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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL  DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

  PLANTÃO JUDICIÁRIO 

Processo:  8050141-68.2020.8.05.0001MANDADO DE SEGURANÇA n. 
Órgão Julgador: PLANTÃO JUDICIÁRIO
IMPETRANTE: EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S A
Advogado(s): MATHEUS VINICIUS CORREA CAVALCANTI (OAB:0055251/BA), CARLOS
ROBERTO DE MELO FILHO (OAB:0013080/BA), IVAN ISAAC FERREIRA FILHO
(OAB:0014534/BA)
IMPETRADO: MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
Advogado(s):  

 

DECISÃO

 

EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A (“Jornal Correio”), devidamente qualificado, impetrou
MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, contra ato supostamente ilegal praticado por
MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO, PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS,
aduzindo que, nesta data (14/05/2020), a autoridade Impetrada expediu o Decreto Municipal nº 4.623,
cuja vigência se inicia à 0h do dia 15 de maio de 2020, que restringiu a locomoção noturna no Município
de Lauro de Freitas, vedando a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos,
locais e praças públicas, das 20h às 05h da manhã. Alega que o ato normativo trouxe limitação
indiscriminada e sem observância às atividades essenciais à população e à democracia, como definido
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 1301, acabando por impedir o funcionamento e o
acesso dos funcionários e prestadores de serviços à gráfica da Impetrante, responsáveis pela impressão e
distribuição do “Jornal Correio” que ocorre, diariamente, das 21h às 04h da manhã.

Diante disso, requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos do Decreto
Municipal n. 4.623, de 14/05/2020, expedido pela autoridade coatora, com relação ao caso concreto da
impetrante, conferindo eficácia imediata à decisão e comunicando-a por meio eletrônico ou quaisquer
outros que possam conferir-lhe imediatidade e urgência, para: a.1) permitir que a Impetrante possa
funcionar a gráfica estabelecida na Rua Priscila B. Dutra, sala 01, Lauro de Freitas, Bahia, na qual são
impressos os exemplares do Jornal Correio, em quaisquer horários, inclusive aqueles mencionados no
Decreto 4.623/2020; a.2) permitir que as atividades de transporte contratadas pela impetrante junto à
empresa transportadora Rápido Logística, encarregada de transportar os exemplares do Jornal Correio,
por serem acessórias e de suporte à cadeia produtiva relacionada aos serviços jornalísticos
desempenhados pela impetrante, possam ocorrer em quaisquer horários, inclusive naqueles mencionados
no Decreto 4.623/2020, podendo seus veículos transportadores e equipes de trabalho circularem nas vias
públicas do Município de Lauro de Freitas, com a finalidade específica de acessar o estabelecimento
gráfico da impetrante e de lá retirar, para fins de distribuição, inclusive no próprio Município, os referidos
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exemplares; a.3) Que a autoridade coatora, direta ou indiretamente (através dos órgãos da administração
municipal, das forças militares, da guarda municipal e dos agentes de fiscalização do trânsito, se abstenha
de restringir à circulação de trabalhadores, prepostos, veículos e quaisquer outros que possa afetar o
funcionamento das atividades de impressão e distribuição do Jornal Correio, editado pela impetrante; a.4)
a intimação da autoridade coatora, para que dê cumprimento à decisão liminar aqui pleiteada, com a
fixação de multa diária pelo seu descumprimento; a.5) a expedição de ofício aos seguintes órgãos: a) 52º
Batalhão da Polícia Militar (R. Alfredo Torrisi, S/N - Jardim do Jockey, Lauro de Freitas - BA,
42700-000); b) 52ª CIPM da Polícia Militar (Av. Santo Antônio, s/n - Portão, Lauro de Freitas - BA,
42700-000 – Tel. 0800 28 4001); c) 3º Pelotão do Batalhão de Polícia Rodoviária (Estrada do Coco - s/n
Ba 099, Km 23, BA / Tel. (71) 3624-1566); d) ao Comando Geral da Polícia Militar Bahia (Largo dos
Aflitos, 1 - Politeama, Salvador - BA, 40060-030 - (71) 3117-4800); e) à Guarda Municipal de Lauro de
Freitas, Bahia (Rua Jerónimo José de Santana, 960 - Itinga, Lauro de Freitas - BA, 42700-000 - Telefone:
(71) 3251-8144), dando-lhes ciência do inteiro teor da decisão liminar a ser deferida.

Com a inicial, documentos foram acostados.

Vieram-me os autos conclusos.

 

É o relatório. Decido.

 

 

O feito fora recebido em regime de plantão judiciário de 1º grau, regulamentado pela Resolução nº
14/2019 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, considerando as orientações dispostas na Resolução
nº 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça.

Para submissão de feitos ao regime de plantão, é imprescindível tratar-se de situação de urgência, que não
suporte outra medida e que a mesma não possa ser realizada pelas vias ordinárias, quando em
funcionamento o expediente forense.

 Desse modo, para que não haja o desvio das finalidades do Plantão Judiciário, cabe ao plantonista avaliar
e decidir se a medida pleiteada merece análise imediata e extraordinária, conforme artigo 2º, caput e
parágrafos primeiro e segundo da Resolução nº 14/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

 

Art. 2º. Caberá ao magistrado plantonista avaliar a admissibilidade do pedido, mediante verificação da
urgência da medida pleiteada a merecer atendimento imediato e extraordinário, restringindo-se ao exame
das seguintes matérias:

(...)

§1º. O Plantão Judiciário não será destinado à reiteração de pedidos já apreciados durante o expediente
regular ou em regime de plantão anterior, nem à sua reconsideração ou reexame, sujeitando-se a parte

 requerente, nestes casos, às sanções aplicáveis aos litigantes de má-fé.

§2º. Não serão apreciados, em regime de plantão, pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou
 valores, ou referentes àliberação de bens apreendidos por decisão judicial.
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O pedido da impetrante merece análise no plantão judiciário.

De acordo com o inciso LXIX, do art. 5°, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por  habeas corpusou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder foi autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público.

Direito líquido e certo é aquele cujos fatos que o embasam podem ser provados documentalmente. O
Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo
pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação

 probatória na célere via do mandamus.

 No caso, a impetrante alega violação ao seu direito líquido e certo de não ver interrompido o exercício da
sua atividade, que considera como serviço essencial.

Com efeito, o Decreto nº 4.623, de 14 de maio de 2020, de lavra da Prefeitura Municipal de Lauro de
Freitas, estabelece restrição à circulação noturna no Município, em decorrência da pandemia no novo
coronavírus (COVID-19), sem inserir, dentre as exceções à limitação, as atividades jornalísticas. O
Decreto tem previsão de início de vigência a partir de 15/05/2020. Vejamos:

 

 

Art. 1º Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedada a qualquer indivíduo a permanência e
o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 20h às 05h da manhã, até o dia 24 de maio
de 2020.

§ 1º Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as seguintes hipóteses:

I. deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, sendo ainda
permitido neste período o serviço de delivery de medicamentos.

II. situações em que fique comprovada a urgência ou emergência do deslocamento.

III. deslocamento de servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuem
nas unidades públicas ou privadas de saúde e assistência social, das estruturas das Forças policiais e de
Segurança Pública e patrimonial.

IV. Entre as 20:00 e as 23:59, os serviços de delivery de alimentos, com a garantia por parte dos
empregadores do transporte dos colaboradores em direção a suas casas, ao final do serviço.

V. Os postos de combustíveis localizados na Avenida Santos Dumont (Estrada do Coco).

 

§ 2º Durante o horário de limitação de locomoção estabelecido no presente artigo, todo o comércio,
inclusive empresas, lojas, escritórios, postos de combustíveis e, mesmo os serviços considerados
essenciais por força do decreto municipal nº 4.598 de 27 de março de 2020 e suas alterações, tais como
padarias, mercados, mercearias, supermercados, hipermercados, atacadistas, lojas de conveniência,
lotéricas, entre outros, deverão permanecer fechados, garantindo horário de início e encerramento diário
das atividades capazes de permitir o deslocamento de seus colaboradores para o trabalho e de volta para
casa dentro do horário de circulação permitida.
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§3º As restrições de locomoção contidas no caput passam a vigorar a partir do dia 15 de maio de
2020.

 

 

Pois bem. É cediço que não compete ao Poder Judiciário decidir quais estabelecimentos devem
  permanecer abertos, deliberaçãoesta que cabe à Administração Pública Municipal, no exercício do seu

 poder discricionário, formado a partir do juízo de conveniência e oportunidade.

É  vedado, portanto, ao Judiciário a interferência no mérito administrativo, ressalvado o controle de
legalidade.

Nesse aspecto, vejo que a intervenção do Poder Judiciário se impõe, na medida em que o aludido ato
normativo   municipal vai de encontro às normas constitucionais e federais, eis que representa afronta
ao direito de informação e imprensa livre, impedindo o funcionamento de serviço de caráter
essencial.

Dispõe a Lei Federal nº 13.979/2020 que, no enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades públicas, no âmbito de suas
competências, poderão adotar medidas de isolamento e quarentena, resguardados o exercício e

.funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais (art. 3º, §8º)

O Decreto Federal nº 10.288, de 22 de março de 2020, que regulamenta a Lei 13.979/2020, considerou
como essenciais os serviços relacionados à imprensa:

Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o exercício pleno e o
funcionamento das atividades e dos serviços relacionados à imprensa, considerados essenciais no
fornecimento de informações à população, e dar efetividade ao princípio constitucional da
publicidade em relação aos atos praticados pelo Estado.

Parágrafo único. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo , observado o disposto no art. 220, § 1º, danão sofrerão qualquer restrição
Constituição.

Art. 4º São considerados essenciais as atividades e os serviços relacionados à imprensa, por todos os
, incluídos a radiodifusão de sons e de imagens, ameios de comunicação e divulgação disponíveis

internet,  e as revistas, dentre outros.os jornais

§ 1º Também são consideradas essenciais as atividades acessórias e de suporte e a disponibilização dos
insumos necessários à cadeia produtiva relacionados às atividades e aos serviços de que trata o caput.

§ 2º É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento das atividades e
dos serviços essenciais de que trata este Decreto.

§ 3º Na execução das atividades e dos serviços essenciais de que trata este Decreto deverão ser adotadas
todas as cautelas para redução da transmissibilidade dacovid-19.
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Realço que aConstituição Federal garante a liberdade de expressão, aqui incluída a supremacia da
liberdade de informação jornalística como revelação da liberdade de imprensa (art. 5º):

 

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente
de censura ou licença;

(...);

 XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;

 

Ainda, o §1º do art. 220 da Constituição Federal dispõe que nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

Dessarte, ao menos emanálise apriorística, vislumbro a plausibilidade do direito afirmado pela impetrante 
 e o perigo da demora, notadamente porque o decreto tem previsão de vigência para as 00h do dia

15/05/2020.

     Sendo assim, DEFIRO O PEDIDO LIMINARpara determinar a suspensão dos efeitos do Decreto
 Municipal n. 4.623, de 14/05/2020, expedido pela autoridade coatora, relacionado estritamenteà

  situação sub judice, de modo que deverá a parte impetrada autorizar o funcionamento da gráfica
estabelecida na Rua Priscila B. Dutra, sala 01, Lauro de Freitas, Bahia, na qual são impressos os
exemplares do Jornal Correio, em quaisquer horários, inclusive aqueles mencionados no Decreto
4.623/2020.

 Ainda, deverá a parte impetrada permitir que as atividades de transporte contratadas pela impetrante junto
à empresa transportadora Rápido Logística, encarregada de transportar os exemplares do Jornal Correio,
possam ocorrer em quaisquer horários, inclusive naqueles mencionados no Decreto 4.623/2020, podendo
seus veículos transportadores e equipes de trabalho circular nas vias públicas do Município de Lauro de
Freitas, com a finalidade específica de acessar o estabelecimento gráfico da impetrante e de lá retirar, para
fins de distribuição, inclusive no próprio Município, os referidos exemplares.

 Fica proibida a parte impetrada de, direta ou indiretamente (através dos órgãos da administração
 municipal, das forças militares, da guarda municipal e dos agentes de fiscalização do trânsito)restringir a

circulação de trabalhadores, prepostos, veículos e quaisquer outros que possa afetar o funcionamento das
 atividades de impressão e distribuição do Jornal Correio, editado pela impetrante, utilizando como

fundamento a limitação imposta pelo decreto vergastado.

Deixo de determinar a expedição de ofício aos órgãos referidos na inicial porque essa decisão tem força
de ofício, podendo o impetrante, às suas expensas, dar-lhes ciência do seu inteiro teor.

Intime-se o impetrado, com urgência, para ciência da decisão.

 Encaminhem-se os autos ao Setor de Distribuição, no primeiro dia útil subsequente ao Plantão, logo no
 início do expediente, para ser distribuído ao juízo competente.

Atendendo aos princípios de celeridade e economia processual ATRIBUO a esta DECISÃO
FORÇA DE MANDADO JUDICIAL/ OFÍCIO.
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 Em cumprimento à Portaria CNJ nº 57, de 20 de março de 2020, inclua-se o assunto “Covid-19 (código
12612)” no Sistema PJE porque a ação judicial está relacionada à doença Covid-19. 

 Comunique-se,  imediatamente, esta decisão ao Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de
Providências – PP no 0002314-45.2020.2.00.0000.

Ciência ao Ministério Público.

 Publique-se na íntegra. Intimações necessárias.

Lauro de Freitas-BA, 14 de maio de 2020.

HOSSER MICHELANGELO SILVA ARAÚJO

Juiz de Direito Plantonista
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