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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR 

DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

SINDICATO DE HOTÉIS RESTAURANTES 

BARES E SIMILARES DE SALVADOR E LITORIAL 

NORTE(CAMAÇARI, CARDEAL DA SILVA, CONDE, 

DIAS D’ÁVILA, ENTRE RIOS, ESPLANADA, ITANAGRA, 

JANDAÍRA, LAURO DE FREITAS, POJUCA, SALVADOR, 

SIMÕES FILHO E MATA DE SÃO JOÃO),   inscrito no CNPJ  

sob n.º 15.246.291/0001-70,   na Avenida Tancredo Neves, n.º 274, 

BL b, Salas 305/307, Salvador CEP 41.820-907, por sua advogada 

infra- assinada, constituída mediante instrumento procuratório em 

anexo,   vêm respeitosamente à  presença de Vossa Excelência   

propor MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,  em face do Governo 

do Estado - GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ 

13.937.032/0001-60, estabelecidos na 3ª Avenida, nº 370 – Centro 

Administrativo da Bahia, CEP 41.745-005 ,  representado pelo 

procurador, em face do ato praticado pelo Governador RUI 

COSTA, pelas razões a seguir mencionadas: 

 

DA GRATUIDADE 
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Pugna a Impetrante a concessão da gratuidade, uma 

vez que com a vigência da Lei nº 13467/2017 a Impetrante perdeu 

sua fonte custeio, eis que a Contribuição Sindical deixou de ser 

obrigatória, assim como as empresas enquadradas no Simples 

Nacional não são obrigadas de recolherem a aludida contribuição 

Sindical. 

 

Depois a Impetrante é Entidade Sindical sem Fins 

Lucrativo, tendo sua  fonte de custeio sido ceifada com o advento 

da Lei nº 13467/2017. 

 

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal 

assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita 

a todos que comprovem insuficiência de recursos.  

 

 DA LEGITIMIDADE DO IMPETRANTE 

 

O Impetrante é entidade civil, sem fins lucrativos, 

legalmente constituída, desde 1935, conforme cópias da carta 

sindical e estatuto inclusos, que tem como finalidade legal e 

estatutária  amparar e defender os direitos e interesses dos filiados, 

em conformidade com os parâmetros  das normas vigentes.  

 

Cumpre salientar que a Impetrante teve a sua base 

territorial ampliada passando a atender além de Salvador, Litoral 

Norte nas cidades acima indicadas, conforme ato publicado no 

DOU de 03.03.2008 documento em anexo, devidamente averbada 

a ampliação da base territorial na DRT.  
 

As organizações sindicais (Sindicato, Federação e 

Confederação) sempre atuam como substituto processual em 

Mandado de Segurança Coletivo e nas ações em geral. A 

autorização está prevista na Constituição Federal (artigo 5º, inciso 
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LXX, letra “b”, ao estabelecer que o “mandado de segurança 

coletivo pode ser impetrado por organização sindical legalmente 

constituída há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 

membros ou associados”), e o Impetrante é detentor de Carta 

Sindical desde 1935(data do reconhecimento pelo Ministério do 

Trabalho e anexar Carta Sindical e Estatuto documentos em 

anexo), quando foi autorizado o seu funcionamento, amparada, 

portanto, se encontra por essa garantia constitucional.  

 

 Dispõe o artigo 8º, inciso III, igualmente no Título II 

- Dos Direitos e Garantias Fundamentais, assegurados pela Lei 

Maior, que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões 
judiciais”.  

 
Desta forma o Impetrante preenche todos esses 

requisitos constitucionais, para o ingresso com o presente Apelo, 

sendo ainda de notar que o substituído não precisa autorizar o 

substituto, posto que a autorização está na Constituição Federal 

(Súmula STF 629 - “A impetração de mandado de segurança 
coletivo por entidade de classe em favor dos associados 
independe da autorização destes”), bem como oportuno trazer à 

lume a Súmula STF 630 (“A entidade de classe tem legitimação 
para o mandado de segurança ainda quando a pretensão 
veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”) 
in verbis. 

 

DA COMPETÊNCIA 

O artigo 125, “1º da Constituição Federal estabelece 

que a competência dos tribunais será definida pela Constituição do 
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Estado, sendo a lei de organização judiciaria de iniciativa do 

tribunal de Justiça, estando assim determinado: 

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os 
princípios estabelecidos nesta Constituição. 

§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do 
Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal 
de Justiça. 

 

Assim conforme preceitua o art. 123, I, b da 

Constituição do Estado da Bahia, compete ao Tribunal de Justiça, 

conhecer e julgar Mandado de Segurança impetrado em face do 

Governador e Prefeito: 

 

Vejamos: 
 
Art. 123 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das 
atribuições previstas nesta Constituição: 
 
I - processar e julgar, originariamente: 
 
[...] 
 
b) os mandados de segurança contra atos do 
Governador do Estado, da Mesa da Assembleia 
Legislativa, do próprio Tribunal ou de seus 
membros, dos Secretários de Estado, dos 
Presidentes dos Tribunais de Contas, do Procurador 
Geral de Justiça, do Defensor Público-Geral do 
Estado, do Procurador Geral do Estado e do Prefeito 
da Capital. 
 

 

Estabelece o Regimento Interno do Tribunal de 

Justiça do Estado da Bahia no art. 92, I, “h”: 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/188546065/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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Art. 92 – Compete a cada uma das Seções Cíveis, no âmbito da sua 
competência, definida nos artigos seguintes: (ALTERADO CONFORME 
EMENDA REGIMENTAL N. 07/2016, DE 16 DE MARÇO DE 2016, DJe 
17/03/2016). 
I – processar e julgar: 
h) o mandado de segurança e o habeas data contra atos ou omissões: 
(ALTERADO CONFORME EMENDA REGIMENTAL N.03/2018, 
DISPONIBILIZADA NO DJE DE 16/05/2018). 
 1) do Governador do Estado; 
 2) da Mesa da Assembleia Legislativa 
 3) do Procurador-Geral de Justiça; 4) dos Presidentes dos Tribunais de 
Contas; 
 5) do Defensor Público-Geral do Estado;  
6) do Prefeito da Capital;  
7) dos Secretários de Estado; 
 8) do Procurador-Geral do Estado; 
 

Assim considerando que o Governador do Estado,  

figura no polo passivo da presente ação, a competência para 

conhecer e julgar a presente ação é deste Tribunal.  

 

O mandado de segurança é um mecanismo 

constitucional, de natureza civil, manejada com o intuito de 

invalidar os atos de autoridade ou suprimir efeitos de omissões 

administrativas capazes de lesar direito individual ou coletivo, 

líquido e certo. É a ação que não admite dilação probatória, tendo 

em vista o rito sumário que obedece, aceitando apenas prova 

documental previamente constituída. 

 

O cabimento do Mandado de Segurança já foi objeto 

de decisão pelo Supremo Tribunal Federal no MS 22.623-AgR, 

Rel. Min. Sydney Sanches elucidando o seguinte: "É certo que esta 

Corte, abrandando a rigidez da Súmula 267, tem admitido 

Mandado de Segurança quando, do ato impugnado, puder resultar 

dano irreparável, desde logo cabalmente demonstrado." 
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A forma coletiva do Mandado de Segurança foi criada 

a partir da Constituição Federal de 1988 e assim como o individual, 

visa à proteção de direito líquido e certo. No entanto, o mandado 

de segurança coletivo busca tutelar o direito de natureza 

corporativa e destinada a um grupo de pessoas. 

 

Cumpre analisar o que preleciona o Juiz Federal da 

Seção Judiciária do Estado da Bahia, Dirley da Cunha Junior, em 

seu livro Curso de Direito Constitucional, ano de 2012, 6ª edição, 

p. 836, no que diz respeito as características da parte ativa em um 

mandado de segurança coletivo: 

  
“Com efeito, enquanto no mandado de segurança 
individual qualquer pessoa, sozinha ou em 
litisconsórcio, pode ajuizar a ação em tela na defesa de 
um direito individual ameaçado ou violado por ato 
abusivo de autoridade; no mandado de segurança 
coletivo apenas as entidades previstas no inciso LXX do 
art. 5º podem manejá-lo, na defesa dos direitos de seus 
filiados ou associados [...]” 
  

Ainda sobre a questão da legitimidade ativa para 

propor a ação, a Lei n. 12.016/09 destinou, alguns artigos à 

disciplina do Mandado de Segurança Coletivo, em seus artigos 21 

e 22, procurando, também, pacificar alguns pontos de divergência 

quanto ao instituto. Vejamos a transcrição:  

  
Art. 21.  O mandado de segurança coletivo pode ser 
impetrado por partido político com representação no 
Congresso Nacional, na defesa de seus interesses 
legítimos relativos a seus integrantes ou à finalidade 
partidária, ou por organização sindical, entidade de 
classe ou associação legalmente constituída e em 
funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano, em defesa 
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de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, 
dos seus membros ou associados, na forma dos seus 
estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, 
dispensada, para tanto, autorização especial.  
Parágrafo único.  Os direitos protegidos pelo mandado 
de segurança coletivo podem ser:  
I - Coletivos, assim entendidos, para efeito desta Lei, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que seja 
titular grupo ou categoria de pessoas ligadas entre si ou 
com a parte contrária por uma relação jurídica básica;  
II - Individuais homogêneos, assim entendidos, para 
efeito desta Lei, os decorrentes de origem comum e da 
atividade ou situação específica da totalidade ou de 
parte dos associados ou membros do impetrante.  
  
Art. 22.  No mandado de segurança coletivo, a sentença 
fará coisa julgada limitadamente aos membros do 
grupo ou categoria substituídos pelo impetrante.  

  

Portanto, verifica-se que a legitimidade ativa no 

Mandado de Segurança Coletivo se caracteriza por ser 

extraordinária, de modo que o titular da ação não pode ser 

reconhecido como o mesmo detentor do direito líquido e certo, 

dado que são pessoas distintas. Em outras palavras, o titular da ação 

age em nome próprio, todavia defendendo direito de terceiro.  

 

Outro aspecto relevante a ser mencionado decorre do 

texto do art. 22, § 1º da Lei n. 12.016/09, ao elucidar que a sentença 

prolatada só repercutirá efeitos limitados aos membros do grupo ou 

categoria representados pelo impetrante na ação concreta. Vejamos 

o que disciplina o artigo supracitado:  

  
O mandado de segurança coletivo não induz 
litispendência para as ações individuais, mas os efeitos 
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da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título 
individual se não requerer a desistência de seu 
mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da ciência comprovada da impetração da 
segurança coletiva.  

  

No que tange aos aspectos atinentes a substituição 

processual que ocorre no Mandado de Segurança Coletivo, insta 

trazer à baila o teor da Súmula 629 do Excelso STF, que diz que “a 

impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de 

classe em favor dos associados independe da autorização destes”.  

 

Por fim, cumpre salientar que a Súmula 630 do STF 

já pacificou que "A entidade de classe tem legitimação para o 

mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada 

interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”, ao passo 

que não se faz necessário que todos os associados guardem vínculo 

direto com a pretensão em questão. 

 

A concessão de liminar mandamental, expressamente 

prevista pelo art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, está 

condicionada à caracterização dos requisitos de relevância da 

fundamentação e do risco de ineficácia da medida postulada, os 

quais devem ser aferidos pelo cotejo das alegações formuladas na 

inicial com a documentação carreada aos autos. 

 

O art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, de 

aplicação subsidiária ao referenciado writ constitucional, preceitua 

que tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. 

 



 

Av. Tancredo Neves, nº 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco B - Salas 305 - 307 
CEP: 41.820907– Salvador – BA  Tel: (71) ) 3525-2555  – Telefax: (71) 3525-2550 

 E-mail: juridico@sindicatohrbs.com 
 

 

A ação aforada visa a  proteção de direito líquido e 

certo,  das empresas subitutidas, que estão sendo lesadas com forte  

ameaça de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou 

agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público, onde muitas empresas estão ceifadas pelo suicido, 

porquanto as medidas restritivas impostas não vislumbraram 

qualquer medida a ampara as empresas, que são obrigadas e fechar 

seus estabelecimentos comerciais e são obrigadas a manter em dia 

seus impostos( Taxa de funcionamento( alvará de renovação), Taxa 

de Letreiro, Bombeiro, dentre outros impostos , taxa, 

contribuições), sem qualquer compensação ou redução na 

proporcionalidade de funcionamento, decorrendo assim de atos 

eivados de ilegalidade. As atividades desenvolvidas pelas empresas 

substituídas são legais, gera emprego, gera econômica, medias 

estas que está causando grande dano, sendo correta a presente ação. 

 

O Impetrado e Municípios  do Estado da Bahia, 

implementaram medidas de emergência sanitárias, editando 

Decretos estabelecendo  suspensão das atividades de comercio e 

prestação de serviços não essenciais,  impondo restrições, em 

decorrência da pandemia do novo Coronavírus. 
 

DECRETO ESTADUAL 

 
Decreto nº 20.254 até as 05h00min do dia 03 de 

março de 2021; 
Decreto nº 20.240 de 21 de 
fevereiro de 2021, 

das 20h às 05h, de 03 de 
março a 1º de abril de 2021 

DECRETO Nº 20.369 DE 04 DE 
ABRIL DE 2021 Altera o 
Decreto nº 20.358, de 01 de 
abril de 2021, na forma que 
indica. 

01 de abril de 2021, 
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Tendo como marco o Decreto Estadual que em seu  

art.1º do Decreto Estadual nº 20.324, de 19de março de 2021,  

estabelece: 
 “Fica determinada a restrição de locomoção noturna, 
vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito 
em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 
5h, de 15 de março até 01 de abril de 2021, em todo o 
Estado da Bahia, em conformidade com as condições 
estabelecidas nos respectivos Decretos Municipais” 

 

Pois bem partindo deste decreto os Municípios do 

Estado da Bahia criaram um “consorcio” de Prefeituras aderiram o 

Decreto Estado de Toque de Recolher, Proibição de Venda de 

Bebida Alcoólica,  editando seus decretos dentre outras medidas 

restritivas. 

O Impetrado Governo da Bahia publicou, no Diário 

Oficial do Estado, um decreto prorrogando as medidas restritivas 

adotadas, bloqueando as atividades dos   substituídos, restringindo 

os direitos de ir e vir, decretando assim o lockdown como forma de 

combater a pandemia de Covid-19 em Salvador e alguns 

municípios que compõe a base territorial da Impetrante. Dessa 

forma, apenas atividades consideradas essenciais terão seu 

funcionamento permitido. A medida vale até as 5h do dia 20 de 

março.Decretos outros foram editados, prorrogando as medidas de 

restritivas.  
 

Merece ser salientado e registrado que desde o início 

da Pandemia, as empresas substituídas,  implementaram e 

adotaram  procedimentos direcionados a prevenir a disseminação 

do vírus e, logo que  constatados os primeiros casos confirmados, 

ações diversas foram adotadas  para conter seu avanço, seguindo 

todas as determinações sanitárias, onde foram obrigados a 

investirem, mesmo sem recursos, mesmo sem qualquer incentivo 
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financeiro por parte dos entes governamentais, justamente para 

cumprirem com as normas de segurança. 

 

Já em  06 de março de 2021 o Governo do Estado da 

Bahia decidiu prorrogar por mais uma semana o Decreto que 

restringe atividades não essenciais na Região Metropolitana de 

Salvador. Nesse âmbito, o Decreto Estadual n. 20.286, de 07 de 

março de 2021 alterou o Decreto Estadual n. 20.260, de 02 de 

março de 2021 e, no seu art. 2ª preceitua o seguinte, litteris: 

  
Art. 2º - Ficam autorizados, de 03 de março até às 05h 
de 15 de março de 2021, nos Municípios constantes no 
Anexo Único deste Decreto, somente o funcionamento 
dos serviços essenciais, notadamente as atividades 
relacionadas à saúde e ao enfrentamento da pandemia, 
como transporte, serviço de entrega de medicamentos 
e demais insumos necessários para manutenção das 
atividades de saúde e as obras em hospitais e a 
construção de unidades de saúde, bem como à 
comercialização de gêneros alimentícios e feiras livres, 
à segurança e a atividades de urgência e emergência. 
 

 

Por sua vez, o Município de Salvador via decreto, 

prorrogou a suspensão das atividades até 29.03.2021, art. 1º do 

Decreto Nº 33.668 de 20 de março de 2021. 

 
Art. 1º Ficam suspensas, a partir das 5h do dia 22 de março de 2021 às 
5h do dia 29 de março de 2021, as atividades de comércio e prestação 
de serviços no Município de Salvador. 
 

Os decretos acima aludidos, restringem os direitos de 

ir e vir e de reunião, independentemente das medidas de segurança 

adotada, gerando inclusive grandes discussões tanto no âmbito 

jurídico quanto por parte da sociedade, que estão sendo 
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sacrificados, levados ao suicídio. Não bastasse a violação ao 

princípio fundamentação Art. 5º, inciso VI da CF, os decretos supra 

aludidos determinam penalidade de prisão. 

 

Agora, em 04 de abril de 2021 o Governo Estadual 

editou o decreto n° 20.369 de 04 de abril de 2021, sendo incisivo 

no §4º a discriminação da categoria dos trabalhadores, causando 

assim grandes prejuízos, as empresas, além do grande índice de 

desemprego. 

 

Vejamos: 

 
“DECRETO Nº 20.369 DE 04 DE ABRIL DE 2021 
 Altera o Decreto nº 20.358, de 01 de abril de 2021, na forma que indica.  
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere 
o inciso V do art. 105 da Constituição Estadual,  
considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do art. 196 da 
Constituição Federal;  
considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 
de março de 2020, como pandemia do Novo Coronavírus, bem como a 
ascendência dos casos ativos e a transmissibilidade das cepas identificadas 
no Estado da Bahia;  
considerando que a situação demanda o emprego urgente de mais medidas 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença;  
considerando o teor da medida cautelar proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 701, que determina sejam aplicados, nos cultos, missas e reuniões de 
quaisquer credos e religiões, os protocolos sanitários de prevenção, 
relativos à limitação de presença,  
 D E C R E T A  
Art. 1º - O Decreto nº 20.358, de 01 de abril de 2021, passa a vigorar com as 
seguintes modificações:  
“Art. 1º - ....................................................................... ......................... 
........................................................................................ ......................... 
 § 4º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, 
bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 19h, 



 

Av. Tancredo Neves, nº 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco B - Salas 305 - 307 
CEP: 41.820907– Salvador – BA  Tel: (71) ) 3525-2555  – Telefax: (71) 3525-2550 

 E-mail: juridico@sindicatohrbs.com 
 

 

permitidos os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação 
até às 24h.  
........................................................................................ ...............”(NR) 
 “Art. 5º - ........................................................................................ ......... 
........................................................................................ .........................  
III - limitação da ocupação ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da 
capacidade do local.”  
(NR) 
 Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de abril de 2021. 
 RUI COSTA  
Governador 
 Carlos Mello                                               Ricardo César Mandarino Barretto 
Secretário da Casa Civil em exercício            Secretário da Segurança Pública” 

( original sem grifos) 

 

 

 O  § 4º do art. 1º do Decreto Estadual n° 20.369 de 

04 de abril de 2021, estabelece: 
 
§ 4º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, 
bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 19h, 
permitidos os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação até 
às 24h. 

 

Ainda com base no decreto acima aludido, observa-

se as considerações transcritas: 

“.... 
considerando o teor da medida cautelar proferida pelo Supremo Tribunal 
Federal no bojo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
nº 701, que determina sejam aplicados, nos cultos, missas e reuniões de 
quaisquer credos e religiões, os protocolos sanitários de prevenção, 

relativos à limitação de presença, ....” ( original sem grifos) 

 

 

Apenas por analogia, podemos salientar a 

discriminação das categorias na medida que há autorização de 

funcionamento plena dos cultos, missas e reuniões de qualquer 
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credos e religiosos, devendo aplica os protocolos sanitários de 

prevenção relativos à limitação de presença. 

 

Note-se que a categoria dos subitutidas 

implementaram todos os protocolos sanitários de prevenção 

relativos á limitação de presença de clientes, investiram em 

equipamentos, todavia, estão tolhidos de exercerem suas 

atividades, estão sendo limitados a horário, estão sendo 

crucificados como se vilões fossem. 

 

Em sede entrevista hoje realizada em 07.04.2021 o 

Governador do Estado em uma das mídias conhecida, programa ZÉ 

EDUARDO, declarou o Governador que “.... respeito a 

reinvindicação de todos, mais  como eu tenho dito, a vida em 

primeiro lugar, se tem algo Zé Eduardo que é   consenso dos 

prefeitos e também minha opinião é que o álcool,  ele gera 

aglomeração final de semana, exceto quem é dependente do álcool, 

ninguém bebe sozinho, as pessoas para beber, vão juntar os 

amigos, 5,10,20,30 amigos, por depois do baba, vai juntar na 

kombe, no boteco pra beber, e aquele momento do consumo do 

álcool, ninguém  bebe usando máscaras, pessoas se aproximam 

mais, não controlam emissão de salivas né quem ta bebendo emite 

mais salivas, tá mais próximo, beijam, abraçam, então  o grau de 

contaminação associado ao álcool é muito grande, então nos  já 

liberamos durante a semana as pessoas podem comprar  

eventualmente e levar para suas casas, e  se querem  beber, vão 

beber  com sua família dentro de suas casas, pra gente diminuir, o  

povo inteiro, o comercio inteiro, todos nós  fizemos  um esforço 

enorme pra conseguir   a redução dos números que graças a deus   

conseguimos saímos  de 22mil  contaminados ativo ontem à  noite 

estavam de 13.800, saímos de uma fila de 500 pacientes 

aguardando UTI ontem tava com 120 pacientes, então nos é  

diminuímos muito a pressão da doença nessas 3 a 4 semanas, então 
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não vamos jogar tudo fora, a abertura  tem que ser gradual, 

infelizmente aquelas reuniões que mais contaminam, como é o caso 

da reunião no bar elas não podem,  e ta estimuladas pela bebidas 

e, não vou contestar, não sou  gerente de restaurante nem  de bar, 

mais eu não consigo enxergar essa conta que quando você vai a 

um restaurante Zé  80% da   sua consta é bebida, no meu não é, eu 

quando eu pego para  pagar, quando vou a um restaurante,  vou a 

pizzaria, vou almoçar, 80% da minha conta não é bebida, então 

nos permitimos abertura do bar,  porque difícil também  separar  

o que é bar e o que é restaurante, o bar vende  comida, o 

restaurante vende bebida então nos permitimos abertura agora 

estamos limitando, eu diria com quase  unanimidade dos pedidos 

dos municípios e a minha também  que neste momento não é 

possível, quem sabe daqui a uma semana duas semanas quando os 

números tiverem caindo...”.  

 

A declaração realizada, não possui qualquer estudo 

capaz de comprovar que os bares e restaurantes são os vilões na 

contaminação, ao contrário, em uma vistoria in loco, pode ser 

comprovado todos os protocolos de segurança. É obvio que ao 

ingerir algum alimento ou bebida as máscaras sejam removidas 

momentaneamente. Ou seja, não há nenhuma fonte de estudo, nem 

estatística neste particular capaz de comprovar que o 

funcionamento dos bares e restaurantes até 00hs, atuem como 

agente principal para contaminação do COVID. 

 

 A Lei 13.979/2020, que regula o combate à pandemia 

do novo coronavírus, estabelece que as medidas restritivas devem 

ser limitadas no tempo e no espaço e devem se lastrear em 

fundamentos científicos, verbis: 

 
“As medidas previstas neste artigo [isolamento, quarentena, 
realização compulsória de procedimentos, etc]somente poderão ser 
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determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no 
tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à 
preservação da saúde pública.” (Lei 13. 979/2020, Art. 3º,)” 
 

As medidas são ostensivas,  sem o devido processo 

legal, porquanto, as restrições impostas  nos termos do quanto 

disciplina os artigos 136 e 137 da Magna Carta brasileira, as únicas 

hipóteses em que se pode restringir alguns dos direitos e garantias 

fundamentais  são os chamados Estado de Defesa e o Estado de 

Sítio, cuja decretação compete estritamente ao Presidente da 

República, com aprovação do Congresso Nacional, nos termos dos 

mesmos dispositivos constitucionais, e não há qualquer ato neste 

sentido. 

 

Nota-se de forma clara e cristalina a proibição da 

venda de bebida alcoólica, com justificativa infundadas “aumentos 

de salivas por ingestão de álcool. 

 

Como se vê não se trata apenas da venda de bebida 

alcoólica, porquanto existem outras bebidas comercializadas nos 

bares e restaurantes que não levam álcool e que não podem ser 

comercializadas, porquanto dos empreendimentos não podem 

funcionar a partir das 20hs, a exceção de delivery. Nem todas as 

empresas substituídas possuem delivery, assim como há 

necessidade de momento de descontração, relaxamento, reunião 

em bares e restaurante, porquanto NÃO HÁ QUALQUER 

CONTRAVENÇÃO neste particular. 

 

É fato que a renda dos bares e restaurante vem das 

bebidas, não há qualquer vedação, ou proibição na comercialização 

das bebidas, porquanto estas não são produtos ilegais nem ilícitas. 
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De outra banda merece especial atenção ao fato de 

que com a redução/limite de capacidade de público nos 

estabelecimentos visando o distanciamento social, com a retirada 

de circulação do transporte público certamente haverá redução na 

frequência nos estabelecimentos.  

 

Não há balizamento para estipular horário de 

funcionamento das empresas substituídas, devidamente 

legalizadas. Ou seja, os bares e restaurantes também vivem da 

comercialização de seus produtos e insumos, geram empregos e 

pagam carga tributária de alto custo, pagam impostos. 

 

Porque não falar do transporte público, das feiras 

livres, dos cultos, da construção civil, locais que efetivamente há 

aglomeração, nas filas dos bancos como vem sendo demonstrado 

diariamente nos jornais, nas filas dos postos de saúde da vacina nos 

bairros popular. 

  

Os bares e a maioria dos restaurantes funcionam no 

horário noturno, momento de descanso, desconcentração das 

pressões, os produtos vendidos são todos legais, não são impróprios 

nem ilícitos. 

 

Merece especial atenção ao fato de que reuniões em 

casa, não evita contaminação, não há qualquer imposição de 

distanciamento, não fiscalização, assim qualquer casa, pode 

realizar seus eventos, festas no interior, e ocorrer aglomeração. 

 

Cumpre registrar que quando ocorreu a segunda fase 

de contaminação o Impetrado assim como os Municípios, haviam 

desativados diversos hospitais de campanha, prematuramente, e 

obvio que aconteceria colapso, tanto que na medida em que novos 
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pontos de atendimentos foram reabertos e com a chegada da vacina 

os números estão reduzindo, e certamente o vírus será eliminado. 

 

Não se argumente do maleficio causado pelo vírus, 

ingrato e doloroso para todos nós, por isto mesmo, todos os 

cuidados foram implementados nos bares e restaurantes, para 

atender com segurança à população. 

   

A proibição de circulação de pessoas no horário 

noturno então intitulado “Toque de Recolher Noturno” viola o 

direito à liberdade das pessoas um princípio fundamental garantido 

pela Constituição em detrimento de uma norma emanada de 

decreto seria não obedecer a hierarquia que o ordenamento jurídico 

possui, onde todas as demais normas devem estar de acordo com 

os valores Constitucionais. 

A Constituição deve prevalecer sobre as demais 

normas hierarquicamente inferiores, pois não pode haver conflito 

entre Constituição e norma infraconstitucional. A isso chama-se 

Constitucionalização do direito, ou seja, a Carta Maior e seus 

princípios deve ser tomada como referência sobre qualquer 

situação, tendo seu conteúdo de forma inviolável. 

O “Toque de Recolher Noturno” surge, na sua 

essência, como uma norma inconstitucional, pois não se pode ir de 

encontro a princípios garantidos pela Constituição. Princípios estes 

que não podem ser negados aos cidadãos, pois a própria 

Constituição apenas admite que novas garantias sejam 

implementadas, não retiradas. 

Registre-se que, outras medidas de proteção que 

podem ser adotadas sem violar direitos fundamentais, medidas que 

já foram implementadas pelas empresas substituídas. 



 

Av. Tancredo Neves, nº 274 - Centro Empresarial Iguatemi - Bloco B - Salas 305 - 307 
CEP: 41.820907– Salvador – BA  Tel: (71) ) 3525-2555  – Telefax: (71) 3525-2550 

 E-mail: juridico@sindicatohrbs.com 
 

 

Os substituídos estão sofrendo constrangimentos 

ilegais, de sorte que indiretamente está havendo gerenciamento dos 

entes governamentais no funcionamento das empresas substituídas, 

as reedições de decretos imponho a “limitação de locomoção 

(toque de recolher noturno)”,  é ato ilegal e abusivo, de proibição 

de venda de bebidas alcoólicas, vedação de permanência de 

abertura ao público a partir das 20hs . 

 

A prorrogação do “Toque de Recolher Noturno “ que 

proíbe o funcionamento das empresas substituídas  aberto para 

atendimento ao público presencial   partir das 20:00hs, podendo 

apenas funcionar  em alguns  nos dias da semana de quarta-feira  a 

domingo,  tal como implementado no  Decreto  Municipal de 

Salvador Nº 33.719 de 03 de abril de 2021, com aval do Impetrado  

a despeito da adoção de todos os protocolos de saúde pública e 

segurança sanitária, impossibilita de plano, a real atividade do setor 

com graves e irreparáveis danos, tal como pode ser constatado a 

imposição no art. 6º, I, III Decreto Municipal  a seguir transcrito . 

6º Fica definido o seguinte protocolo setorial para o funcionamento de 

restaurantes, bares, lanchonetes e similares: 

II – o horário de funcionamento de restaurantes, bares, pizzarias, 

temakerias, sorveterias, doçarias, cafeterias e similares será de quarta-

feira a domingo, inclusive feriados, das 11h às 20h, sendo que os 

clientes só poderão acessar os estabelecimentos até 1 hora antes do 

fechamento; 

 III – o horário de funcionamento de lanchonetes e similares será de 

quarta-feira a domingo, inclusive feriados, das 7h às 15h; IV – os 

estabelecimentos localizados em Shopping Centers e Centros 

Comerciais seguirão o horário destes empreendimentos, observado o 

disposto no inciso XXXIX do art. 3º deste Decreto; 

Merece ser destacado o fato de que o dínamo da 

economia, principalmente nosso Estado é o Turismo, sendo este 

setor o maior empregador depois do agronegócio, eis que, há mais 
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de 50 mil empresas gerando 200 mil empregos diretos e 750 mil 

indiretos. 

Infelizmente, mais de 80 mil colaboradores já 

perderam o emprego desde o início da epidemia e este número vai 

crescer exponencialmente. É triste o fato de que mais de 40% 

(quarenta por cento) dos Bares e Restaurantes tiveram suas portas 

fechadas em nosso estado. 

Os empresários representantes da Categoria 

Econômica de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares estão no 

limite de seu sacrífico, não sendo os vilões, mas sim, também 

vítimas, pela disseminação da crise decorrente da COVID-19.  

Todavia, pode ser afirmado, com segurança, que em estudos 

recentes ficou comprovado que a categoria representada pela 

Acionante não contribui com a disseminação do vírus; ao revés,  os 

empresários do setor estão envidando todos os esforços no sentido 

de se manter no mercado assim como continuar gerando  milhares 

de empregos diretos e indiretos. Assim, investiram em 

equipamentos, implementaram medidas de segurança, limitando 

quantidade de clientes visando o afastamento social, bem como 

seguindo com todos os protocolos de saúde e segurança sanitária, 

porque têm a certeza que agindo dessa forma, estão contribuindo 

de forma correta e sensata visando o bem estar da coletividade.  

Logo, as medidas impostas atingem frontalmente aspectos 

econômicos e sócios-culturais em larga escala, ante o grande 

número de desemprego que fatalmente ocorrerá. 

Pode ser afirmado que os Bares, Restaurantes e 

Similares, funcionam como micro e pequenas empresas que se 

encontram vulneráveis   neste período, fadados a encerrarem suas 

atividades, como já está acontecendo. 
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A prorrogação do Toque de Recolher Noturno que 

proíbe o funcionamento deste setor a partir das 20:00hs até as 

10:00, e, ainda sem funcionar em qualquer horário nas segundas e 

terças feiras a despeito da adoção de todos os protocolos de saúde 

pública e segurança sanitária, impossibilita de plano, a real 

atividade do setor gerando graves e irreparáveis danos pecuniário. 

Sequer foi ou está sendo vislumbrado até o presente 

momento, qualquer medida de adoção, por parte dos entes 

governamentais para socorrem esses empreendimentos. 

Cumpre esclarecer que as aglomerações que 

colaboram com a disseminação do vírus não ocorrem no interior 

dos Bares, Restaurantes, Lanchonete, Hotéis e Similares, mais sim, 

nos Logradouros Públicos, nos ônibus coletivos, festas 

clandestinas, batidões/paredões, que não sofrem fiscalização.  

Alguns municípios do Estado da Bahia, começaram a 

flexibilizar, todavia com limitações que impede o funcionamento 

pleno, capaz de manter a atividade econômica das empresas, posto 

que a tingindo a economia os demais setores também são 

prejudicados, ocorrendo assim uma verdadeira cascata de 

empreendimentos falindo, gerando maior índice de desemprego e 

débitos. 

 

Aduz ainda que nenhuns incentivos a respeito de 

redução ou diferença alíquota de Impostos, taxas, contribuições 

foram implementados a reduzir os custos fixos dos 

empreendimentos em compensação ao período em que as empresas 

estão impedidas de funcionarem de exercer livremente a suas 

atividades, sem restrição. 
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O tratamento aplicado diferenciado fere ainda a 

constituição federal, porquanto há vedação de tratamento entre a 

classe trabalhadora. 

 

Pode ser observado que os trabalhadores da 

construção civil se aglomeram no mister de suas atividades, muitos 

não utilizam quaisquer equipamentos de segurança, a exemplo 

disso é fácil a constatação por uma simples vistoria as obras 

públicas municipais que vem sendo realizadas na Capital Baiana e 

demais Municípios, onde muitos dos empregados são 

contaminados, e executam atividades sem máscaras, ou quando 

portam alguns estão com as máscaras (no cotovelo, no pescoço, no 

bolso, raramente no local correto). 

 

E mais os rodoviários da mesma sorte vêm sendo 

expostos, com aglomerações da população na utilização do 

transporte público e nada vem sendo feito. 

 

Os rodoviários também são expostos, todavia há 

autorização de funcionamento dessas atividades sendo assim um 

contrassenso e uma discriminação para muitos dos empresariados 

que estão sofrendo, alguns em colapso por não poderem honrar 

com seus compromissos mormente folha de pagamento de salário. 
  

 

Com as medidas impostas pelas autoridades 

executivas baianas as empresas do ramo de alimentação e bebidas 

estão com restrições de exercerem suas atividades, todavia são 

obrigados a manter seus impostos, taxas, água, luz, locação em dia, 

sem que tenham renda para assim o fazer. Muitos bares e 

restaurantes funcionam apenas no horário noturno, estes os mais 

prejudicados já que não podem funcionar ainda que até as 00hs. 
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Os obstáculos impostos sem sombra dúvida está 

causando vultosos danos na economia, gerando da mesma sorte 

grande índices de desemprego. 

 

Não menos importante os empresários são obrigados 

a manter seus empregados no quadro funcional, porquanto gozam 

de estabilidade provisória, e sem recursos para pagamento desses 

salários, outros danos a exemplo trabalhistas e previdenciário vem 

sendo gerado que consequentemente auto de infração vem sendo 

lançados pela Delegacia Regional do Trabalho  em sede de 

fiscalizações e denúncias ao Ministério Público do Trabalho, são 

contas despesas financeiras que está levando por que não dizer os 

empresários ao suicídio. 

 

O perigo da demora se justifica não só pela aplicação 

imediata do Decreto Estadual como pelo fato do que o Governo do 

Estado já ter comunicado que usará como estão utilizando da Força 

Policial para o cumprimento dos Decretos, ou seja, 

TRABALHADOR E EMPRESÁRIO sendo presos por tentarem 

trabalhar, manter renda, pagar salário e tributos e impostos ou seja 

a manutenção da sobrevivência.  

 

Limitação da comercialização de bebidas alcoólica no 

horário compreendido das 21:00 ás 10:00 para bares e restaurantes 

é totalmente ilegal, porquanto as empresas possuem autorização 

para comercialização de bebidas alcoólicas, eis que não se trata de 

produto improprio nem ilícitos, a comercialização de bebida é 

legal, as empresas substituídas pagaram o imposto na compra do 

produto, e, na forma em que está sendo praticada pode-se dizer que 

se trata de “Lei-Seca” apenas para bares e restaurantes com 

limitação de funcionamento de dia e horário.  
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Demais disso os supermercados vendem bebidas 

alcoólicas em todos os dias que funcionam sem qualquer restrição, 

sem qualquer punição, não se argumente que a venda é para ser 

consumida em “casa”. Ou seja, tratamento diferenciado para 

determinada categoria de empreendimento, aqueles que mais 

atraem renda, pagam imposto, ajudam no crescimento do estado. 

 

Ex positis, evidenciada a probabilidade do direito e 

havendo fundado receio de dano irreparável, roga assim seja 

deferido o pedido de tutela de urgência, a fim de que as empresas 

subitutidas possam exercer suas atividades com segurança para que 

o atendimento pessoal possam receber realizado até às 

00:00hs,  durante todos os dias da semana, não 

apenas no delivery, mais de forma livre,  com 

atendimento presencial ( frequência de 

clientes)sem restrição de venda de bebida 

alcoólica, a exceção da venda para menores. 
 

Deve-se observar que os Decretos Estadual e 

Municipal editados eles são aptos a viger de imediato e produzem 

efeitos imediato no tempo, eis que sua motivação está atrelada à 

reversão da tendência de proliferação da doença em razão de 

aglomerações sociais, podendo, assim, ser sucessivamente 

renovado, como vem ocorrendo, e repita-se em qualquer amparo as 

empresas subitutidas, que geram a economia e emprego no estado 

da Bahia. 

Decerto há violação ao direito líquido e certo, além 

de além de violar a legalidade em sentido estrito, como 

demonstrado acima, infringindo mormente aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto estes atos 

administrativos, violam o princípio da legalidade, mesmo que 
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emanado sob o manto dos mais altos ideais, causando sobretudo 

dano irreparável.  

 

Conforme entendimento de GUSTAVO 

BINENBOJM que assim argumenta: 

 
 “[a] constitucionalização do conceito de interesse público (...) fere 

de morte a ideia de supremacia como um princípio jurídico ou um 

postulado normativo que afirme peremptoriamente a 

preponderância do coletivo sobre o individual ou do público sobre 

o particular. Qualquer juízo de prevalência deve ser sempre 

reconduzido ao sistema constitucional, necessariamente dúctil e 

plural, que passa a constituir o núcleo concreto e real da atividade 

administrativa” 

 

Neste mesmo sentido é o entendimento de Gilmar 

Mendes ao reconhecer que  para a constatação dos elementos 

intrínsecos da proporcionalidade, e seus “subprincípios”, 

necessário se faz observar a : a adequação, que exige que as 

medidas adotadas se mostrem aptas para atingir os objetivos 

pretendidos, a necessidade, que estipula que “nenhum meio menos 

gravoso para o indivíduo revelar-se-ia igualmente eficaz na 

consecução dos objetivos pretendido” e a proporcionalidade em 

sentido estrito, que indica a “rigorosa ponderação e do possível 

equilíbrio entre o significado da intervenção para o atingido e os 

objetivos perseguidos pelo legislador”. 

 

Há necessidade de combater aglomerações, tanto que 

as empresas substituídas se adequaram com medidas internas, 

reduzindo capacidade de atendimento, aquisição de equipamentos 

de segurança no âmbito da empresa, investiram para manterem sua 

atividade e atender a população com segurança. 

  

 A medida restritiva imposta que proíbe a abertura e 

manutenção no atendimento presencial de clientes após as 20hs  
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nos estabelecimentos das empresas substituídas apenas nos dias de 

quarta-feira a domingo bem assim a comercialização de bebidas 

alcoólica viola o direito de defesa da propriedade, amparado na 

Magna Carta. 

 

O funcionamento das empresas subitutidas devem ser 

asseguradas não apenas para delivery até as 00:00, mais para todos 

os empreendimentos da categoria empresas substituídas sem 

restrição de venda de produtos. 

 

Todos os Impostos de 2021 foram mantidos, como 

pagar? 

    

DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA 

ALTERA PARS 

 

a. A Lei do Mandado de Segurança autoriza a 

concessão de liminar em mandado de segurança a 

partir da ponderação dos requisitos típicos das tutelas 

provisórias de urgência, ou seja, o fumus boni iuris e 

o periculum in mora(Art. 7º, III, da Lei 12.016/2009). 

 

b. Tais requisitos estão evidentemente presentes no 

caso concreto.  

 

OS PEDIDOS  

 

a)Deferimento da medida liminar inaudita altera 

pars, para garantir a abertura e funcionamento  das 

empresas substituídas no mínimo até 00:00hs, e,  em 

todos os dias da semana, não apenas para delivery, 

com atendimento presencial; 
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b) As empresas substituídas possam comercializar 

todos seus produtos mormente as bebidas alcoólicas 

sem qualquer restrição, a exceção da venda para 

menores; 

 

c) Seja determinado a suspensão autos de infração, 

cancelado as interdições e multas já aplicadas e 

abstendo-se de lançar ou promover futuras autuações, 

multas e interdições pelos fatos aqui narrados, bem 

assim as prisões decorrentes do funcionamento dos 

empreendimentos; 

 

d) No mérito, a concessão da segurança pleiteada, 

confirmando os efeitos da liminar, permitindo o 

funcionamento ininterrupto e desembaraçado dos 

estabelecimentos dos substituídos, dentro dos 

protocolos de segurança antes referidos;  

 

e) Notificação das autoridades impetradas para, 

querendo, apresentar informações no prazo de lei, 

conforme Art. 7º, I, da Lei 12.016/09; na pessoa de 

seus procuradores (Geral do Estado da Bahia); 

 

f) Nos termos do inciso II do art. 7º da Lei 

12.016/2009, seja dado ciência do feito ao órgão de 

representação judicial da pessoa jurídica interessada;  

g) Intimação do Ministério Público para apresentar o 

parecer, nos moldes do artigo 12º da Lei nº 12.016/09;  

h) Que ao final seja confirmada a liminar e concedida 

a segurança;  
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i) Concessão da gratuidade da Justiça na forma da 

fundamentação. 

Dá-se à presente causa, o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) para efeito de alçada.  

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

Salvador, 07 de abril de 2021 

 

RITA DE CÁSSIA DA SILVA ALVES 

OAB/BA 12.111 


