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DO PROCURADOR JURÍDICO 

 

 

 

 

 

 

Projeto de Lei nº 03/2021 

Assunto: Reconhece como essenciais para a população de Jaboticabal as atividades 

desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de 

beleza, escritórios, shoppings e praças de alimentação. 

 

   Conforme consta dos autos em epígrafe, trata-se de projeto de lei 

objetivando o reconhecimento “como essenciais para a população de Jaboticabal 

as atividades desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e 

restaurantes, salões de beleza, escritórios, shoppings e praças de alimentação.” 

 

   Na respectiva exposição de motivos são trazidos dados sobre o 

desemprego, fechamento de estabelecimentos e a necessidade de ações no 

sentido de “amenizar esse problema e colaborar ativamente na manutenção dos 

empregos e geração de renda das famílias” no contexto da pandemia da Covid 19. 

 

   Também é mencionado “o grande desafio que as questões sanitárias 

impuseram aos nossos governantes e a necessidade de manter nossos postos de 

trabalho e a economia saudável”, ao passo que o projeto preveria “a continuidade 

das ações do comércio, garantindo que todos os cuidados serão adotados e que o 

público nesses locais seja controlado de forma organizada”, destacando, por fim, 

“o empenho do comércio e o cuidado que os nossos empreendedores adotaram 

para garantir a saúde de seus colaboradores e clientes”. 

 

   Recebidos os autos pelo Departamento Jurídico, com pedido do 

Exmo. Presidente da Comissão de Justiça e Redação, apresento as seguintes 

considerações. 
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   Primeiramente, é fundamental iniciar com a observação de que o 

parecer jurídico não ingressa no mérito da propositura. Ou seja, não analisa 

os critérios da conveniência e a oportunidade. 

 

   Em verdade, o parecer jurídico deve se ater às questões de ordem 

jurídica, sempre que possível trazendo o contexto jurídico sobre a questão, sendo 

fundamental a análise da jurisprudência. 

 

   Nesse sentido, sabe-se que em meio ao desafio de equilibrar as 

necessidades de proteção à saúde e a manutenção da economia do emprego, 

diversos entes buscam soluções, a exemplo da presente propositura. 

 

   Assim, constata-se que o objetivo do presente projeto de lei é 

reconhecer como “essenciais para a população de Jaboticabal as atividades 

desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de 

beleza, escritórios, shoppings e praças de alimentação”, fato que influencia no 

enquadramento das referidas atividades para efeito de determinação das 

restrições de funcionamento. 

 

   Frente a esse tema, é necessário que a análise considere o âmbito 

de competência, mormente por estarem em vigor normas nos âmbitos federal e 

estadual, tratando de medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública relativa à pandemia da Covid-19. 

 

   No tocante à competência para legislar sobre saúde, o artigo 24, XII, 

da Constituição Federal estabelece a competência concorrente da União, dos 

Estados e do Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde. 

 

   Contudo, o Supremo Tribunal Federal (ADI 6341 e ADPF 672-DF) 

reconheceu a competência suplementar dos Municípios na edição de atos 

normativos voltados ao enfretamento da COVID-19 (Coronavírus). 

 

   Nesse sentido, o ato de suplementação pressupõe o suprimento de 

falta, não podendo contrariar as normas a serem suplementadas. 
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   Seguindo essa interpretação, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo tem entendido que atividades consideradas essenciais no contexto da 

pandemia e do isolamento social já estariam indicadas em Decreto Estadual, 

havendo decisões de suspensão de normas de outros Municípios que contrastem 

com a legislação estadual (Plano São Paulo), a exemplo de processos envolvendo 

os Municípios de Bauru (ADI nº 2012112-35.2021.8.26.0000), São Joaquim da 

Barra, Guaratinguetá e Paraguaçu Paulista. 

 

   Portanto, no âmbito estadual, o Decreto Estadual nº 64.881, de 

22/03/2020, decretou quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da 

pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), com a seguinte previsão. 

 

Decreto Estadual nº 64.881, de 22/03/2020 

Artigo 2º - Para o fim de que cuida o artigo 1º deste decreto, fica suspenso: 

I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, especialmente em casas noturnas, “shopping 

centers”, galerias e estabelecimentos congêneres, academias e centros de 

ginástica, ressalvadas as atividades internas; 

 II - o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem 

prejuízo dos serviços de entrega (“delivery”) e “drive thru”. 

§ 1º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica a estabelecimentos que 

tenham por objeto atividades essenciais, na seguinte conformidade: 

1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e 

hotéis; 

2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de 

entrega (“delivery”) e “drive thru” de bares, restaurantes e padarias; 

3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, 

armazéns, oficinas de veículos automotores e bancas de jornal; 

4. segurança: serviços de segurança privada; 

5. comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, 

executada por empresas jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e 

imagens; 

6. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto federal nº 

10.282, de 20 de março de 2020. 
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§ 2º - O Comitê Administrativo Extraordinário COVID19, instituído pelo Decreto 

nº 64.864, de 16 de março de 2020, deliberará sobre casos adicionais 

abrangidos pela medida de quarentena de que trata este decreto. 

 

   Vigora também o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 

2020, que instituiu o Plano São Paulo, “resultado da atuação coordenada do 

Estado com os Municípios paulistas e a sociedade civil, com o objetivo de 

implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à 

pandemia decorrente da COVID-19”. 

 

   Sob esse panorama normativo estadual, há a previsão de 

autorização, mediante ato fundamentado do Prefeito, a retomada gradual do 

atendimento presencial ao público de serviços e atividades não essenciais, nos 

termos do artigo 7º do Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, 

abaixo transcrito,  

 

Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020 

Artigo 7º - Os Municípios paulistas inseridos nas fases laranja, amarela e 

verde, cujas circunstâncias estruturais e epidemiológicas locais assim o 

permitirem, poderão autorizar, mediante ato fundamentado de seu Prefeito, a 

retomada gradual do atendimento presencial ao público de serviços e 

atividades não essenciais. 

Parágrafo único - O ato do Prefeito a que alude o “caput” deste artigo incluirá 

determinação para que os locais de acesso ao público, inclusive os 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, que funcionem em seu 

território: 

1. observem o disposto no Anexo III deste decreto; 

2. adotem medidas especiais visando à proteção de idosos, gestantes e 

pessoas com doenças crônicas ou imunodeprimidas, à luz das recomendações 

do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde; 

3. impeçam aglomerações. 

 

   Posteriormente, o Decreto nº 65.529, de 19/02/2021 atualizou o 

quadro a que se refere do artigo 7º, parágrafo único, 1, do Decreto Estadual nº 

64.994, de 28 de maio de 2020, estabelecendo os critérios de funcionamento de 
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atividades presenciais, conforme as condições epidemiológicas e estruturais no 

Estado (Fases). 

 

   Dessa forma, seguindo o entendimento até então adotado pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Tribunal de Justiça, a definição de atividades 

essenciais e respectivo regime de funcionamento já estão regulamentados por 

normas federais ou estaduais, não cabendo ao Município estabelecer normas 

locais que as contrariem e, eventualmente, ocasionarem abrandamento. 

 

   Por fim, destaco que houve a expedição de Recomendação nº 

04/2021-PGJ, expedida pela Procuradoria Geral de Justiça recomendando “aos 

Prefeitos dos Municípios do Estado de São Paulo que promovam a adequação da 

legislação municipal e dos atos da Administração, relativos às medidas restritivas 

voltadas à contenção pela Covid-19, à regulamentação mais restritiva editada 

pelo Estado de São Paulo, sob pena das medidas judiciais cabíveis”. 

 

   Ante o exposto, sem desconsiderar os argumentos constantes do 

Projeto de Lei em análise, emito parecer jurídico contrário ao PL 03/2021, em 

razão da prevalência do entendimento de inconstitucionalidade de normas 

municipais que, no âmbito da competência suplementar, contrariem normas 

federais e estaduais, mormente no contexto da proteção à saúde em razão da 

pandemia da Covid-19, salientando o teor da Recomendação nº 04/2021-PGJ, 

expedida pela Procuradoria Geral de Justiça, e dos precedentes do Supremo 

Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 

supramencionados. 

 

   Ao Departamento Legislativo. 

   Jaboticabal, 24 de fevereiro de 2021. 

 

Leonardo Latorre Matsushita 
Procurador Jurídico 

OAB/SP 228.671 


