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Autos com vista.  
 

 
 

Meritíssima Juíza, 

Trata-se de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido 

Liminar proposta pela pessoa jurídica SINDIFEIRANTES – Sindicato do 

Comércio Varejista de Feirantes do Estado de Goiás em face do 

Município de Aparecida de Goiânia, visando à condenação do requerido 

à obrigação de instalar lavatórios públicos, com pias e torneiras, bem 

como disponibilizar sabão líquido para a higienização das mãos, em 

todos os locais onde forem realizadas feiras livres e especiais no 

Município de Aparecida de Goiânia, como medida de prevenção à 

transmissão coletiva do Coronavírus – SARSCov 19.  

Na movimentação nº 13, o Município de Aparecida de Goiânia 

prestou informações, ocasião em que alegou precipitação na 

propositura da presente Ação, sob a alegação de que, no momento do 

seu ajuizamento, o procedimento licitatório para a compra dos 

equipamentos de segurança sanitária já estava em andamento, tendo 

sido concluído antes mesmo da sua intimação para manifestar-se sobre 

o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, razão pela 

qual alega perda de objeto.  

Em seguida, a parte autora manifestou-se nos autos, ocasião 

em que impugnou a alegação de perda do objeto, porquanto os 

banheiros para higienização de mãos, locados pelo Município de 

Aparecida de Goiânia por meio de procedimento licitatório, não 
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atendem às demandas dos feirantes e ainda não foram efetivamente 

instalados nos locais em que são realizadas as feiras livres e especiais.  

Em seguida, na movimentação nº 22, o juízo deferiu o pedido 

de tutela de urgência formulado pela parte autora e determinou ao 

requerido a obrigação de disponibilizar local para a instalação de 

equipamento de lavagem das mãos, com água limpa e corrente, sabão 

líquido e papel descartável em todos os locais onde ocorrem a 

realização de feiras livres e especiais no Município de Aparecida de 

Goiânia, sob pena de multa diária fixada no valor de R$1.000,00 (mil 

reais). 

Posteriormente, na movimentação n° 30, a parte Autora 

informou do descumprimento da decisão liminar acima mencionada.  

Em seguida, o Juízo determinou a intimação do Município de 

Aparecida de Goiânia para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar o 

integral cumprimento da tutela de urgência deferida na movimentação 

nº 22, sob pena de majoração da multa diária.  

Logo após, o Município de Aparecida de Goiânia manifestou-

se nos autos, ocasião em que juntou documentos atestando que as 

feiras livres e especiais de Aparecida de Goiânia estão sendo atendidas 

pela Secretaria Municipal de Planejamento e Regulação Urbana, a qual, 

por meio do Contrato de nº 871/20200 – SEL  e Pregão Presencial nº 

068/2020 (Processo nº 2019047969), locou 6 banheiros do tipo 

trailers/contêineres rebocáveis de 4 cabines e 1 banheiro tipo 

trailer/contêiner  rebocável de 12 cabines, totalizando 16 

cabines. Além disso, informou que está em trâmite a 

contratação de mais trailers, visando à continuidade do 

atendimento público aos feirantes desta Municipalidade.  

Em seguida, vieram os autos ao Ministério Público.  



 
 

           
14ª Promotoria de Justiça de Aparecida de Goiânia 

Curadoria do Ambiente, Patrimônio Histórico, Cultural e 
Urbanismo 

 

É o relato do necessário. 

 I – DA NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA 

DECISÃO LIMINAR.  

Da análise dos autos, o Ministério Público entende não ter sido 

comprovado pelo Município de Aparecida de Goiânia o integral 

cumprimento da decisão exarada na movimentação nº 22, a qual 

determinou ao requerido a obrigação de disponibilizar local para a 

instalação de equipamento de lavagem das mãos, com água limpa e 

corrente, sabão líquido e papel descartável em todos os locais onde 

ocorrem a realização de feiras livres e especiais no Município de 

Aparecida de Goiânia, sob pena de multa diária fixada no valor de 

R$1.000,00 (mil reais). 

Na manifestação acostada na movimentação nº 36, o 

Município de limitou a juntar a cópia do contrato de locação de apenas 

6 banheiros do tipo trailers/contêineres rebocáveis de 4 cabines e 1 

banheiro tipo trailer/contêiner rebocável de 12 cabines, totalizando 16 

cabines, quantidade que não atende à demanda das feiras livres do 

Município de Aparecida de Goiânia, o qual licencia, atualmente, cerca 

de 60 feiras livres e especiais.  

Além disso, em pesquisa realizada no site da Prefeitura de 

Aparecida de Goiânia, datada de 7 de agosto de 2020 

(https://www.aparecida.go.gov.br/feiras-de-aparecida-de-goiania-

passam-a-ter-banheiros-vip-em-formato-de-trailer/), lê-se a notícia 

de que as “As feiras de Aparecida de Goiânia passando a ter 

banheiros “VIP” em formato de trailer”, contando a matéria com 

o seguinte texto:  

 

https://www.aparecida.go.gov.br/feiras-de-aparecida-de-goiania-passam-a-ter-banheiros-vip-em-formato-de-trailer/
https://www.aparecida.go.gov.br/feiras-de-aparecida-de-goiania-passam-a-ter-banheiros-vip-em-formato-de-trailer/
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Ao todo, seis trailers farão revezamento em 42 feiras sema-

nais, atendendo seis feiras por dia 

Com objetivo de proporcionar conforto e segurança aos 

clientes e feirantes das feiras livres e especiais do mu-

nicípio, durante a pandemia, a Prefeitura de Aparecida 

de Goiânia começou a disponibilizar nesta semana, trai-

lers com banheiros totalmente estruturados. A fim de 

evitar a proliferação do novo Coronavírus, cada trailer 

terá uma pessoa que ficará encarregada de realizar a 

manutenção e higienização dos banheiros durante todo 

o período de funcionamento da feira. 

De acordo com o coordenador de Feiras e Licenciamento Es-

pecial, ligado a Secretaria de Regulação Urbana, Cassiano 

Souza, Aparecida possui 59 feiras no total e todas devem ser 

contempladas com o trailer por meio de rodízio. “Ao todo, 

seis trailers farão revezamento em 42 feiras semanais, 

atendendo seis feiras por dia, mas todas as 59 entrarão 

nesse rodízio. As que não forem contempladas com os 

trailers no dia, continuam com o banheiro químico”, ex-

plicou. 

Os trailers são adaptados com sanitários masculinos, femini-

nos e para deficientes. Cada trailer contém quatro banheiros, 

lavatórios, ar condicionado, decoração e rádio AM e FM. “A 

iniciativa visa garantir aos feirantes e consumidores 

mais conforto e tranquilidade durante as compras e co-

mercialização de alimentos. Essa medida ajudará dimi-

nuir os riscos de contaminação do novo Coronavírus, 

pois os banheiros serão limpos de tempos em tempos”, 

ressaltou. 

O investimento, com recursos próprios do município, é 

de R$ 784 mil por doze meses de aluguel dos trailers. 

“O contrato tem duração de um ano com possibilidade de pror-

rogação. Diferentemente dos banheiros químicos, os ‘banhei-

ros-móveis’ têm dimensões maiores, são feitos de material 

mais resistente, de fácil manutenção, é um grande ganho para 

os feirantes e população”, pontuou o coordenador que explicou 

que os banheiros são montados pela empresa prestadora do 

serviço no início da feira e retirado ao final delas. 

As fotografias abaixo colacionadas constam da referida notícia 

e apresentam os banheiros “VIP” instalados de forma itinerante em 

algumas das feiras livres municipais.  
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Foto: Banheiro "VIP" instalado na feira do Centro de 

Aparecida na manhã desta sexta-feira, 07. (Foto: Enio 

Medeiros) 
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Diante dessas informações, insta salientar que os 

denominados “banheiros VIP”, locados pela Prefeitura de Aparecida de 

Goiânia, não atendem às demandas de segurança sanitárias exigidas 

no atual contexto pandêmico.  

Como é de amplo conhecimento, feiras livres, apesar de 

consideradas essenciais, notadamente pela comercialização de 

insumos alimentícios básicos, são locais propensos à transmissão 

coletiva do Coronavírus – SARSCov 19, sendo, portanto, altamente 

necessária a existência de um protocolo de prevenção especificamente 

direcionado, estabelecendo medidas higiênico-sanitárias, com vistas à 

preservação da saúde dos feirantes e dos clientes/consumidores.  

Assim, a demanda trazida pelo SINDIFEIRANTES é 

absolutamente relevante e merece ser atendida prontamente, 

especialmente porque a higienização das mãos é, segundo 

especialistas, uma das medidas mais simples e eficazes de proteção à 

propagação do Coronavírus – SARSCov 19 e suas variantes.  

Além disso, o integral cumprimento da decisão liminar, que 

determinou a obrigação de disponibilizar local para a instalação de 

equipamento de lavagem das mãos, com água limpa e corrente, 

sabão líquido e papel descartável em todos os locais onde 

ocorrem a realização de feiras livres e especiais no Município 

de Aparecida de Goiânia, requer mais do que a locação dos 

“banheiros VIP”, fazendo-se necessária  também a instalação de uma 

estação higienizatória, com um simples lavatório de mãos, 

devidamente abastecido com sabão e papel descartável, medida que 

evita a propagação do vírus em discussão e salva vidas, evitando o 

compartilhamento desnecessário do banheiro para a higienização das 
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mãos.  

Nesse sentido, uma das importantes formas de prevenção 

recomendadas pelo Ministério da Saúde está diretamente associadas 

às mãos, como evitar apertos de mãos e abraços, evitar tocar olhos, 

nariz e boca, e sobretudo lavá-la com de forma frequente com 

água e sabão ou higienizar com álcool gel 70%. “A higienização 

das mãos é a medida mais antiga, eficaz e barata de prevenir a infecção 

relacionada à assistência à saúde. Essa prática reduz 

significativamente a transmissão de microrganismos”, esclarece 

Angélica Barbosa, infectologista da unidade1.  

A título de exemplo, o Estado de Goiás, em parceria com o 

Município de Goiânia, já instalou em diversos locais, inclusive em 

praças públicas, pias higienizatórias2, com o intuito de facilitar a 

higienização das mãos de pedestres, pessoas em situação de rua e 

demais administrados, sendo cada lavatório composto por um 

tambor, cuba, torneira e sabão. Trata-se de iniciativa eficaz, 

menos onerosa e capaz de atender a muitos espaços públicos 

ou de uso comum de pessoas.  

 
1 https://www.spdm.org.br/saude/noticias/item/3390-hmb-explica-por-que-a-higienizacao-das-maos-

auxilia-na-prevencao-da-covid-19 
2 https://g1.globo.com/go/goias/noticia/2020/04/30/pias-comecam-a-ser-instaladas-em-pracas-publicas-

de-goiania-para-ajudar-na-prevencao-ao-coronavirus.ghtml 
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Diante do referido exemplo, percebe-se que a decisão judicial 

em sede liminar, exarada na movimentação nº 22, pode e deve ser 

imediatamente cumprida, a fim de atender aos feirantes e usuários de 

feiras livres do Município de Aparecida de Goiânia, prevenir a 

transmissão nesses locais e até mesmo minimizar os impactos 

negativos da proliferação coletiva do vírus.  

Nesse contexto, conclui-se que os “banheiros VIP” locados 

pelo Município de Aparecida de Goiânia não satisfazem ao que foi 

determinado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal, 
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porquanto não oferece amplo atendimento às pessoas que frequentam 

o espaço destinado à realização de feiras. Conforme amplamente 

divulgado e reforçado, a lavagem de mãos deve ser frequente, motivo 

pelo qual as estações higienizatórias devem ser em maior número e 

acessíveis a todos, a fim de atenuar, inclusive, filas e aglomerações 

para o seu uso.  

Assim, o Ministério Público entende que a decisão liminar não 

foi cumprida pelo requerido. Além disso, a informação de que está em 

andamento novo processo licitatório para a contratação de mais 

unidades dos denominados “banheiros VIP” também não induz ao 

provável cumprimento da decisão num tempo próximo.  

II – CONCLUSÃO.  

Desse modo, considerando-se o pico de contágio da 

doença viral e respiratória ocasionada pelo mencionado vírus, 

bem como a elevada de ocupação de leitos e as inúmeras 

orientações dos profissionais de saúde, a fim de que sejam 

promovidas medidas eficazes de prevenção, sob pena de 

alarmante aumento no índice de contágios e mortes nos próximos dois 

meses, o Ministério Público entende que as providências 

determinadas por este Juízo são urgentes e devem ser 

imediatamente realizadas, sob pena de aplicação de multa 

diária pelo descumprimento, a qual poderá, inclusive, ser 

exasperada.  

Aparecida de Goiânia, data da assinatura digital.  

(Assinatura Digitalizada J04.21.13) 

PAULO RICARDO GONTIJO LOYOLA 

Promotor de Justiça 


