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DECISÃO 
 
 
 

Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de i-812 
do processo originário, abaixo transcrita:  

 
“1) Trata-se de requerimento formulado pelo Município de Volta 
Redonda às fls. 734/743, requerendo a reconsideração da decisão 
de fls. 660/661, a fim de que seja autorizada a reabertura das 
academias de ginástica, bem como do Zoológico Municipal. 2) 
Inicialmente, ressalto que no acordo homologado por este juízo às 
fls. 480/48, houve consenso das partes deste processo no sentido 
de que o funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos similares ficaria condicionado à liberação da 
atividade pelo Estado do Rio de Janeiro (fls. 428, item 06), condição 
esta não verificada, tendo-se em vista que até o momento o Estado 
não autorizou o funcionamento de tais estabelecimentos e de 
similares. 3)De outro ângulo, observa -se dos documentos juntados 
às fls. 767/776 (Informação Técnica n°: 643/2020 - Ministério 
Público/RJ), esclarecimentos acerca do atual estágio da pandemia 
de covid-19 em Volta Redonda, assinalando o aumento de casos de 
pessoas infectadas pelo coronavírus no município, as quais indicam 
que a autorização da abertura das academias não é a solução mais 
adequada a ser adotada atualmente. 4) No mesmo sentido, a 
manifestação da Defensoria Pública/DP da União de fls. 781/783 
opinando contrariamente ao pedido de flexibilização, instruindo a sua 
manifestação com documentos que comprovam que os números de 
casos aumentaram, conforme dados fornecidos pelo próprio réu. 5) 
Assim, apesar da alta relevância dos fundamentos apresentados 
pelo Município de Volta Redonda e pelo amicus curiae (FOA), este 
último apoiado no Ofício de fls.793/809 (CREF1) , especialmente 
quanto ao aspecto econômico da postulação de abertura de 
academias e similares, a hipótese é de indeferimento de tais 





requerimentos, por ora, considerando o avanço da epidemia do 
coronavírus na Cidade de Volta Redonda e Região do Médio 
Paraíba, conforme assinalado nos documentos acima mencionados. 
6)O estágio atual da epidemia e a consequente inviabilidade das 
medidas de reabertura ora requeridas pela municipalidade estão 
demonstrados satisfatoriamente nos autos, os quais, por sua vez, 
apoiam-se em argumentos técnicos firmados por autoridades de 
saúde, sendo de todo necessária a ponderação de interesses no 
caso em análise, diante da colisão de direitos fundamentais, de um 
lado a saúde e a vida dos munícipes e de outro o direito aos 
exercício de profissões e de atividades econômicas em geral, 
devendo prevalecer os primeiros, dada a impossibilidade 
momentânea de compatibilizá-los diante das razões acima 
elencadas.” 

 

Alega o Município que possui condições para manter as 
atividades de academias, do Zoológico municipal e parques naturais 
em pleno funcionamento, com a observância das regras de segurança 
sanitária necessárias. 

 
Afirma que a decisão agravada padece de evidente erro de 

julgamento (error in judicando); que em momento algum o  Município  
de  Volta  Redonda insurgiu-se contra os pedidos iniciais formulados 
pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,  ao  contrário,  
ambas  as  partes  se  empenharam  em  defender  a  população de 
Volta Redonda, desta ameaça mundial; que mediante a realização de 
diversas reuniões, foram avençados os acordos de composição entre 
o Município e o MP-RJ; que o ponto nodal envolve, assim, três eixos 
de monitoramento e controle:  i) o percentual de casos notificados não 
ultrapasse 5% em mais de 2 dias;  ii) a ocupação de leitos/CTI’s não 
ultrapasse 50%;  iii) a ocupação do hospital de campanha não 
ultrapasse 60%; 

 
Ressalta que foi realizada petição conjunta do Município de 

Volta Redonda e do Ministério Público, fl. 424/428, de 09 de junho, 
solicitando a concordância de novo acordo que foi homologado pelo 
juízo, fl. 480/481, com o seguinte teor no ponto objeto deste recurso:  
“O  funcionamento de academias, centros de ginástica e  
estabelecimentos similares,  fica  condicionado  à  liberação  da  
atividade  pelo  Estado  do  Rio  de Janeiro, devendo ser aplicadas 
restrições e regras sanitárias pelo Município de Volta Redonda, 
mediante a edição de novo decreto municipal”. 

Diz que, posteriormente,  o  Município  peticionou buscando 
autorização judicial para que fosse possível o funcionamento de 
academias, sem a necessidade de autorização do Governo Estadual, 
tampouco de concordância do parquet estadual; que o Juízo 
inicialmente indeferiu o pedido, afirmando que os indicadores 





municipais  não  seriam  favoráveis  à  liberação,  sem  prejuízo  de  
análise  posterior  pelo mesmo juízo se a situação se alterasse; que 
em face desta decisão o Município apresentou pedido de 
reconsideração, eis que os indicadores se tornaram totalmente 
favoráveis à reabertura, de modo que os motivos que deram ensejo à 
negativa, não mais subsistiriam. 

 
Sustenta que às fls.  543-550  consta  Estudo  Técnico  para  a  

reabertura  das academias,  com  dados  estatísticos  brasileiros  das  
doenças,  gerados  pelo  sedentarismo, principalmente  a  Obesidade,  
Coração,  Hipertensão,  Diabetes  e  Osteoporose,  estudos  da 
Nature e da NSCA; que  o  Município  está  cumprindo  os  termos  do  
acordo  em  plenas condições  de  manter  as  atividades  citadas  em  
funcionamento; que a decisão acaba por destoar dos entendimentos 
expostos do STF e  do  CNJ,  inclusive  desta  douta  
Desembargadora  Relatora  do  TJRJ,  cuja  decisão  no Agravo de 
instrumento n.0030689-27.2020.8.19.0000 foi totalmente acertada. 

 
Requer a antecipação da tutela recursal.  
 

 Passo a decidir quanto ao pedido liminar. 
 

A ação principal é uma ação civil pública proposta pelo 
Ministério Público em face do Município de Volta Redonda com vistas 
a implementação de medidas de restrição de circulação de pessoas e 
limitação de atividades com potencial aglomeração em decorrência da 
pandemia da Covid-19.  

 
Pretende o Município a reabertura das atividades de academias, 

do Zoológico municipal e dos parques naturais, com a observância 
das regras de segurança sanitária necessárias. 

 
Se encontra em curso uma pandemia do vírus COVID-19, sendo 

tal fato reconhecido pelas autoridades governamentais, bem como 
pela Organização Mundial de Saúde. 

 
No caso, verifica-se que as partes acordaram que o 

funcionamento de academias, centros de ginástica e 
estabelecimentos similares ficaria condicionado à liberação da 
atividade pelo Estado do Rio de Janeiro (i-428):  

 





 
Quanto ao funcionamento desses setores, o recente 

Decreto Estadual nº 47.176, publicado no Diário Oficial de 22 de julho 

de 2020, assim autorizou: 

 
 
Verifica-se que o Município de Volta Redonda não está inserido 

nas regiões autorizadas, razão pela qual não restou implementada a 
condição estabelecida entre as partes.  

 
Quanto à abertura do Zoológico municipal e parques naturais, a 

3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Volta 
Redonda, no i-747 dos originários, assim informou:  

http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFZST1EwNXFhM2hOVkZsMFVrUmpOVTVwTURCUFZGRTBURlZGZVZFd1dYUlBSVnBIVFhwRmQxRjZhRU5OUkU1R1RWUlZOVTVVVVhsUFJFa3dUbWM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFZST1EwNXFhM2hOVkZsMFVrUmpOVTVwTURCUFZGRTBURlZGZVZFd1dYUlBSVnBIVFhwRmQxRjZhRU5OUkU1R1RWUlZOVTVVVVhsUFJFa3dUbWM5UFE9PQ==
http://www.ioerj.com.br/portal/modules/conteudoonline/mostra_edicao.php?session=VFZST1EwNXFhM2hOVkZsMFVrUmpOVTVwTURCUFZGRTBURlZGZVZFd1dYUlBSVnBIVFhwRmQxRjZhRU5OUkU1R1RWUlZOVTVVVVhsUFJFa3dUbWM5UFE9PQ==




 
 
A Constituição Federal, em seu art. 5º, caput, assegura aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida. Igualmente, o art. 196, que trata da ordem social, 
estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doenças. 

 
Não resta dúvida, portanto, da necessidade de serem impostas 

medidas que visem à redução dos riscos de contágio da população, 
dentre elas as ações que diminuam o contato direto entre as pessoas.  

 
No site da Prefeitura de Volta Redonda, é possível acompanhar 

a evolução da doença no Município 
(https://new.voltaredonda.rj.gov.br/8-interno/2493-vr-contra-o-corona 
visualizado em 28 de julho de 2020: 

 

 

https://new.voltaredonda.rj.gov.br/8-interno/2493-vr-contra-o-corona




 
 
Verifica-se que há uma curva ascendente no número de casos 

(https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzkxNmI5ZWYtNmI4Mi00ZD
VjLTljNGYtOTYyMTY4YmZmNmFmIiwidCI6IjNjNDExMGExLTFjNDUt
NDc2OS1iYjEyLWRjODllNzJkNTVmMCJ9) visualizado em 28 de 
julho. Esta curva está em crescimento, conforme nos dois dias de 
acompanhamento, 28 e 29 de julho: 

 

 
 
O Ofício nº 68/2020/DIRETORIA encaminhado pela Fiocruz, no 

i-711, ainda atesta que:  

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzkxNmI5ZWYtNmI4Mi00ZDVjLTljNGYtOTYyMTY4YmZmNmFmIiwidCI6IjNjNDExMGExLTFjNDUtNDc2OS1iYjEyLWRjODllNzJkNTVmMCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzkxNmI5ZWYtNmI4Mi00ZDVjLTljNGYtOTYyMTY4YmZmNmFmIiwidCI6IjNjNDExMGExLTFjNDUtNDc2OS1iYjEyLWRjODllNzJkNTVmMCJ9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzkxNmI5ZWYtNmI4Mi00ZDVjLTljNGYtOTYyMTY4YmZmNmFmIiwidCI6IjNjNDExMGExLTFjNDUtNDc2OS1iYjEyLWRjODllNzJkNTVmMCJ9




 
“É possível verificar que o município de Volta Redonda 
apresenta o maior número de casos da região, seguido 
do município de Barra Mansa. Os demais municípios 
da região se encontram em estágios mais recentes da 
epidemia, com início de casos a partir de maio de 2020. 
Todos os municípios apresentam tendência geral de 
aumento no número de casos. Vale ressaltar que as 
análises de tendência são dificultadas em cidades de 
pequeno porte, que podem apresentar grande flutuação 
em relação a uma curva logística hipotética, devido ao 
baixo número de casos registrados.” 

 
No que tange às medidas para enfrentamento da pandemia, a 

Lei Federal nº 13.979/2020, no seu artigo 3º, § 1º, assim estabelece: 
 

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente 
poderão ser 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. 

 

Destarte, a Municipalidade não demonstrou estudos que 
favoreçam a abertura do Zoológico municipal e parques naturais, bem 
como o seu impacto no controle da doença, diante do avanço do 
número de infectados na localidade. 

 
Sendo assim, resta inviável a concessão da medida, ante a 

ausência de probabilidade do direito, já que revela risco à ordem e à 
saúde pública.  

 
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.  

 
Dê-se ciência do decidido. 

 
Intimem-se o agravado e os amicus curiae. 

 
Após, retornem conclusos. 

 
 

Rio de Janeiro, na data da assinatura digital. 2020. 
 

 
 

MARIA AGLAÉ TEDESCO VILARDO 
JDS DESEMBARGADORA RELATORA 
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