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AO  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DA  __ª  CÂMARA  CÍVEL  DO  EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA  
 
 
Distribuição por dependência aos autos de nº. 7004685-38.2020.8.22.0002

 
 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA, vem, perante
este  Tribunal,  nos  termos  dos  artigos  1.015  e  seguintes  do  Código  de  Processo  Civil,
interpor  
 

AGRAVO DE INSTRUMENTOAGRAVO DE INSTRUMENTO
 

em  face  de  decisão  proferida  pelo  Juízo  da  4°  Vara  Cível  da  Comarca  de
Ariquemes/RO, nos  autos  n°.7004685-38.2020.8.22.0002,  ID  n°.37122578,  que revogou a
decisão concessiva de tutela de urgência em caráter liminar, que suspendia os efeitos do
Decreto Municipal nº. 16.385/2020.

Por se tratar de autos eletrônicos, consoante orientação do §5º, art. 1.017, do
CPC, deixa de instruir cópias dos documentos de juntada obrigatória.
 
 
 

Ariquemes, 08 de abril de 2020.
 
 
 

TACIANA AFONSO RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO
Defensora Pública

GILBERTO LEITE CAMPELO
Defensor Público

BRUNO CAJAZEIRA CAMPOS
Defensor Público

FELIPE DE MELO CATARINO
Defensor Público
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MINUTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
 
 
I – SÍNTESE FÁTICA                                                                                                                         I – SÍNTESE FÁTICA                                                                                                                         

Consoante se observa da exordial de ID n°.37024214 e dos documentos que a
acompanham, trata-se de Ação Civil Pública interposta pela Defensoria Pública do Estado
de Rondônia, em face do Município de Ariquemes e do Prefeito Municipal, em razão da
revogação  do  Decreto  Municipal  nº  16.300,  que  estabelecia  medidas  de  contenção  ao
coronavírus, através da edição de novo Decreto, que flexibilizou as regras anteriormente
previstas, e permitiu o retorno de das atividades de comércio não essenciais no município
de Ariquemes.

Quando do ajuizamento da Ação Civil Pública, em plantão judicial, o douto
Juízo plantonista deferiu o pedido de tutela de urgência liminar, nos seguintes termos:

A  irretocável  decisão  acima  colacionada  teve  por  fundamento  o  direito
fundamental à saúde do cidadão ariquemense,  com destaque para os mais pobres, que
serão os maiores necessitados do serviço de saúde pública no ápice da pandemia no
país, que ocorrerá, segundo estudos científicos, nos meses de abril e maio.

Em  que  pese  a  decisão  proferida,  fundamentada  em  estudos  e  análises
científicas realizadas no Brasil e no mundo, o Juízo natural, quando recebeu a inicial da
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Ação Civil Pública, achou por bem revogar a liminar anteriormente concedida, firmando o
entendimento da seguinte maneira:

Portanto,  pelos  fundamentos  expendidos  alhures,  rogando  vênia  à
magistrada  plantonista,  não  visualizo  o  perigo  de  dano  ou  o  risco  ao
resultado útil do processo, acaso a decisão seja proferida ao final, razão pela
qual, REVOGO a decisão concedida em plantão judiciário e que suspendeu
os  efeitos  do  Decreto  Municipal  nº.  16.385,  de  03  de  abril  de  2020,
autorizado  a  plenitude  de  seus  efeitos,  tornando,  assim,  sem  efeito  a
aplicação da multa, permitindo, inclusive, a toda evidência, a possibilidade
de  ser  revisto  esse  entendimento,  caso  conclua  o  Poder  Público  e  seus
órgãos competentes, em razão de circunstâncias fáticas, pela alteração das
medidas até aqui já impostas.

De  toda  sorte,  conforme  será  aduzido  em  tópico  subsequente,  tal
entendimento vai de encontro a dados científicos, consistindo em fato público notório,
que até mesmo prescinde de provas, nos termos do artigo 374, I, do CPC, e por isso, a
decisão proferida pelo Juízo primevo não merece prosperar e deve ser integralmente
reformada,  para  a  concessão  da  tutela  de  urgência  por  ele  revogada,  que  garante  a
manutenção das medidas de isolamento social, notadamente, a restrição das atividade  s  
comerciais não essenciais.

  II – TEMPESTIVIDADEII – TEMPESTIVIDADE

A Defensoria Pública foi intimada da decisão recorrida no dia 07/04/2020,
verifica-se que  trata-se de recurso  tempestivo,  vez  que atende o prazo estipulado nos
artigos  1.003,  parágrafo  2°,  e  231,  inciso  I,  ambos  do  CPC,  em que  se  prevê  que  são
contados em dobro para a Defensoria Pública, nos termos do artigo 186 do CPC.  
 

III – RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO                                                     III – RAZÕES DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO                                                     

Jamais imaginou-se que tais argumentações teriam que ser feitas, posto que,
envolto  em  boa-fé,  a  expectativa  que  sempre  houve,  e  haverá,  é  que  os  magistrados
apreciem positivamente pedidos que visem proteger a comunidade a qual integra.

De toda sorte, não sendo este o entendimento do Juízo a quo, não se pode
olvidar que as irresignações aqui formuladas arquitetam-se em dois  temas maiores,  os
quais, por sua vez, se dividem em subtópicos.
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O primeiro versa sobre a forma pela qual o mundo, o Brasil,  o Estado de
Rondônia,  e  o  Município  de  Ariquemes/RO,  estão  sendo  atingidos  pela  pandemia,  e,
principalmente, como respondem a ela.

O segundo trata de questões atinentes ao Direito Constitucional, versando
sobre a legitimidade para o controle de Políticas Públicas por meio do Poder Judiciário,
entoando princípios constitucionais, e combatendo detidamente alguns pontos jurídicos
arguidos na decisão recorrida.

Realizado esse breve retrospecto de como se arquitetará a presente missiva,
passa-se aos argumentos. 

III.1 DA PANDEMIA NO MUNDO, NO BRASIL, NO ESTADO DE RONDÔNIA, EMIII.1 DA PANDEMIA NO MUNDO, NO BRASIL, NO ESTADO DE RONDÔNIA, EM
ARIQUEMES/RO E DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDAARIQUEMES/RO E DA NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA

III.1.1. DAS CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA NO MUNDO

Conforme  se  explicou  na  exordial  da  Ação  Civil  Pública,  é  de  amplo
conhecimento  geral  que  o  mundo  foi  acometido  por  uma  pandemia  de  COVID-19,
decorrente do novo coronavírus (SARS-CoV-23 ou HCoV-19), já assim reconhecida pela
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Contabilizam-se mundialmente, até agora - 08 de abril de 2020, 08:00 - mais
de  1,4  milhões  de  infectados,  e  aproximadamente  82  mil  mortes,  em  184  países1.  E
infelizmente no ranking mundial o Brasil já aparece dentre os países que possui o maior
números de casos, conforme se extraiu de notícia da BBC News:

1 https://www.bbc.com/news/world-51235105  , acessado em 08/04/2020, às 08h01min.
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Nota-se que há, no Brasil, até o momento,  14.049 casos confirmados e 688
mortos.  Trata-se  de  fato  notório,  amplamente  divulgado  em  todos  os  veículos  de
comunicação.

A  pandemia  provocada  pela  COVID-19  é  peculiar  em  relação  a  outras
doenças,  na medida em que sua velocidade de propagação e de avanço da doença no
organismo é muito elevada, o que rapidamente pode causar óbito.

Com  base  em  dados  empíricos,  nota-se,  portanto,  que  em  razão  das
características  peculiares  da  doença,  o  momento  mais  grave  ainda  está  por  vir  e  é
iminente, exigindo-se redobradas cautelas sanitárias.

Estudo conduzido e divulgado pelo Imperial College COVID-19 Response
Team em 26 de março de 20202, do Imperial College de Londres, uma das mais respeitadas
instituições  de  pesquisa  da  Inglaterra,  projeta  o  impacto  da  pandemia  e  estima

2 https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gidafellowships/Imperial-College-COVID19-
Global-Impact-26-03-2020.pdf3
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mortalidade e demanda dos sistemas de saúde baseado em dados da China e países de
primeiro  mundo,  consideradas  estratégias  de  mitigação  e  supressão.  Estimam  os
pesquisadores que em cenário de ausência de intervenções, a COVID19 resultaria em 7
bilhões de infectados e 40 milhões de mortes globalmente neste ano de 2020.

Estratégias de mitigação com foco na proteção de idosos e no retardo do
ritmo de transmissão/contágio poderiam reduzir pela metade as consequências, com 20
milhões de vidas salvas. Todavia, nesse caso, predizem os pesquisadores que os sistemas
de  saúde  de  todos  os  países  seriam  rapidamente  levados  a  exaustão,  com  maior
gravidade  para  aqueles  países  que  dispõem  de  sistemas  de  saúde  com  menor
capacidade, que, infelizmente, é o caso do nosso país.

Finalmente,  sugere  o  estudo  mencionado  que  apenas  se  pode  manter  a
demanda em níveis suportáveis pelos sistemas de saúde com rápida adoção de medidas
de saúde pública para suprimir a transmissão, quais sejam, (i) testagem, (ii) isolamento e
(iii) medidas  de  distanciamento  social  para  a  população  em  geral, similares  àquelas
medidas atualmente já adotadas em variados países.

Nesse cenário, caso a estratégia de supressão seja adotada rapidamente (no
marco de 0,2 morte por 100.000 pessoas por semana) e mantida, então 38,7 milhões de
vidas poderiam ser salvas, ao passo que 30,7 milhões poderiam ser salvas, a denotar que o
retardo na implementação de medidas de supressão leva a resultados significativamente
piores.

Devido ao fato de o vírus se tratar de uma novidade para todos os centros de
pesquisa mundiais, há algumas divergências entre os estudos realizados pelo mundo.

 
Há, no entanto, um ponto de consenso entre os pesquisadores e que merece

ser  destacado:  o  distanciamento/isolamento  social  é  estratégia  que  se  tem  mostrado
eficaz no retardamento da velocidade de propagação da doença. Portanto,  retardar a
velocidade de propagação é a única forma de mitigar os impactos sobre o Sistema de
Saúde, impedindo – ou, ao menos reduzindo – o número de mortes evitáveis, isto é,
mortes  que  decorram  não  diretamente  da  doença  Covid-19  ou  de  sua  associação  a
comorbidades, mas de ineficiência no atendimento médico-hospitalar.

III.1.2 DAS MEDIDAS DE COMBATE ADOTADAS PELO GOVERNO FEDERALIII.1.2 DAS MEDIDAS DE COMBATE ADOTADAS PELO GOVERNO FEDERAL

No Brasil, todos os estados já registram casos da doença – até o momento,
14.049  casos  confirmados  e  688  mortos.  Em  termos  relativos,  o  número  pode  não
impressionar.

No entanto, a velocidade na taxa de propagação da doença é muito grave,
sobretudo  quando  conciliada    à   deficitária  realização  de  testes  da  COVID-19  no  
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território brasileiro e com as estratégias de desaceleração até aqui adotadas, associada ao
fato de a doença possuir fase assintomática de até duas semanas.

Em razão  disso,  conforme elencado  na  exordial  da  Ação  Civil  Pública,  o
Ministério da Saúde divulgou uma série de diretrizes para enfrentamento da pandemia,
sendo a principal delas o isolamento social  3  .

Em virtude  dessa  orientação,  sobretudo  a  de  evitar  aglomerações,  vários
estados  e  municípios  brasileiros  passaram a  editar  normas  jurídicas,  cujo  propósito  é
determinar  fechamento  de  estabelecimentos  que  desempenhem  atividades  não
essenciais. Isso  permitirá  que  as  pessoas  estejam  menos  aglomeradas  e  se  impeça  o
contato, sobretudo durante a fase assintomática da doença.

O Ministério da Saúde brasileiro, já em 3/2/2020, por meio da Portaria n.
1882, declarou emergência em saúde pública de importância nacional em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Coronavírus, considerando, entre outros motivos, tratar-se de
evento complexo, a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e
contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública.

Nesse sentido, o Governo Federal promulgou em 6/2/2020 a Lei n. 13.979,
que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”, e
que prevê, no art. 3º, como medidas para o enfrentamento da doença o isolamento e a
quarentena, entre outras.  

Sabe-se que o  isolamento social  4  ,  mediante fechamento de serviços não  
essenciais, é medida que vem sendo determinada em todos os países que enfrentam a
pandemia.  Alguns países,  por adotar a medida tardiamente, pagaram altos custos,  em
recursos e vidas. Isso porque de acordo com evidências científicas, o isolamento social, por
si só, é capaz de abrandar a curva numérica de pessoas infectadas, fazendo que haja um
menor número de pessoas infectadas em curto espaço de tempo.

Importante  frisar  que  a  medida  de  isolamento  é  traumática  social  e
economicamente, e há considerável incerteza científica sobre o momento em que deve ser
iniciada, bem como o momento em que deve ser finalizada.  As próprias autoridades do
Ministério da Saúde reconheceram, publicamente, não ter dados técnicos apropriados
para responder objetivamente a essas duas questões fundamentais.

Entretanto, o que se sabe da doença é que o novo coronavírus (SARS-CoV-23
ou HCoV-19) é transmitido por meio de toque,  de aperto de mão (principal  forma de
contágio), de gotículas de saliva, de espirro, de tosse, de contato com catarro e de objetos

3 https://coronavirus.saude.gov.br, acesso em 08/04/2020, às 08:37.
4 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/30/oms-reforca-necessidade-de-isolamento-social-e-  

testes-para-conter-velocidade-das-transmissoes-de-coronavirus.ghtml, acesso em 08/04/2020, às 08:48.
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ou  superfícies  contaminadas,  como  telefones  celulares,  mesas,  maçanetas,  brinquedos,
teclados de computador,  assentos e  superfícies  de transporte público,  instrumentos de
trabalho.

Outro  fator  que  é  conhecido  é  período  de  incubação  da  doença,  ou seja,
tempo que leva para os primeiros sintomas aparecerem desde a infecção, pode ser de 2 a
14  dias5.  Por  ser  doença  de  transmissão  respiratória,  dificulta  medidas  de  controle,
principalmente se envolver contágio de pessoas assintomáticas.

Mais um fator conhecido pelos cientistas é que, até o momento, não existe
tratamento  para  a  Covid-19.  Os  médicos  somente  tratam  os  sintomas,  para  evitar
agravamento da doença, reduzir desconforto e evitar complicações que levem a óbito6.
Interromper o movimento da população permite ganhar tempo e reduz a pressão nos
sistemas de saúde.

Portanto, não basta que o isolamento seja parcial, ou “vertical”, isto é, apenas
de idosos e pessoas em grupos de risco7, pois, se o vírus se espalhar mais rapidamente no
resto da população, inevitavelmente chegará aos idosos e às pessoas dos grupos de risco.

Não apenas seria ineficiente, mas impraticável no país, tendo em vista que
incontável número de idosos residem muitas vezes com crianças e jovens, sendo inviável
separá-los das famílias.

Por  tudo  isso,  as  últimas  medidas  adotadas  pelo  Prefeito  de  Ariquemes
foram pontualmente consideradas pelo Juízo plantonista como uma “disfunção pública”,
porquanto inadequada e insuficiente para contenção da doença, e, ao contrário, expõe toda
a população a grave risco, já que a consequência será maior número de pessoas infectadas
em curto espaço de tempo, sobrecarregando o sistema de saúde.

III.1.3 DAS MEDIDAS DE COMBATE ADOTADAS NO ESTADO DE RONDÔNIAIII.1.3 DAS MEDIDAS DE COMBATE ADOTADAS NO ESTADO DE RONDÔNIA

O  Governo  de  Rondônia,  seguindo  a  medidas  mundiais  e  tendo  por
fundamento a lei federal, por meio do Decreto n. 24.887, em 20/3/2020, declarou estado
de calamidade pública  em todo o território para fins de prevenção e  enfrentamento à
pandemia causada pelo novo Coronavírus – COVID-19, e determinando, pelo prazo de 15
(quinze) dias a contar da publicação, “diante das evidências científicas e análises sobre as
informações estratégicas em saúde”, medidas de isolamento social, seguindo o teor dos
estudos científicos realizados em todo o mundo.

5 https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#transmissao  , acesso em 08/04/2020, às 08:44.
6 https://coronavirus.saude.gov.br/index.php/sobre-a-doenca  , acesso em 08/04/2020, às 08:46.
7 https://www.dw.com/pt-br/por-que-isolar-grupos-contra-o-novo-coronav%C3%Adrus-n%C3%A3o-%C3%A9-vi  

%C3%A1vel-no-brasil/a-52933336, acesso em 08/04/2020, às 08:53.
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No ponto, relevante mencionar estudo realizado pela Professora Ana Lúcia
Escobar, Titular do Departamento de Medicina da Universidade Federal de Rondônia e
Conselheira  do  CREMERO,  com  base  na  previsão  do  Centro  de  Pesquisa  Clínica  do
Hospital Sabará, que estima que a COVID-19 decuplica a cada 7,2 dias, e estima que a
epidemia deve se instalar no Estado na segunda quinzena de abril, com aproximadamente
5.000 (cinco mil) casos, chegando a 500.000 (quinhentos mil) no início de maio:

No mesmo sentido, é o cenário desenhado pelo professor Artur de Souza
Moret, da Universidade Federal de Rondônia, que no pior cenário, teremos até 1,6 milhão
de pessoas infectadas e quase 10 mil mortos e no melhor cenário 97 mil infectados e menos
de 400 mortes.

Segundo o professor Moret, no referido estudo retrocitado, a quantidade de
leitos de UTI's disponíveis em Rondônia é baixo, são 262 segundo a SESAU e de 292 leitos
de acordo com o Conselho Federal de Medicina, destacando que nem todos tem ventilação
pulmonar, que é o equipamento necessário para o uso no covid-19.
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Ademais, o pesquisador aponta que os números publicados sobre a doença
no estado de Rondônia pode ser resultado de subnotificação, seja porque poucos exames
estão sendo realizados, seja porque não existem insumos para fazer os exames, que é
corroborado  por  relatos  de  pessoas  ligadas  à  área  de  saúde  de  que  não  há  testes,
tampouco, para os profissionais de saúde:

Ainda sobre as subnotificações,  pertinente notícia veiculada nos meios de
comunicação, a seguir colacionada8:

8 https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/02/brasil-tem-ao-menos-23-mil-testes-de-coronavirus-  
a-espera-do-resultado-numero-e-mais-que-o-triplo-de-casos-confirmados.ghtml, acesso em 08/04/2020, às 10:30.
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Ainda de acordo com matéria divulgada pelo jornal Diário da Amazônia  9  ,  
Rondônia possui 1,63 leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, sendo 7,08 leitos em
hospitais da rede privada, e a taxa média de ocupação desses leitos, no país, é de 95%
(noventa e cinco por cento), o que deixa claro que mesmo com a manutenção das regras
de  isolamento  e  restrição  do  comércio  poderá  haver  colapso  no  sistema  de  saúde,
resultando, por consequência, em número muito maior de mortes – por coronavírus ou
outras causas, com a flexibilização das regras de prevenção da recente pandemia.

9 https://www.diariodaamazonia.com.br/estados-nao-tem-leitos-suficientes-de-uti-do-sus/   , acesso em 08/04/2020.

Avenida Canaã, 2647–Setor 03 - CEP: 76870-417 - Ariquemes - RO
Telefone: 69 3536-8665

                                                                                               www.defensoria.ro.gov.br                                                                                

Num. 8452749 - Pág. 12Assinado eletronicamente por: TACIANA AFONSO RIBEIRO - 08/04/2020 13:50:56
http://pjesg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040813505445700000008415624
Número do documento: 20040813505445700000008415624



13

Não obstante todos os estudos, realizados no cenário mundial e no Estado de
Rondônia, aqui demonstrados, o Governador do Estado de Rondônia, Marcos José Rocha
dos  Santos,  seguindo  entendimento do  Presidente  da  República  (que  vai  de  encontro
mundial),  contrariando  todas  as  recomendações  médicas  e  estudos  científicos,
determinou o encerramento das medidas restritivas de isolamento horizontal previstas no
Decreto Estadual, o que motivou Ação Civil Pública10, ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de Rondônia.

III.1.4. MEDIDAS DE COMBATE ADOTADAS NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMESIII.1.4. MEDIDAS DE COMBATE ADOTADAS NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES

No  mesmo  sentido,  no  município  de  Ariquemes,  inicialmente  foram
adotadas medidas de isolamento social, com a edição do Decreto Municipal 16.300/2020,
em que se previa o funcionamento do comércio local apenas de serviços essenciais.

Entretanto,  na  mesma  linha  do  Presidente  da  República,  que  vai  na
contramão do mundo, o Prefeito de Ariquemes também revogou o Decreto anteriormente
expedido,  no  sentido  de  autorizar  o  retorno  do  comércio  local,  especialmente  das
atividades não essenciais. Evidencia-se, não obstante o contexto de grave crise de saúde
pública, que a decisão do gestor municipal de flexibilizar as diretrizes de prevenção do
COVID-19  teve  embasamento  em  questões  político-partidárias  e  ignora  todos  os
fundamentos científicos e empíricos, oportunamente aqui expostos.

A propósito, a Lei 13.979/20, que dispõe sobre o enfrentamento à COVID-19,
prescreve  que  as  medidas  de  contenção  devem ser  instituídas  “com base  em evidências
científicas”,  razão  pela  qual,  por  simetria,  a  flexibilização  dessas  medidas  igualmente
deveria ser pautada pelo critério científico.

No entanto, infelizmente, não foi o que aconteceu. Indo de encontro a todos
os  dados  científicos,  as  medidas  de  isolamento  social  horizontal  foram  revogadas  de
maneira simplória. Causa perplexidade a atuação do gestor público, na medida em que
não há relatórios da Secretaria Municipal de Saúde que atestem as medidas adotadas pelo
sistema de saúde pública do Município, que, todos sabemos, é deficitária, antes mesmo
da pandemia causada pela COVID-19, sendo certo que a propagação descontrolada do
novo coronavírus na região não demoraria a provocar o colapso.

A abertura dos estabelecimentos comerciais neste momento já vem servindo
de  estímulo  à  circulação  de  pessoas,  aumentando  os  riscos  de  disseminação  do  vírus
causador da COVID-19 na região.

Também  consiste  em  fato  notório  que  o  sistema  de  saúde  pública  e
particular  no  município  de  Ariquemes  nunca  foi  satisfatório, sendo  recorrente e
primordial a atuação da Defensoria Pública em conjunto com o Poder Judiciário, para
garantir o acesso à saúde em nome da população hipossuficiente e carente, que não tem
10 7014369-87.2020.8.22.0001
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fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, seja municipal, seja Estadual, dos medicamentos
mais simples até os procedimentos cirúrgicos mais complexos.

Importante ressaltar que, em situação de normalidade, o Estado de Rondônia
ou o município de Ariquemes, jamais contaram com a mínima estrutura para os casos
recorrentes de saúde, na medida em que faltam profissionais, especialistas, maquinários,
leitos de UTI, medicamentos e insumos, consistindo em verdadeiro colapso do sistema
de saúde.

Para a realização de procedimentos de alta gravidade e complexidade, por
exemplo, como cirurgias cardíacas e oncológicas, biópsias, internações e procedimentos
médicos  em  leitos  de  UTI,  o  município  de  Ariquemes,  na  maioria  dos  casos,  não
consegue suprir a demanda dos pacientes em razão de não possuir a estrutura básica
necessária, nem mesmo para os casos mais corriqueiros de saúde, e sempre utilizou-se
da estrutura, também parca, do município de Porto Velho. O município de Porto Velho,
por sua vez, também não conta com a estrutura para absorver a demanda de todos os
municípios  do  interior  do  Estado  de  Rondônia,  e  também  colapsado,  é  obrigado  a
socorrer-se da estrutura de outros estados da federação, como Goiás, Mato Grosso e São
Paulo.

Pertinentes  as  notícias  veiculadas  nos  meios  de  comunicação,  a  seguir
colacionadas11:

11 https://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-jamari/noticia/2019/05/13/bebe-prematuro-morre-em-hospital-de-ro-  
apos-ficar-9-horas-a-espera-de-leito-em-uti.ghtml, acesso em 08/04/2020, às 10:32.
https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2019/03/22/mais-de-30-mil-pessoas-aguardam-na-fila-de-espera-por-
cirurgia-em-rondonia.ghtml, acesso em 08/04/2020, às 10:38.
https://rondoniaovivo.com/geral/noticia/2020/01/10/caos-na-saude-adjunto-da-semusa-na-capital-e-exonerado-
defesa-civil-tambem-muda.html . Acesso em 08/04/2020, às 10:46.
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Diante do quadro exposto, é difícil crer que o município de Ariquemes, ou o
Estado de Rondônia, adotaram as medidas necessárias a evitar a sobrecarga do Sistema
Público de Saúde, pois este nunca deixou de estar sobrecarregado. É de conhecimento de
todos a inexistência de EPI´s, respiradores e leitos de UTI no município, e, por isso, não
houve demonstração, por parte do município, de nenhuma medida adotada na prevenção,
sendo  certo  que  tem  empenhado  seus  esforços  tão  somente  para  flexibilizar  a  mais
importante delas, o isolamento social, o que tem confundido a população sem acesso à
informação.
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Além disso, o Poder Judiciário do Estado de Rondônia está assoberbado com
diárias ações que pleiteiam medidas da demanda diária do Sistema Único de Saúde, ante a
situação que se encontra a saúde pública nos últimos anos.

Importante  ressaltar  que  o  objetivo  da  Ação  Civil  Pública  é  a
(re)implementação efetiva das recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e
de autoridades médicas que apontam o isolamento social como a principal  medida de
prevenção  para  conter  a  pandemia  da  COVID-19,  com  base  nos  dados  empíricos  e
científicos  aqui  apresentados,  evitando  com que  o  quadro  da  saúde  do  município  de
Ariquemes, que já é grave, não se agrave ainda mais, e entre em colapso.

Sabemos todos que, caso ocorra o colapso dos atendimentos de saúde em
razão do aumento de casos da doença, em curto período de tempo, a parcela da população
mais afetada será aquela que a Defensoria Pública tem o dever constitucional de defesa: os
vulneráveis e hipossuficientes.

Portanto,  não  há  que  se  falar  que  não  há  comprovação  de  risco  para
concessão da tutela de urgência, pois esse risco não apenas existe, como nem mesmo os
maiores especialistas mundiais conseguem mensurá-lo. Muito menos o Poder Executivo
ou o Poder Judiciário poderiam fazê-lo.

Não há que se falar,  ainda, como afirmou o Juízo natural,  na decisão ora
combatida,  “que  cada  região  deve  realizar  isolamento  social  de  acordo  com  sua
realidade”, ou que “não há casos confirmados no município de Ariquemes, e, portanto,
as  medidas  poderiam  ser  flexibilizadas”,  pois,  diante  de  todo  o  até  aqui  exposto,  a
realidade mundial é apenas uma: a doença avança com velocidade máxima na mesma
proporção em que o convívio social é ampliado, dizimando a população mundial.

Corroborar a flexibilização das medidas previstas pelo Ministério da Saúde e
OMS é uma decisão que, esta sim, ausente de razoabilidade e proporcionalidade.

III.2  DA  LEGITIMIDADE  DE  ATUAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO,  DAIII.2  DA  LEGITIMIDADE  DE  ATUAÇÃO  DO  PODER  JUDICIÁRIO,  DA
NECESSIDADE  DE  PONDERAÇÃO  DE  POSTULADOS  CONSTITUCIONAIS,  DANECESSIDADE  DE  PONDERAÇÃO  DE  POSTULADOS  CONSTITUCIONAIS,  DA
EXIGÊNCIA  DE  CONSIDERAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  PRECAUÇÃO  EEXIGÊNCIA  DE  CONSIDERAÇÃO  DOS  PRINCÍPIOS  DA  PRECAUÇÃO  E
PREVENÇÃO, E DA NÃO OCORRÊNCIA DE REPRESTINAÇÃOPREVENÇÃO, E DA NÃO OCORRÊNCIA DE REPRESTINAÇÃO
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III.2.1III.2.1     –  DA  LEGITIMIDADE  DO  PODER  JUDICIÁRIO  EM  INTERVIR  EM –  DA  LEGITIMIDADE  DO  PODER  JUDICIÁRIO  EM  INTERVIR  EM    
POLÍTICAS  PÚBLICAS,  ESPECIALMENTE  QUANDO,  DIANTE  DE  UMAPOLÍTICAS  PÚBLICAS,  ESPECIALMENTE  QUANDO,  DIANTE  DE  UMA
PANDEMIA  MUNDIAL,  O  LEVIATÃ  VAI  DE  ENCONTRO  À  CONSTITUIÇÃOPANDEMIA  MUNDIAL,  O  LEVIATÃ  VAI  DE  ENCONTRO  À  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1988, ÀS ORIENTAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,FEDERAL DE 1988, ÀS ORIENTAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE,
DOS ESTUDOS CIENTÍFICOS, E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: UMA ANÁLISE ADOS ESTUDOS CIENTÍFICOS, E DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: UMA ANÁLISE A
PARTIR DO PARTIR DO     CHECKS AND BALANCESCHECKS AND BALANCES    

Ultrapassados  os  pontos  supramencionados,  é  de  se  conceder  especial
relevância  à  legitimidade  do  Poder  Judiciário  em  intervir  em  Políticas  Públicas,
notadamente diante do argumento apontado pelo Juízo a quo no parágrafo 5° da fl. 4 da
decisão de ID n° 37122578, no qual sustenta que:

Além  disso,  o  disciplinamento  feito  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo  Municipal
(Decreto nº16.385/2020) se revela capaz de conciliar todos esses fatores que estão
“em jogo”,  sendo de rigor,  à  vista de todos interesses,  de cunho social,  que se
almeja tutelar, seja contemplado, no que se refere especificamente a essa questão,
nos regramentos municipais que versam sobre o assunto.

Falar  da  famigerada  legitimidade,  como  se  propõe  neste  momento,  se
guarnece de singular destaque em razão de, na assertiva acima, o Juízo ter asseverado que
o decreto proferido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal  tem, por si  só,  o poder
conciliar os fatores que estão “em jogo” durante a pandemia.

De toda sorte, não se pode olvidar que o ato administrativo municipal deve,
necessariamente, atender os pressupostos da Constituição Federal de 1988, os quais, caso
sejam desconsiderados, podem ensejar a atuação do Poder Judiciário no controle de sua
constitucionalidade.

Melhor explicando, ultrapassadas mais de duas décadas da promulgação da
Constituição  Federal  de  1988,  a  ordem  constitucional  em  geral  encontra-se  em   um
momento de  quebra  de  paradigmas, guarnecendo-se   de   uma   soberania   institucional
de   grande   valor.   O   novo   momento constitucional   solidifica-se   na   legitimação
integral   de   realidades   constitucionalmente previstas. Fala-se em uma verticalização
tardia,  em  que  a  hierarquia  constitucional,  construída  ao  longo  dos  séculos,  alcança,
finalmente,  a sua essência.   Nesse viés,  por meio dessa  nova realidade jurídico-social,
ocorre o fenômeno de constitucionalização do direito ordinário onde todas as leis de um
ordenamento devem ser compreendidas à luz normativa e principiológica da Constituição
vigente.

Ocorre  que,  por  vezes,  a  Constituição  Federal   de   1988  assume
compromissos  com  a sociedade,   que,   em   momento   de   crise,   deixam   de   ser

Avenida Canaã, 2647–Setor 03 - CEP: 76870-417 - Ariquemes - RO
Telefone: 69 3536-8665

                                                                                               www.defensoria.ro.gov.br                                                                                

Num. 8452749 - Pág. 17Assinado eletronicamente por: TACIANA AFONSO RIBEIRO - 08/04/2020 13:50:56
http://pjesg.tjro.jus.br:80/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20040813505445700000008415624
Número do documento: 20040813505445700000008415624



18

priorizados,   ensejando   lacunas normativas que se agravam com a omissão legislativa.
Tais promessas pactuadas, adiadas para um futuro distante e incerto, transformam-se em
ilusões constitucionais.  Com efeito,  ao passo em que o novo constitucionalismo vai  se
estabelecendo no Brasil, há um dissabor no que diz respeito ao que a Constituição Federal
de 1998 prevê e o que de fato acontece.

Do mesmo modo ocorre com o decreto municipal em comento, o qual, pela
sua  própria  essência,  diante  dos  estudos  apontados  acima,  coloca  a  população  de
Ariquemes/RO em severo risco, empurrando-a, com o respaldo de uma decisão judicial,
em um abismo, até que caiam enquanto trabalham. 

Ao passo em que o  novo  constitucionalismo  vai  se  estabelecendo,  no
Brasil,  há  um dissabor  no  que  diz  respeito  ao  que  a  Constituição  Federal  de  1998
prevê  e  o  que  de  fato acontece. Segundo Barroso (2013,s/p)12, o “Estado vive uma crise
existencial”, não consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo
dos séculos: de fato, a injustiça passeia pelas suas com passos firmes (BRENCH, 1997)13, e
a insegurança é a característica da nossa era(KENNETH, 1984)14.

No calor dessa hora, dada toda uma transformação contemporânea no que
diz respeito a uma arquitetura estatal e constitucional, o Poder Judiciário é chamado a
intervir  para  prover  valores  constitucionais  e  materializá-los  por  meio  das  Políticas
Públicas, atitude possibilitada por   meio   de   uma   abertura   interpretativa   do   texto
constitucional    que    vem    refletindo  antagonismos   ideológicos   em   termos   de
argumentação  jurídica:  apresenta-se  o  ativismo judicial, que cria dissabores doutrinários
e científicos na hermenêutica jurídica.

O Direito, na era do Estado Democrático de Direito, é um plus normativo em
relação  às  fases  anteriores,  porque  agora  é  transformador  de  realidade.   No  Estado
Democrático  de  Direito,  a  jurisdição  constitucional  se  transforma  em  garantidora  dos
direitos  fundamentais-sociais  e  da  própria  democracia.  Em  outro  giro,  para  que  essa
realidade  traçada  fosse  possível,  houve  uma  evolução  no  que  diz   respeito   ao
posicionamento  do  Estado  quanto  à  sociedade.

Nesse contexto,  a Separação dos Poderes,  que é fruto de um pensamento
liberal (BONFANTE, 2010, p. 1)15, ganha uma nova roupagem: agora, todos estão a mercê
dos interesses da Constituição Federal de 1988, em que o Direito, por se encontrar frente a
12 BARROSO, Luiz Roberto. O Neoconstitucionalismo e a Constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do direito 
constitucional no Brasil. 2013. Disponível em http://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art04102005.htm. 
13 BRECHT, Bertold. Elogio da dialética. In:Antologia poética, 1977.
14 KENNETH, John Galbraith, A era da incerteza, 1984.
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uma sociedade globalizada, na qual o sistema jurídico não se encontra mais suficiente para
gerir  a  multiplicidade  de  realidades  sociais  diversificadas,  incorporou  a  persona  de
legitimador  de  Direitos  e  Garantias  inerentes  à  vida,  impondo  uma  perspectiva
constitucional na aplicabilidade de leis ordinariamente arquitetadas.

Insta   ressaltar   que   toda   a   arquitetura   de   ideias   até   aqui   realizada
dá   base   às justificativas do  fenômeno  do  ativismo  judicial, que passa  pela  falta  de
materialização de  preceitos  constitucionalmente  previstos,  ao  mesmo  tempo  em  que o
Constitucionalismo Democrático  elenca  a  Constituição  Federal  de  1988  no  ápice  de
sua  emancipação.  Muito embora Streck (2014, p. 182)16 afirme que “o problema é que
ainda não conseguimos fazer um diagnóstico acerca das razões pelas quais isso vem sendo
assim”, acarretando na obrigação do STF de institucionalizar uma espécie de “coalizão
político-judiciária”, que repete o mínimo como metáfora, para Violante (2014, p. 14)17 “a
política do Direito emerge como resultado do neoconstitucionalismo uma vez que este
assumiu a tarefa de esgotamento das democracias por meio de uma valorização extrema
da lei e um forte emprego dos recursos do sistema judicial para o seu reconhecimento”. 

Neste  quadro,  os  juízes  se  revestem  de  nova  roupagem:  para  além  de
garantidores de direitos, passam a criadores destes, contribuindo, com isso, para aquilo
que se  passou  a  nomear  ativismo  judicial,  e  pondo  em  xeque  a  forma  de  governo,
subtraindo  as políticas  públicas  das  maiorias  parlamentares,  eleitas  e  responsáveis  e
transferindo-as  para a tecnocracia  das  jurisdições e  criando  um  estado  de  natureza
interpretativo(STRECK, 2014, p. 185)18.

A  judicialização  é  fato,  como  causa,  Barroso  (2013,    p.35)  aponta   “a
redemocratização   do   país,   que   levou   as   pessoas   a   procurarem   mais   o
Judiciário;   a constitucionalização, que fez com que a Constituição de 1988 tratasse de
inúmeros assuntos; e o  sistema  de  controle  de  constitucionalidade”. A Constituição,
brinca, “só não  traz  a  pessoa amada em três dias”.

Na verdade,  como observa Machado (2010, p.  12)19,  além da mudança do
conceito, que agora é  contemporâneo  de  divisão  de  poderes,  do  ponto  de  vista
15 BONFANTE, Bruna. A transformação do Estado e da separação de poderes e o Poder Judiciário no pós-positivismo. 
Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 15,n. 2582,27jul.2010. Disponível em:<http://jus.com.br/artigos/17058>. 
16 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 4 ed. São Paulo: Sarai -
va, 2011.
17 VIOLANTE, Luciano.Il doverediaveredoveri.Torino: EINAUDI. 2014
18 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 4 ed. São Paulo: Sarai -
va, 2011
19 MACHADO, Clara Cardoso. Limites do ativismo judicial à luz do constitucionalismo fraterno. 2010. Disponível em:
<http://www.academus.pro.br/mundojustica/artigomj_fraterno.pdf>. Acesso em 15 de maio de 2015.
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jurídico-sociológico,   o  ativismo judicial  decorre,  em larga  medida,  “de  uma crise  de
representatividade democrática que  instaura  a  necessidade  de  intervenção  do  Poder
Judiciário  com  o  intuito  de  conter  os abusos e as omissões dos Poderes Legislativo e
Executivo, e realizar a justiça social”.

Com efeito, ao se lançar um olhar sobre a realidade nacional, verifica-se que
a judicialização da  política,  em  temas  como  saúde  e  educação,  por  exemplo,  faz
parte  do cenário jurídico brasileiro de modo a garantir o princípio democrático.

Essa realidade relaciona-se de forma íntima a teoria da Divisão de Poderes.
Para Dias (2011,  p.  99)20, a Constituição Federal de 1988 não consagrou  em  seu  texto  o
princípio  da separação dos  poderes  de  maneira  absoluta,  eis  que  admitiu  o  controle
recíproco  entre  os  mesmos (checksand balances).  Portanto,  a  intervenção do Judiciário
manifesta-se como uma salvaguarda institucional,  a  fim  de  garantir  a  existência  de
um  modo  de  vida  capaz  de respaldar os direitos fundamentais dos  cidadãos.

Revisando  Montesquieu,  a  separação  dos  poderes  ganha,  assim,  uma
roupagem contemporânea.  Para  Bonavides  (2004,  p.  45)21 “o princípio da separação dos
poderes perdeu seu objeto com o seu fim [...] de tal maneira, tornou-se um dogma”. A
passos largos, a ideia de  que  o  Legislativo  constrói,  o  Judiciário  aplica  e  o  Executivo
concretiza,  desmistifica-se cada  vez  mais  na  medida  em  que    torna-se    viável  um
processo  de  interpenetração  entre  o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, mediante
uma espécie de "exercício preponderante de atribuições". 

O Direito presta, portanto, legitimidade à política e, quando compreendido
como poder administrativo, a política lhe garante coercitividade. Os três poderes passam,
por conseguinte, em tempos contemporâneos, a entrelaçar-se em teias flexíveis, inserindo-
se uns aos outros em prol de legitimidade pública e bem comum público. Barroso (2012, p.
13), justifica essa possibilidade de duas formas: uma de natureza normativa e outra de
natureza filosófica. Para o autor: 

O fundamento normativo  decorre,  singelamente,  do fato de que a Constituição
brasileira  atribui  expressamente  esse  poder  ao  Judiciário  e,  especialmente,  ao
Supremo Tribunal Federal. A maior parte dos Estados democráticos reserva uma
parcela  de  poder  político  para  ser  exercida  por  agentes  públicos  que  não  são
recrutados  pela  via  eleitoral,  e  cuja  atuação  é  de  natureza  predominantemente
técnica e imparcial. De acordo com o conhecimento tradicional, magistrados não
têm  vontade  política  própria.  Ao  aplicarem  a  Constituição  e  as  leis,  estão

20 DIAS, Reinaldo; MATOS, Fernanda. Políticas Públicas–Princípios, Propósitos e Processos. São Paulo: Atlas, 2012
21 BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social.8º ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004.
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concretizando decisões que foram tomadas pelo constituinte ou pelo legislador,
isto é, pelos representantes do povo. Essa afirmação, que reverencia a lógica da
separação de Poderes,  deve ser  aceita com temperamentos,  tendo em vista que
juízes  e  tribunais  não  desempenham  uma  atividade  puramente  mecânica.  Na
medida  em  que  lhes  cabe  atribuir  sentido  a  expressões  vagas,  fluidas  e
indeterminadas,  como dignidade da  pessoa humana,  direito  de  privacidade ou
boa-fé objetiva, tornam-se, em muitas situações, co-participantes do processo de
criação do Direito. A justificação filosófica para a jurisdição constitucional e para a
atuação do Judiciário na vida institucional é um pouco mais sofisticada, mas ainda
assim fácil de compreender. O Estado constitucional democrático, como o nome
sugere,  é  produto  de  duas  idéias  que  se  acoplaram,  mas  não  se  confundem.
Constitucionalismo significa poder limitado e respeito aos direitos fundamentais.
O Estado de direito como expressão da razão. Já democracia signfica soberania
popular,  governo  do  povo.  O  poder  fundado  na  vontade  da  maioria.  Entre
democracia  e  constitucionalismo,  entre  vontade  e  razão,  entre  direitos
fundamentais  e  governo  da  maioria,  podem  surgir  situações  de  tensão  e  de
conflitos aparentes. Por essa razão, a Constituição deve desempenhar dois grandes
papéis. Um deles é o de estabelecer as regras do jogo democrático, assegurando a
participação política ampla, o governo da maioria e a alternância no poder. Mas a
democracia não se resume ao princípio majoritário. Se houver oito católicos e dois
muçulmanos em uma sala, não poderá o primeiro grupo deliberar jogar o segundo
pela janela, pelo simples fato de estar em maior número. Aí está o segundo grande
papel de uma Constituição: proteger valores e direitos fundamentais, mesmo que
contra a vontade circunstancial de quem tem mais votos.

Como  sabem  Vossas  Excelências,  em  Ariquemes/RO  essa  igualdade  é
utópica,  posto  que,  incessantemente,  existe  a  necessidade  de  intervenção  do  Poder
Judiciário  para a  promoção de  questões  básicas,  como uma consulta,  ou de  extrema
complexidade, como a internação em UTI. 

Levando como norte a ideia de que as políticas sociais devem levar em
consideração  as  pessoas  que  são  tradicionalmente  vulneráveis,  as  quais,  no  caso  de
Ariquemes/RO, são as que vão sofrer com a falta de leitos de UTI caso a pandemia se
espalhe  no  Município,  é  que  a  Defensoria  Pública,  por  mais  que  esteja  sofrendo
reflexos da crise do Estado, não abandona a presente ação, a qual é legítima, diante dos
argumentos acima expostos.

A Constituição  Federal  de  1988  emancipa-se  na  medida  em  que,  dada
a  nova conjuntura  constitucional   explanada  no  capítulo  primeiro,   autoriza  o
ativismo  judicial  desde que  o  mesmo  esteja  vinculado  ao  texto constitucional.  A
nova  hermenêutica  constitucional compreende  a  Constituição  como  um  produto
cultural,  que  demanda  de  constante  interação com a sociedade, onde, por meio de um
processo  de  abertura  da  jurisdição  constitucional  e  de  demais  fatores  já  elencados,
permite ao Poder Judiciário criar e controlar as políticas públicas desde que haja texto
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constitucional como precedente, o qual, neste caso, está no artigo 196, que diz  que a
saúde é direito de todos, e estabelece, por fim, que o dever de promov  ê  -lo é do Estado.  

A atividade jurisdicional  deve,  assim, ser  exercida segundo uma rigorosa
fundamentação constitucional (2014, p. 193). “Juiz das atribuições dos demais poderes,
sois o próprio juiz das vossas.  O domínio  de  sua  competência  é  a  Constituição”,
Discursava Francisco  Campos,  em  termos  de  manipulação  ideológica  do  ativismo
judicial,   na  abertura dos trabalhos do STF,  em 1942,  asseverando uma assertiva que
poderia ser sustentada agora, em meados de 2020, em meio a uma pandemia mundial.

III.2.2III.2.2     –DA  PONDERAÇÃO  O  DE  VALORES  CONSTITUCIONALMENTE –DA  PONDERAÇÃO  O  DE  VALORES  CONSTITUCIONALMENTE    
CONSAGRADOS E A SUPREMACIA DA SAÚDE FRENTE À LIVRE INICIATIVA EMCONSAGRADOS E A SUPREMACIA DA SAÚDE FRENTE À LIVRE INICIATIVA EM
MEIO À UMA PANDEMIA MUNDIALMEIO À UMA PANDEMIA MUNDIAL

Pode parecer fácil para um servidor público (o que é o Juiz, o Promotor, o
Defensor Público, etc), em meio ao privilégio de poder trabalhar remotamente, no conforto
de suas geladeiras abastecidas, versar sobre a importância da continuidade do comércio,
nos  quais  os  demais  trabalhadores  estão  expostos  a  riscos  incalculáveis,  que  estão
demonstrados nos estudos acima. Foi o que fez o Juízo a quo,  ao sustentar, no parágrafo
segundo da fl. 4 de ID n° 37122578, que:

Logo, com devida vênia à magistrada que concedeu a tutela de urgência, em se de
plantão judiciário,  suspendendo os efeitos do referido decreto municipal,  tenho
que,  sob o aspecto  material,  quer-me parecer  que  referido ato  judicial  viola  os
princípios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade  e,  ainda,  a  livre  iniciativa,
prevista  no  art.  1º,  inc.  IV  (que  a  proclama  como  um  dos  fundamentos  da
República Federativa do Brasil) e no art. 170, ambos da CF/1988.

 Esqueceu o Juízo a quo, todavia, que, embora a livre iniciativa esteja prevista
na Constituição Federal de 1988, também está o direito à saúde, no já citado artigo 196. 

Diante desse quadro, uma pergunta simples é feita (a qual não vale um
milhão  de  dólares  porque  é  de  facílima  compreensão  e  resposta):  Em  meio  a uma
pandemia mundial, com 14.072 infectados e 691 mortos no Brasil, qual das prerrogativas
constitucionais deve prevalecer?

Para conflitos como esses,  diversas teorias são desenvolvidas ao longo do
tempo, como relembra Alves22: 
22 ALVES,  Giovanni.Neodesenvolvimentismo  e  Estado  Neoliberal  no  Brasil.  2015,  p.  191.
Disponível  em:<http://blogdaboitempo.com.br/2013/12/02/neodesenvolvimentismo-e-estadoneoliberal-no-brasil/>.
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O estudo dos princípios jurídicos  é  um velho tema da filosofia  e  da Teoria do
Direito,  e  compreender  corretamente  como  eles  são  aplicados,  em  especial  do
tribunal, não é importante apenas do ponto de vista técnico do operador jurídico,
como também pra lançar luzes sobre o fundamento ético do direito moderno. 

Robert Alexy é um dos estudiosos desse tema, em verdade, um dos mais
importantes  deles,  dotando  de  supraimportância,  no  direito  global,  sua  teoria  da
ponderação, que surgiu da impossibilidade de um sistema ser totalmente coerente com as
realidades sociais. Sobre esse assunto Alexy23 se posiciona:

Nenhum doador de leis  pode criar um sistema de normas que é tão perfeito e
acabado  que  cada  caso  somente  em  virtude  de  uma  simples  subsunção  da
descrição do fato sob o tipo de uma regra pode ser solucionado. Para isso, (sic)
existem  vários  fundamentos.  De  importância  fundamental  são  a  avagueza  da
linguagem  do  direito,  a  possibilidade  de  contradições  normativas,  a  falta  de
normas sobre as quais a decisão deixa de apoiar-se, a possibilidade de, em casos
especiais, também decidir contra o texto de uma norma. 

Assim,  há  uma  complexidade  de  aplicabilidade  legal  que  atinge  a
legitimação da própria condição básica da existência e da aplicabilidade do direito:  os
direitos humanos. Para o autor, eles ganham uma forma abstrata:

Tal propriedade é a abstração. O direito a boa saúde é um exemplo de um direito
abstrato. É fácil concordar que todos têm direito à boa saúde por exemplo, mas em
relação ao que este direito significará, exatamente, em um caso concreto, ode ser
tema  de  prolongada  discussão.  A  distinção  entre  direitos  humanos  enquanto
direitos abstratos e sua aplicação em um caso concreto será de extrema importância
para a questão da existência dos direitos humanos. (ALEXY, 2008, p.71). 

Ainda, quanto mais alto é o grau do não cumprimento ou do prejuízo do
direito fundamental, tanto maior deve ser a importância do cumprimento do outro. Para
sacrificar  uma norma,  o  outro  deve possuir  maior peso no caso concreto,  onde,  para
Alexy24, “finalmente, em uma terceira etapa se estabelece se a importância de satisfazer
um segundo princípio se justifica em detrimento da insatisfação do primeiro princípio” 

Desse  modo,  todas  as  vezes  que  há  um  conflito  de  normas  de  direito
fundamental,  a  aplicabilidade  de  um  em  detrimento  de  outro  considerando  o  caso
concreto por meio da abertura de uma exceção temporária, que se posiciona no mundo

Acesso em 05 de junho de 2019.
23 ALEXY, Robert.  Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros Editores, 2008, p. 36.
24
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jurídico de forma restrita e efêmera. Considerando a aplicabilidade, essa possibilidade
interpretativa se efetiva solidamente por meio do juízo de ponderação. Explica Alexy25: 

O  juízo  de  ponderação  é  constituído  a  partir  da  própria  concretização  do
entendimento extraído de um determinado de princípio, ocasionando, portanto,
densificação da referida norma in concreto. Dessa forma, a prática da ponderação
não gera a desqualificação e não nega a validade de um princípio preterido, mas,
tão somente, em virtude do peso menor apresentado em determinado caso, terá a
sua aplicação afastada, não impedindo, portanto, a sua preferência pelo jurista em
outra lide. 

A ideia da medida, para o autor, é necessária para inclusive dar legitimidade
a aplicação da norma jurídica, assim, há uma teoria de argumentação jurídica, na qual  a
desatenção às linhas dogmáticas de aplicabilidade de lei torna-se característica pulsante.
No  novo  sistema  de  gerir  o  Direito,  principalmente  sob  uma  perspectiva
neoconstitucional, há uma amplitude interpretativa, onde, o fato de prestar uma tutela
jurisdicional efetiva torna-se mais significativo do que apenas aplicar leis.   

Nessa envergadura, as normas criadas pelo legislador passam, portanto, a
não delimitar um sistema perfeito e completamente fechado. Desse modo, é absolutamente
justificável a existência de uma argumentação jurídica que retire dos princípios regentes
do ordenamento, com base na proporcionalidade, a solução mais respeitosa e adequada ao
caso concreto, promovendo a otimização relativa às possibilidades jurídicas,  na qual  o
ordenamento jurídico propõe soluções de conflitos e o aplicador legal, construindo uma
intimidade com a tutela pleiteada, aplica um princípio em detrimento de outro tendo em
vista  a  análise  do  caso  particular,  promovendo  uma  tutela  jurisdicional  efetiva,
fundamento do próprio Direito em sua mais plena essência. 

Diante da necessidade de ponderação quando dois valores constitucionais
colidem, sem maiores argumentações, posto que a resposta parece óbvia, pede-se que os
julgadores escolham qual acham que devem prevalecer diante do caso em concreto (que
é  falta  de  testagem  em  Ariquemes/RO,  falta  de  UTI  em  números  suficientes  em
Ariquemes/RO, e estudos de cientistas brasileiros que mostram a propagação do vírus
em Rondônia, e aumentos de casos diários no Estado de Rondônia):

                                              
  

25 ALEXY, Robert.  Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo:
Malheiros Editores, 2008, p. 66
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                                                                                   X

Levando em conta  que,  só  em 2020,  a  Defensoria  Pública  ingressou no
judiciário por, no mínimo, 19 (dezenove) vezes26, pugnando pela deliberação judicial
em razão da falta de UTIs em Ariquemes/RO, compreende-se que a referida escolha tem
uma assertiva certa e intransigível, a qual, agora, cabe aos desembargadores fazê-la. 

III.2.3III.2.3     –  DO  PRINCÍPIO  DA  PREVENÇÃO  E  PRECAUÇÃO  APLICADOS  AO –  DO  PRINCÍPIO  DA  PREVENÇÃO  E  PRECAUÇÃO  APLICADOS  AO    
DIREITO À SAÚDEDIREITO À SAÚDE

Prevenção  e  precaução  também  são  grandes  fundamentos  que  fixam
restrição a tratamentos experimentais, pois ainda não possuem demonstração do sucesso e
de  utilidade  ao  usuário.  Evita-se,  assim,  prejuízo  ao  próprio  paciente  interessado.  Na
dúvida, não se deve expor a risco a saúde das pessoas, ou seja, não deve o agente público,
no caso concreto, a própria Prefeitura de Ariquemes/RO, expor toda a sociedade a risco,
autorizando  a  retomada  plena  das  atividades  de  comércio,  diante  da  pandemia  da
COVID-19. 

Nesse  sentido,  o  princípio  da  prevenção  impõe  ao  agente  público  a
demonstração  de  que  a  medida  tomada  ou  fomentada  não  compromete  a  saúde  das
pessoas. Cabe, pois, ao gestor público, a comprovação cabal da segurança dessa conduta.

O direito à saúde compreende a prática de medicina baseada em evidências.
Medicina  é  ciência,  não  é  achismo.  Isso  também  se  desenvolve  na  perspectiva  da
precaução. Para evitar que as pessoas se exponham a risco e também para que elas não

26000645-13.2020.8.22.0002, 7001346-71.2020.8.22.0002, 7001466-17.2020.8.22.0002, 7001540 71.2020.8.22.0002, 
7001642-93.2020.8.22.0002, 7002304-57.2020.8.22.0002, 7003032-98.2020.8.22.0002, 7003057-14.2020.8.22.0002, 
7003083-12.2020.8.22.0002, 7003121-24.2020.8.22.0002, 7003181-94.2020.8.22.0002, 7003237-30.2020.8.22.0002, 
7003286-71.2020.8.22.0002, 7003432-15.2020.8.22.0002, 7003433-97.2020.8.22.0002, 7003902-46.2020.8.22.0002, 
7003903-31.2020.8.22.0002, 7004168-33.2020.8.22.0002, 7004682-83.2020.8.22.0002
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adotem comportamentos que não são indicados por critérios técnicos, não pode o poder
público  desconsiderar  a  medicina,  e,  em  sua  atuação  administrativa,  autorizar  o
funcionamento de atividades não essenciais  que contrariam as recomendações aceitas
pela  ciência,  como no caso dos  autos.  Assim reconhece o Supremo Tribunal  Federal,
como destacado  no  voto  do  Min.  Luis  Roberto  Barroso,  no  julgamento  da  MEDIDA
CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.501 - DISTRITO
FEDERAL:

Em tema de tamanha relevância, que envolve pessoas fragilizadas pela doença e
com grande ânsia para obter a cura, não há espaço para especulações. Diante da
ausência de informações e conhecimentos científicos acerca de eventuais efeitos
adversos de uma substância, a solução nunca deverá ser a liberação para consumo.
Mas,  sim,  o  incentivo  à  realização  de  estudos  científicos,  testes  e  protocolos,
capazes  de  garantir  proteção  às  pessoas  que  desejam  fazer  uso  desses
medicamentos. Trata-se de uma decorrência básica do princípio da precaução, que
orienta a atividade de registro e vigilância sanitária, e tem como base o direito à
segurança (CF/1988, art. 5º, caput).

 O STF, no referido julgamento, além de reconhecer a aplicação do princípio
da precaução no direito à saúde, firmou sua posição sobre a existência de uma ideia de
reserva de administração.

A reserva de administração é cabível nos casos em que os critérios técnicos
devem  preponderar  sobre  razões  de  índole  política.  No  caso  dos  autos,  a  medicina
baseada em evidência determina para o combate à COVID-19 (critério técnico reconhecido
pela Organização Mundial da Saúde) o isolamento social e a quarentena, os quais não
podem ser relegados por critérios meramente econômicos ou políticos, criando-se um risco
inadmissível para toda a população de Ariquemes/RO.

 De acordo com a ideia de reserva de administração, se um órgão técnico tem
capacidade  institucional  superior  aos  agentes  políticos  para  salvaguardar  direitos
fundamentais,  prevalece  a  atuação  do  órgão  técnico.  A  Prefeitura  do  Município  de
Ariquemes/RO  não  pode,  portanto,  desconsiderar,  por  interesses  econômicos  de
determinados grupos, a medicina baseada em evidências e todas as recomendações de
saúde já emitidas pela OMS e pelo Ministério da Saúde. 

Até  porque,  parece  inexistir  dúvidas  de  que,  diante  das  fragilidades  da
estrutura de saúde local, a chegada da pandemia referente ao novo coronavírus à região
de  Ariquemes/RO  conduzirá,  de  modo  inescapável,  ao  acionamento  de  suporte  do
Ministério  da  Saúde  quanto  ao  suprimento  de  recursos  de  todo  gênero,  inclusive  de
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testagem,  equipamentos  de  proteção  individual  e  demais  insumos  necessários  ao
desenvolvimento regular dos serviços de saúde.

 Também parece induvidoso que a concretização desse cenário no ambiente
local ensejará cuidados de maior complexidade que irão demandar ações transversais e
coordenadas entre outros entes federativos.

Diante do exposto, a liberação de atividades não comerciais embasada em
um exercício de futurologia por parte do administrador, o qual foi respaldado pelo Juízo
natural,  não  pode  permanecer,  diante  de  tamanhas  evidências  apontadas,  tanto  na
exordial, quanto no presente agravo, especialmente diante das orientações estabelecidas
pelo  Supremo  Tribunal  Federal  quando  reitera  a  necessidade  de  observância  dos
princípios da prevenção e precaução na área de saúde. 

III.2.4 – DA INEXISTÊNCIA DE REPRISTINAÇÃOIII.2.4 – DA INEXISTÊNCIA DE REPRISTINAÇÃO

À luz do que se observa da exordial, bem como da decisão proferida pelo
Juízo a quo, a ação em análise foi interposta para o fim de RESTABELECER os efeitos do
Decreto Municipal nº 16.300, de 20 de março de 2020, mantendo-se, portanto, as regras de
distanciamento social ampliado previstas pela Organização Municipal de Saúde. De forma
específica, foram esses os pedidos formulados pela Defensoria Pública:

a) a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar inaudita altera pars, a fim
de  que  seja  determinado  ao  Município  de  Ariquemes  e  ao  Prefeito  Thiago
Flores  Leite  a  imediata  suspensão  dos  efeitos  do  Decreto  Municipal  n.
16.385/2020, restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal n. 16.300/2020,
revogado,  mantendo-se  as  regras  de  isolamento  social  preconizadas  pela
Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de
Sáude, até que o município disponham de kits para exames massificados de
detecção do COVID-19, Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para as
equipes  de  atendimento  à  população(médicos,  enfermeiros,  bombeiros,
policiais, dentre outros), quantidade de leitos e UTI’s suficiente para atender a
população,  bem  como  a  estruturação  e  coordenação  das  redes  de  saúde
municipal,  oportunidade  em  que  deverão  ser  previamente  ouvidas  as
recomendações das Autoridades Sanitárias;

b) subsidiarimanete, a concessão de tutela de urgência, em caráter liminar inaudita
altera pars, a fim de que seja determinado ao Município de Ariquemes e ao Prefeito
Thiago Flores Leite a imediata expedição de novo decreto, em conformidade com o
Decreto  Estadual  nº.  24.919/2020,  editado na data  de  hoje,  05/04/2020,  o  qual
estende a todos os municípios do Estado de Rondônia a proibição de liberação de
atividades e serviços de caráter não essencial, bem como toma outras providências.
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Notem,  julgadores,  que  duas  deliberações  eram  possíveis:  a)  o
reestabelecimento  dos  efeitos  do  Decreto  Municipal  n.  16.300/2020,  ou,  ainda,  b)  o
reconhecimento  da  necessidade  de  edição  de  outro  decreto,  em  conformidade  com o
Decreto Estadual nº. 24.919/2020, editado na data de hoje, 05/04/2020, o qual estende a
todos os  municípios  do  Estado  de  Rondônia a  proibição  de  liberação de  atividades  e
serviços de caráter não essencial, bem como toma outras providências.

De  uma  forma  ou  de  outra,  ao  apreciar  os  pedidos  e  negar  a  tutela
pretendida,  além  de  traçar  as  outras  argumentações  já  mencionadas,  o  Juízo  ainda
entendeu que,  na  hipótese  de  reestabelecimento  do  Decreto  Municipal  n°  16.300/2020
tratava-se  de  represtinação.  Para  melhor  elucidação,  transcreve-se  o  entendimento  de
forma literal:

De outra sorte, ad argumentandum tantum, além de suspender os efeitos do Decreto
Municipal  nº.  16.385,  de 03 de abril  de 2020,  a  decisão liminar houve por bem
restabelecer o Decreto Municipal nº 16.300, editado para vigorar no prazo de 15
(quinze) dias, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação, mas que já teria sido
revogado expressamente, estabelecendo, assim, uma espécie de repristinação, cuja
sistemática jurídica brasileira não permite ressurreições, ou seja, a reencarnação de
um decreto municipal que não era desejável para a municipalidade.

A repristinação tácita, que é a volta automática da vigência de Lei revogada,
de fato é proibida pelo §3°, do art. 2°, da LINDB27. Todavia, no caso em comento não se
fala em repristinação, mas sim em efeito repristinatório. 

Melhor  dizendo,  quando  é  declarada  a  inconstitucionalidade  de  um  ato
normativo, os atos revogados por aquele serão automaticamente restabelecidos, já que não
revogados validamente. Esta é a essência do chamado efeito repristinatório, que não se
confunde,  apesar  da similitude semântica,  com a repristinação.  O efeito repristinatório
será  aplicado  de  forma  automática  na  declaração  de  inconstitucionalidade  de  ato
normativo. 

Ele ocorre tanto no controle de constitucionalidade geral, como no difuso, o
qual  é indiretamente realizado pelos magistrados de primeiro e segundo grau quando
avaliam a necessidade, ou não, de manutenção de um Decreto Municipal, por exemplo.

27 § 3o  Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
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Em  outras  palavras,  apesar  de  pouco  usual,  uma lei,  ou  mesmo  um ato
administrativo,  pode restaurar  outro  já  revogado,  desde  que o  faça  expressamente.  A
repristinação,28 nessa seara, não pode ser tácita29, diante a expressa previsão legal. Ela é
típica  do  processo  legislativo  e  também  pode  se  fazer  presente  na  edição  de  atos
administrativos.

No controle concentrado de constitucionalidade, todavia, ocorre fenômeno às
vezes  confundido  com  a  repristinação.  Ao  ser  expurgado  do  ordenamento  jurídico
determinado texto ou trecho de texto legal ou de ato normativo, diante da sua nulidade,
automaticamente  os  atos  normativos  anteriores  são  considerados  não  revogados
validamente.   Aqui,  diversamente,  não  se  trata  de  repristinação,  mas  de  “efeito
repristinatório”30 e,  ao  contrário  da  repristinação,  esse  efeito  é  sempre  tácito  ou
automático.

O efeito repristinatório, como dito, é decorrência do princípio da nulidade do
ato in-constitucional69-70, portanto, não há como afastar sua aplicação no controle difuso.
O  Supremo  Tribunal  Federal  pronunciou-se  favoravelmente  à  aplicação  do  efeito
repristinatório no controle difuso, com efeito apenas entre as partes, logicamente.

Não há como adotar entendimento em sentido diverso, considerando-se que
o efeito repristinatório, repita-se, constitui em decorrência automática31 da declaração da
inconstitucionalidade,  consoante  vimos  anteriormente,  e  as  normas  aparentemente
revogadas pela norma inconstitucional  “já estão latentes no ordenamento jurídico,  não
sendo, portanto, criadas pelo órgão de controle da constitucionalidade.”32  

28 Segundo Caio Mário, a repristinação “é o fenômeno jurídico pelo qual uma lei volta a vigorar após a revogaçãoda
lei que a revogou”. (SILVA PEREIRA, Caio Mário. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil.teoria geral de
direito civil. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1).
29 O Superior Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir a respeito, no sentido de que a repristinação ésem-
pre expressa: “ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. CONTROLADOR ELETRÔNICO DEVELOCIDADE. RESOLUÇÃO Nº
131/2002. DELIBERAÇÃO Nº 34, DE 10.05.2002. RESOLUÇÃO Nº 141,DE 16.10.2002. DELIBERAÇÃO N.º 29/2001. RE-
PRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.1. Não há repristinação quando a lei repristinadora não faça alusão
expressa a esse efeito pretendido, consoanteo disposto no art. 2º, § 3º, da Lei de Introdução do Código Civil. Prece-
dentes. 2. (Omissis). 3. Recurso especialprovido.” (REsp 833756/RS, Rel. Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES, SE-
GUNDA TURMA, julgadoem 7/8/2008, DJe 26/8/2008). (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: <https://
ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?
seq=4157223&tipo=5&nreg=200600704126&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20080826&formato=PDF&sal-
var=false>. 
30 Efeito repristinatório e repristinação não se confundem. A repristinação só acontece de forma expressa, quando o
novo texto normativo assim determina. Ela acontece na edição de leis ou de atos administrativos. No efeito repristina -
tório, não há edição de um novo texto legal, já que o Poder Judiciário reconhece um ato normativo como inconstituci -
onal, e, diante da sua nulidade, ele não revogou validamente a norma anterior, que permanece vigente
31 A expressão é empregada por MEDEIROS, op. cit., p. 655
32 MEDEIROS, op. cit., p. 655
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O magistrado, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, tem a
prerrogativa de conhecer de ofício a inconstitucionalidade de leis ou atos administrativos
em geral33. Como dito linhas acima, se tal acontecer, aplicará o texto do art. 10 do Código
de Processo Civil de 2015 e submeterá o tema ao contraditório, conforme ressalta Araken
de Assis: “É o que exige o processo justo e equilibrado.”34

Não há que se falar, assim, que a imediata suspensão dos efeitos do Decreto
Municipal n. 16.385/2020, restabelecendo os efeitos do Decreto Municipal n. 16.300/2020,
revogado,  mantendo-se  as  regras  de  isolamento  social  preconizadas  pela  Organização
Mundial  de  Saúde,  Ministério  da  Saúde  e  Secretaria  Estadual  de  Saúde,  trata-se  de
repristinação, mas, sim, que o reestabelecimento do Decreto Municipal n° 16.300/2020 é o
efeito repristinatório tácito da suspensão dos efeitos do Decreto Municipal n° 16.385/2020.

33 Aos tribunais, entretanto, como regra, faz-se necessária a observância da “cláusula de reserva de plenário”, descri-
ta pelo art. 97 da Constituição Federal: “Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do
respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Pú-
blico.”
34 O controle concentrado é exercido mediante provocação dos legitimados previstos pelo art. 103 da ConstituiçãoFe -
deral. Pode acontecer de não existir pedido expresso de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou atonorma -
tivo anterior. Surgem três possibilidades: o STF afasta de ofício o efeito repristinatório; determina a emendada petição
inicial para ser suprida a omissão ou, simplesmente, não conhece da ação. Os julgados mais recentesoptaram por afas-
tar o efeito repristinatório (ADIs 2154, 2258 e 3660). Nesse sentido: “Conjugando os entendi-mentos xados pelo Tribu -
nal de que, no âmbito do controle em abstrato da constitucionalidade, o requerentedeve impugnar todo o complexo
normativo supostamente inconstitucional, inclusive as normas revogadas quepoderão ser eventualmente repristina-
das pela declaração de inconstitucionalidade das normas revogadoras, e deque o processo de controle abstrato des-
tina-se, fundamentalmente, à aferição da constitucionalidade de normaspós-constitucionais, concluiu-se que a impug-
nação deveria abranger apenas a cadeia de normas revogadoras e revogadas até o advento da Constituição de 1988.
Asseverou-se, ademais, que a exigência de impugnação de todaa cadeia normativa supostamente inconstitucional po-
deria até mesmo ser relativizada, haja vista a possibilidadede o Tribunal deliberar a respeito da modulação do próprio
efeito repristinatório da declaração de inconstitucio-nalidade (Lei 9.868/99, art. 11, §2º, c/c o art. 27)”. (ADI 3660, Rel.
Min. Gilmar Mendes). “No que se refere ànorma nal do § 2º do art. 11 da Lei 9.868/99 que prevê que a “concessão da
medida cautelar torna aplicável alegislação anterior, salvo expressa manifestação em sentido contrário”, o Tribunal,
por maioria, julgou improcedenteo pedido formulado. Salientou-se, inicialmente, que a ação direta foi instituída como
instrumento de salvaguardada higidez da ordem jurídica e não para a tutela de pretensões de direito dos sujeitos legi -
timados para propô-lae que, em razão disso, a recepção do princípio do pedido no processo objetivo da jurisdição
constitucional há deser dimensionada a partir dessa perspectiva institucional do sistema de controle abstrato de nor -
mas. Tendo issoem conta, entendeu-se, na linha adotada pela doutrina portuguesa e pequena parte da brasileira, que
o Tribunalpode sobrepor apreciar  incidentemente a constitucionalidade da lei  precedente à impugnada para,  jul -
gando-aigualmente inválida, impedir sua revivescência decorrente da declaração de inconstitucionalidade da que a te-
nharevogado. Ressaltou-se que a recusa da repristinação se baseará em juízo similar ao da declaração incidente dein -
constitucionalidade de norma cuja validade seja prejudicial da decisão principal a tomar, a qual sempre se podedar de
ocio e que nada exclui possa ocorrer no julgamento de uma ADI, em que um mesmo tribunal, como o STF,cumule as
funções de órgão exclusivo do controle abstrato com o de órgão de cúpula do sistema difuso. Vencido,nessa parte, o
Min. Marco Aurélio que declarava a inconstitucionalidade da expressão impugnada por considerarque a possibilidade
de o Tribunal extravasar os limites objetivos da própria ADI, declarando restabelecida ou nãoa legislação anterior, con -
trariaria os princípios da segurança jurídica e o de que o Judiciário atua apenas medianteprovocação. ADI 2154/DF e
ADI 2258/DF, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 14.2.2007. (ADI-2154) (ADI-2258)”– Informativo STF nº 456, título “ADI e
Lei 9.868/99 – 4”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. InformativoSTF. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/
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IV – DA TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA INCIDENTALIV – DA TUTELA ANTECIPADA DE NATUREZA INCIDENTAL

Expostos os fatos e fundamentos jurídicos para a proteção e promoção do
direito à saúde da população Ariquemes/RO, e do resguardo da sua vida e integridade
física, faz-se necessário o deferimento de tutela provisória de urgência, a fim de garantir a
efetividade da tutela dos direitos transindividuais aqui tratados e a eficácia, no plano dos
fatos, do provimento final. 

Para tanto, estão devidamente presentes os requisitos estabelecidos no art.
300 do CPC. A probabilidade do direito alegado está bem delineada ao longo de toda a
fundamentação fática e jurídica explicitada neste agravo.

 Em primeiro lugar, há farta documentação técnico-científica que demonstra a
redução drástica do número de óbitos por meio da adoção de medidas de supressão ou
mitigação intensa do contato social, seja por COVID-19, seja por complicações de outros
estados  patológicos  desencadeados  pela  COVID-19,  seja  por  outras  doenças  cujo
tratamento não possa ser realizado adequadamente em razão do colapso do sistema de
saúde. 

Tais  medidas  atenuam  a  curva  de  contágio  e  permitem  que  os  gestores
públicos  se  preparem para  absorver  a  pressão  sobre  o  sistema  e  adotem medidas  de
mitigação e recuperação dos impactos econômicos. A precariedade do sistema de saúde do
Município  de  Ariquemes/RO  é  notória  e  implicou  a  edição  de  Decreto  Municipal  n.
16.300/2020, para enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, mediante política de
isolamento populacional.

Está  demonstrado,  portanto,  que  o  Município  pretende  flexibilizar  as
necessárias medidas de prevenção adotadas, sem respaldo em dados de saúde pública ou
que evidenciem o caráter científico dessa deliberação, visto que perguntas como: Quantos
casos foram notificados? Quantos testes foram realizados? Quantos leitos de UTI foram
disponibilizados  ao  enfrentamento  no  caso  de  necessidade? Continuam  lançadas  e
permanecem sem resposta. 

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em
vista  que  o  Prefeito  Municipal  anuncia  o  retorno  normal  das  atividades,  e,  logo  em
seguida, as ruas de Ariquemes/RO ficam abarrotadas de pessoas, como demonstram as
reportagens que seguem em anexo. 

informativo/documento/informativo456.htm>. Acesso em:15 nov. 2016)
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 Esse proceder pode acarretar uma movimentação de pessoas no momento
em  que  se  intensifica  o  contágio  pelo  novo  coronavírus,  com  riscos  de  aumento  da
estimativa  de  mortes,  seja  pela  COVID-19,  seja  por  complicações  de  comorbidades
daqueles que manifestam a doença, seja por doenças as mais diversas que não poderão ser
tratadas em razão do colapso do sistema de saúde. Um quadro de óbitos em massa, cujo
risco real a Defensoria Pública busca urgentemente evitar.

 Por fim, não se verifica qualquer risco de irreversibilidade dos efeitos do
provimento urgente aqui postulado, uma vez que a abertura do comércio deve ocorrer,
mas, a curto prazo, mediante uma série de restrições que garantam os serviços essenciais e
o isolamento da população.

V – V –      DO DO          PREQUESTIONAMENTO                                                                                             PREQUESTIONAMENTO                                                                                                 
 

Visando  ventilar  a  matéria  para  a  eventual  interposição  de  Recurso
Extraordinário, prequestiona-se a não aplicação  do artigo 196 da Constituição Federal de
1988, caso a decisão não seja reformada. 
 
VI – DO PEDIDOVI – DO PEDIDO

Isso posto,  a  Defensoria Pública de Rondônia,  no uso de suas atribuições
legais, pugna pelo conhecimento do presente agravo de instrumento, e, no mérito, pelo
seu provimento, no sentido de reformar a decisão de ID n° 37122578, e manter as  medidas
de isolamento social, notadamente, a restrição das atividade comerciais não essenciais.

Ariquemes, 08 de abril de 2020.
 

TACIANA AFONSO RIBEIRO XAVIER DE CARVALHO
Defensora Pública

GILBERTO LEITE CAMPELO
Defensor Público

BRUNO CAJAZEIRA CAMPOS
Defensor Público

FELIPE DE MELO CATARINO
Defensor Público
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