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LUIS EDUARDO GRANGEIRO GIRÃO, brasileiro, casado, 

Senador da República, portador do documento de identidade de nº 

037319 MDCE, inscrito no CPF sob o nº 319.668.103-34, com endereço 

profissional no Senado Federal, anexo 2, Ala Teotônio Vilela, gabinete 

21, Brasília - Distrito Federal e com escritório de apoio na Av. 

Desembargador Moreira, nº 2120, sala 1306, Dionísio Torres, Aldeota, 

Fortaleza – Ceará, CEP: 60170-002, e-mail: 

sen.eduardogirao@senado.leg.br, vem, com o estilo de sempre e 

proverbial respeito, perante Vossa Excelência, por meio de sua 

advogada que esta subscreve, com base no art. 5º, XV da Constituição 

Federal de 1988, propor AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face do ESTADO DO 

CEARÁ, pessoa jurídica de Direito Público interno, com sedes nesta 

capital, podendo ser citado na pessoa do PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO, com o endereço para citação na Av. Dr. José Martins 

Rodrigues - 150 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE, CEP: 60.811-520, 

com fundamento nos substratos de direito e nos fatos a seguir 

declarados. 



1 – PRELIMINARMENTE:  

1.1 - DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

 

Em virtude da própria característica da ação, além da 

constante ausência de Procurador nas audiências, sempre justificando 

na falta de poderes para transigir, a requerente opta pela DISPENSA 

da designação de audiência prévia de conciliação, conforme arrimo no 

artigo 319, VII do NCPC. 

 

1.2 – DAS PUBLICAÇÕES: 

 

Requer que todas as publicações e notificações referentes 

ao processo em epígrafe sejam realizadas em nome da advogada 

Kamila Cardoso de Souza Ribeiro (procuração nos autos), OAB/CE nº 

29.545-B, com escritório na Av.  Washington Soares, nº 2155, sala 58 

– Bairro Edson Queiroz – Fortaleza – Ceará CEP: 60.811-341, na forma 

do artigo 272 DO CPC/2015, sob pena de nulidade. 

 

2 - DOS FATOS: 

 

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 13 de 

novembro de 2021, o novo Decreto nº 34.399, de autoria do 

governador do Estado, Camilo Santana, que determinou a 

implementação do passaporte sanitário para o ingresso de pessoas em 

eventos de qualquer natureza e porte, bem como restaurantes, bares, 

barras de praia, no âmbito estadual.  

 

O referido decreto constitui como “passaporte sanitário” o 

comprovante, por meio digital ou físico, que ateste que seu portador 

completou o esquema vacinal contra a covid-19 para sua faixa etária. 



 

O ato normativo estabelece ainda que, fica condicionado o 

acesso aos estabelecimentos a apresentação do passaporte sanitário, 

exceto para menores de 12 anos ou por aqueles que, por razões 

médicas reconhecidas em atestado médico, não puderem se vacinar. 

 

Ocorre que, embora o Decreto Estadual apresente uma 

ideia benéfica à sociedade, o ato normativo em questão deixou de 

contemplar outras medidas possíveis que, de igual modo, são 

extremamente eficazes na contenção da transmissão do vírus, além de 

ter menos impacto econômico e no bem estar social daqueles que não 

se vacinaram.  

 

É o caso de pessoas que não tenham o ciclo vacinal 

completo ou por razões diversas não se vacinaram, mas possuem 

resultado do teste RT-PCR ou do teste de antígeno negativo, datado de 

menos de 72 horas; ou resultado de um RT-PCR ou teste de antígeno 

positivo, provando que você se curou da Covid-19 há mais de 11 dias 

e datado de menos de 6 meses. 

 

Portanto, é necessário que o Estado do Ceará acrescente 

ao art. 10 do Decreto nº 34.399 de 13 de novembro de 2021, a 

possibilidade da apresentação dos testes de Covid-19 considerando os 

dados da Organização Mundial de Saúde e de direito a seguir 

delineados.  

 

2.1 - DO OBJETIVO DO PASSAPORTE SANITÁRIO: 

 

As Medidas de Saúde Pública e Sociais (MSPS) estão sendo 

aplicadas em todo o mundo para conter a transmissão do SARS-CoV-2 

e reduzir a mortalidade e morbidade de COVID-19.  



 

As MSPS incluem medidas de proteção pessoal (por 

exemplo: distanciamento físico, prevenção de ambientes lotados, 

proteção para lavagem das mãos, proteção contra tosse e espirros e 

uso de máscara facial); medidas ambientais (por exemplo: limpeza, 

desinfecção, ventilação); vigilância e medidas de resposta (por 

exemplo: teste detecção, sequenciamento genético, rastreamento de 

contato, isolamento e quarentena); medidas de distanciamento físico 

(por exemplo: limitação do número de pessoas reunidas, mantendo 

distância em locais públicos ou de trabalho, restrição do  circulação 

nacional); entre outros.  

 

Nesse contexto, as medidas médicas como a vacinação e 

administração de medicamentos, são aplicadas de maneira combinada 

com as MSPS, para garantir um controle eficaz da transmissão do vírus.  

 

Com intuito de permitir o relaxamento das restrições 

sociais e diminuir os impactos econômicos decorrente da Pandemia, 

outras políticas públicas estão sendo implementadas, como o 

passaporte sanitário.  

 

O passaporte sanitário, em tese, tem como objetivo central 

a retomada das atividades econômicas e sociais, com ferramentas 

possíveis de minimizar os riscos de contaminação do vírus da Covid-

19, devido a alta da circulação/aglomeração de pessoas, todavia, está 

comprovado que as vacinas não evitam a transmissão e contágio, 

sendo os testes o meio mais eficaz de comprovação da infecção ou não.  

 

Para isso, é necessário que o individuo comprove à 

sociedade de que não está infectado com o vírus do Sars-CoV-2, de 



modo que o seu acesso nos estabelecimentos comerciais, de trabalho 

e lazer não apresenta risco a outrem.  

 

2.2 - DOS MEIOS EFICAZES PARA COMPROVAÇÃO DO ESTADO 
IMUNOLOGICO DO INDIVIDUO – SEGUNDO A OMS: 
 
a) Das medidas de saúde pública individualizada, 
proporcionais e de inclusão para o cidadão não vacinado: 

 

Primeiramente, vale ressaltar que o presente petitório não 

tem como objetivo ir de encontro com a implementação estadual do 

passaporte sanitário, apenas tem o intuito de que o Estado introduza 

outros requisitos possíveis de comprovação da saúde do cidadão, de 

forma que não exclua indivíduos inseridos em situação não prevista no 

Decreto Estadual, mas que se encontram livre de infecção do vírus da 

Covid-19.   

 

É necessário despir de qualquer viés político-partidário 

para os objetivos de bem comum sejam alcançados e que a sociedade 

cearense possa retomar o crescimento econômico e as atividades 

sociais da melhor forma possível.  

 

Da mesma forma que é essencial salvaguardar as 

populações vulneráveis e desfavorecidos pela implementação de 

medidas específicas para apoiá-los, a mobilização de recursos e a 

colaboração de todos os setores e comunidade. É crucial que ao 

projetar diferentes políticas publicas, sejam levadas em consideração 

as necessidades essenciais locais e o conjunto de MSPS para evitar ou 

minimizar possíveis danos e melhorar sua eficácia. 

 

Como dito alhures, a vacinação é uma das medidas 

aplicadas como forma de conter a transmissão SARS-CoV-2 e reduzir 



a mortalidade e morbidade de COVID-19, entretanto, é necessária uma 

combinação de medidas públicas de saúde e social que favoreçam a 

eficácia da vacina e o controle da circulação do vírus. 

 

Nesse ínterim, é necessário que o governo Estadual não 

considere apenas o comprovante de vacina como único meio que atesta 

o bom estado imunológico do cidadão e que este encontra-se livre de 

infecção pelo coronavírus, pois, desta forma, estaria creditando, 

exclusivamente,  à vacina como medida eficaz de saúde pública e social 

para conter a transmissão de Covid-19, deixando de considerar outras 

questões extremamente importantes para o sucesso da aplicação das 

políticas públicas para o controle da transmissão do vírus, assim como 

as possíveis lacunas da eficácia da vacinação nesse controle, diante do 

pouco conhecimento cientifico sobre as mesmas. 

 

Inclusive, a Organização Mundial de saúde  reconhece  uma 

série de incógnitas científicas permanece a respeito da eficácia das 

vacinas COVID-19: eficácia na prevenção de doenças e limitação da 

transmissão, incluindo para variantes de SARS-CoV-2; duração da 

proteção oferecida pela vacinação; calendário das doses de reforço; se 

a vacinação oferece proteção contra infecção assintomática; idade e 

grupos populacionais que devem ser priorizados para vacinação, 

contraindicações específicas, quanto tempo antes de as vacinas de 

viagem devem ser oferecidas; e possível isenção de pessoas que 

possuem anticorpos contra SARS-CoV-21 

 

Desta forma, para obter aceitação pela sociedade e, 

consequentemente, maior êxito das políticas públicas a serem 

implementadas, é necessário uma abordagem proporcional e inclusiva 

 
1 https://www.who.int/news-room/articles-detail/interim-position-paper-considerations-regarding-proof-
of-covid-19-vaccination-for-international-travellers 



das medidas de restrições individualizadas, onde o governo considere, 

também, as medidas em que violem menos os direitos e liberdades das 

pessoas não vacinadas, levando em conta as opções possíveis para as 

pessoas não vacinadas, como por exemplo:  resultados de teste 

COVID-19 negativos. 

 

Isso pode ajudar a garantir que as medidas para pessoas 

não vacinadas sejam tão inclusivas quanto possível, reduzindo os 

obstáculos que impedem pessoas a participarem na vida civil, social e 

econômica. Esse é o raciocínio do artigo publicado pela OMS, em 14 de 

junho de 2021, Consideraciones para aplicar y ajustar medidas de 

salud pública y sociales en el contexto de la COVID-192, que versa 

sobre as abordagens relaxamento das MSPS em locais onde são 

rigorosas para pessoas imunes e não imunes, as chamadas medidas 

individualizadas de saúde pública, com base no estado de imunidade 

de uma pessoa.  

 

Vale ressaltar que o §7º do art. 10 do Decreto Estadual já 

vislumbra exceção à hipótese de pessoas não estarem vacinadas 

devido a razões médicas não puderem se vacinar. Ou seja, é possível 

que por situação x, y ou z, pessoas não estarem vacinadas, mas 

encontram-se totalmente livre de transmissão do vírus, mas o meio de 

comprovação para tal é outro.  

 

Inclusive, essa é a forma como outros países que já 

programaram o passaporte sanitário estão funcionando. Por exemplo, 

da França, Itália, Áustria, Luxemburgo, dentre outros. 

 

 
2 https://www.unicef.org/lac/media/16556/file 



 
 
Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/08/franca-
amplia-exigencia-de-passaporte-sanitario-apesar-de-protestos.ghtml 

 

 
Fonte: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/08/23/saiba-

como-funciona-o-comprovante-de-vacina-em-outros-lugares-do-
mundo.ghtml 

 



 
 

Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/saiba-que-
paises-estao-adotando-passaporte-da-vacina-para-suspender-
restricoes/ 

 

 
Fonte: https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/saiba-que-paises-

estao-adotando-passaporte-da-vacina-para-suspender-restricoes/ 



 

b) Dos requisitos para o pass sanitaire na França:  

 

A França foi um dos primeiros países da Europa a anunciar 

um cartão de saúde - o passe sanitaire que permite aos seus titulares 

o acesso a vários estabelecimentos. Aprovado no dia 26 de julho de 

2021 pela Assembleia Nacional da França, o passe de saúde consiste 

em apresentar, em formato digital ou em papel, um comprovante de 

saúde, dentre os 3 seguintes (basta um destes 3 comprovantes) ou um 

atestado médico que certifique a uma contra-indicação médica para a 

vacinação pode ser apresentado em vez dos 3 referidos documentos:  

 

I. O certificado de vacinação, desde que as pessoas tenham o 

calendário vacinal completo: 7 dias após a injeção de 2 e para 

vacina de injeção dupla (Pfizer, Moderna, AstraZeneca); 28 

dias após a injeção de vacinas de injeção única (Janssen / 

Johnson & Johnson); 7 dias após a injeção da vacina em 

pessoas que receberam Covid-19 (1 injeção única).7 dias 

após a administração de uma dose complementar de uma 

vacina de RNA mensageiro (Pfizer ou Moderna) para pessoas 

totalmente vacinadas no exterior com uma vacina incluída na 

lista de emergência da Organização Mundial de Saúde (OMS), 

mas não autorizada ou reconhecida pela Agência Europeia de 

Medicamentos (Sinovac / Coronavac ou Sinopharm / BBIB-

PVeroCells). 

 

II. Prova de um RT-PCR ou teste de antígeno negativo ou um 

autoteste realizado sob a supervisão de um profissional de 

saúde por menos de 72 horas no máximo. Os autotestes 

realizados sob supervisão de um profissional de saúde são, 



de fato, mais uma vez reconhecidos como prova do passe de 

saúde. 

III. O resultado de um RT-PCR ou teste de antígeno positivo que 

atesta a recuperação da Covid-19, datando de pelo menos 11 

dias e menos de 6 meses. Isso indica um risco limitado de 

reinfecção com Covid-19. 

 

Portanto, tendo em vista todas as considerações ora 

apresentadas,  a fim de considerar a liberdade de escolha do individuo 

em se vacinar ou não, o direito constitucional de ir e vir, em 

consonância com o principio constitucional de direito à saúde, assim 

como aplicação do principio da proporcionalidade nos casos de 

aparente conflito entre princípios para solução do impasse,  faz-se 

salutar  que o governo Estadual acrescente ao Decreto nº 34.399 de 

13 de novembro de 2021, outras duas forma como meio de 

comprovação para fins de obter o passaporte sanitário, quais sejam: 

 

a)  Prova de um RT-PCR ou teste de antígeno 

negativo realizado por menos de 72 horas no máximo; 

 

b)  O resultado de um RT-PCR; 

 

3 - DA OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE PARA SOLUÇÃO DE APARENTE 
CONFLITO ENTRE PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS: 
 

A princípio, o direito de locomoção é garantido no art. 5º, 

XV, que prevê: "é livre a locomoção no território nacional em 

tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele 

entrar, permanecer ou dele sair com seus bens". 

 



Entretanto, a própria Constituição da República prevê 

situações em que ele pode ser limitado, como: (I) prisão em flagrante 

delito ou por ordem escrita e fundamentada de Juiz; (II) prisão civil, 

administrativa ou especial para fins de deportação, nos casos cabíveis 

na legislação específica; (III) durante vigência de estado de sítio, para 

determinar a permanência da população em determinada localidade, 

única situação na qual há permissão expressa de restrição generalizada 

deste direito. 

 

Em função da pandemia, foram editadas algumas normas 

infraconstitucionais prevendo severas restrições ao direito de 

locomoção entre outros. Nesse sentido, o direito de ir e vir deve 

conviver com outros princípios da Constituição da República e não pode 

ser considerado absoluto.  É o caso do direito à saúde. 

 

Com efeito, o art. 196 da CF/88 prevê que o direito à saúde 

tem duas dimensões: (I) como direito subjetivo de todos ("direito a 

uma prestação no sentido estrito", segundo expressão de Robert 

Alexy) e (II) como dever do Estado de desenvolver uma política 

pública, abrangendo regramentos, organização pessoal e previsão 

orçamentária específica2. 

 

Em uma situação como esta, que envolve o conflito 

aparente entre os princípios da liberdade de locomoção e direito à 

saúde, o Supremo Tribunal Federal tem aplicado a regra da 

proporcionalidade para solução do impasse. 

 

Como explica André de Carvalho Ramos, a regra da 

proporcionalidade de encontra implícita na Constituição da República e 

decorre, em síntese, da interpretação conjunta dos princípios do Estado 



Democrático de Direito, Devido Processo Legal, Dignidade da Pessoa 

Humana e Isonomia3. 

 

Paradigmático, nesse sentido, foi o julgamento do "Caso 

Ellwanger", em que o Ministro Gilmar Mendes explica no seu voto que: 

"[...] o princípio da proporcionalidade alcança as denominadas 

colisões de bens, valores ou princípios constitucionais. Nesse 

contexto, as exigências do princípio da proporcionalidade 

representam um método geral para a solução de conflitos" (HC 

82.424, j. 17.09.03). 

 

A regra de proporcionalidade prescreve que um princípio 

deve ceder diante de outro desde que atenda aos seguintes requisitos: 

(I) adequação; (II) necessidade; (III) proporcionalidade em 

sentido estrito. 

 

Portanto, no primeiro momento, devemos nos questionar 

se as medidas restritivas de são adequadas para fomentar o objetivo 

sanitário perseguido, isto é, a contenção da pandemia de coronavirus, 

a despeito de restringirem a liberdade de locomoção do individuo.  

 

CONSIDERANDO OS ESTUDOS MÉDICOS, ORIENTAÇÕES 

DA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E EXEMPLO DE DIVERSOS 

OUTROS PAÍSES, as medidas de saúde pública e sociais são essenciais 

para enfrentamento da pandemia em conjunto com a vacinação.  

Ocorre que, com intuito de permitir o relaxamento das restrições 

sociais e diminuir os impactos econômicos decorrente da Pandemia, 

outras políticas públicas estão sendo implementadas, a medida que o 

 
3 (Curso de Direito Humanos, 1ª Edição, 2014, São Paulo, Saraiva, págs. 116 e ss. Cf., ainda, 

Virgílio Afonso da Silva, "Direitos Fundamentais", 2ª Edição, Malheiros, 2010, passim 
 



contexto social local vai mudando e se atualizando no decorrer do 

tempo. 

 

Nesse sentido, a implementação do passaporte sanitário 

deve ter como objetivo central a retomada das atividades econômicas 

e sociais, com ferramentas possíveis de minimizar os riscos de 

contaminação do vírus da Covid-19, devido ao retorno da 

circulação/aglomeração de pessoas. 

 

Superada a adequação, devemos nos questionar se as 

medidas são necessárias para seu objetivo. Trata-se de um teste 

comparativo: existiriam alternativas menos invasivas ao direito 

de locomoção daqueles não vacinados que possuam igual 

eficiência no controle de transmissão do vírus? Caso existam, 

elas devem ser adotadas no lugar da exclusão daqueles que não se 

encontram vacinados completamente, ou por questões diversas, não 

irão se vacinar.   

 

Nesse sentido, sabemos que o teste negativo para 

Covid-19 realizado em até 72 horas, assim como o RT-PCR são 

suficientes para comprovar o estado imunológico do individuo 

e, consequentemente, atinge o objetivo de proteção à saúde. 

 

Por fim, constatadas a adequação e necessidade, devemos 

questionar se as medidas atendem ao requisito da proporcionalidade 

em sentido estrito. A última etapa serve para evitar exageros, 

pois podemos nos deparar com medidas adequadas e 

necessárias, mas que causem uma restrição insuportável em 

outros direitos fundamentais, o que tornaria o objetivo 

perseguido injustificado. 

 



É justamente o caso de restringir a liberdade daquele 

cidadão que possui ainda o estágio da vacinação completa, ou por 

outras razões não pode ou não irá se vacinar, deixando de considerar 

outras formas de comprovação para atestar o estado imunológico do 

individuo. AS MEDIDAS, PORTANTO, NÃO ATENDEM AO REQUISITO DA 

PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. 

 

De toda forma, analisando hoje as medidas restritivas ao 

direito à locomoção e de escolha do cidadão prevista no Decreto 

Estadual vigente, sob o enfoque constitucional do direito à saúde e o 

princípio da proporcionalidade, podemos concluir que o referido ato 

normativo deve sofrer alteração para incluir outras possibilidades de 

comprovação para o passaporte sanitário.  

 

4 - DA TUTELA DE URGENCIA: 

 

Estão presentes os pressupostos para concessão da tutela 

de urgência.  A plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni juris) está 

caracterizada pelos argumentos deduzidos nesta petição inicial, 

CONSIDERANDO OS ESTUDOS MÉDICOS, ORIENTAÇÕES DA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E EXEMPLO DE DIVERSOS 

OUTROS PAÍSES, que encontram amparo na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal, que tem utilizado o princípio da 

proporcionalidade, principio este  que encontra-se implícito na 

Constituição da República e decorre, em síntese, da interpretação 

conjunta dos princípios do Estado Democrático de Direito, Devido 

Processo Legal, Dignanidade da pessoa Humana e Isonomia, como um 

método geral para a solução de  aparentes conflitos de princípios 

constitucionais" (HC 82.424, j. 17.09.03). 

 



A regra de proporcionalidade prescreve que um princípio 

deve ceder diante de outro desde que atenda aos seguintes requisitos: 

(I) adequação; (II) necessidade; (III) proporcionalidade em 

sentido estrito. 

 

No caso concreto, no primeiro momento, devemos nos 

questionar se as medidas restritivas de são adequadas para fomentar 

o objetivo sanitário perseguido, isto é, a contenção da pandemia de 

coronavírus, a despeito de restringirem a liberdade de locomoção do 

individuo.  

 

Nesse sentido, a implementação do passaporte sanitário, 

que deveria ter como objetivo central a retomada das atividades 

econômicas e sociais, com ferramentas possíveis de minimizar os riscos 

de contaminação do vírus da Covid-19, devido ao retorno da 

circulação/aglomeração de pessoas, contudo, como as vacinas não 

evitam o contágio e a transmissão, devem os testes serem uma opção 

a mais para a possibilidade de ingresso das pessoas nos 

estabelecimentos que exigem o passaporte. 

 

Repita-se, sabemos que o teste negativo para Covid-19 

realizado em até 72 horas, assim como o resultado teste de antígeno 

positivo que atesta a recuperação da Covid-19, datando de pelo menos 

11 dias e menos de 6 meses, São suficientes para comprovar o estado 

imunológico do individuo e, consequentemente, atinge o objetivo de 

proteção à saúde. 

 

Por fim, constatadas a adequação e necessidade, devemos 

questionar se as medidas atendem ao requisito da proporcionalidade 

em sentido estrito. A última etapa serve para evitar exageros, 

pois podemos nos deparar com medidas adequadas e 



necessárias, mas que causem uma restrição insuportável em 

outros direitos fundamentais, o que tornaria o objetivo 

perseguido injustificado. 

 

É justamente o caso de restringir a liberdade daquele 

cidadão que possui ainda o estágio da vacinação completa, ou por 

outras razões não pode ou não irá se vacinar, deixando de considerar 

outras formas de comprovação para atestar o estado imunológico do 

indivíduo. AS MEDIDAS, PORTANTO, NÃO ATENDEM AO REQUISITO DA 

PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO. 

 

O periculum in mora, por sua vez, surge da possibilidade 

de afronta dos direitos constitucionais de ir e vir e liberdade de escolha 

do cidadão que não possui certificado de vacinação, mas encontra-se 

livre de infecção por covid-19. Provada, mais do que a plausibilidade, 

a efetiva existência de direito amparando a pretensão, assim como 

inegável o risco na demora do julgamento em questão, impõe-se a 

concessão de liminar, nos termos do art. 300 do Código de Processo 

Civil, para suspender ou determinar, de forma liminar, a eficácia do 

art. 10 do decreto nº 34.399/2021, até decisão definitiva, que 

acrescente expressamente, outras duas formas como meio de 

comprovação para fins de obter o passaporte sanitário, quais sejam: 

a) Prova de um RT-PCR ou teste de antígeno negativo realizado por 

menos de 72 horas no máximo e b) O resultado de um RT-PCR. 

 

5 - DOS PEDIDOS: 

 

Pelo exposto, os autores vêm requerer que Vossa Excelência se 

digne a: 

a) EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA 

ALTERA PARS, para preservar o DIREITO À LIBERDADE 



de ir e vir que seja DEFERIDA liminar determinando ao 

requerido que inclua no art. 10 do Decreto nº 

34.399/2021 como opções para ingresso em 

eventos, bares, restaurantes e barracas de praia os 

testes de antígeno negativo e RT-PCR realizados, 

no máximo em 72 horas;  

 

b) Que seja citado o promovido para, querendo, no 

prazo legal, responda o presente feito; 

 

c) E, ao final, que seja dado caráter definitivo à 

antecipação da tutela deferida, DETERMINANDO ao 

Estado do Ceará que inclua no art. 10 do Decreto nº 

34.399/2021 como opções para ingresso em 

eventos, bares, restaurantes e barracas de praia os 

testes de antígeno negativo e RT-PCR realizados 

em, no máximo 72 horas; 

 

d)  Condene o requerido ao pagamento das verbas de 

sucumbência, isto é, custas processuais e honorários 

advocatícios, estes na base de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da condenação; 

 

Protesta e requer, ainda, a produção de todas as provas 

admissíveis em direito, especialmente prova documental inclusa e 

apresentação de demais documentos que forem ordenados, o 

depoimento pessoal do autor e de testemunhas a serem arroladas 

posteriormente, reservando-se o direito de usar os demais recursos 

probatórios que se fizerem necessários ao deslinde da ação. 

 



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

para efeitos legais. 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

Fortaleza, 14 de outubro de 2021. 

 

 

Kamila Cardoso de Souza Ribeiro 
OAB/CE nº 29.545-B 

 

 

 


