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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO 

ARIPUANÃ/AM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS e a DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, neste ato, presentados, pela Promotora de Justiça e 

Defensores Públicos signatários, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os Art. 129, 

inciso III, Art. 134 da Constituição Federal e Art. 5º, incisos I e II da Lei nº 7.347/1.985, vêm, à 

presença de Vossa Excelência, propor 

 

AÇÃO CIVIL PÙBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 

 

para suspensão das atividades da obra de revitalização da obra na cidade de Novo Aripuanã 

e adoção de medidas práticas em razão da pandemia da COVID-19, em face da Prefeitura 

Municipal de Novo Aripuanã, pessoa jurídica, com sede na Rua 16 de fevereiro, 1, Centro, na 

cidade de Novo Aripuanã. 

 

1. DOS FATOS 

É de conhecimento público que o mundo vem vivenciado um surto da doença 

denominada Covid-19, causada pelo micro-organismo Coronavírus, inclusive com diversos casos 

já confirmados no Brasil e no estado do Amazonas. 

O estado de pandemia global foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS) no dia 11 de março de 2.020, e, em 30 de janeiro de 2.020, foi expedida a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde da 

mesma OMS.   

Em âmbito nacional, o Ministério da Saúde, por sua vez, emitiu a Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 

188/GM/MS. O Congresso Nacional, por sua vez, editou a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 
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2.020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo Coronavírus. 

Em âmbito estadual, foi instituído o Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate 

ao COVID-19 por meio do Decreto Estadual nº 42.061/2.020, bem como fora decretada situação de 

emergência na saúde pública pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, atualmente prorrogado pelo 

Decreto Estadual nº 42.185/2.020. 

No Município de Novo Aripuanã/AM, com população estimada de 25.644 habitantes, 

foi expedido o Decreto nº 42061, de 16 de março de 2.020, em que foi decretada situação de 

emergência no município de Novo Aripuanã-AM.  

Todavia, as primeiras medidas não foram capazes de conter o avanço da doença na 

mencionada cidade, razão pela qual atualmente conta com 131 (cento e trinta e um) casos 

confirmados, 72 (setenta e dois) casos suspeitos, e 05 (cinco) óbitos confirmados – segundo 

os Boletins Epidemiológicos de 22 de maio de 2.020 – isso sem contar a subnotificação, que é 

uma realidade da doença. 

 

 

 

Como sabido, a moléstia é de contágio rápido, ficando o paciente assintomático por 

alguns dias, porém, ainda assim, transmitindo o vírus. A forma de transmissão é essencialmente 

pelo ar, o que dificulta mais ainda o combate à proliferação. Os sintomas da doença podem variar 
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desde aqueles comuns a uma simples gripe até graves complicações do sistema respiratório 

(pneumonia aguda), podendo, em alguns casos, levar o portador do vírus a óbito. 

No que diz respeito às formas de prevenção, recentemente, Tedros Adhanom 

Ghebreyesus, Diretor-Geral da OMS, reafirmou, em discurso proferido na cúpula extraordinária e 

virtual do G20 que o isolamento social é imprescindível para controlar a disseminação desenfreada 

do novo Coronavírus, aduzindo que “a melhor e única maneira de proteger a vida, os meios de 

subsistência e as economias é parar o vírus. Sem desculpas, sem arrependimentos. Obrigado 

pelos sacrifícios que seus governos e pessoas já fizeram”. 

Tal medida de prevenção se mostra importante no contexto epidemiológico (controle 

do spread) do novo Coronavírus, visto que a maioria esmagadora dos contaminados responsáveis 

pela transmissão do vírus são assintomáticos, o que torna difícil a detecção da doença, sobretudo 

na escassez de testagem em massa, como no Brasil. 

Em outras palavras, não há como saber quem ao certo está infectado, considerando o 

longo período de incubação do vírus (de 10 a 14 dias) e a sua característica de surgimento dos 

sintomas de maneira rápida e com piora exponencial do indivíduo infectado. 

Jeffrey Shaman, da Escola de Saúde Pública da Universidade Columbia, de Nova 

York, que liderou o estudo supramencionado afirmou que "a explosão do número de casos de 

COVID-19 na China foi amplamente impulsionada por indivíduos com sintomas amenos, limitados 

ou ausentes, que passaram despercebidos. Descobrimos que o COVID-19 na China, esses casos 

não detectados de indivíduos infectados são numerosos e contagiosos. Essas transmissões 

ocultas continuarão representando um grande desafio para a contenção dessa epidemia em 

andamento”. 

Especialmente no Estado do Amazonas, o Decreto 42.100/2.020, de 23 de março de 

2.020, declarou Estado de Calamidade Pública em razão da crise de saúde pública decorrente da 

Pandemia COVID19.  

Várias atividades foram suspensas no Estado, pelo Decreto 42.145 de 31 de março de 

2.020 – e também por meio de decretos locais – com o fim de aumentar o isolamento social, 

diminuindo a proliferação do vírus, tendo em vista que não há medicação nem vacinas eficientes 

até o momento. A suspensão das atividades foi prorrogada conforme já exposto, mantendo-se 

unicamente os serviços ditos como essenciais – entre eles, o da construção civil. 

A Prefeitura de Novo Aripuanã, ora Demandada, iniciou uma obra de revitalização da 

orla, precisamente na reconstrução e aceleração do crescimento econômico do Município, que visa 

melhores instalações para o lazer e entretenimento da população.  



 

 

 

 

 

 

 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVO ARIPUANÃ 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

________________________________________________________________________ 

4/35 

 

Atualmente a Prefeitura faz uso da mão de obra, tendo a quantia aproximada de 100 

(cem) funcionários em plena atividade na referida área. 

Com efeito, após a proliferação do vírus da COVID-19 e a declaração do estado de 

pandemia pela OMS, o município de Novo Aripuanã estabelece barreiras sanitárias a fim de evitar 

a evolução do Coronavírus e, dessa forma, o comprometimento da estrutura hospitalar da 

cidade, já precária em razão da falta de investimento público e privado. 

Decerto que o bloqueio de barco, ainda assim, não evitaria o contágio à população 

desse município. Iniciou-se, portanto, um controle ostensivo daqueles que poderiam ou não 

acessar a cidade em comento, abrindo-se exceção aos trabalhadores do campo que tem acesso 

pela rodovia Novo Aripuanã- Apuí.  

Ocorre que foi percebido pela equipe de monitoramento da barreira sanitária que 

pessoas estranhas a cidade continuam entrando por essa rodovia, bem como alguns barcos 

clandestinos estão trazendo passageiros para esta cidade. 

Diante disso, não demorou para ser confirmado o primeiro caso de infectado pelo 

Coronavírus, na cidade de Novo Aripuanã. O boletim epidemiológico exarado pela Secretaria de 

Saúde constata o crescente número de infectados. 

Pari passu, não é sobre tal tema que os subscritores intentam consideração, neste 

primeiro momento, mas pela ausência de cuidados tomados pela referida Prefeitura ao ter ciência 

de que o número de infectados aumenta a cada dia, notadamente nas vias públicas, 

potencializadoras de contaminação comunitária, bem como no meio ambiente de trabalho. 

Excelência, diante desses fatos, a Prefeitura de Novo Aripuanã não adotou quaisquer 

medidas, a fim de evitar o contágio e proliferação do vírus, restando ao Ministério Público do 

Estado do Amazonas e à Defensoria Pública ajuizar a presente Ação Civil Pública. 

Pontue-se que chegaram notícias às instituições subscritoras no sentido de que o 

Município de Novo Aripuanã não possui a devida assistência do SISTER, no sentido de transportar 

os pacientes que necessitam de tratamento de alta complexidade para Manaus, pois conforme 

informado, (a) algumas vezes há vagas em hospitais de Manaus, porém a Secretaria de Saúde do 

Estado do Amazonas não encaminha o avião do SISTER para o transporte do paciente em período 

razoável de tempo, o que leva o Município a arcar com o fretamento de aviões para que o paciente 

possa receber tratamento em Manaus; (b) além da não abertura de vagas em hospitais de alta 

complexidade nos hospitais de Manaus, o que impossibilita a remoção do paciente. 

Ademais, consoante informações prestadas pela Secretaria Municipal de Saúde de 

Novo Aripuanã, o município não possui leito semi-intensivo ou mesmo aparelho respirador 

mecânico, informando, ainda, que há 02 (dois) leitos exclusivos destinados aos pacientes com 
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COVID-19 (sendo destinado tão-somente à estabilização do paciente, até a transferência por meio 

do SISTER, caso necessário, feita por medicamentos e oxigenioterapia). 

Ou seja, é de conhecimento da Requerida que o município não possui estrutura, 

sequer válvula de escape suficiente, através de eventual apoio do Estado, para tratamento 

da população ao Covid-19, embora insista em potencializar a aglomeração, nos termos 

supracitados, o que ratifica a razão científica, sobretudo no caso presente – um município 

que não possui estrutura mínima – no sentido de que o isolamento social é imprescindível 

para controlar a disseminação desenfreada do Covid-19, já que a prevenção é essencial para 

evitar danos irreversíveis à saúde e à vida da população de Novo Aripuanã. 

Insta salientar, que o Ministério Público do Estado do Amazonas, no dia 19 de maio de 

2020, enviou ofício à Prefeitura, para que informasse acerca do enquadramento da obra na Orla 

municipal como serviço essencial.  

Na ocasião, a Prefeitura de Novo Aripuanã, informou por meio do ofício 056/2020, que 

a obra faz parte de um grande projeto de reconstrução e aceleração do crescimento econômico do 

Município e objetiva proporcionar melhores instalações para o lazer e entretenimento da população 

novo aripuanense e de turistas que visitam o município. 

Lamentavelmente, a conduta adotada pelo gestor público deixa evidente que a 

finalidade da referida obra não se amolda à ideia de serviço essencial, tratando-se, em 

verdade, de obra que visa ao embelezamento da estrutura da orla, que, embora seja 

sabidamente importante, não apresenta importância superior à saúde da população novo 

aripuanense a ponto de justificar excepcionalmente a continuidade da obra em momento de 

caos pandemiológico. Veja-se que, no bojo do referido ofício, consta a seguinte informação: 
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O Boletim Epidemiológico, publicado pela Secretaria de Saúde de Novo 

Aripuanã, na data de 08 de maio de 2020, abaixo, asseverou 29 casos confirmados para 

Coronavírus. Logo em seguida, no dia 16 de maio de 2020, asseverou 59 casos confirmados 

e por fim, no dia 21 de maio de 2020, asseverou 110 casos confirmados: 

 

  

 

Portanto, é patente que a continuidade das atividades desempenhada pela Prefeitura 

na referida área traz enormes prejuízos não só aos trabalhadores, mas principalmente à saúde 

pública do município de Novo Aripuanã, resistindo direito fundamental garantido pela Constituição 

Federal.  

 

2. PRELIMINARMENTE 

2.1. DA COMPETÊNCIA ADEQUADA 

Conforme disposto na Lei 7.347/1.985, o rol taxativo da propositura das ações civis 

públicas indica a possibilidade de provocação do Judiciário quando houver danos que envolvam 

direitos difusos e coletivos, imputando a responsabilidade para Ministério Público e Defensoria 

Pública, em seu art. 5º, I e II. 

Pois bem, conforme retratado no argumento anterior, a continuidade da atuação da 

Prefeitura de Novo Aripuanã traz inevitavelmente danos concretos ao meio ambiente de 

trabalho (saúde e segurança de seus trabalhadores diretos e indiretos) e, sobretudo, à 

própria saúde pública da sociedade, alcançando o bem mais valioso a ser zelado, uma vez que o 

direito à saúde representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. 
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2.2. DA LEGITIMIDADE (ADEQUADA) DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA 

PÚBLICA NA TUTELA COLETIVA DO DIREITO À SAÚDE COLETIVA E AO MEIO 

AMBIENTE DO TRABALHO SAUDÁVEL E SEGURO 

 

Insta realçar que o direito postulado contém a nota de permeabilidade e dispersão social 

que o caracteriza, indubitavelmente, como coletivo, amoldando-se à discrição legal inserta nos arts. 

196 e 200, VIII, da Constituição Federal: 

 

 

Art. 196. 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. 

 

 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras 

atribuições, nos termos da lei:  

(...)  

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho.  

 

 

É dizer, o fato de inexistir a eficaz e satisfatória tutela de direito fundamental coletivo 

caracteriza por automático a circunstância que motiva a atuação dos entes dotados de capacidade 

postulatória para reivindicar do Estado o aperfeiçoamento de seus atos. 

O Ministério Público e a Defensoria Pública atuam na demanda em epígrafe em 

defesa de interesses coletivos, bem como na defesa de direitos que representem pressuposto 

necessário para uma vida plena na sociedade e nas relações do trabalho.  

A saúde e a imposição do grau de restrição pelo órgão ministerial atrai a legitimidade 

da intervenção, conforme art. 1º, caput, Lei Complementar nº 75/1.993, possuindo guarita da Corte 

Suprema na legitimidade ativa1. 

                                                 
1 STF - AI: 739151 PI, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 27/05/2014, Primeira Turma, Data 

de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 10-06-2014 PUBLIC 11-06-2014). 
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No mesmo sentido, uma das principais funções institucionais da Defensoria Pública 

diz respeito à promoção da mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, 

abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela, 

consoante art. 4º, inciso X, da Lei Complementar nº 80/1.994. 

Na esteira do quanto exposto, a saúde é interesse de toda a coletividade, 

considerando-se a sua regular oferta e prestação afeta a todas as unidades federativas, e não a 

uma especificamente. Ademais, o regime do Sistema Único de Saúde (SUS), o qual alavancou a 

municipalização da saúde, impôs a repartição de atribuições entre os entes federados, devendo 

aquele ser custeado com recursos destas esferas. 

Não bastasse isso, o interesse coletivo, a legitimar a atuação do Ministério Público e 

da Defensoria Pública, nos termos do que dispõem os arts. 127, 129 e 134 da Constituição 

Federal, respectivamente, é claramente demonstrado, por meio da preservação da saúde e do 

meio ambiente do trabalho, assegurado constitucionalmente, por meio do art. 200, inciso VIII, da 

Constituição Federal. 

Ao atuar em favor da salvaguarda da saúde da coletividade novo aripuanense, bem 

como ao meio ambiente do trabalho e do conjunto de trabalhadores, diretos e indiretos, que 

laboram perante a empresa demandada, o Ministério Público e a Defensoria Pública visam a 

garantir a proteção da vida, saúde e segurança desses trabalhadores, direito coletivo, consagrado 

também pela própria Constituição Federal, em seus arts. 6º. e 7º., XXII, in verbis: 

 
 

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição.             (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 90, de 2015)  

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 

que visem à melhoria de sua condição social:  

(...) 

XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança. 

 
Enfim, sendo o meio ambiente do trabalho manifestação de direito coletivo difuso, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc90.htm
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não restam dúvidas, primeiramente, acerca da legitimidade do Ministério Público atuar, por meio da 

presente ação civil pública, conforme disposto nos art. 127 e 129 da Constituição Federal. 

 

 Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:  

(...) 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses 

difusos e coletivos;  

Demais disso, quanto à presença de interesse afeto a pessoas hipossuficientes, a 

atrair a legitima atuação da Defensoria Pública, o simples fato de a ação ser patrocinada pela 

Instituição (conforme entendimento também fixado no âmbito da ADI 3.943), já revela, em tese, o 

interesse subjacente de pessoas vulneráveis, já que, por natureza, a atuação institucional é voltada 

à defesa dos necessitados.  

Portanto, a presunção de que no rol dos possíveis afetados pelos resultados da ação 

coletiva ajuizada pela instituição constem pessoas necessitadas é suficiente para justificar a 

legitimidade da Defensoria Pública (in casu, é fato notório que a maioria da população do 

Amazonas está abarcada no conceito de hipossuficiente econômico). 

Assim sendo, na esteira da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Amazonas2, 

Superior Tribunal de Justiça3 e Supremo Tribunal Federal4, indubitável a legitimidade da 

Defensoria Pública para a tutela de direitos coletivos em análise, decorrente de sua função de 

                                                 
2TJ-AM - AC: 06069238020158040001 AM 0606923-80.2015.8.04.0001, Relator: Mirza Telma de Oliveira 

Cunha, Data de Julgamento: 11/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2019 

3STJ - AgInt no REsp: 1704581 MG 2016/0216451-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de 

Julgamento: 03/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2018 

4STF - AgR ARE: 1110876 SP - SÃO PAULO 0107093-04.2009.8.26.0100, Relator: Min. CELSO DE MELLO, 

Data de Julgamento: 29/06/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-169 20-08-2018 
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Estado Defensor, atuante em prol do povo necessitado, detentor de todo o poder, nos termos do 

Art. 1º, Parágrafo Único, Art. 5º, LXXIV e Art. 134, todos da Constituição da República (os quais 

desde já requer sejam objeto de prequestionamento a título de eventuais recursos). 

Rudimentar, portanto, que todos estes entes devem engendrar esforços para a 

preservação desse direito difuso e qualificado pela nota de indispensabilidade. 

Em virtude disso, o Ministério Público do Estado do Amazonas e a Defensoria 

Pública do Estado do Amazonas estão legitimados à asseguração do direito à saúde e ao meio 

ambiente do trabalho, podendo demandar perante o Juízo competente. 

Nota-se, portanto, a legitimidade ativa dos entes envolvidos. 

 

 

2.3. DA AUTORIZAÇÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA O 

LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE A DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL E O 

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 

 

Relativamente ao litisconsórcio ativo entre os órgãos subscritores da presente ação, a 

lei e a jurisprudência admitem-no, em interpretação extensiva, da norma insculpida no Art. 5º, § 5º, 

da Lei n.º 7.347/1.985. 

No tocante à imprescindibilidade do litisconsórcio, inicialmente aborda-se o fato de se 

tratar de demanda notadamente multidisciplinar, a apontar para a violação dos direitos básicos 

dos trabalhadores, bem como da saúde da população da cidade de Novo Aripuanã. A atuação, 

portanto, recomenda a participação dos órgãos bem incumbidos da defesa destes direitos, a 

garantir democratização sobre a discussão, proporcionando ao juízo uma melhor visão do 

problema ao proferir a decisão meritória. 

É concluir que, atento ao conceito atualizado de acesso à justiça, confirma-se na 

expansão da legitimidade ativa a democratização e pluralização do direito, conferindo 

legitimidade social aos mega conflitos. A atuação conjunta, portanto, não acarretará prejuízo ao 

feito, pelo contrário, oportunizará uma tomada de decisão mais qualificada, sendo certo que a 

legitimidade de todos órgãos encontra efetiva guarida, em harmonia com o desiderato de combater 

a causa social que aflige a coletividade de forma unívoca. 

 

2.4. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU 

O grave dano causado pela pessoa jurídica de direito público à saúde coletiva é 

suficiente para assegurar-lhe a condição de legitimado passivo da presente demanda, visto que a 
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continuidade de suas atividades flagrantemente perdura a proliferação do vírus tanto àqueles que 

ali laboram, como também aos seus munícipes. 

Frise-se ainda que, após a deflagração do estado de calamidade pública, os entes 

municipais já expediram diversos decretos, a fim de conter o avanço da COVID-19.  

Entretanto, denota-se que o contágio não diminui e, de acordo com os boletins 

epidemiológicos exarados pela secretaria do município, a infecção vem aumentando. 

Portanto, a exigência da suspensão das atividades desempenhadas pela Prefeitura na 

retromencionada área, bem como a imposição de medidas em prol dos trabalhadores, imputa-lhe a 

responsabilidade e traz a possibilidade de atuar no polo passivo da presente ação. 

 

 

3. DO MÉRITO 

3.1. DO DIREITO À SAÚDE FRENTE AOS PROPÓSITOS DA INICIATIVA PRIVADA. 

DIREITO FUNDAMENTAL DE NÃO SE VER CONTAMINADO. OBRIGAÇÃO 

JURÍDICA DESCUMPRIDA  

 

O caso em análise revela situação de verdadeiro despropósito da atividade pública, 

uma vez que, em colisão com o direito da coletividade de não se ver infectado/vítima fatal da 

COVID-19. Explica-se. 

Com os boletins fornecidos pela Secretária de Saúde do Município, nota-se que os 

casos vêm aumentando absurdamente. 

Ante todo o ocorrido, a Prefeitura ainda insiste em permanecer exercendo essa obra 

de revitalização, justificando-se no fato de que “fazem parte do rol de serviços essenciais definidos 

pelo Governo Federal, regido pelo Decreto nº 10.282/2.020, visto que sua execução vai acelerar o 

crescimento econômico do Município.”  

De fato, a continuidade das atividades da empresa encontraria amparo, para além do 

que dispõe o Decreto n.º 10.282/2.020, no Princípio da Livre Iniciativa e da Não Interferência do 

Estado na Atividade Econômica, nos termos do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal, 

o qual dispõe que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, não 

podendo o Estado promover-lhe o embaraço em seu funcionamento, exceto nos casos previstos 

em lei. 

Contudo, o livre exercício da atividade econômica, sendo serviços essenciais ou não, 

revela restrições quando vem a se tornar prejudicial à coletividade.  

Nessa linha, há de considerar que a legitimação constitucional para qualquer atividade 
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econômica é de estar condicionada à uma irrestrita observância dos direitos fundamentais, 

sobretudo da Dignidade da Pessoa Humana e ao cumprimento de sua função social.  

Aliás, a própria Constituição Federal faz essa determinação, quando impõe à ordem 

econômica a valorização do trabalho humano, assegurando a todos existência digna, conforme os 

ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, dentre eles o da função social da 

propriedade e do pleno emprego (art. 170). 

Vale dizer que uma atividade econômica perde seu propósito, quando o seu objetivo, 

ainda que temporariamente, interfere no mínimo existencial, porquanto, ao contrário do que se 

efetivamente pretende com ele, deixa de ser ela (a empresa) um instrumento para a manutenção 

de condições dignas de vida daqueles que a exercem. 

Não à toa que os imperativos constitucionais da Ordem Econômica (Art. 170 a 181 da 

CR) impõem, em confluência com a visão liberal, uma atuação intervencionista do Estado, seja de 

forma direta, quando este mesmo explora a atividade econômica, ou de forma indireta, quando 

atua como agente normativo e fiscalizador da atividade econômica (art. 174 da CR): 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios (...) (Grifamos) 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, 

incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e 

indicativo para o setor privado. (Grifamos) 

 

No caso, confirma-se que a atividade econômica que vem sendo exercida pela 

Requerida vem se revelando lesiva a seus empregados e, consequentemente, à população de 

Novo Aripuanã, ante a exposição constante destes ao COVID-19.  

É de se ver, com clareza solar, que a atividade, supostamente amparada na 

liberdade econômica, viola frontalmente o direito social à vida, à saúde e ao meio ambiente, 

inclusive do trabalho, seguro e saudável (arts. 200, VIII, e 225 da CF/88). 

E mais. Sendo um direito social, de segunda dimensão, a doutrina5 aponta para a 

existência de duas facetas quanto a sua aplicabilidade: uma dimensão negativa, no sentido de que 

o Estado e os particulares devem se abster de praticar atos que prejudiquem terceiros; e uma 

                                                 
5   Por todos, ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS, Curso de Direitos Humanos, 2018, pág. 58. 
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dimensão positiva, no sentido de que a efetivação dos direitos sociais reclama um Estado 

prestacionista e intervencionista. E é essa a natureza dos direitos sociais, direitos de segunda 

dimensão, buscando um reestabelecimento após o desequilíbrio advindo de um Estado de 

liberdade, exigindo uma atuação permanente do Estado em suprimento aos anseios vitais dos 

indivíduos. 

In casu, há verdadeiro embate de direitos prima facie, o direito à saúde e vida dos 

trabalhadores e da coletividade, afetados por condutas – ou melhor, omissões – da Requerida, que 

proporcionaram, no ambiente de trabalho, a proliferação de doença infecciosa potencialmente fatal, 

e, do outro lado, o direito à livre iniciativa, com amparo substanciado na essencialidade do serviço 

prestado. 

Sob o prisma da proporcionalidade, infere-se que, numa análise de ponderação, há 

substancial fundamento a garantir a prevalência da saúde pública e dos trabalhadores, 

frente ao exercício da atividade essencial, sobretudo, por restar provado que a Prefeitura, 

por ora, constitui um foco de proliferação e disseminação do vírus, não obstante as medidas 

de prevenção já adotadas, que o foram de modo insuficiente ou intempestivo.  

O direito à livre iniciativa encontra óbice na demonstração idônea de que a 

continuidade do funcionamento da obra está colocando em risco a vida dos trabalhadores e, por 

via reflexa, de toda a comunidade local, porquanto estes têm contato entre si, com familiares, 

utilizam transportes privados e públicos e estão inseridos no meio social de Novo Aripuanã. 

A título de ilustração, na cidade de Novo Aripuanã, não há leito de UTIs na 

Unidade Hospitalar de Novo Aripuanã (única unidade no município), sendo os casos graves 

enviados à capital do Amazonas, quando há possibilidade de recebimento pelo sistema 

SISTER. 

Por fim, veja o que diz o mesmo decreto sob o qual fundamenta o seu funcionamento 

a referida Prefeitura (Decreto 10.282, de 20 de março de 2.020): 

§ 7º Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de 

que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para 

redução da transmissibilidade da covid-19. (Grifamos) 

Evidente que a prefeitura nada está fazendo, a título de cautelas, e pode ser 

comprovado pelas fotos a seguir, que evidenciam a potencialização de contaminação, além 

daquelas anexadas aos autos.  
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Os registros acima aclaram o grande número de funcionários aglomerados na referida 

obra, sendo certo que, apesar da importância da atividade desempenhada com o futuro 

embelezamento da orla, não se pode admitir a continuidade e exposição de tantos 

funcionários ao risco eminente de contaminação e disseminação da doença no âmbito das 

atividades desenvolvidas. 

Desta forma, ainda que Vossa Excelência entenda tratar-se de atividade essencial, 

muito embora o próprio gestor público, em ofício supramencionado, tenha deixado claro tratar-se 

de obra destinada ao paisagismo, jardinagem, reestruturação dos lanches, recuperação e 

ampliação da pista de caminhada, construção de alambrado, nota-se que a única medida 

que se revela adequada para o momento é a da paralisação temporária de suas atividades, 

senão vejamos. 

 

3.2. DA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA REQUERIDA. MEDIDA SANITÁRIA 

CONDIZENTE, PROPORCIONAL E FUNDAMENTAL, A GARANTIR A SAÚDE DA 

COLETIVIDADE E DO PRÓPRIO MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

 

Destaca-se que o provimento jurisdicional objetivado, verdadeira obrigação de fazer, 

consistente na suspensão das atividades da Requerida por um período mínimo de 15 (quinze) 

dias, o que atende a razoabilidade, dado o caso de extrema gravidade aqui relatado. 

Informa-se, com substrato na proporcionalidade, que a medida é plenamente 

adequada, porquanto a interrupção das atividades da empresa conduzirá ao fim do contato 

entre os seus colaboradores, e destes com a comunidade local e, por via reflexa, impedirá a 

disseminação do COVID-19.  

E, finalmente, o pedido atende à proporcionalidade em sentido estrito, justamente 

porque a restrição do direito fundamental visa tutelar, substancialmente, que os Sistemas de 

Saúde local não entrem em colapso, o que está prestes a ocorrer, e, por conseguinte, tutela-se 

o direito à vida. 

Tutela-se, portanto, o direito à saúde (dos trabalhadores e, ao fim, da coletividade) e 

preserva-se, igualmente, a prestação de serviços essenciais, em plena na salvaguarda simultânea 

de diversos bens jurídicos da vida, sem prevalência de um sobre o outro, visando sempre a 

prevalência de um direito maleável, que se amolda à complexidade das sociedades 

contemporâneas e das situações mais adversas, como no caso da ampla proliferação decorrente 

do COVID-19. 
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Ressalta-se, entretanto, que não se trata do primeiro caso no Brasil6, de pedido de 

suspensão de atividades industriais e empresárias por ausência de observância e aplicação de 

medidas preventivas, no âmbito da Justiça do Trabalho, medidas judiciais estas destinadas a 

reduzir esses riscos de contaminação e que foram acatadas pelos Tribunais, dada a gravidade da 

exposição de risco evidenciada. Vejamos: 

“(...) Se, de um lado, os princípios da livre iniciativa, do livre trabalho e a 

essencialidade das atividades desempenhadas pela agravada impõem a 

continuidade de seu funcionamento, de outro, o direito à vida e à saúde 

de colaboradores, familiares e da comunidade em geral clamam 

pela paralisação integral das operações. Diante da colisão de direitos 

fundamentais, cabe ao julgador decidir, utilizando-se, como critérios, os 

postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.  

Encontramo-nos em uma situação excepcional, um momento de crise 

sanitária e econômica, que impõe a aceitação do sacrifício de certos 

interesses individuais, visando à garantia do bem-estar, da vida e saúde 

da coletividade. 

Dito isso, não se pode sobrepor os interesses econômicos ao bem-estar 

de toda a coletividade. É preciso ter a garantia de que medidas 

adequadas e suficientes para prevenção e controle do vírus estão sendo 

adotadas, o que não se verificou na hipótese. 

Embora se trate de atividade essencial, a escolha deve ser 

pela alternativa que privilegie o respeito à vida e à saúde 

humanas. Como bem salientou o Parquet, ‘o livre exercício da atividade 

econômica, mesmo que de serviços essenciais, revela suas próprias 

limitações quando se tornar danoso à coletividade’, como restou 

demonstrado no caso. 

                                                 
6    Outros casos, noticiados na mídia: 

https://www.jornalahora.com.br/conteudos/2020/05/08/brf-contesta-decisao-e-recorre-contra-fechamento/ 

https://www.voltagrandeonline.com.br/noticias/geral/7832-coronavirus-:-juiz-do-trabalho-determina-

fechamento-da-jbs-de-forquilhinha-e-nova-veneza/; https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/24/justica-

determina-fechamento-de-empresa-com-casos-de-coronavirus-em-eunapolis.ghtml; 

https://reporterbrasil.org.br/2020/04/coronavirus-construcao-civil-nao-suspende-obras-e-entidades-

questionam-seguranca-dos-trabalhadores/. Acessados em 25 de maio  de 2.020. 

https://www.jornalahora.com.br/conteudos/2020/05/08/brf-contesta-decisao-e-recorre-contra-fechamento/
https://www.voltagrandeonline.com.br/noticias/geral/7832-coronavirus-:-juiz-do-trabalho-determina-fechamento-da-jbs-de-forquilhinha-e-nova-veneza/
https://www.voltagrandeonline.com.br/noticias/geral/7832-coronavirus-:-juiz-do-trabalho-determina-fechamento-da-jbs-de-forquilhinha-e-nova-veneza/
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/24/justica-determina-fechamento-de-empresa-com-casos-de-coronavirus-em-eunapolis.ghtml
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/24/justica-determina-fechamento-de-empresa-com-casos-de-coronavirus-em-eunapolis.ghtml
https://reporterbrasil.org.br/2020/04/coronavirus-construcao-civil-nao-suspende-obras-e-entidades-questionam-seguranca-dos-trabalhadores/
https://reporterbrasil.org.br/2020/04/coronavirus-construcao-civil-nao-suspende-obras-e-entidades-questionam-seguranca-dos-trabalhadores/
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Ademais, há outras empresas aptas a abastecer o mercado de consumo 

interno, de modo que a paralisação integral temporária das atividades da 

agravada para fins de adequação às exigências necessárias ao 

enfrentamento da pandemia não gerará desabastecimento de gêneros 

alimentícios à população. 

Por fim, ressalto que, em recente decisão, esta Corte de Justiça manteve 

a ordem da origem, que determinou a paralisação de toda a atividade da 

planta industrial de empresa do mesmo ramo industrial da agravada - 

empresa frigorífica BRF S.A. -  no Município de Lajeado, pelo período de 

15 dias (AI nº 5016925-78.2020.8.21.7000), em razão do 

descumprimento das medidas preventivas determinadas nas normativas 

estaduais. Colaciono trecho da decisão, de lavra da em. 

Desa. Laura Louzada Jaccottet (evento 1 - AGRAVO18):  

Assim, neste momento preliminar, havendo-se de sopesar, 

fundamentalmente, a opção pelo mal menor, indubitavelmente 

reconhece-se-o como a manutenção da paralisação da atividade na 

planta industrial da empresa pelo período de quinze dias e suas 

reconhecidas consequências econômicas negativas; o mal maior seria o 

agravamento da situação da pandemia na região e Município de Lajeado, 

com aumento da disseminação do vírus, rumando ao descontrole, 

podendo ensejar exacerbação do pico da doença e perda de vidas 

humanas que poderia ter sido evitada. 

Dessa forma, em análise perfunctória, entendo que restam 

preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal, 

em razão da probabilidade do direito alegado e do risco de danos 

irreparável à coletividade.” (TJ/RS AI nº 5016972-52.2020.8.21.7000/RS 

– DESDOR. LUIZ FELIPE SILVEIRA DIFINI, DECISÃO DE 13 DE MAIO 

DE 2.020.) 

 

Acrescente-se, outrossim, que, diante do que vem ocorrendo no âmbito da cidade de 

Novo Aripuanã, é possível, dado o elevado número de contaminados, e que já resultou na morte 

de 05 pessoas, colocam à exposição a um alto, grave e risco já existente de adoecimento e 

contaminação dos empregados e da população.  

Não bastasse isso, não se pode descurar que os princípios da preservação e da 
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precaução, que norteiam o direito à saúde e ao meio ambiente, inclusive do trabalho, devem 

também ser acolhidos nesta demanda, tendo em vista não se poder colocar em risco a vida de 

pessoas, destituídas de uma estrutura de saúde insuficiente ou já colapsada, a pretexto de se 

manter uma atividade de entretenimento da população.  

Não menos importante, mas com contornos especialmente extrajurídicos, a própria 

responsabilidade moral de toda a coletividade neste momento de pandemia, a recomendar a 

adoção de todas as providências necessárias a garantir o mínimo na contaminação comunitária, 

contexto, entretanto, que pode ser bem extraída do princípio da solidariedade, ante a redação do 

Art. 3º da CF/88, que informa como objetivo da República Federativa do Brasil, construir uma 

sociedade livre, justa e solidária.  

Portanto, não se questiona o valor que o trabalho tem, mas não pode o trabalho 

superar a própria vida daqueles que o exercem. 

 

3.3. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO 

TRABALHO. SAÚDE E SEGURANÇA DOS TRABALHADORES. MANUTENÇÃO 

DOS CONTRATOS DE TRABALHO E DOS SALÁRIOS DURANTE A INTERDIÇÃO. 

 

Como dito acima, o meio ambiente da Cidade de Novo Aripuanã está doente. É a 

própria Secretaria de Saúde que demonstra isso quando informa, por meio de Boletim 

Oficial, percentual crescente a cada semana, inclusive para a decretação de lockdown em 

qualquer parte do mundo (que varia de 30 a 50%, associado ao colapso da estrutura de 

saúde). 

Ressalta-se que a obra possui cerca de 100 (cem) trabalhadores, o que se pode 

concluir que o número de contaminados pode crescer ainda mais, tendo em vista a falta de 

distanciamento social. 

Embora seja óbvia a tragédia da proliferação de uma doença tão contagiosa não 

só entre os trabalhadores, porque estes possuem, ainda, famílias e estão circulando nas cidade, 

sendo, portanto, vetores de contaminação no âmbito da própria população deste município, 

afirmação esta corroborada pelos Boletins Epidemiológico do Município e pelas mortes já 

confirmadas. 

Não há dúvidas, portanto, de que a obra precisa ser interditada imediatamente, como 

forma de conter a doença, mas principalmente influenciar diretamente no aumento do contágio no 

ceio da população desse município. 
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A medida de interdição, ora vindicada, deverá ser acompanhada, caso seja esse o 

entendimento desse d. Juízo, da preservação dos salários de todos os empregados, como se, em 

exercício, estivessem. 

Nesse sentido, dispõe o parágrafo sexto do art. 161 da Consolidação das Leis do 

Trabalho – CLT, in verbis: 

Art. 161 - O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do 
serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o 
trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina 
ou equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a 
brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser 
adotadas para prevenção de infortúnios de trabalho.  (...) § 6º - Durante a 
paralisação dos serviços, em decorrência da interdição ou embargo, os 
empregados receberão os salários como se estivessem em efetivo 
exercício.                    

Não menos importante, é o Código Civil, na medida em que também reconhece essa 

responsabilidade SOLIDÁRIA, em seus arts. 932 e 942, abaixo transcritos: 

 

 Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

(...) 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e 

prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

 

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de 
outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver 
mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.  
 
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os 
coautores e as pessoas designadas no art. 932.  

 

A manutenção dos salários de todos os empregados por parte da Prefeitura 

demandada, gerada pelo COVID-19, não pode ser visto como algo a acarretar prejuízos 

econômicos à esta, mas sim como um direito social do trabalhador (art. 161, parágrafo 6º, da CLT). 

 

Além disso, cumpre salientar que o Governo Federal publicou, em 1º de abril, a 

Medida Provisória nº 936/2.020, regras e condições para a redução proporcional da jornada e do 

salário de empregados e para a suspensão temporária dos contratos de trabalho, como 

alternativas para enfrentar a crise causada pela pandemia de covid-19. 
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O objetivo é viabilizar a manutenção da atividade econômica e/ou dos postos de 

trabalho, sem maiores prejuízos à renda dos trabalhadores. Desse modo, o Governo arcará com 

um benefício emergencial aos trabalhadores afetados, correspondente a um percentual fixo do 

seguro-desemprego. 

 

Portanto, Excelência, traz-se tal norma à baila com o propósito apenas, data máxima 

vênia, de elucidar ao Juízo acerca da onerosidade excessiva que porventura a referida Prefeitura 

possa suscitar a fim de evitar a condenação pleiteada nos autos. 

 

4. DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR 

 

Busca-se, nesta ação, dada a situação de grave risco, já existente, pela própria 

natureza do direito deduzido, um provimento jurisdicional que assegure initio litis um atuar positivo 

do ente público, consistente numa verdadeira obrigação de fazer, consubstanciada na suspensão 

imediata das obras de revitalização da orla da cidade de Novo Aripuanã, tendente a evitar a 

continuidade da proliferação do Coronavírus na cidade de Novo Aripuanã. 

Diante do exposto acima, é patente o preenchimento dos requisitos do fumus boni 

iuris e do periculum in mora para a concessão da pleiteada tutela de urgência, conforme admoesta 

o art. 300, do Código de Processo Civil: 

 

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. 

 

A prova inequívoca da verossimilhança das alegações, e, portanto, do fumus boni 

iuris, encontra-se presente nos fatos exaustivamente demonstrados, cujos documentos 

colacionados não deixam pairar qualquer dúvida acerca do alto, grave e risco existente de contágio 

da doença COVID-19 na cidade, conforme, precisamente, relatado nos boletins epidemiológicos 

exarados pela secretaria de Saúde de Novo Aripuanã.  

Ressalta-se, outrossim, que já há 05 (cinco) óbitos na cidade, reforçando a adoção 

da medida de interdição. 

O periculum in mora, por sua vez, é notório e reside no fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação (art. 11 e 12, da Lei nº 7347/85), consistente na ininterrupção do 
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contágio da COVID-19 que inevitavelmente ocasionará o colapso do sistema de saúde público – 

diga-se já precário por sua natureza – e consequentemente perda de vidas. Lembra-se da 

violência e rapidez com que o vírus se espalha, sendo que cada dia de pleno funcionamento da 

empresa significa a contaminação de incontáveis pessoas. 

Como se vê, Excelência, esta pretensão veicula fatos incontroversos, porquanto não 

remanesce dúvida sobre a existência do direito, tampouco, do risco de que tal direito sofra um 

dano de difícil ou impossível reparação que, aliado à relevância jurídica da questão, justificam a 

concessão da liminar. 

Informa-se ainda que o adiantamento dos efeitos da tutela pretendida é 

perfeitamente cabível sem oitivar a parte contrária, em virtude de estarem presentes os 

requisitos aludidos pelo Art. 300 do CPC, que, quando presentes, não deixam margem de 

discricionariedade ao magistrado, a não ser concedê-la. Na mesma toada, de maneira específica à 

tutela coletiva, o caput do Art. 11 da Lei nº 7.347/85 preconiza que “Poderá o juiz conceder 

mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.  

Além disso, a Requerida já apresentou ao órgão ministerial o objetivo da obra, as 

quais se mostraram insuficientes, de modo que se mostra inútil e procrastinatória o seu 

chamamento prévio para formular manifestação. 

Em giro, repita-se que pela capacidade econômica da Prefeitura, possui condições de 

suportar o ônus das medidas aqui pretendidas. Cuida-se de um momento de posturas em prol do 

coletivo, obrigação de índole moral, independente da constatada responsabilidade jurídica imposta 

à Requerida pelo ordenamento. 

Assim sendo, tendo em vista a gravidade e urgência do caso, impõe-se à 

determinação das medidas necessárias, e felizmente disponíveis na sistemática do direito 

processual do trabalho e civil brasileiro, à efetivação da medida liminar específica para a obtenção 

do resultado prático, tendente a proporcionar a suspensão das atividades da obra pelo período 

inicial de 15 (quinze) dias, bem como de outras medidas a fim de diminuir o impacto dos danos 

causados em termos de saúde pública. 

 

5. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, vem os autores da presente Ação Civil Pública requerer: 

 

i.  Em sede de tutela provisória de urgência, sem contraditório prévio, que esse d. 

Juízo determine: 
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a) À Prefeitura a paralisação imediata e integral de toda a atividade 

na obra da orla municipal, pelo período mínimo de 15 dias, 

prorrogável se necessário, sob pena de pagamento de multa diária 

no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de 

descumprimento; 

b) À prefeitura a manutenção e garantia, durante o período da 

suspensão ou interdição de suas atividades, conforme acima 

vindicado, do pagamento dos salários de todos os seus 

trabalhadores, como se estivessem em efetivo exercício, sob pena de 

pagamento diário no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso 

de descumprimento; 

c) À empresa Prefeitura a elaboração e apresentação, no prazo de 72 

horas, em caso de concessão da medida vindicada no item “a”, de 

um planejamento de retomada gradativa das atividades da obra, 

para implementação após o período de suspensão das 

atividades, observando as orientações dos órgãos sanitários,  o qual 

somente será efetivado após análise e aprovação por homologação 

judicial, com participação dos Requerentes, sob pena de se 

prorrogar a suspensão das atividades até a sua completa 

adequação; 

 
 

ii. No mérito, a confirmação da tutela provisória de urgência, com a condenação 

da Requerida nas obrigações delineadas no tópico anterior; 

 

iii. A citação da Prefeitura para, querendo, responder a presente ação, a qual 

poderá ser localizada no endereço R. Benjamin Constant, 266 - Nossa Sra. da 

Conceição, nesta Cidade; 

 

iv. A produção de prova documental suplementar, testemunhal, pericial e todas as 

demais necessárias ao esclarecimento dos fatos; 

 

v. A condenação da Requerida ao pagamento das custas e demais ônus 

processuais. 
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Valor da causa: R$100.000,00 (cem mil reais). 

 

                Novo Aripuanã, 25 de maio de 2.020. 

 

 

JARLA FERRAZ BRITO 

Promotora de Justiça Substituta  

 

 

GABRIELA LIMA ANDRADE 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 

NATÁLIA SAAB MARTINS DA SILVA 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 

 

STÉFANIE BARBOSA SOBRAL 

Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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