documento, fica o Oficial de Justiça que o portar autorizado a requisitar força policial

para o cumprimento da diligência nele determinada. CUMPRA-SE, NA FORMA E SOB AS

PENAS DA LEI. Poderá o Oficial de Justiça, para o cumprimento da diligência do mandado,

proceder conforme o disposto no § 2º do art. 212 do CPC.

3.

TERESINA-PI, 17 de abril de 2020.

ADERSON ANTÔNIO BRITO NOGUEIRA
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina  
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