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AO JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA DA COMARCA DE TEFÉ-AM 

 

 

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS, órgão 

essencial à Justiça, presentada pelas Defensoras Públicas e pelo Defensor Público  que esta 

subscrevem, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com fulcro no art. 134 da 

Constituição Federal, artigo 4º, inciso VII, da Lei Complementar nº 80/1994,  e artigo 3º, 

VII, da Lei Complementar Estadual nº 01/90, vem perante vossa excelência, com 

fundamento no artigo 1º, IV, da Lei  7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA em 

face da MUNICÍPIO DE TEFÉ , pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 

04.426.383/0001-15, representada por sua procuradoria jurídica, localizada na Rua Olavo 

Bilac, 500, Centro, CEP 69470-000, Tefé-AM, e do ESTADO DO AMAZONAS, pessoa 

jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.312.369/0001-90, também 

representado por sua procuradoria jurídica, com endereço na Rua Emílio Moreira, 1308, 

Praça 14 de Janeiro, CEP 69020-040, Manaus - AM, pelos motivos de fato e de direito que 

passa a expor e ao final requerer. 

 

1. DOS FATOS 

Como é público e notório, o Brasil atravessa um momento de extrema 

vulnerabilidade social e econômica decorrente da rápida disseminação global do COVID 19. 

De acordo com os dados apresentados pelo Governo Federal a pandemia vem se alastrando 

em território nacional com índices alarmantes.  

A Organização Mundial da Saúde - OMS declarou em 30 de janeiro de 2020 

que a contaminação pelo novo Coronavirus configura emergência de saúde pública de 

interesse internacional.  No dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a classificação de 

pandemia, o que importa dizer que a doença manifestada pelo novo Coronavirus, COVID-
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19, já atingiu nível de transmissão global, tendo em vista sua presença nos cinco continentes, 

em expressiva quantidade de países, com transmissão sustentada entre pessoas. 

Medidas sanitárias, de inter-relacionamento, de restrição de movimentação 

pessoal e de funcionamento de órgãos públicos e empresas têm sido recomendadas e, por 

vezes, impostas em todo o planeta. 

O Estado do Amazonas também sofre com a crescente ameaça do vírus, do 

que decorreu a instituição do Comitê Intersetorial de Enfrentamento e Combate ao COVID-

19 (Decreto n° 42.061, de 16 de março de 2.020) e a decretação de situação de emergência 

na saúde pública. 

Neste contexto, na data de 23/03/2020, o Governo do Estado do Amazonas 

decretou estado de calamidade, impondo, assim, o fechamento dos comércios1. Na data 

de 31/03/2020, o Decreto nº 42.145 prorrogou a suspensão de atividades específicas no 

âmbito do Estado do Amazonas.  

Em âmbito municipal, foi editado o Decreto Municipal nº 253 de 24 de março 

de 2020, que dispõe sobre a decretação de situação de calamidade no município de Tefé/AM 

e das medidas preventivas necessárias para enfrentamento para conter a disseminação do 

novo coronavírus. Neste, além de outras medidas, determinou-se a suspensão de 

qualquer agrupamento de pessoas em locais públicos. 

É fato notório e, portanto, não depende de provas (Art. 374, I, CPC), as 

dificuldades de deslocamento dos municípios do interior do estado para Manaus caso haja 

complicações de saúde. Sabe-se que o Sistema Único de Saúde possui melhores condições 

de atender os pacientes mais graves, eis que não há nenhuma UTI no interior do 

Amazonas. 

A Secretaria do Estado de Saúde possui o Sistema de Transferências de 

Emergências Reguladas (SISTER), programa desenvolvido e implantado recentemente (ano 

de 2019), que realiza o gerenciamento das transferências de pacientes em estado crítico à rede 

hospitalar de atenção às urgências e emergências da capital. Segundo informações, 

atualmente, o SISTER dispõe de 2 (duas) aeronaves (sendo apenas uma delas anfíbio), 

                                                           

1  https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/03/23/governo-decreta-estado-de-calamidade-
publica-no-am-estabelecimentos-comerciais-devem-ser-fechados-diz-governador.ghtml  

https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/03/23/governo-decreta-estado-de-calamidade-publica-no-am-estabelecimentos-comerciais-devem-ser-fechados-diz-governador.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/03/23/governo-decreta-estado-de-calamidade-publica-no-am-estabelecimentos-comerciais-devem-ser-fechados-diz-governador.ghtml
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buscando expandir o seu total para 5 (cinco) por conta da pandemia.  

Dessa forma, há de se destacar que o Amazonas conta com 62 (sessenta e 

dois) municípios, sendo o maior estado em área territorial do país (com 1.559.161,682 

quilômetros quadrados) e, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o interior possui cerca de 2 milhões de pessoas2. Ademais, há grande número de 

pessoas idosas3, que, segundo a OMS, integram os grupos de risco de morte ou agravamento 

do estado de saúde pelo COVID-19.  

Conforme vêm sendo noticiado na mídia nacional, não há nenhuma UTI 

disponível na capital, e, conforme  já mencionado alhures, nenhuma no interior do estado, 

ficando, portanto, todos os 61 municipios do interior abandonados à propria sorte. Vivemos 

ainda um colapso na distribuição de insumos, EPIs, respiradores mêcanicos, e até mesmo de 

cilindros e oxigência. Desse modo, não se pode correr o risco que a doença se alastre pelo 

interior do Estado, e o caso concreto, na cidade de Tefé-AM.  

Nesta hipótese, certamente viveríamos uma grande tragédia humana, ainda 

mais se considerarmos o colapso do sistema de saúde no estado do Amazonas, 

precisamente em Manaus, o qual, como dito, recebe todo o impacto decorrente dos 

casos graves do COVID-19, tendo inclusive ganhado destaques constantes na  

Na data de 25/04/2020 o número de casos confirmados no Estado do 

Amazonas alcançou a marca de 3.194, sendo 713 (setecentos e treze) deles do interior do 

estado.4 

No dia 07 de abril tivemos o primeiro caso confirmado em Tefé.  No dia 18 

de abril de 2020, o municipio de Tefé registrava 5 pessoas confirmadas e  0 casos suspeitos.  

                                                           

2 Disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama. 
3  Pirâmide etária disponível em https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama, sendo certo que, em 

2.020, a população idosa já aumentou: 
4 http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/ Acesso realizado em 27 de abril de 2020, às 09:20. 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama
http://coronavirus.amazonas.am.gov.br/
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Em 29 de abril de 2020, conforme Boletim diário, Tefé saltou para 41 casos 

confirmados, 57 suspeitos e 02 óbito. 

 

Os últimos dados mostram uma escalada cada vez maior da contaminação do 

vírus no munício, com 60 (sessenta) confirmações, 7 (sete) internações, 53 (cinquenta e três) 

casos suspeitos e 3 (três) óbitos. 

 

 

 

 

 

 

É certo que as orientações internacionais e do próprio Ministério da Saúde 

desaconselham a aglomeração de pessoas (eventos de massa), de modo a envidar todos os 

esforços para reduzir a transmissibilidade. Como é fato notório, dá-se, principalmente, em 

casos assintomáticos, de modo que não há se falar que alguma fiscalização teria o condão de 

diminuir a potencial transmissão.  

No que diz respeito às formas de prevenção, recentemente, Tedros Adhanom 
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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 do vírus, 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”. 

A Secretaria Estadual de Saúde e a Fundação de Vigilância em Saúde do 

Amazonas lançou Plano de Contingência Estadual para Infecção Humana pelo SARS-

COV-2 (COVID-19)5. Nele, consta o protocolo de tratamento, o qual inclui internação 

em UTI. Contudo, sabe-se que, em todo o estado do Amazonas, só há Unidades de 

Tratamento Intensivo na capital, o que torna ainda mais perigosa a propagação do Novo 

Coronavírus no Estado do Amazonas. 

Com o intuito de conter os avanços da pandemia, o município de Tefé editou 

os Decretos de nº 253 de 24 de março de 2020, 285, de 12 de abril de 2020, e 306, de 30 de 

                                                           

5 Disponível em 
http://www.fvs.am.gov.br/media/publicacao/PLANO_CORONAVIRUS_ATUAL_12032020_gLV5jQq.pdf. 
Acesso em 01 de maio de 2020. 
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abril de 2020, com medidas restritivas de circulação de pessoas e isolamento social. Contudo, 

tais medidas não se mostraram suficientes até o momento para frear o surto de 

coronavírus, inclusive sem fiscalização efetiva por parte do Poder Público, conforme 

pode ser demonstrado pelos registros fotográficos que seguem: 
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Trata-se de uma conta que não fecha: de um lado, o Estado não se esforça 

para assegurar o mínimo de estrutura hospitalar nos municípios do interior; de outro, a 

população não aderiu às medidas de isolamento social na forma como se esperava. Some-se 

ambos e teremos como resultado o caos que já se pode ver na capital, com a agravante de 

que o município de Tefé/AM não possui estrutura para suportar os pacientes de COVID-

19 em estágios mais avançados da doença.  

Tendo em vista tais variáveis, a única forma de se evitar o colapso não só do 

sistema de saúde, mas do município como um todo, é por meio da ampliação das medidas 

de isolamento social. 

Diante desse dramático quadro, nada pode ser feito, a não ser a tomada da 

medida mais drástica de distanciamento social, denominada lockdown. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul conceitua dessa forma o 

lockdown: 
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Esta medida é uma intervenção aplicada a uma comunidade, 

uma cidade ou uma região, com o objetivo de restringir a 

interação entre as pessoas e interromper qualquer atividade 

por um curto período de tempo, com exceção de saídas para 

atividades básicas como comprar mantimentos ou remédios. 

Em sua vigência ninguém tem permissão para entrar ou sair 

do perímetro isolado.  É a progressão das medidas de 

distanciamento social para uma quarentena comunitária[...]6 

 

Salienta-se que, inicialmente, no dia 13 de abril, o Governo do Estado do 

Amazonas sinalizou a possibilidade de que fosse decretado o lockdown em todo o estado, uma 

vez que, naquela data, 90% dos leitos estavam comprometidos no tratamento da COVID-

197. 

No entanto, tal informação foi desmentida pela líder do Governo na 

Assembleia Legislativa do Estado8. 

Não obstante a isso, tal medida é a única que efetivamente consegue prevenir 

de forma mais acentuada o aumento da curva de contaminação do coronavírus. O Sistema 

de Saúde já se encontra em estado periclitante, com mais de 90% (noventa por cento) de seus 

leitos comprometidos em todo o estado9. 

Por fim, vale ressaltar também que, segundo declarações do próprio Governo 

do Estado, a cidade de Manaus, que recebe todos os pacientes em estágio avançado de 

COVID-19, só atingirá seu pico de contágio na primeira quinzena deste mês10. 

Em assim sendo, nada restou a esta Defensoria Pública, a não ser ingressar 

com a presente demanda, visando a ampliar as medidas não farmacológicas de prevenção à 

pandemia.  

 

                                                           

6  https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/qual-a-diferenca-de-distanciamento-social-
isolamento-e-quarentena/ - Consulta realizada em 1º de maio de 2020. 
7  https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-14/governador-do-amazonas-90-dos-leitos-estao-com-pacientes-
de-covid-19-estamos-numa-corrida-contra-o-tempo.html - Consulta realizada em 1º de maio de 2020. 
8  https://www.acritica.com/channels/manaus/news/joana-darc-afirma-que-am-tem-baixa-adesao-ao-
isolamento-e-desmente-fake-news Consulta realizada em 1º de maio de 2020. 
9  https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/21/amazonas-se-aproxima-de-colapso-na-saude-e-

atinge-91percent-dos-leitos-de-uti-ocupados-diz-susam.ghtml - Consulta realizada em 1º de maio de 2020. 
10 https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/24/interna-brasil,847703/pico-
de-casos-de-coronavirus-no-amazonas-deve-ocorrer-em-maio.shtml - Consulta realizada em 1º de maio 
de 2002. 

https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/qual-a-diferenca-de-distanciamento-social-isolamento-e-quarentena/
https://www.ufrgs.br/telessauders/posts_coronavirus/qual-a-diferenca-de-distanciamento-social-isolamento-e-quarentena/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-14/governador-do-amazonas-90-dos-leitos-estao-com-pacientes-de-covid-19-estamos-numa-corrida-contra-o-tempo.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-14/governador-do-amazonas-90-dos-leitos-estao-com-pacientes-de-covid-19-estamos-numa-corrida-contra-o-tempo.html
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/joana-darc-afirma-que-am-tem-baixa-adesao-ao-isolamento-e-desmente-fake-news
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/joana-darc-afirma-que-am-tem-baixa-adesao-ao-isolamento-e-desmente-fake-news
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/21/amazonas-se-aproxima-de-colapso-na-saude-e-atinge-91percent-dos-leitos-de-uti-ocupados-diz-susam.ghtml
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/21/amazonas-se-aproxima-de-colapso-na-saude-e-atinge-91percent-dos-leitos-de-uti-ocupados-diz-susam.ghtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/24/interna-brasil,847703/pico-de-casos-de-coronavirus-no-amazonas-deve-ocorrer-em-maio.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/24/interna-brasil,847703/pico-de-casos-de-coronavirus-no-amazonas-deve-ocorrer-em-maio.shtml
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2. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

2.1 DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA 

A legitimidade da Defensoria Pública do Estado do Amazonas para 

propositura de Ação Civil Pública se encontra insculpida no art. 5º, II c/com art. 1°, IV da 

Lei nº 7.347/1985, com redação alterada pela Lei nº 11.448/2007, assim como agora se 

encontra explícita no art. 4º, VIII da Lei Complementar nº 80/1994, com redação alterada 

pela Lei Complementar nº 132/2009, extrato que incumbe expressamente à Defensoria 

Pública a defesa coletiva dos interesses dos consumidores lesados. 

Ab initio, mister realçar que o direito postulado contém a nota de 

permeabilidade e dispersão social que o caracteriza, indubitavelmente, como difuso, 

amoldando-se à discrição legal inserta no inciso I, do parágrafo único, do art. 81, do CDC.  

É dizer, o fato de inexistir a eficaz e satisfatória prestação de serviços de saúde 

à população e ainda, o fato das medidas de prevenção/precaução terem se mostrado 

ineficazes, caracteriza a circunstância que vincula todos os que porventura precisem ou 

venham a precisar de tais serviços, revelando-se, à evidência, sua natureza indivisível. 

Como é sabido, assim como pacificado pela jurisprudência nacional, a 

Defensoria Pública possui legitimidade ampla para ingressar com todas asa medidas judiciais 

e extrajudiciais em favor dos necessitados (artigo 134, caput, da Constituição Federal), 

devendo ser incluindo no conceito de necessitado qualquer pessoa que possua alguma 

vulnerabilidade, seja ela econômica, jurídica, informacional, etc. 

De modo a afastar qualquer dúvida, o artigo art. 4º, inciso VII, Lei 

Complementar nº 80/1994 e o artigo 3º, VII, da Lei Complementar Estadual nº 01/90, 

preveem, como função institucional da Defensoria Pública, a defesa dos direitos difusos e 

coletivos das pessoas em situação de vulnerabilidade. 

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. 

Elementar, então, que todos estes entes devem engendrar esforços para a 

preservação desse direito difuso e qualificado pela nota de indispensabilidade. 
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Em virtude disso, a Defensoria Pública está legitimada a assegurar a prestação 

dos serviços essenciais de saúde. 

 

2.2 DA LEGITIMIDADE PASSIVA DOS RÉUS.  

O grave estado no sistema de saúde pública de Tefé/AM é imputado 

solidariamente às duas esferas federativas, que possuem responsabilidade conjunta sobre a 

sua gestão e investimento. A legitimidade passiva decorre da própria Constituição Federal, 

quando assegura a todos o direito à saúde e impõe aos três entes o dever de cofinanciamento, 

in verbis: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos 

provenientes dos orçamentos da União, dos Estados do 

Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais: (…) 

 

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 igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

 

A interpretação é corroborada pelo Supremo Tribunal Federal: 

“(...) O preceito do artigo 196 da Carta da República, de 

eficácia imediata, revela que 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 a sua promoção, proteção e recuperação. A 

referência contida no preceito, a “Estado” mostra-se 

abrangente, a alcançar a União Federal, os Estados 

propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios. 

Tanto é assim que, relativamente ao Sistema Único de 

Saúde, diz-se do financiamento, nos termos do artigo nº 

195, com recursos do orçamento, da seguridade social, da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

além de outras fontes. Já o caput do artigo informa, como 

diretriz, a descentralização das ações e serviços públicos de 

saúde que devem integrar rede regionalizada e 

hierarquizada, com direção única em cada esfera de 

governo. Não bastasse o parâmetro constitucional da 

eficácia imediata, considerada a natureza, em si, da atividade, 
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afigura-se-me como fato incontroverso, porquanto 

registrada, no acórdão recorrido, a existência de lei no 

sentido da obrigatoriedade de fornecer-se os medicamentos 

excepcionais, como são os concernentes à Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIDS), às pessoas 

carentes. O município de Porto Alegre surge com 

responsabilidade prevista em diplomas específicos, ou seja, 

os convênios celebrados no sentido da implantação do 

Sistema Único de Saúde, devendo receber, para tanto, 

verbas do Estado. Por outro lado, como bem assinalado no 

acórdão, a falta de regulamentação municipal para o custeio 

da distribuição não impede fique assentada a 

responsabilidade do Município. Decreto visando-a não 

poderá reduzir, em si, o direito assegurado em lei. 

Reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são 

precípuas, nos campos da educação, da saúde e da segurança 

pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos 

próprios impostos pagos pelos cidadãos. É hora de atentar-

se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, 

proporcionar vida gregária segura e com um mínimo de 

conforto suficiente para atender ao valor maior atinente à 

preservação da dignidade do homem (...) “ (Voto do Min. 

Marco Aurélio, proferido no RE 271.286-8-RS). 

 

A fiscalização de eventual sistema de distanciamento social por meio de 

lockdown é medida preventiva que se insere no âmbito das esferas de atribuição do Sistema 

Único de Saúde, de modo que qualquer dos entes federados, isoladamente, ou todos eles, 

têm responsabilidade solidária na sua implementação e fiscalização. 

Vale ressaltar ainda que, considerando o imprescindível apoio da Polícia 

Militar do Amazonas para garantir a eficácia da medida, deve o estado do Amazonas figurar 

no polo passivo da demanda. 

Portanto, a exigência de uma prestação de serviço de qualidade, na seara da 

saúde pública, implica coordenação de esforços dos entes acima referidos, com o fim de bem 

promover a prestação de serviços médicos e hospitalares em prol da coletividade. 

 

2.3 DA COMPETÊNCIA 

Sabe-se que a competência para as ações civis públicas possui característica 

territorial, de modo que o sistema legal vincula a competência do juízo ao local onde ocorreu 

o dano, com fundamento no art. 2º, caput, da Lei 7.347/85. Essa opção legislativa leva em 
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conta que o juiz do local do dano terá maior facilidade para colher as provas necessárias ao 

julgamento da causa. 

No presente caso, trata-se de demanda que visa a estabelecer novas regras 

preventivas para conter o avanço da pandemia de Coronavírus no município de Tefé, de 

modo que a competência é do juízo estadual da presente comarca. 

 

2.4 DO CABIMENTO DA MEDIDA PREVENTIVA DE LOCKDOWN COMO 

FORMA DE COMBATER O AVANÇO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde11, disponível no 

link, a partir das indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), assim são definidas as 

MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS em resposta à COVID-19:  

Diante da indisponibilidade, até o momento, de 

medicamentos e vacinas específicas que curem e impeçam a 

transmissão do coronavírus, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) preconiza medidas de distanciamento social, 

etiqueta respiratória e de higienização das mãos como as 

únicas e mais eficientes no combate à pandemia, também 

denominadas não farmacológicas. (…) Medidas de 

distanciamento social: As medidas de distanciamento 

social visam, principalmente, reduzir a velocidade da 

transmissão do vírus. Ela não impede a transmissão. 

No entanto, a transmissão ocorrerá de modo controlado 

em pequenos grupos (clusters) intradomiciliares. Com 

isso, o sistema de saúde terá tempo para reforçar a 

estrutura com equipamentos (respiradores, EPI e testes 

laboratoriais) e recursos humanos capacitados 

(médicos clínicos e intensivistas, enfermeiros, 

fisioterapeutas, bioquímicos, biomédicos, 

epidemiologistas etc.) (…) Bloqueio total (lockdown). 

Esse é o nível mais alto de segurança e pode ser 

necessário em situação de grave ameaça ao Sistema de 

Saúde. Durante um bloqueio total, TODAS as entradas 

do perímetro são bloqueadas por profissionais de 

segurança e NINGUÉM tem permissão de entrar ou 

sair do perímetro isolado. Objetivos: Interromper 

qualquer atividade por um curto período de tempo. 

                                                           

11 https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-doCOE---
Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf - consulta em 1º de maio de 2020. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-doCOE---Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-Especial-doCOE---Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf
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Desvantagens: Alto custo econômico, Vantagens: É eficaz 

para redução da curva de casos e dar tempo para 

reorganização do sistema em situação de aceleração 

descontrolada de casos e óbitos. Os países que 

implementaram, conseguiram sair mais rápido do 

momento mais crítico.  

 

A hipótese do uso do lockdown é registrada pela OMS e pela Organização 

Panamericana da Saúde (OPAS), como alternativa para a América Latina, em face de ser aqui 

o novo epicentro da pandemia: 

O epicentro da epidemia está se mudando da Europa para as 

Américas, o que nos deu tempo para nos preparar para o que 

está por vir", disse Cristian Morales, representante no 

México da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), em uma 

coletiva de imprensa virtual. "O que não é tão benéfico e o 

que não podemos escapar é que estamos prestes a 

experimentar o pior momento da epidemia na região e no 

México", acrescentou. Morales recomendou que os países 

expandam suas capacidades de detecção de vírus nos níveis 

nacional e local. "Essa é a direção para qual devemos apontar 

e devemos manter o distanciamento físico", afirmou. 

Antonio Molpeceres, coordenador residente do Sistema das 

Nações Unidas no México, disse que a reconversão de 

hospitais deve ser acelerada para enfrentar a pandemia. "Há 

também outras (medidas) que eu gostaria de destacar, a 

primeira é a necessidade de acelerar a reconversão de 

hospitais e serviços de saúde no país, para enfrentar a 

epidemia do COVID 19", afirmou o funcionário.  

Conforme já demonstrado alhures, as medidas não farmacológicas até então 

promovidas pelo estado do Amazonas e o município de Tefé/AM não estão sendo 

suficientes para conter os avanços da pandemia do coronavírus, sendo atualmente o estado 

que mostra o quadro mais alarmante no Brasil, o que é uma posição notória, já que o país é 

um dos que mais avança em número de infectados. 

Cumpre esclarecer que a imposição do lockdown não implica, de forma 

alguma, em desabastecimento de produtos ou falta de serviços essenciais, uma vez 

os estabelecimentos que realizam tais atividades devem permanecer em 

funcionamento, ainda que a referida precaução seja determinada. Em suma: o lockdown 
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permite que os estabelecimentos que prestem serviços essenciais, tais como alimentação, 

venda de medicamentos, venda de tecidos e transporte de carga fluvial seja realiza, etc. 

Situações extremas pedem medidas extremas, razão pela qual se faz 

necessário avançar nas medidas de distanciamento social, com a imposição do lockdown, para 

que se possa superar o colapso no sistema de saúde sem que se tenha que sacrificar cada vez 

mais a população tefeense. 

 

2.5 DA OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO DE APLICAR E 

FISCALIZAR MEDIDAS PREVENTIVAS COMO FORMA COMBATER A 

PANDEMIA DE CORONAVÍRUS 

A par dos direitos constitucionalmente assegurados a todos, mormente os 

concernentes à vida e à saúde, o legislador estabeleceu, em sede constitucional e legal, o 

dever do Estado, através dos seus diversos órgãos de gestão e de execução, de dispor à 

sociedade uma prestação de serviços à saúde pública universal e de qualidade. Nesse sentido, 

preconiza o artigo 198, caput, I, II e §1º, também da Carta Magna, que: 

 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

I - descentralização, com direção única em cada esfera de 

governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; 

(...) 

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos 

do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

além de outras fontes. 

 

Diante de tão explícita menção, resta, portanto, evidente e indiscutível que a 

saúde é um direito a ser preservado pelo Estado, em prol da coletividade, e, efetivamente, 

assegurado através das políticas públicas destinadas a esse fim social. É dizer, a saúde, a 

exemplo da educação, é direito subjetivo do cidadão, não dependente da reciprocidade, ou 

seja, o Estado é obrigado a prestar-lhe, independentemente de qualquer contraprestação, 

sendo-lhe defeso sonegar-lhe tal direito, sob qualquer hipótese. 
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Vale ressaltar ainda que a prioridade do sistema de saúde deve ser a 

atividade preventiva, as quais vêm sendo tomadas, em maior ou menor grau, por todos os 

entes da federação, com resultado pouco ou nada efetivos. 

Todavia, no caso vertente, vê-se que o Estado e o município não têm 

cumprido com seu inalienável e intransferível dever de bem prestar razoável serviço de saúde 

pública, com cada vez mais pessoas falecendo sem nem mesmo conseguir acessar os 

hospitais. E ainda que tivessem tal acesso, caso se encontrassem em estágios mais avançados 

da doença, os pacientes teriam que aguardar em uma fila de espera a abertura de novas vagas 

em Manaus.  

Vale ratificar que o município de Tefé não possui UTI e conta com somente 

dois respiradores, item médico essencial para tratar pacientes em estágio mais avançado de 

COVID-19, o que demonstra a completa falta de estrutura da rede hospitalar local, 

totalmente desequipada para suportar a onda de pacientes que necessitarão dos serviços de 

saúde. 

Em verdade, o sistema se encontra à beira da falência, e na iminência do pico 

de contágio, colocando em risco a vida e integridade física de toda a população do município 

de Tefé.  

Nessas situações, deve o Poder Público, agora mais do que nunca, ser 

compelido a tomar a medida preventiva máxima do lockdown. 

Cumpre esclarecer que a responsabilidade para a efetivação e fiscalização de 

tais medidas é comum e solidária entre todos os entes federativos, conforme preconiza o 

artigo 23, II, da Constituição Federal: 

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios: (…) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e 

garantia das pessoas portadoras de deficiência; 

 

Nesse mesmo sentido, a lei de regência do SUS, Lei nº 8.080/90, estatui, em 

vários de seus dispositivos, que: 

Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e 

indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, 

constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 
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§1º Estão incluídas no disposto neste artigo as instituições 

públicas federais, estaduais e municipais de controle de 

qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, 

inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 

para saúde. 

(…) 

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição 

Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

(…) 

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios na prestação de 

serviços de assistência à saúde da população; (grifos 

nossos) 

 

Com efeito, tanto o Estado do Amazonas quanto o município de Tefé são 

responsáveis pela ineficácia das medidas preventivas, seja pela falta de fiscalização adequada, 

seja pela incompatibilidade entre a evolução da pandemia e a o rigor das referidas medidas. 

Note-se ainda que a simples transferência da administração – 

municipalização – da saúde, não desobriga o Estado da sua responsabilidade. Por fim, insta 

salientar que o ESTADO e o MUNICÍPIO devem promover a criação e estruturação de 

novos leitos, diante das condições de gestores diretos do Sistema Único de Saúde na 

localidade. É o que se deduz da interpretação conjunta dos dispositivos aplicáveis da Lei nº 

8.008/90: 

 

Art. 7º [...] 

IX -  descentralização político-administrativa, com direção 

única em cada esfera de governo: 

a) ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios;  

 

Art. 18. À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 

compete: 

I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 

serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de 

saúde; 

II - participar do planejamento, programação e organização 

da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de 

Saúde (SUS), em articulação com sua direção estadual; 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart198
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#cfart198
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Por óbvio, a mera imposição de medidas de distanciamento social mais 

restritivas não irá ser plenamente eficaz se não vier acompanhada de uma fiscalização mais 

rigorosa, a qual também é de responsabilidade do Poder Público municipal e estadual, 

estando tal ação inseridas no âmbito das medidas de prevenção priorizadas pelo Sistema 

Único de Saúde. 

Assim sendo, o município e o estado possuem a obrigação objetiva não 

somente de impor as medidas preventivas compatíveis com a urgência do caso, bem como 

realizar a fiscalização de tais providências por meio de seus agentes de saúde, guardas 

municipais, policiais civis e militares, bem como outros servidores públicos que se façam 

necessários para garantir a eficácia do lockdown. 

 

2.6 DO DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR O MÍNIMO 

EXISTENCIAL ÀS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE FACE 

À PANDEMIA DE COVID-19 

O lockdown tem como desvantagem a impossibilidade de funcionamento da 

maioria dos estabelecimentos comerciais e espaços público, o que acaba por gerar perda na 

renda de comerciantes e prestadores de serviços locais. 

No intuito de garantir o mínimo existencial, é dever do Poder Público 

recompor a renda de tais trabalhadores, no intuito de assegurar a eles patrimônio mínimo 

para que possa custear a sua subsistência e de sua família. 

Nesse sentido, o Governo Federal, com o advento da Lei 13.982/2020, 

passou a pagar determinada quantia, denominada auxílio emergencial, justamente com a 

finalidade de amparar pessoas que porventura tiveram sua renda comprometida em razão 

das medidas de prevenção ao novo Coronavírus. 

Nessa mesma toada, o Poder Público estadual, de forma um tanto obscura, 

passou a pagar um valor com o mesmo objetivo de recompor a renda do trabalhador 

porventura afetado pelas novas regras de distanciamento social12. 

                                                           

12 http://www.sejusc.am.gov.br/wilson-lima-lanca-auxilio-emergencial-de-r-200-para-50-mil-familias-
da-capital-e-do-interior/ - acesso em 1º de maio de 2020. 

http://www.sejusc.am.gov.br/wilson-lima-lanca-auxilio-emergencial-de-r-200-para-50-mil-familias-da-capital-e-do-interior/
http://www.sejusc.am.gov.br/wilson-lima-lanca-auxilio-emergencial-de-r-200-para-50-mil-familias-da-capital-e-do-interior/
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Ocorre que, até o presente momento, nem todos os trabalhadores que fazem 

jus ao auxílio efetivamente o receberam do Governo do Estado, sendo que suas regras e 

requisitos são nebulosas e pouco divulgadas. 

Destaca-se que o artigo 203, caput, da Constituição Federal assevera que a 

assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 

previdência social. 

Com efeito, o artigo 204, I, da Carta Constitucional, estabelece como diretriz 

de ação governamental no âmbito da assistência social a descentralização político-

administrativa, cabendo a todos os entes federados a execução de políticas de públicas de 

assistência social. 

Nesse sentido, como forma de garantir o mínimo existencial da população 

que tiver a renda comprometida em decorrência da situação excepcional que se vivencia, 

deve o referido auxílio estadual ser concedido a todos os que tenham direito, notadamente, 

as pessoas que já recebem o auxílio emergencial, possuam inscrição no CadÚnico e/ou 

recebam o bolsa-família.  

No âmbito municipal, deve o município de Tefé/AM ampliar sua política de 

fornecimento uma cesta básica 13 , pelo menos, a todas as famílias afetadas, de modo a 

assegurar o seu direito à alimentação adequada enquanto durar as medidas preventivas ora 

em comento. 

 

2.7 DA INDISPONIBILIDADE DO DIREITO À SAÚDE E DA 

IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA RESERVA DO POSSÍVEL 

De antemão, deve ser rebatida qualquer argumentação no sentido da 

impossibilidade financeira de executar políticas públicas proclamadas na Constituição 

Federal, denominado juridicamente de reserva do possível. 

                                                           

13 https://amazonasatual.com.br/prefeito-de-tefe-alega-coronavirus-e-gasta-r-500-mil-com-cestas-basicas/ - 
acesso em 1º de maio de 2020. 

https://amazonasatual.com.br/prefeito-de-tefe-alega-coronavirus-e-gasta-r-500-mil-com-cestas-basicas/
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Esse argumento fácil não se sustenta quando tomado em conta que a 

UNIÃO por meio do Ministério da Saúde, destinou bilhões aos Estados usados na 

estruturação do Sistema de Saúde para combater a pandemia COVID-1914. 

Salienta-se ainda que a reserva do possível não pode ser levantada contra a 

implementação um direito fundamental, notadamente quando este direito é, literalmente, 

uma questão de vida ou morte para a população. 

Cabe fazer ponderação entre os valores mais importantes para a coletividade: 

a título de exemplo, a realização de publicidade institucional ou a eficaz prestação do serviço 

público e essencial de saúde. Nesta ponderação, é evidente que deve ser privilegiado o direito 

à vida, instrumentalizado pela eficaz prestação dos serviços de saúde. Paradigmático, neste 

tocante, o seguinte julgado do STJ: 

 

SUS. FORNECIMENTO. MEDICAMENTO. 

HEPATITE - A Turma proveu o recurso ao entendimento 

de que o SUS visa à integralidade da assistência à saúde, seja 

individual ou coletiva. Devendo, pois, atender aos que dela 

necessitam em qualquer grau de complexidade, de modo 

que, restando comprovado o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, 

necessitando certo medicamento para debelá- la, esse 

deve ser fornecido, de modo a atender ao princípio 

maior que é a garantia à vida digna e que tem como 

direito-meio o direito à saúde(...)Precedentes citados: 

REsp 212.346-RJ, DJ 4/2/2002; RMS 11.129-PR, DJ 

18/2/2002; REsp 325.337-RJ, DJ 3/9/2001, e REsp 

127.604-RS, DJ 16/3/1998. REsp 430.526-SP, Rel. Min. 

Luiz Fux, julgado em 1º/10/2002 (grifos nossos) 

 

Nessa esteira também foi o julgamento unânime do Recurso Extraordinário 

nº 592.581/RS pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal em 13/08/2015. O objeto 

versado era exatamente a oponibilidade do argumento da reserva do possível a dever 

                                                           

14 Disponível em https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46651-governo-do-brasil-libera-r-9-4-
bilhoes-para-combate-ao-coronavirus, https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46701-estados-e-
municipios-terao-r-4-bilhoes-extras-para-combater-coronavirus e https://www.gov.br/pt-
br/noticias/financas-impostos-e-gestao-publica/2020/04/governo-federal-repassara-r-16-bilhoes-a-estados-
e-municipios-para-combater-coronavirus. Acesso em 1º de maio de 2020. 
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prestacional previsto constitucionalmente. O trecho do voto do Ministro Edson Fachin 

ilustra bem a densidade do acórdão: 

É de se destacar que ao Poder Judiciário não cabe se 

substituir ao legislador ou ao gestor. Mas, contra uma inação 

jurisdicional, geralmente fundada em uma antiquada 

compreensão sobre a separação dos Poderes, é possível, 

sim, conceber um papel de relevo ao Poder Judiciário 

na efetivação de direitos fundamentais, pois a adoção 

de medidas tomadas por juízes para efetivar esses 

direitos ajuda a promover a deliberação democrática ao 

dirigir a atenção pública a interesses que, de outra 

forma, seriam ignorados na vida pública diária 

É possível, assim, uma atuação que não seja cegamente 

omissa e nem irresponsavelmente ativista, mas que garanta o 

direito fundamental do preso à sua integridade física e moral 

durante sua custódia pelo Estado. Uma compreensão sobre 

a separação de poderes que se atenha ao tradicional 

entendimento de que ao Poder Judiciário cabe apenas ser 

deferente às escolhas do Executivo e do Legislativo 

demonstra uma limitada concepção de democracia, segundo 

a qual as escolhas majoritárias dos representantes do povo 

(gestores e legisladores) são inquestionáveis. E essa 

compreensão rasa de democracia acaba por permitir que 

direitos fundamentais de minorias, pouco vistas, sejam 

sistematicamente violados. Uma compreensão robusta de 

democracia deve, ao contrário, possibilitar que esses grupos 

minoritários – como o são os encarcerados em geral – 

tenham suas situações de privação expostas e que diante da 

violação de seus direitos o Poder Judiciário os garanta. 

 

 Sendo assim, o Poder Judiciário não só pode, como deve atuar para remediar 

a inação e a falha nas políticas públicas de saúde, não se podendo tolerar argumentos de 

ordem economicista e consequencialista que visam a somente precificar de forma cruel a 

vida humana, em detrimento de uma (suposta) higidez financeira do Estado. 

 

3. DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA 

O artigo 12 da Lei 7.347/85 estabelece que o juiz poderá conceder decisão 

liminar sem justificação prévia. 

Pela própria natureza dos direitos que ora se discutem, bem como da situação 

excepcional que ora se experimenta, é evidente a necessidade de obtenção de um provimento 
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liminar que possa antecipar para o início do processo os efeitos da tutela final pretendida, 

com o fito de melhor distribuir o ônus do tempo na tramitação do processo. 

Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será 

concedida quando presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. Curiosamente, no presente caso, os requisitos realizam 

uma espécie de simbiose, uma vez que a probabilidade do direito vem justamente da situação 

de perigo extremo que a inexistência de provimento liminar pode acarretar. 

A probabilidade do direito encontra-se evidenciada por todos os dados 

trazidos junto a esta inicial, corroborados pelos documentos que seguem em anexo. 

Além disso, a situação periclitante do sistema de saúde do Amazonas é fato público e notório, 

o qual independe de prova (artigo 374, I, CPC). 

Conforme já demonstrado, a pandemia causada pela proliferação do novo 

coronavírus necessita ser estancada com urgência, ainda mais no estado do Amazonas, cujo 

interior não possui qualquer estrutura para suportar números maiores de infectados pela 

doença. 

Também é notória a omissão do ente municipal e estadual em não 

estabelecer medidas de prevenção não farmacológicas mais rigorosas, bem como em 

fiscalizar as medidas de distanciamento social, o que só pode ser remediado por meio de 

determinação judicial especificando tais medidas e obrigando o Poder Público a realizar uma 

fiscalização efetiva.  

A gravidade e excepcionalidade da situação exigem das autoridades 

competentes medidas sui generis, as quais até o presente momento não foram tomadas com a 

eficácia que se espera do Estado na proteção do direito fundamental à saúde. 

O perigo de dano, além de ser ínsito à demanda, vislumbra-se no fato de que 

o direito fundamental à saúde da população de Tefé, que já está em risco por conta da 

pandemia de Coronavírus, encontrar-se ainda mais periclitante, haja vista a ineficácia das 

medidas até então tomadas e a ausência de fiscalização efetiva. 

Considerando o perigo extremo de ineficácia da medida caso se tenha que 

aguardar todo o trâmite processual, é importante registrar as preciosas lições de Eduardo 

José da Fonseca Costa: 

 [...] quando se enxerga a concessão de tutelas provisórias à 
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luz de um pensamento conceitualista, tende-se a dizer que 

essa concessão é uma mera subsunção por operação 

silogística, que ocorre porque, no caso concreto, as alegações 

do autor são enquadradas no conceito de fumus boni iuris e a 

situação que o aflige se encaixa no conceito de periculum, in 

mora [...] 

Nesse sentido, a prática forense sói enveredar um raciocínio 

tipológico que, por sua vez, pressupõe circularidades e 

avaliações subjetivas. Ora, diferentemente do conceito, o 

tipo é mais fluído e adaptável. [...] 

Nesse sentido, o fumus boni iuris e o periculum in mora são vistos 

como pautas “móveis”, que podem se apresentarem graus 

ou níveis distintos e que, por isso, não são suscetíveis de 

fixação em termos genéricos. [...] 

Conseguintemente, para conceder-se tutelas provisórias, 

não há a necessidade da presença simultânea dos dois 

pressupostos. Entre eles há uma espécie de 

permutabilidade livre. Se o caso concreto desviar-se do 

“tipo normal” e somente um dos pressupostos estiver 

presente em “peso decisivo”, mesmo assim será 

possível conceder-se a medida [...] O que importa, no 

final das contas, é a “imagem global” do caso, ainda 

que a relação entre o fumus e o periculum seja 

assimétrica. (grifos nossos)15 

 

O que o renomado autor ensina é que quanto maio foro perigo de dano, 

menor deverá ser a presença da probabilidade do direito exigida para se obter a tutela de 

urgência. 

Considerando a urgência peculiar do caso, deve a decisão ser proferida 

inaudita altera pars, sem prejuízo de posterior contraditório, a ser realizado na forma diferida. 

Não se pode olvidar que qualquer dia que se perde no presente momento representa um 

aumento cada vez maior no índice de proliferação do vírus. 

Dessa forma, a título de tutela antecipada, deve ser expedida decisão judicial 

com as seguintes determinações: 

a) que sejam decretadas medidas mais rigorosas de prevenção à 

                                                           

15 COSTA, Eduardo José da Fonseca; org. STRECK, Lenio Luiz; CUNHA, Leonardo Carneiro da; 
NUNES, Dierle. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo, Saraiva: 2016. 
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pandemia de COVID-19, com a imposição de lockdown, ou seja, a suspensão expressa 

de todas as atividades não essenciais à manutenção da vida e da saúde, sob pena de multa 

cominatória de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por descumprimento (ou seja, por cada 

dia em se abster de expedir o decreto nos termos da liminar supramencionada), a ser 

realizado da seguinte forma: 

a.1) a suspensão expressa, pelo prazo de 15 (quinze) dias, do 

funcionamento total de todos os estabelecimentos classificados como NÃO 

ESSENCIAIS, sendo assim definidos aqueles que exercem atividades não essenciais 

à manutenção da vida e da saúde.  

a.2) a exceção da suspensão aos estabelecimentos classificados como 

ESSENCIAIS, que se destinem ao abastecimento alimentar (venda de gêneros 

alimentícios) e farmacológico da população, bem como à prestação de serviços de 

saúde (inclusive saúde veterinária), serviço de fornecimento de água, energia elétrica, 

justiça e segurança pública, tais como: supermercados, açougue, postos de 

combustível, drogarias e farmácias, prestação de serviços de saúde, bancos, lotéricas, 

transporte de cargas e insumos, padarias, distribuidoras de água e gás, produtos 

agropecuários e pet shop (produtos para animais domésticos) e lojas de venda de 

tecidos; 

a.3) que os seguintes estabelecimentos essenciais, padarias, distribuidoras 

de água e gás, produtos agropecuários e pet shop (produtos para animais 

domésticos) e lojas de venda de tecidos mantenham funcionamento exclusivamente 

interno, com portas fechadas, e o acesso aos respectivos estoques, para fins de venda 

por entrega em domicílio, com horário de entrega até as 19hs00min; 

a.4) funcionamento dos serviços de internet e telefonia de forma remota, sem 

atendimento presencial ao público, com exceção das situações de urgência e perante 

necessidade de manutenção para o devido fornecimento do serviço; 

a.5) redução das atividades da Feira Municipal de Tefé/AM e do 

Mercado Municipal de Tefé/AM, limitando-se o funcionamento diário a 30% (trinta 

por cento) dos boxes, em regime de revezamento e limitação da entrada de pessoas, a ser 

disciplinado por ato do Poder Público Municipal, a ser editado no prazo máximo de 24 (vinte 

e quatro) horas; 

a.6) restrição dos alvarás de localização e funcionamento das agências 
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e correspondentes bancários para atendimento presencial apenas para pagamento de 

salários e benefícios assistenciais, mantendo-se a organização das filas, com o 

distanciamento social recomendado pela autoridade sanitária, sob pena de suspensão desses 

alvarás, garantido, em todo caso, o funcionamento e abastecimento dos caixas 

eletrônicos; 

a.7) proibição de reunião de mais de quatro de pessoas em espaços públicos 

ou abertos ao público, tais como praças, passeios, calçadas, etc.; 

a.8) vedação de circulação de veículos particulares, salvo para compra de 

alimentos ou medicamentos, para atendimento de saúde ou desempenho de atividades de 

segurança ou no itinerário de serviços considerados como essenciais, na forma das alíneas a. 

1 e a.2, bem como para entrega de insumos a familiares em privação de liberdade na 

Delegacia de Polícia desta comarca ou na Unidade Prisional de Tefé/AM; 

a.9) a adoção de medidas de orientação e de sanção administrativa, quando 

houver infração às medidas de distanciamento social, tais como suspensão ou cassação de 

alvarás, bem como imposição de multa, valor este a ser revertido em cestas básicas e 

distribuídas à população vulnerável de Tefé/AM, nos seguintes termos: 

a.9.1) Pessoa Física: multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

dia, limitados à R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 

a.9.2) Pessoa Jurídica: multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por 

dia, limitados à R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

a.10) obrigatoriedade do uso de máscaras de tecido ou outro material hábil 

a diminuir a possibilidade de propagação do novo Coronavírus para circular e adentrar em 

locais públicos ou abertos ao público, devendo o Poder Público Municipal e Estadual custear 

o fornecimento das máscaras para as pessoas em situação de vulnerabilidade; 

a.11) extensão da suspensão das aulas na rede privada do município de 

Tefé/AM, seguindo os parâmetros utilizados pela rede municipal; 

a.12) determinar ao Estado do Amazonas, por meio da Vigilância da 

Saúde, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar e o município de 

Tefé/AM, por meio dos agentes de saúde, da defesa civil, de trânsito e da guarda 

municipal, que fiscalizem de forma efetiva as medidas de distanciamento 

social/lockdown promovendo a responsabilização administrativa, civil e penal dos 
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estabelecimentos que não seguirem as normas sanitárias; 

b) no intuito de assegurar o mínimo existencial dos trabalhadores que venham 

a sofrer depreciação na sua renda por conta das medidas restritivas, requer: 

b.1) que o estado do Amazonas amplie, no município de Tefé/AM, o 

programa de auxílio emergencial estadual (Programa ‘Apoio Cidadão’) para a 

população vulnerável, em pelo menos 50% do número de beneficiados, tendo por base 

critérios objetivos a serem apresentados pelos gestores do programa; 

b.2) requer que o estado do Amazonas/AM desenvolva programa de 

oferecimento de cestas básicas para a população hipossuficiente tefeense, 

notadamente àquelas que já recebem o auxílio emergencial federal, possuam 

inscrição no CadÚnico e/ou recebam o bolsa-família, ou outro critério mais benéfico 

à população vulnerável, no mínimo de 8 (oito) mil cestas básicas; 

c) requer, ainda, que o município de Tefé/AM amplie o programa de 

oferecimento de cestas básicas para a população hipossuficientes, notadamente, 

àquelas que já recebem o auxílio emergencial federal, possuam inscrição no 

CadÚnico e/ou recebam o bolsa-família, ou outro critério mais benéfico à população 

vulnerável, no mínimo de 5 (cinco) mil cestas básicas, com publicização e ampla 

divulgação da lista dos beneficiados; 

d) a obrigação de realizar a publicização e a ampla divulgação das 

medidas de prevenção direcionadas à população, por no mínimo, três incidências em cada 

período do dia (matutino, vespertino e noturno), por dia, na rádio local e uso de carro de 

som, por exemplo, bem como que sejam fixados cartazes ostensivos em locais estratégicos 

da cidade, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por 

descumprimento (ou seja, por cada dia em que a agência não providenciar divulgação); 

e) deve ser salientado na decisão que as medidas decretadas judicialmente 

não substituem as imposições de distanciamento social municipais e estaduais que 

com ela sejam compatíveis, ou que implique em mero detalhamento das restrições 

impostas no decisum; 

Com o fito de evitar o descumprimento de qualquer dos itens da tutela 

antecipada, deve ser fixada multa diária em patamar não inferior a R$100.000,00 (cem 

mil reais), valor este a ser revertido em cestas básicas e distribuído à população vulnerável 



                                                     
     
 

Defensoria Pública do Estado do Amazonas - Polo do Médio Solimões – José Martins 

Rua Monteiro de Souza, 632| Centro | Tefé/AM   

Telefone: (92) 98417-2747| E-mail: dpeam.mediosolimoes@gmail.com 

de Tefé/AM, podendo haver inclusive o bloqueio ou o sequestro de bens para fazer cumprir 

a ordem judicial. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, requer: 

a) a concessão da tutela provisória antecipada de urgência, na forma acima 

pleiteada, sem a oitiva da parte contrária; 

b) a imposição de multa diária, nos parâmetros acima delineados, valor este a 

ser revertido em cestas básicas e distribuído à população vulnerável de Tefé/AM, podendo 

haver inclusive o bloqueio ou o sequestro de bens, a fim de assegurar o efetivo cumprimento 

da ordem judicial, com amparo nos arts. 139, inciso IV, e 536, § 1º, ambos do CPC/2015; 

c) a citação do Estado do Amazonas e do Município de Tefé, de forma 

eletrônica, para, querendo, apresentarem defesa no prazo legal; 

d) no mérito, a confirmação da tutela provisória, tornando-a definitiva, nos 

mesmos moldes da liminar pleiteada; 

e) a observância de todas as prerrogativas da Defensoria Pública, 

notadamente, a da intimação pessoal com remessa dos autos e da contagem do prazo em 

dobro, com fulcro na Lei Complementar nº 80/1.994, sob pena de nulidade. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, 

em especial pela prova documental, pericial e inspeção judicial. 

Dá-se à causa o valor de R$800.000,00. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Tefé-AM, 02 de maio de 2020 

 

          
         

CARINE TERESA LOPES DE SOUSA POSSIDÔNIO 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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MÁRCIA MILENI SILVA MIRANDA FONTELLES 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
 
 

LUCAS FERNANDES MATOS 
Defensor Público do Estado do Amazonas 

 
 
 
 

THAIS MARIA MARRA CORRÊA 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 

 
 
 
 

SAELLI MIRANDA LAGES 
Defensora Pública do Estado do Amazonas 
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