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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina DA COMARCA DE
TERESINA
Praça Edgard Nogueira, Cabral, TERESINA - PI - CEP: 64000-830

PROCESSO Nº: 0809726-57.2020.8.18.0140
CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
ASSUNTO(S): [Abuso de Poder, Acordo de Exclusividade, COVID-19]
IMPETRANTE: ARTPAN LESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome: ARTPAN LESTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: Avenida João XXIII, 2465, - lado ímpar, São Cristóvão, TERESINA - PI - CEP: 64051-
005

IMPETRADO: GERENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO URBANO SDU/LESTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA

Nome: Gerente de Controle e Fiscalização da Superintendência de Desenvolvimento Urbano
SDU/LESTE da Prefeitura Municipal de Teresina
Endereço: Avenida Zequinha Freire, 370, - lado par, Vale Quem Tem, TERESINA - PI - CEP:
64057-310
DECISÃO O(a) Dr.(a) nomeJuizOrgaoJulgador, MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara dos Feitos da
Fazenda Pública da Comarca de Teresina da Comarca de TERESINA, MANDA o Oficial de Justiça
designado que, em cumprimento ao presente Despacho-mandado, proceda a CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
conforme decisão abaixo

DECISÃO-MANDADO

Cuida-se de Mandado de segurança impetrado por Artpan Leste
Comércio de Alimentos LTDA, conta ato  do gerente de Controle
e Fiscalização da Superintendência de Desenvolvimento Urbano
SDU/LESTE.          Narra a impetrante que, no dia  14 de abril de
2020, compareceu à sede da pessoa jurídica uma pessoa que se
identificou como sendo “Delegado Samuel” Silveira acompanhado
da Guarda Municipal de Teresina, e um responsável pela
autuação representante da Gerência de Controle e Fiscalização
da Superintendência de Desenvolvimento Urbano SDU/LESTE da
Prefeitura Municipal de Teresina. Entre poucas informações
repassadas, foi dito que a empresa estaria descumprindo os
Decretos Municipais que tratam do controle da pandemia de
doenças infectocontagiosa causada pelo novo coronavírus (covid-
19), uma vez que estariam no mesmo ramo das “Lojas
Americanas”.          Segue afirmando que não foi apontado o
dispositivo específico do Decreto Municipal que estava sendo
desrespei tado,  ocasionando uma sér ia  ausência de
informações.Ressalta que, um dos funcionários da empresa foi
conduzido à Central de Flagrantes, onde foi realizado o Auto de
Infração (anexo), inclusive com aplicação de multa no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais).          Afirma que a suspensão de
suas atividades irá causar o desabastecimento de diversos
r e s t a u r a n t e  e  s u p e r m e r c a d o s  d a  c i d a d e  d e
Teresina.          Requer a concessão da tutela de urgência, para
anular ou suspender a determinação que ocasionou o
fechamento da empresa, concessão de autorização para
funcionamento durante o período de quarentena e cancelamento
da multa do Auto de Infração N° 035 G/2020.         Analisando a
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inicial, foi determinado o pagamento das custas, despacho
ID 9284955 .         Em atenção a determinação judicial, a parte
impetrante junta o comprovante da taxa judiciária, ID
9292063.         Em despacho ID 9316224 foi determinada a oitiva
da parte contrária.         A parte impetrante solicita reconsideração
do despacho em razão do perecimento da mercadoria, ID
9 3 2 1 0 1 2  . É  o  b r e v e  r e l a t ó r i o  d o
necessário.          Decido         Primeiramente, verifico que o
despacho ID 9316224 restou juntado equivocamente nos autos
deste processo, pois se referia à análise de outros autos, razão
pela qual determino sua revogação e dos expedientes que dele
decorreram.          Quanto ao pedido de Tutela Provisória de
Urgência, conforme art. 300 NCPC, é necessária a comprovação
de vestígios que indiquem a probabilidade do direito alegado,
bem como o per igo do dano ou r isco ao resul tado
útil.           Passo, portanto, à análise dos requisitos para a
concessão do pedido de tutela de urgência.           Os serviços
essenciais podem ser definidos como um conceito jurídico
indeterminado.  Não há uma lista enumerando taxativamente
todos serviços públicos existentes no Brasil que seriam
essenciais. Assim, mesmo os diplomas legislativos que se
referem aos serviços essenciais, tais como a Lei Geral da Greve
e o Código de Defesa do Consumidor, não trazem um rol
exaustivos. Nessa esteira, a definição de essencialidade será
mutável de acordo com a demanda social de determinado
momento histórico, visando a satisfação geral da coletividade,
cuja necessidade seja contínua.           No caso em questão a
impetrante af irma que o decreto em vigor autoriza o
funcionamento de sua atividade, e, por tal razão, revela-se
equívoca a suspensão de suas at iv idades pelo ente
público.           Diante do novo quadro que se desenhou na
sociedade brasileira, por conta da pandemia do COVID-19, o
Governo brasileiro adotou medidas extremas de limitações de
direitos individuais e sociais na tentativa de conter a
disseminação da pandemia, estabelecendo limitação do direito de
ir e vir, do tráfego interno e do exercício de atividades
econômicas não essenciais.           No entanto, visando a evitar
um cenário caótico de desabastecimento nacional  o DECRETO
Federal Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020 elencou os
serviços e atividades essenciais que deverão ser mantidas
durante o período de adoção de medidas de isolamento e de
quarentena adotado pelas autoridades, com o objetivo de impedir
que a uma eventual paralisação dos serviços prejudique a
aquisição de bens e de insumos destinados inclusive ao
enfrentamento do Covid-19, bem como garantir a continuidade de
serviços indispensáveis à população. O DECRETO Nº 10.282,
DE 20 DE MARÇO DE 2020, em seu artigo 3º, assim dispõe: Art.
3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão
resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e
atividades essenciais a que se refere o § 1º. § 1º São serviços
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públicos e atividades essenciais aqueles indispensáveis ao
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim
considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo
a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, tais
como: (..) XII - produção, distribuição, comercialização e entrega,
realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico,
de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas;           De
igual modo, o DECRETO ESTADUAL Nº 18.902, DE 23 DE
MARÇO DE 2020, art. 1º, §1º, I, e o DECRETO Municipal de
Teresina Nº 19.548, DE 29 DE MARÇO DE 2020, art. 3º, II,
enquadram a at iv idade comercial  de al imentos como
essencial.           Verifico pelo contrato social juntado pela
impetrante, ID 9281629, que o objeto social, ou seja, a atividade
empresarial desenvolvida é de:4712-1/00 - Comércio varejista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns4721-1/03 -
Comércio varejista de laticínios e frios4729-6/99 - Comércio
varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente (insumos
para preparação de sorvete, confeitaria, doces e bolos)4789-0/99
- Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente (embalagens)Em consequência, não restam
dúvidas de que os normativos municipais, estaduais e federais
reconhecem a essencialidade da atividade alimentícia,
desenvolvida pela autora.Pela documentação juntada nos ID´s
9281631 e 9281634, observa-se que o estabelecimento
empresarial é regular.Analisando os autos de infração juntado
pela impetrante no ID 9281637, houve a autuação da impetrante
por infração ao art. 1º do Decreto Municipal 19.548/2020, in
verbis:Art. 1º Para a continuidade do enfrentamento da grave
crise de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-
19), enquanto durar o “estado de calamidade pública”, no
Município de Teresina, f ica definido, neste Decreto, o
funcionamento mínimo necessário ao atendimento das demandas
nas áreas da indústria, comércio, logística e demais atividades
essenciais, permanecendo, em sua plenitude, suspensas as
atividades consideradas não essenciais.        É possível extrair do
texto normativo municipal, ID 9281894, acima citado duas
normas:a)      há autorização para funcionamento mínimo das
atividades essenciais; eb)      é proibido o funcionamento de
atividades não essenciais. Portanto, tendo sido enquadrado a
atividade da impetrante como essencial, autorizado está seu
funcionamento.Contudo, pela própria norma condiciona esse
funcionamento ao mínimo que garanta o abastecimento, além de
impor uma séria de medidas sanitária para prevenir o contágio,
art. 7º do decreto municipal 19.548/2020.Pelo exposto, nota-se
que a legislação autoriza o funcionamento da atividade comercial
desenvolvida pela requerente, o que preenche o requisito da
probabilidade do direito.          O perigo da demora também se
encontra verificado na hipótese, vez que a suspensão das
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atividades de distribuição de alimentos e matéria-prima
al iment íc ia ,  rea l izada pe la  impet rante ,  pode causa
desabastecimento do setor alimentício, atividade que supre umas
das necessidades mais vitais do ser humano, que é o
alimento.         A irreversibilidade da medida requerida não ocorre,
considerando que a qualquer momento as at ividades
empresariais podem ser novamente suspensas.         No entanto,
a medida de urgência não pode ser deferida na extensão
solicitada pela impetrante.         De fato, muito embora a atividade
comercial de venda de alimento desenvolvida pela requerente foi
enquadrada como essencial pelos diversos normativos nas
esferas federal, estadual e municipal, há a imposição de adoção
de medidas sanitárias e de funcionamento mínimo, o que não foi
demonstrado pelas simples fotos juntados aos autos.         Assim,
não se pode conceder autorização de funcionamento integral
durante o período excepcional de estado de calamidade pública,
vez que é inerente à situação de crise, conjunturas excepcionais,
como a de funcionamento mínimo, ainda que atividade essencial,
além de ser l imitação de direito inerente ao Poder de
Polícia.         Ademais, não se pode impedir o Poder Público de
fiscalizar as atividades desenvolvidas, pois se estaria
subvertendo o esquema fundamental do Poder, amputando
função essencial do Executivo, fiscalizatória, muito essencial nos
tempos atuais para verificação do cumprimento das normas de
vigilância sanitária.         Em conclusão, enquadrada a atividade
da autora como essencial, revela-se desproporcional a
suspensão de suas atividades comerciais, considerando os
efeitos negativos da medida administrativa tomada.Inobstante, a
multa aplica, não se revela, em cognição sumária, ilegal, vez que
o ato administrativo de atuação identificou o descumprimento do
art. 1º do decreto municipal 19.548/2020 e a autora não
demonstrou o cumprimento de todas as normas sanitárias.Ante
ao exposto, e considerando a fundamentação exposta, defiro,
parcialmente, a tutela de urgência antecipada requerida, para
suspender a pena de interdição do estabelecimento da
impetrante (suspensão das atividades comerciais de venda de
alimentos), imposta pelo auto de infração nº 35/2020
(ID9281637).Notifique-se a autoridade apontada como coatora,
para apresentar as informações de praxe, no prazo de 10 (dez)
dias, enviando-lhe cópia da inicial e de todos os documentos que
devem acompanhar o mandado de segurança.Dê-se ciência da
presente ação ao órgão de representação judicial da pessoa
jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem
documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de
10 (dez) dias.  Cumpra-se.

CARMELITA ANGÉLICA LACERDA BRITO DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina

2.
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 Fazenda Pública da Comarca de Teresina1. Repartir competências
compreende compatibilizar interesses para reforçar o federalismo em uma
dimensão realmente cooperativa e difusa, rechaçando-se a centralização em um ou
outro ente e corroborando para que o funcionamento harmônico das competências
legislativas e executivas otimizem os fundamentos (art. 1º) e objetivos (art. 3º) da
Constituição da República. 2. Legislação que impõe obrigação de informar o
consumidor acerca da identidade de funcionários que prestarão serviços em sua
residência ou sede constitui norma reguladora de obrigações e responsabilidades
referentes a relação de consumo, inserindo-se na competência concorrente do
artigo 24, V e VIII,

3.

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

DESPACHO E COMO MANDADO.

4.

Por este documento, fica o Oficial de Justiça que o portar autorizado a requisitar força policial

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

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

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

5.

TERESINA-PI, 20 de abril de 2020.

Juiz(a) de Direito da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina  
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