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Cuida-se de AÇÀO CIVIL PÚBLICA, COM PEDIDO DE CONCESSÀO DE TUTELA DE
URGÊNCIA EM CARÁTER LIMINAR pToposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA em face do MTINICÍPIO DE BRUMADO, representado pelo Excelentíssimo Prefeito Eduardo
Lima Vasconcelos, em conformidade com os substratos fáticos ejurídicos delineados na petição inicial.

Assinado elêtÍônicâmente por: ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO FILHO - 16/09/2020 '19:55:58

https://pje.tjbajus.br:443/pjê-wêb/Processo/ConsultaDocumento,4islviêw-se-êm?nd=200916181231434000000715a1a04
Número do documenlo: 200Sí6181231430000007158'1804

Argumenta a paÍe autora, em síntese, que por conta da declaração nacional de "Emergência em Saúde
Priblica de hnportância Intemacional" decorrente do Coronavírus - COVID-19, o Município de
Brumado/Ba, seguindo na mesma toada dos demais entes federativos, declaraou situação de emergência
em saúde pública no Município, determinando, a partir de l9 de março de 2020, a suspensão das aulas em
todos os estâbelecimentos de ensino públicos e privados, em todos os níveis de ensino, no âmbito do
Município de Brumado (art.2", I, do Decreton'5.24412020).

Ressalta que o CNE aprovou, em 07 de julho de 2020, o Parecer n' I l/2020, que tÍaz orientâções
educacionais para a realização de aulas e atiüdades pedagógicas presenciais e não presenciais no contexto
da pandemia, destacando ponÍos relevantes das experiências de retomo às aulas no cenário intemacional e

relatou alguns desses pontos:

1. Análise do contexto local e coordenação de qçôes intersetoriais com as áreqs de educação, saúde e
assistência social para deJinição dos protocolos de retorno às aulas;

2. Medidas de proteção à comunidade escolar, sobretudo aos alunos, funcionários, professores e suas

famílias, a partir de uma avaliação dos benefcios e riscos associados a questões sociais e econômicas no
proc e s s o de reabertura ;
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3. Mapeamento da situação local, com o levanlamento dos {eitos da pandemia nas comunidades

escoláres para identificar casos de estudantes que sofi'eram perdas familiares; professores e

proJissionais da educação aJbtados pela COVID-I9:

4. Acompanhamento do planejamento da reabertura por intensa comunicaçõo com as famílias' os alunos'

o, pro1irror", , profissionaii de educação, explicando-se, com clareza, os critérios adotados no retorno

nriraíol ,to, n"àuí e ,s cuidadus com cs queitões de segurünç(t sanitáriu e a possibilidade de nova

Ziri, i, iira".*, tom netessidade de Jeihamento de escolas e tt manutenção das atividales não

presenciais;

5- Investimentos ,tecessários em água, higiene, l{twúórios' máscarús elc;

6. Cttidados específrcos cont a merenda e o lransporte escolar' considerando o risco potencial de

;;,;;1,:i"Ç;;d;pr;"ibilitlades de contaminação ixistentes (lurqnte a enlega e consumo dos alimentos a

,"i"* iorru*ido, e do distanciamenro entre estudantes dentro dos ônibus, além da movimentação das

crianças e jovens dentro do município;

T.orientaçõesclaraseplanejamentoorganizacionaladaptativo:avolÍdàsaulasdevesergradual,por
etapras otu níveis, com distqniiamento Jísíco dos esndantes' .cuidados 

com aglomerações' escalonamento

de'horáios de entrada e saída, reor{anização do horário de merenda, protocolos de higiene, us.o de

máscaros, lavagem das mãos coru fi:equêniia; proteção aos funcionáios e professores mais velhos'

ir,tniotoi e reínios altentados, it"nçã, oo *o drt banheiros, aÍenção püraianelas e porlas abertas na

sala de aula e nos espaços coletivos de atividades:

g. Número limitado de alunos por sala de aula, com reotganização dos horários e dias de atendimmto

aos alunos e às famílias, de acordo com os protocolos lacais;

9- Organízação dos espaços Jísicos para professores e.funcionários das escolss:

10. Formaçdo e capacitaçã.o dos profissionais da educaçdo em aspectos técnicos e socioemocionsis para

o acolhimenÍo adequado dos alunos no início das aulas:

I I . Planejamento da avaliaçào formativa e diagnóstica'

Acrescenta que o PâÍecer n' 1l/2020 recomendou a observação dos protocolos sanitrírios nacionâl e local'

ratifrczmdo a importância da divulgaçào dos calendários, protocolos e esquemas de reabeÍtura:

Os sistentas de ensino, redes tle ensitto e escolas devem preparar informes claros de comunicação

p"r*on"rr" 
"o* ^ Jàmílias, estudantes e professores: antes' durante e depois da reabertura' Á

-comunicação 
permanente com os estudanies, as familias e profissionais de educoção é crucial para o

planejaminto do calendáio escolar de 2020-202 t, como também para esclarecer a população acerca
'dos 

cuidados sanit<irios essenciais na prevenção à covlD-|9. (PARECER 11/2020 CNE)

Acrescenta, ainda, que nota-se, nesse momento de pandemia, que há, por pane das instin.rições e órgàos

púbti*, dn r"u.u 
"ducacional,'uma 

grande preocupação em evitar aglomeraçôes de pessoas inerentes à

ãtividade escolar presencial e, ao mesmo tempo, em mrnlmlzaÍ os impactos da suspensão das aulas na

aprendizagem do; alunos, com a sinalização, inclusive, de experiências intemacionais que podem auxiliar

nà d"r"r.,rãluirn"nto de protocolos que colaborem com aqueles que deverão ser desenvolvidos quando da

reabeftura das escolas nà cenrário nacional, levando em conta os critérios de segurança sanitríria. Sustentâ

qr., *r." ."rrtido, a tomada de medidas, no ceniirio local, que promovam, de íato, o isolamento social e a

áiminuição da circulação de pessoas nos ambienies escolares se toma ainda mais necessária no interior do
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Estado da Bahia, na medida em que o número insuficiente de médicos, de remédios e de leitos evidencia
que a rede pública de saúde não esá aptâ a suportar a demanda de um conágio explosivo do COMD-19,
mesmo considerando eventual incremento com aporto de custeio pelo Govemo Federal.

Destaca que foi precisamente no contexto da pandemia da Covid-l9 acima delineado que se instaurou
nesta 1" Promotoria de Justiça da Comarca de Brumado, no início do mês de junho, o Inquérito Civil n'
671.9.89715/2020, com escopo de adotar medidas contra a retomada das aulas nas escolas pútrlicas
municipais de Brumado durante a pandemia, a fim de evitar risco à saúde de crianças, adolescentes e

profissionais da educação, a panir da publicação da Resolução n' 0021202O, de 06 de maio de 2020, do
Conselho Municipal de Educação, que aprovou o calendário escolar "pós pandemia Covid-l9" (sic) na
Rede Muricipal de Ensino de Brumadô paÍa o ano letivo de 2020, e do Decreto Municipal n" 5.279, de22
de maio de 2020, que dispôs que as aulas nas escolas públicas municipais de Brumado voltariam em 15

dejunho de 2020. Pois bem. No bojo desse Inquérito Ciül, expediu-se Recomendação Ministerial ao
Prefeito de BÍumado, a fim de que revogâsse o DecÍeto Municipal n' 5-27912020, mantendo-se suspensas
as aulas presenciais em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados, em todos os níveis de
ensino, no âmbito deste Município, enquanto durar o período de calamidade da pandemia da COVID-19,
bem como ao Conselho Municipal de Educação, para que revogasse a Resolução n" 002/2020, abstivesse
de expedir resoluções quanto à volta às aulas sem, antes, adotar medidas em conformidade com as

recomendações das autoridades saoiüírias suficientes a prevenir o contágio, e seguisse as orientações da
União Nacional dos Conselhos de Educação (UNCME) quantô ao retomo dâs atividades escolares em
âmbito municipal. Destaca, ainda, que a supracitâda Resolução do CME, que aprovou a retomada das
aulas presenciais no Munícipio de Brumado, não estava alinhada às orientações da Coordenação Estadual
da Uniâo dos Conselhos Municipais de Educação da Búia (UNCME-BA), que âpontam que a situação de
saúde pública ainda é muito grave para se cogitar o retomo das atividades escolar nesse período-

Informou que, instada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (Oficio n' 144-06/2020) aprestzr
esclarecimento acerca da manutenção da data de 15 de juúo para o retomô das aulas, bem como sobre as
medidas sanitárias previstas parâ evitâr a contâminâção dos discentes, docentes e respectivas familias, a
Secretaria Municipal de Educação quedou inerte. Informou, tâmbém, que em atendimento à
Recomendação deste Parquet, o Conselho Municipal de Educação publicou a Resolução CME n"
00412020, de 16 de juúo de 2020, revogando a Resolução CME n'02/2020, qre aprovara o calendiírio
escolar pós pandemia Covid-l9 na Rede Municipal de Ensino de Brumado para o ano letivo de 2020.
Todavia, contrariando a Recomendação Ministerial, o Município, mais uma vez, estava planejando a volta
às aulas das instituições de ensino públicas municipais para o dia 03 de agosio de 2020. Houve, inclusive,
a elaboração de uma Portaria versando sobre o retomo das aulas presenciais, que nào chegou a ser
publicada, em razão das reuniões realizadas pelo Promotor de Justiça com o Prefeito e a Secretária de
Educação, os quais resolveram postergar a retomada das atiüdades escolares e divulgaram, em 29 de
julho, comunicado, desistindo da retomada.

Alega que, apesar da discordância do Conselho Municipal de Educação quanto ao retorno das aulas
presenciais, da Recomendação Ministerial, das diretivas dos órgãos sanitários e educacionais, da crescente
proliferação do ürus, o Município de Brumâdo novâmente decide, isoladamente, sobre o âssunto,
publicando a Portaria n'02, de 0l de setembro de 2020, determinando a retomada das aulas presenciais,
nas escolas municipais de Brumado, a partir do dia 21 de setembro de 2020, para os estudantes da
educação infantil, com 03 (três) anos ou mais, e ensino fundamental.

Aduz que a medida âdotâda pelo Gestor Municipal não explicita qualquer amparo em esfudo analítico, em
dados técnicos ou em projeções de autoridades públicas de saúde que demonstrem a viabilidade do ato,
estando na contramão de todas as recomendações saniiárias, que se dirigem pela tomada de medidas por
paÍe do Poder Fúblico para prevenir a proliferação do coronavírus, devido ao seu alto grau de conágio,
dentre elas a realização das atividades não presenciais pelos estudântes, que fora reiniciada no dia 20 de
julho passado, conforme documento expedido pela Secretaria Municipal de Educação de Brumado.
Salienta que houve viirias tentativas de resolver a questão administrativamente, com reuniões em que
participaram diversos aiores sociais do Municipio (MP, Conselho de Educação, Defensoria Pública), a

fim de chegar a uma conclusão equilibrada sobre o tema, mas o Gestor Municipal, embora tenha acatado
inicialmente a recomendação ministerial, decidiu mudar sua postora sem qualquer alteração de contexio
fático na área de saúde, não restândo a este Órgão Ministerial outÍa atitude senão o ingresso desta ação.

êletronicamente por ANTONIO CÀRLOS DO ESPIRITO SANTO FILHO - 16/09/2020 13:55:58

do documênlo: 2009í618'123143400000071581aM
61A123143400000071581 804

Num. 73858487 - Pá9.



Sustentando a presença dos requisitos legais, pleiteou a concessão da tutela de urgência para o fim de que

se impoúa: i) a sustação da Portaria n'02, de 0l de setembro de 2020, suspendendo os seus efeitos, com

o coniequenie manntenção do fechamento das Instituições de Ensino, impondo-se ainda ao Requerido

obrigaçáo de fazer consistente em adotar medidas efetivas relacionadas à fiscalização do decisium; ii) a

obrilação de não fazer consistente em abster-se de adotâr medidâs de flexibilização das regras de

distinciamento social e das restrições à abertura das escolas, sem amparo em estudo técnico-científico e

em dissonância com as diretrizes estâduais e nacionais; iii) a imposição ao representante do Acionado,

Prefeito de Brumado, uma vez deferida a liminar, de multa diária, em caso de descumprimento da ordem

judicial, com base no art. 12, § 2", da Lei n'7.347185, no valor mínimo de R$ 2'000,00' Requereu, ao

final, a confirmaçào das medidas de urgência pretendidas.

Juntou documentos e valorou a causa.

Este Juízo se resguardou para decidir sobre a liminar pleiteada após a manifestaçào do acionado (Id.

73134796).

Instado a se manifestar sobre a liminar, o Município de Brumado peticionou nos autos (Id. 73498658),

aduzindo, em suma, que: "As Secretarias mrmicipais de saúde e educação foram intensificando as

reflexões e foram obsirvado que a abertura graduâl das atividades no município atingindo quase uma

plenitude de funcionamento côm a implementação de medidas de segurança, tais como, uso de mascaÍ§,

àistanciamento mínimo e higienizaçãã constantes das màos com a disponibílização ostensiva de álcool

nos estabelecimentos, demonstrou uma realidade de controle da doença no município. Acredita-se que

nada obstante seja uma pandemia mundial o comportamento das pessoas em cada ente federativo deva ser

analisado com a-realidaàe de cada local. Assim, o que se encontra é que com rodas as atividades em

funcionamento com a plenitude do comercio e atividades essencialmente aglomerativas como os cultos

religiosos e demais atividades há meses observa-se uma média estável do números de câsos âtivos da

doe"nça no município." Acrescenta que "Diante dessa realidade intensificou-se as análises técnicas e se

decidiu que deveria ser elaborado um protocolo de segrirança para a relomada das aulas. Afinal,

oraticamente todas âs atividades estavam em pleno curso no município menos as aulas." Informou que
:.óbrio qo"...oo.iderou a realidade das atividade educacional e o seu univemô, pelo que se entendeu em

implementar as medidas já realizadas acrescidos de demais cuidados e redimensionamento da sistemática

deàisposição dos alunoJpara a retomada do processo ensino-aprendizagem. Foram sim consideradas as

orientàçõei do MEC e adàquada as realidades locais, lembrando-se que se trâtâm de pâreceres e que não

devem iobrepor à autonomia do ente federativo nas medidas que forem tomar. O município de Brumado

mapeou o comporlamento da doença em seu teritório, observou, apóS Os sucessivos adiamentos da

abertura das aüas, que Se mânteve uma média de contaminação e curas, sem qualquer sobrecarga do

sistema de saúde, mesmo com todâs as âtividades em pleno f,úcionamento, inclusive algumas em que

funcionam essencialmente de forma âglomerativas, mas autorizadas a funcionares com as medidas

mínimas de proteção".

Argumentou que "após os sucessivos reiornos e cumprimento à recomendação ministerial e côm o passar

doiempo adicionadà à construção de estraÉgia com o foco na segurança peÍmitiu ao Poder Executivo

deliberãr no sentido de se retomar as aulas. Afinal, não enÍende tal qual o Autor que se deve aguardar o

fim da pandemia ou advento de uma vacina, tendo-se acompanhado, inclusive, as discussões de que

instituições que estavam a desenvolver a vacina refluíram por identificar obstáculos".

Pugnou pela rejeição do pedido liminal pleiteada pela ausência dos requisitos legais para tanto, além da

necessidade de se homenagear o bom direito consistente na preservação da separação dos poderes e

autonomia administrâtiva pâra tomar a decisão da retomada das aulas com a realização de protocolo de

segurança e baseada em premissas técnicas avaliadas. Juntou documentos.

Nesse contexto, vieram-me conclusos os autos.

É o breve relatório. Decido.

II) Fundamentâção
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A questào que deve ser analisada, nesse primeiro momento, é a viabilidade ou não da concessão da
liminar pleiteada, no sentido de sustar a Portaria n" 02, de 0l de setembro de 2020, suspendendo seus

efeitos, com a consequente manutençào do fechamento das Instituições de Ensino, nos moldes expostos
na petição inicial.

Inicialmente, sobre a possibilidade da utilização dâ tutela antecipada em sede de Açâo Civil Pública,
diseone HUGO NIGRO MAZZILLI:

"Sefor relevante o fundamento da demanda e justificado o receio de ineficácia do provimenlo fnal, a
pedido da parte, o juiz poderá anlecipar a Íutela de mérito initio litis, mediante expediÇão de mandado
liminar, ou após justificaçôo prévia, ciÍqdo o réu. Em ambos os casos, alé de oficio, pode o juiz impor
multa diária, desde que suficiente ou compatível com a obrigação, ftrando prazo razoâvel para
cumprimento do preceito." (MAZZILLI, Hugo Nigro. A deJàsa dos direitos díJusos em juízo. l6'ed. São
Paulo: RT. 2003, p.412).

AiNdA SObrC O TEÍNA, ENfAtiz LÚCIA VALLE FIGUEIREDO:

"Deverá o magistrado, pela provajá trazida aos autos no momento da concessão da tutela, esÍar
convencido de que ao que tudo índica - o auíor tem razão e a procrasÍinaçdo do feito ott sua delonga
normal poderia pôr em risco o bem de vida pretendido - dano irreparável ou de dificil reparação. A
irreparabilidade do dano na ação civil pública é manifesta, na hipótese de procedência da ação. Á volta
ao slqtu quo ante é praticamente impossível e o Jluid recovety não será suficiente a elidir o dano. Mister
tambéru salientar que os valores envolvidos na ação civil pública têm abrigo constitucional. "
(FIGUEIfuEDO, Lúcia Valle apud MANCUSO, Rodolfu de Camargo. Áção Cívil Pública. 10" ed. ver. e
atual. São Paulo: RT, 2007, p.194)

Porlanto, evidenciada a possibilidade de concessão de liminares em Ações Civis Públicas, com íitlcro no
artigo 123 daLei 7 .347 /85, assim como com base no disposto no artigo 304 do Código de Processo Ciül
de 2015. Nessa senda, destaque-se que as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vierzm
sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo

ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo âindâ nào
se esgotaÍam, o que âpenas ocorrerá no provimento definitivo. Ademais, os requisitos da tutela de
urgência estào previstôs no citado artigo 300, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou
risco ao resultado ú[ildo processo.

Por fim, cumulativamente aos requisitos acima delineâdos, exige-se que os efeitôs da tutelâ provisória
satisfativa sejam reversíveis (art- 300, § 3', CPC), de forma que seja possí\,e[ o retomo do staíus quo anÍe
em caso de revogação ou modificação da medida no curso da demanda, muito embora tal regra não seja
absolula, podendo ser afastada diante das particularidades do caso concreto mediante um juízo de
proporcionalidade ou, se o caso, abrandada, por meio da exigência de uma côntracautela (caução - art.
300, § 1", cPC).

Feitas essas considerâções iniciais, compulsando os autos, verificâ-se que a parte autorâ insurge-se em
face da Portaria n" 02, de 01 de setembro de 2020, a qual "dispõe sobre as diÍetrizes pedagógicas para o
retomo das aulas presenciais nas escolas do Sistema Municipal de Ensino no ano letivo de 2020". A
irresignação, em síntese, direciona-se à retomadâ das aulas presenciais, nas escolas municipais de
Brumado, a partir do dia 2l de setembro de 2020, para os estudanies dâ educação infantil, com 03 (três)
anos ou mais, e ensino fundamental, conforme estâbelecido no referido diploma regulamentar. Confira-se:

ArL 5'. O Sistema Municipal de Ensino adotará em todas as suas elapas e modalidades, a partir dc 21
de setembro de 2020, o ensino presencial e o não presenciul

§1". Por atividades não presenciais entende-se o conjanto de atividades, realimdas ou não com
mediação tecnológica, que üssegarem o sÍendimento dos estudanÍes pqrí, fins de campimento da
carga horáfia mínima obrigatfuia e da promoção das aprendizagens essencinis.
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§2.,.AsativladesnãopresencibisilevemserenfieguesemmeioJísicoouatravésdoacessoa
biataprma tlo Sistema- Escolar de Gestão Brato, quando o estudanÍe tiveÍ acesso a esse meio de

comunicação.

§ 3". CompeÍe à comunidade escolar analisar quais esfiatégias são mais adequadas para o alca"ce de
"todo, 

os âi"c"ot"s furuÍerial imptesso, rote o de esíados, videoaulas, audioaulas' videoconferências'

enfie oatros).

§ 4". O renrno presencial setá facultartvo, nos termos do ÁrL 2", das disposições gerais' oa seju' as

'yo*iiio, O* 
"iao, 

autonomia- pata manter a assistência educacional dos Jilhos apenas com atividades

não preseneiais ou Presenciais.

No easo em apreço, a pretensão autoral refere-se sustaçãÔ da Portaria n' 02, mantendo-se a suspensão dâs

,rf". pr"ã"iri.'ú tàdo o Município de Brumado-Ba, com o objetivo de se prevenir e controlar a

expamão da pandemia causada pelo coronavírus'

O requerente alega que a lesão à ordem píblica, incasu, decorre das graves consequências que podem

o"o..!i",,, ,i.t1ã" dà retomada inadeqàda das atiüdades escolares no Município, em virnrde do atual

estado pandêmico.

Em decorrência do principio da separação dos poderes contido no artigo 2. da Constituição^Federal'.não

caúe ao Judiciário ud"ntrá. no *é.ito ,1o uto ud.ini.t utivo, só podendo controlar aspectos formais da

l";"1ú;;;. ;", em observância ao princípio republicano dos freios e contrapesos (checks and balances

).

Diante do atual cenrário pandêmico mundial, ocasionado pelo CoVID-19, são inúmeras as incertezas que

í..rãrrãÀ õr" ". 
gesráres públicos, que são obrigados a tomar decisões dificeis e complexas e

estâbelecer cronogrâmas com previsáo de ceftl'rio;hipotéticos, evenhlais e possíveis' podendo'

erentualmente, aõotar, inclusive, posturas conflitantei- Não obstante, no câso concreto, ponderando-se os

princípios e interesses postos em ânálise, cuidando-se de uma situação de notória repercussão e que-

envolve a saúde Pública em proporção e consequências talvez ainda inéditas na história da humanidade,

comtodoorespeitoaoentendimentoapresentadoemsedeinicial,nãosevislumbrânoatoora
;;;g""d;, #;a análise perfrnctoria inerente à especie, ilegalidade apta a ensejar a pretendida

suspensão liminar'.

Nesse particular, mister se faz destacar o caráter excepcional da intervenção judicial em maténa de.

políticas públicas. No que conceme à responsabilidade pela 
_escolha 

das prioridades a serem ateadidas

pelo Estado, oportuno o escólío de HELY LOPES MEIRELLES:

" [...] Essa liberdadefuntla-se na consideração de que só o administrador, em contato com a realidade,

esti en condições dà bem apreciar os motiios ocoirentes de oportunidade e conveniência da prática de

,"riit or"t, q)e seria impoisível ao legislador, dispondo na regra jurídita - lei - de maneíra geral e

abstrata, prõver com iustiÇa e acerto. Só os órgãos e:cecutivos é que estão, em muilos casos' em

condiçõei de sentir e decidir qdministrativamente o que convém e o que não convém ao inleresse

coleriío. Em tal hipótese exeatta a lei vinculadamente, quanto aos elementos que ela discrimina, e

discricionariamente, quanto aos aspectos en que ela ddmite opção' ("') Erro é considerarse o ato 
-

discricionário imune à apreciaçãoiudicial, pois só a Justiça poderá dizer da legalidade da invocada

díscricíonariedade e doi limites de opção do agente administrativo. o que o Judiciário nõo pode é, no

ato discricionário, substituü. o discricionarismà do adntinisn'ador pelo doiuiz. Não pode, assim, 'invadir

opções administrativas ou substituir critérios técnicos por ouÍros que repute mois convefiientes ou

oplrtunos, pois essa valoração' é privqtiva da Administt'açiio. Mas pode sempre proclamar as nulidades

i coibir os'abusos da Administação." ( in DIREITO ADMINISTRÁTIVO BMSILEIRO, São Paulo:

Malheiros, 2007, p. 120/121)
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Nesse mesmo aspecto, a intervenção jurisdicional no ato discricionário da Administrâção somente se

mosíâ autorizada quando constâtâda a renitente omissão ou verificada a flagrante ilegalidade, sob pena

de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

E nessa perspectiva, com o devido respeito ao entendimento exarado na petiçâo inicial e a ouaos
eventuais entendimentos em sentido contrário, a definição tlas medidas mais adequadas ao enfrentamento
da grave situação de pandemia vivenciada compete, salvo melhorjuízo, por seu caráter técnico, ao Gestor
Municipal.

Assim, no caso em exame, o ato do Poder Executivo Municipal, cuja eficácia se pretende suspender,
consubstanciado na sustação da Portaria n' 02, de 01 de setemtno de 2020, suspendendo seus efeitos, com
a consequente manutenção do fechamento das lnstituições de Ensino, nos moldes expostos na petição
inicial, resultaria numa indevida e abrangente interferência do Poder Judicirírio na esfera do Poder
Executivo local.

Resulta do exame dos âutos que um eventual deferimefto do quanto pretendido pelo Autor iavadiria de
tal mâreira seara de exclusiva competência do Poder Executivo, que ocasionaria relevante vazio de poder,

o que impediria o exercício de função inerente ao Executivo, evidenciando o risco de grave lesão à ordem
pública.

PoÍtanto, em decorrência do principio da separação dos poderes contido no artigo 2' da Constituição
Federal, não cabe ao Judiciário adentrar no mérito, só podendo controlar aspectos formais da legalidade
do ato adotado.

Outrossim, num exame perfunctório, próprio das medidas de contracautela, conclui-se que, no caso

concreto, não foram apresentados dados e elementos objetivos suficientes para indicar que as medidas

adotadas pelo Município na Portaria questionada sejam ilegais, nem que estejam desamparadas de
critérios técnicos, não havendo, assim, justificativa razoável para a suspensão do ato.

Fica claro, diante do explarado, que eventual deferimento do pedido, objeto deste incidente, represenlariâ
indevida ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo, gerando demasiada e não permitida invasão
em competência privativa daquele Poder. Este quadro, indubitavelmente, evidenciaria risco de grave lesào
à ordem pública na acepção de ordem juridico-constitucionâl.

III) Dispositivo

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, visto que não restou comprovada a ilegalidade do ato
administrativo questionado, INDEFIRO o pleito antecipatório em todos os seus termos.

Cite-se o acionado para, querendo, contestar o feito no prazo legal (30 dias), com as advertências dos
artigos 3zt4 e 335, III, cic 231, II, do CPCl20l5. Sendo suscitadas questões preliminares ou se fazendo a

contestação acômpanhar de documentos, intime-se a parte acionante para apresentar impugnaçào, no
prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no parágrafo l" do aÍigo 437 do Código de Processo Civil de 2015.

Tendo sido reconhecida a conexão destes autos com os autos de n'. 8000990-40.2020.8.05.0032, junte-se

cópia desta decisão naqueles autos.

Intimações e diligências necessárias.

Brumado-BA, 16 de setembm de 2020

Antonio Carlos do Espírito Santo Filho

Juiz de Direito
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