
 1ª Promotoria de Justiça Militar 
 

  1 

RECOMENDAÇÃO Nº 01/2021  
 
 
 
 

Ref. a Notícia de Fato (SIMP nº 000045-104/2021); 
 
  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, através da 1ª 
Promotora de Justiça Militar, Dra. CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS, em 
exercício e no desempenho de suas atribuições legais, com fundamento na 
resolução nº 164/2017 do CNMP, bem como em razão das informações que 
originaram a notícia de fato em epígrafe, e: 
 
     CONSIDERANDO o envio de peças de informação a esta 
Promotoria de Justiça Militar, por meio de denúncia, a qual solicita providências 
no que concerne a suspensão de todos os procedimentos administrativos 
disciplinares estaduais e municipais enquanto perdurar o Lockdown e as demais 
medidas restritivas ocasionadas pelo COVID-19, vez que, oficiais da PMPA, civis 
e advogados estão se deslocando desta Região Metropolitana para outras regiões 
do Estado do Pará, em total descuido e inobservância às medidas restritivas de 
prevenção ao contágio pelo vírus que atualmente assola nossa população; 
 
    CONSIDERANDO, a Portaria nº188/GM/MS, publicada em 04 de 
fevereiro de 2020, que “Declara Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN)”, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus 
(COVID-19); 
 
    CONSIDERANDO o crescente quadro de indivíduos notificados 
como portadores do novo coronavírus em nível nacional e estadual; 
 
  CONSIDERANDO a decisão da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em declarar cenário de pandemia em relação ao novo coronavírus 
(COVID-19); 
  
   CONSIDERANDO que espaços de confinamento, a exemplo das 
salas e auditórios destinados a realização de atos processuais administrativos, 
potencializam os riscos epidemiológicos de transmissão do novo COVID-19; 
 
   CONSIDERANDO, o Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 
2020, bem como suas atualizações realizadas nas datas de 03 e 09 de março 
de 2021, alterando o bandeiramento dos municípios do Estado do Pará, sendo 
sua maioria classificada em bandeiramento VERMELHO ou PRETO, e a 
implementação de medidas de enfrentamento a pandemia do novo COVID-19, 
no âmbito do Estado do Pará, além de outras providências que visam resguardar 
a coletividade; 
 
    CONSIDERANDO, o latente número de demandas judiciais no que 
tange pleitos de suspensão e paralização de Procedimentos Administrativos 
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Disciplinares, sobretudo de seus atos presenciais, inclusive com a existência de 
liminares deferidas pelo juízo militar estadual, as quais vem anexo em rol 
exemplificativo; 
 

CONSIDERANDO que o trabalho militar, sobretudo no que 
concerne aos exercidos por Policiais Militares e Bombeiros Militares serem de 
suma importância para a coletividade e possuírem status de essenciais, não 
podendo haver interrupções em suas funções. 
    

RESOLVE: 
 

RECOMENDAR 
 
Ao Excelentíssimo CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DO PARÁ, o seguinte:  

 
a) Que envide esforços para que haja a SUSPENSÃO de todos 

os atos presenciais atinentes aos Procedimentos 
Administrativos Disciplinares vigentes no âmbito da 
Corregedoria-Geral da PMPA, como oitivas, audiências e 
afins, exclusivamente nas regiões catalogadas e 
classificadas pelo bandeiramento VERMELHO e PRETO até 
perdurarem os efeitos do Decreto Estadual nº 800, de 31 de 
maio de 2020, bem como suas atualizações. 
 

              Por fim, solicito, com fulcro no art. 27, parágrafo único, IV, da Lei n. 
8.625/93, e no art. 55, parágrafo único, IV, da Lei Complementar Estadual n. 
057/2006, a resposta por escrito a esta Recomendação, indicando e 
comprovando alguma eventual medida adotada em prol do seu cumprimento, 
sendo, para tanto, concedido o prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
 

 
 
        Belém, 24 de março de 2021.  

 
 
 
 
 

CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS 
1ª Promotora de Justiça Militar, em exercício 
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Processo nº 0800057-68.2021.8.14.0200 
 
  
 
  
 

DECISÃO INTERLOCUTORIA SERVINDO COMO MANDADO
 

 
 
 
 
Impetrante:          ROMULO NEVES DE AZEVEDO
 
Impetrados:        1) CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CEL QOPM
ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA;
 

2)  PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIF ICAÇÃO
INSTAURADO PELO DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, PUBLICADO NO
BG N. 236 22 DEZ 2020, CEL QOPM RG 20130 RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL;
 
 Litisconsorte passivo necessário: ESTADO DO PARÁ
 
 
 
 
 
                 Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência,
impetrado pelo ROMULO NEVES DE AZEVEDO, qualificado nos autos, em face do 
CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CEL QOPM ALBERNANDO
MONTEIRO DA SILVA e do PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
INSTAURADO PELO DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, PUBLICADO NO
BG N. 236 22 DEZ 2020, CEL QOPM RG 20130 RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL,
 apontando como litisconsorte passivo necessário o ESTADO DO PARÁ.
 
                Após discorrer sobre a gratuidade da justiça, quanto aos fatos, alegou o
impetrante, de relevante para compreensão do caso e tomada de decisão, em síntese:
 

1)  Por intermédio do decreto de 21 de dezembro de 2020,publicado no Diário 
Oficial Nº 34.442, foi designado uma junta para apurar, na forma da legislação
específica, a capacidade de oficiais permanecerem no serviço ativo da Policia Militar
do Estado do Pará;
 

2)   O Impetrante responde a Conselho de Justificação por fatos ocorridos em 
24 de maio de 2017, no município de Pau DArco, quando 10 (dez ) civis vieram a óbito
em confronto com integrantes da corporação;
 

3)  Narra o referido Decreto que, com base no que fora apurado nos autos do
Inquérito Policial Militar de Portaria n. 006/2017-CorGeral, publicada no Aditamento ao
Boletim Geral n. 099, de 25 de maio de 2017, o impetrante, em tese, teria violado, em
tese, os incisos VII, IX, XX, XXI, XXIII, XXVIII e XXIX do art. 18 c/c os incisos I, II, III,
IV, XII e XIII e § 1º do art. 37, ambos da Lei Estadual n. 6.833/06;
 

4)  Foram nomeados como membros do Conselho de Justificação os Oficiais
CEL QOPM RG 20130 RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL, para atuar na função de
Presidente, o CEL QOPM RG 21103 FRANCISCO CELSO DE LIMA MACHADO para
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exercer as funções de Interrogante e Relator e o CEL QOPM RG 21187 PAULO
DANIEL RIBEIRO DA SILVA para desempenhar função de Escrivão;
 

5)  Inicialmente foi designada a data de 04 de fevereiro de 2021 para início
das oitivas das testemunhas, todavia, ocorreu o sobrestamento do feito, pois um dos
justificantes, TC CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, teve que se submeter ao
procedimento cirúrgico de Colecistectomia com Colangiografia por Videolaparoscopia,
sob orientação da Dra. Luandra Corina Leite dos Santos – CRM/PA 9794, que o
deixou 10 (dez) dias de atestado;
 

6)  Posteriormente foi designada a data de 4 de março de 2021 para oitiva
das testemunhas, mas um dos justificantes, TC CARLOS KENED GONÇALVES DE
SOUZA apresentou sintomas de COVID-19, recebendo nova orientação médica para
afastamento de suas atividades por 10 (dez) dias, conforme novo atestado médico
anexo, datado de 03/03/2021, sendo as oitivas remarcadas para de 23 e 24 de Março de
 2021;
 

7)  Contudo, em 11 de março de 2021, pelo ofício 037/2021 – CJ, veio a
informação de que a audiência para inquirição das testemunhas teria início no dia 16
deste mesmo mês;
 

8)  Ato contínuo, foi comunicado ao aos membros do Conselho sobre os
novos fatos, conforme Ata da 2ª Sessão, informando que os depoimentos das
testemunhas haviam sido remarcados para os dias 23 e 24/03/2021;
 

9)  Ocorre, que, por volta das 19h00 do dia 14/03/2021, a população paraense
foi surpreendida com um novo comunicado do Governador Helder Barbalho, em suas
redes sociais, anunciando LOCKDOWN na região metropolitana de Belém, a partir das
21h00 do dia 15/03/2021, perdurando, inicialmente, por 7 (sete) dias;
 

10)               As novas medidas foram publicadas no Diário Oficial n. 34.518 –
Edição Extra, de 15/03/2021 (anexo), alterando novamente o Decreto n. 800, de
31/05/2020;
 

11)               Ignorando as atuais determinações governamentais, os membros do
Conselho se deslocaram ao Município de Redenção para prosseguir com os trabalhos
e realizar as oitivas designadas para aquela localidade, a partir do dia 6/03/2021, às
14h30;
 

12)               Acontece, que na data de 15 de março de 2021, a defesa, com
fundamento no Decreto governamental e, por analogia, no artigo 362, do CPC, 
requereu, administrativamente, a imediata suspensão do Conselho de Justificação ou
adiamento das oitivas das testemunhas designadas para os dias 16 a 19 de março de
2021, no município de Redenção, mas não foi apreciado tal pleito até o ajuizamento do
mandado de segurança pelo presidente do procedimento disciplinar, que iniciou a
audiência sem a presença dos Justificantes e de seus defensores;
 

13)                              Ocorre que o impetrante e seus procuradores encontram-se
impossibilitados de comparecer à audiência, considerando a atual, no Estado e no
país, que levou o Governador a editar Decreto estabelecendo o bandeiramento
preto/lockdown na região metropolitana de Belém, suspendendo todas as atividades
não essenciais e restringindo a circulação de pessoas nesse período;
 

14)               Por tais motivos, o Impetrante passará a apresentar suas razões de
direito, suplicando a intervenção do Poder Judiciário para suspender as atividades do
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procedimento administrativo disciplinar de Conselho de Justificação;
 

15)               O item 39, do Anexo IV, previsto no Decreto nº 800, traz como
atividade essencial a representação judicial e extrajudicial, a assessoria e a consultoria
jurídicas exercidas pelas advocacias públicas e privadas, porém tais atividades
somente serão essenciais em casos de comprovada urgência, o que não se
encaixa no presente caso;
 

16)               Destarte, sem adentrar ao mérito do risco à saúde das partes e
demais participantes do processo, percebe-se que o decreto editado pelo Chefe do
Executivo determina o Lockdown, na região metropolitana de Belém, o que impede o
deslocamento dos advogados até a cidade de Redenção com intuito de participar das
regras do jogo;
 

17)               Analisando do Decreto Estadual n. 800, editado pelo Chefe do
Executivo, a defesa também esbarra em seu artigo 8º, que proíbe toda e qualquer
reunião, PÚBLICA ou privada, independente do número de pessoas (o dispositivo foi
transcrito); 
 

18)               O decreto editado tem peso de lei e deve ser respeitado;
 

19)               O próprio Governador do Estado do Pará, em coletiva de imprensa
realizada na data de 13 de março de 2021 deixou bem clara a possibilidade de
aplicação de multas e até responsabilização criminal para quem descumprisse suas
determinações, tendo ainda informado que as polícias Civil e Militar estarriam
responsáveis pela fiscalização e cumprimento do decreto;
 

20)                              É totalmente incoerente ver autoridades da Polícia Militar
descumprirem as determinações governamentais para realizar audiências que, com
toda certeza, ocasionarão aglomeração e disseminação de doença que vem
exterminado a humanidade, inclusive em município que se encontra colapsado e com
Unidades de Terapia Intensiva lotadas;
 

21)               O artigo 10-A, do referido Decreto, veda a saída e a entrada de
pessoas, por meio rodoviário ou hidroviário, da Região Metropolitana I, exceto nos
casos de desempenho de atividade ou serviço essencial ou para tratamento de saúde
(o dispositivo foi transcrito);
 

22)                              Com isso, os advogados dos oficiais, que possuem residência 
profissional na cidade de Belém, encontram-se impedidos de se deslocarem para a
cidade de Redenção, pois as viagens intermunicipais encontram-se proibidas pelo
chefe do executivo, como medida de evitar a disseminação da COVID 19;
 

23)               Foi feito contato com a Empresa de Transporte “BOA ESPERANÇA”,
que faz viagens para o município de Redenção, PA, e foi esclarecido ser impossível o
deslocamento para aquela localidade;
 

24)               Vislumbra-se, no caso, motivo de força maior, que impede os Oficiais
jusitificantes e seus procuradores constituídos de comparecerem em Redenção para a
audiência e lá exercer o direito constitucional de ampla defesa e contraditório, na forma
preconizada pelo artigo 5º, LIV, discorrendo sobre tais princípios;
 

25)               As testemunhas convocadas para serem ouvidas na Cidade de
Redenção são agentes públicos, todos pertencentes à Policia Militar, vinculados ao 7º
BPM, o que impede o desaparecimento da prova testemunhal, pois todos por

Num. 24490452 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: LUCAS DO CARMO DE JESUS - 22/03/2021 16:08:29
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032216082993100000023013845
Número do documento: 21032216082993100000023013845



pertencerem ao serviço Público, serão facilmente localizados para eventual data;
 

26)               Os fatos em apuração ocorreram no ano de 2017, há quase 4
(quatro) anos e somente agora foi instaurado o Conselho de Justificação e não existe
nos autos (criminal ou administrativo) fato de enorme relevância que justifique a
designação de audiência em regime de plantão, em período catastrófico, diante do
cenário de guerra que que o Estado do Pará e o Brasil;
 

27)                              É do conhecimento da defesa a existência de prazos para 
cumprimento do procedimento, porém são raros os casos em que tais prazos são
efetivamente observados;
 

28)               E, considerando o período de exceção em que se vive, o caminho
mais sensato seria a suspensão do Conselho de Justificação ou o adiamento da
audiência designada para oitiva das testemunhas no município de Redenção, PA;
 

29)               Ante os fatos ao norte relatados, somado ao colapso do sistema de
saúde no Estado do Pará, face à inexistência de leitos de UTI, como já devidamente
demonstrado pelo chefe do executivo, as partes encontram-se impossibilitadas de
comparecer perante o conselho, com intuito de exercer o direito à ampla defesa e ao
contraditório;
 

30)               Em que pese ser do conhecimento da defesa que a cidade de
redenção encontra-se em bandeira vermelha, alerta máximo, junta-se ao pedido um
vídeo do Secretário de Saúde da cidade de Redenção, Dr. João Lúcio, informando que
o sistema de saúde daquele município entrou em colapso, não tendo leitos nem na
rede pública e nem na rede privada e ainda existe uma fila de espera de cerca de 30
(trinta) pacientes no aguardo de uma vaga de leito;
 

31)               Destarte, conforme Decreto n. 030, de 25 de janeiro de 2021, que 
dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao Novo Coronavírus no município de
Redenção, PA, encontram-se suspensas as reuniões em caráter público ou privado e
de qualquer espécie na localidade;
 

32)               Em relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal vem
compreendendo que o Poder Judiciário não pode ser omisso no combate à pandemia,
e mais, a OMS vem incessantemente afirmando a necessidade de evitar a
aglomeração;
 

33)               Não é por menos que Governadores de 21 (vinte e um) Estados e
mais o Distrito Federal assinaram o Pacto Nacional em defesa da Vida e da Saúde,
afirmando: “O coronavírus é hoje o maior adversário da nossa nação. Precisamos 
evitar o total colapso dos sistemas hospitalares em todo o Brasil e melhorar o
combate à pandemia. Só assim a nossa Pátria poderá encontrar um caminho de
crescimento e geração de empregos” (Grifo nosso);
 

34)               Sendo assim, diante do cenário atual da pandemia, que assola o
Estado do Pará e o país, não é prudente e nem razoável a realização de qualquer ato
público, que implique em deslocamento de pessoas, pelo menos enquanto se estiver
no bandeiramento vermelho/preto, sendo a sua suspensão medida necessária de
prevenção à Covid-19, pois só com baixos índices de contaminação poder-se-á
retornar à normalidade, visto ainda que menos de 3% (três por cento) da população
paraense foi vacinada;
 

35)               O fumus boni juris pode ser visualizado da narrativa dos fatos
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constantes no presente mandado de segurança, que não deixa dúvida acerca do
patente constrangimento ilegal que ora se aponta, fundado em claríssimo cerceamento
ao direito de defesa;
 

36)               O periculum in mora, por sua vez, está evidente
 

37)               O periculum in mora também encontra-se presente, na medida em
que a audiência para oitiva das testemunha encontra-se designada para o período de
16 a 19/03/2021 e o impetrante não possui ordem legal e não há transporte rodoviário
para seu deslocamento até o município de Redenção, PA;
 

38)               Assim, o pedido liminar no presente writ tem por fundamento
suspender todos  os atos Conselho de Justificação e, consequentemente, impedir a
realização das oitivas já designadas, conforme mandado  de citação anexo, até que se
restabeleça a razoável segurança de saúde paraense, garantindo-se o direito ao
contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da Constituição
Federal de 1988, de modo a evitar a coroação do cerceamento de defesa aqui 
apontado;
 

39)               Conforme já anteriormente exposto, considerando atuais indicadores
e panorama das ações de saúde no Estado do Pará, necessário é priorizar e atender a
todas as medidas de distanciamento social, evitando-se aglomerações e impedido a
realização de atividades não consideradas essenciais;
 

40)                              Ao Impetrante deve ser assegurado amplo direito de defesa e
contraditório, por todos os motivos já expostos, suplicando pelo deferimento da tutela
de urgência, para que se determine a imediata suspensão de todos os atos do Conselho
 de Justificação e seja declarada a nulidade dos atos realizados sem a presença do
impetrante ou seus procuradores, inclusive para evitar graves danos ao erário;   
 

Requereu o impetrante:
 

a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e ss. do
Código de Processo Civil;
 

b) O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, determinando ao
Corregedor Geral da Polícia Militar do Pará e ao Presidente do Conselho de
Justificação a IMEDIATA suspensão de todos os atos correspondentes ao
procedimento administrativo disciplinar, especialmente as oitivas já designadas para os
dias 16, 17, 18 e 19/03/2021, ou anular as mesmas, caso tenham ocorrido no
Município de Redenção- PA, conforme Mandado de Citação anexo;
 

c) Caso não seja esse o entendimento deste juízo, que seja adiada a oitiva
das designadas para o período de 16 a 19/03/2021, no município de Redenção, PA;
 

d) seja declarada a nulidade de todo e qualquer ato realizado pelo Conselho
de Justificação na cidade de Redenção, PA,  sem a presença do impetrante ou seus
advogados;
 

e) Sejam noticiadas as Autoridades Coatoras, nos endereços constantes na
qualificação desta exordial, para prestar as informações que julgar necessárias, nos
termos do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/09;
 

f) Seja noticiado o Estado do Pará, na pessoa de seu Procurador Geral, para
ciência do feito, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/09;

Num. 24490452 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: LUCAS DO CARMO DE JESUS - 22/03/2021 16:08:29
https://pje-consultas.tjpa.jus.br/pje-1g-consultas/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032216082993100000023013845
Número do documento: 21032216082993100000023013845



g) No mérito, seja CONCEDIDA a segurança, determinando a suspensão de
todos os atos do Conselho de Justificação, até o razoável restabelecimento da saúde
pública no Estado do Pará ou até o término do LOCKDOWN na Região Metropolitana
de Belém-PA, considerando especialmente a impossibilidade de deslocamento, de
modo a evitar a coroação do cerceamento de defesa; e
 

h) A condenação dos Impetrados ao pagamento das despesas processuais
na forma da lei.
 

Atribuiu o impetrante à causa o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais)
para efeitos meramente fiscais.
 

A petição inicial veio instruída com os documentos pertinentes.
 

Relatado, passo a decidir o pedido de liminar.,
 

Pelo que se infere da petição inicial e documentos juntados aos autos, a
defesa do impetrante vem encontrando dificuldade para assisti-lo em relação à oitiva
de testemunhas, em Conselho de Justificação, no município de Redenção, PA,
marcadas para o período de 16 a 19/03/2021.
 

O obstáculo principal, como se infere das alegações do impetrante, decorre
da decretação de lockdown no Município de Belém, PA, e região metropolitana por
meio das novas medidas publicadas no Diário Oficial n. 34.518 – Edição Extra, de
15/03/2021 (anexo), alterando novamente o Decreto estadual n. 800, de 31/05/2020,
impedindo que seus advogados desloquem-se para o interior, Município de Redenção,
para acompanhar as audiências de inquirição de ofendido e testemunhas e
interrogatório dos acusados.
 

Embora não seja obrigatória, a assistência de advogado é um direito do
militar estadual, quando figura como acusado ou investigado em procedimento
disciplinar, conforme se infere do disposto no artigo 87, da Lei 6.833/2006.
 

Assim, se tem advogado constituído, tem direito de ser assistido pelo mesmo
nas audiências para oitiva de ofendido, testemunhas, peritos e seu interrogatório, bem
como em acareações.
 

A presença do advogado constituído pelo investigado ou acusado, em tais
atos, concretiza os princípios do contraditório e da ampla defesa, que decorrem do
devido processo legal.
 

Assim, penso, tais atos não podem ser realizados no interior do Estado se o
defensor constituído não puder, justificadamente, descolar-se para assistir o militar
investigado ou acusado.
 

Como se infere das informações carreadas aos autos, a região metropolitana
de Belém, PA, encontra-se em bandeiramento preto, sendo permitido exclusivamente
as atividades essenciais, e o município de Redenção  encontra-se no bandeiramento
vermelho, conforme cópia do Decreto juntado pelo impetrante (ID 24459030),
indicando alto índice de contágio da doença e, por esta razão, em princípio, ninguém
pode se deslocar, por meio de transporte público regular, terrestre ou rodoviário.
 
     Desta forma, penso, considerando o atual cenário, para assegurar o efetivo
contraditório e a ampla defesa ao militar impetrante, devem ser suspensas as
audiências para inquirição do ofendido, testemunhas ou tomada de esclarecimentos de
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peritos, interrogatórios ou acareações, em municípios do interior do Estado até que
seja restabelecido o funcionamento dos terminais rodoviários e hidroviários em Belém,
PA, de onde tais profissionais podem se deslocar.
        Como observou o impetrante, há restrição quanto à aglomeração e circulação de
pessoas em todo o Estado do Pará, o que necessariamente aconteceria para
realização de audiência para oitiva de ofendidos, testemunhas e interrogatórios de
acusados no interior.
        Assim, penso, em nome da preservação da saúde dos envolvidos na realização dos
atos e de terceiros, devem ser considerados relevantes os fundamentos invocados
para determinar que não sejam realizadas as mencionadas oitivas enquanto
subsistirem as condições de restrição à circulação e aglomeração de pessoas
impostas pela pandemia do novo coronavírus. 
     Penso, no entanto, que não é cabível a declaração de nulidade de atos já
realizados em sede de medida liminar, pois o exame de tal pleito poderá ser feito em
outro momento, inclusive com o refazimento do ato, se ficar demonstrado prejuízo. 
        Ante o exposto, decido o seguinte:
1)  havendo declaração de pobreza, defiro a gratuidade da justiça;
2)  Concedo em parte a medida liminar pleiteada, com fundamento no artigo 7º, III, da
Lei 12.016/2009, para determinar às autoridades impetradas, o Corregedor Geral da
Polícia Militar do Estado do Pará e o Presidente do Conselho de Justificação, a não
realização de audiências para inquirição de pessoas a qualquer título, nos autos do
Conselho de Justificação mencionado nos autos, enquanto subsistirem as restrições
impostas por Decreto do Governador do Estado do Pará ou por Prefeitos, do município
de Belém, PA, ou da localidade em que devam ser realizados os atos, estabelecendo
o bandeiramento preto ou vermelho, que restrinjam a circulação e aglomeração de
pessoas;
3)   Em conformidade com o disposto no artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, notifiquem-se
as autoridades impetradas, enviando-lhes a segunda via apresentada, com cópia da
documentação que a instruiu, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as
devidas informações;
4)  Em conformidade com o disposto no artigo 7º, II, da Lei 12.016/2009, intime-se a
Procuradoria Geral do Estado para, querendo, ingressar na lide;
5)  Prestadas as informações pelas autoridades impetradas, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Militar para sua manifestação;
6)  Após, conclusos.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA, 22 de março de 2021.
 

  
 

LUCAS DO CARMO DE JESUS
 

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
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Decisão Decisão



 

 
 
Processo nº 0800055-98.2021.8.14.0200 
  
  
  
  
  

DECISÃO INTERLOCUTORIA SERVINDO COMO MANDADO
  

 
  
 
  
Impetrante:   CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA
  
Impetrados: 1) CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CEL QOPM
ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA;
  

2) PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO INSTAURADO
PELO DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, PUBLICADO NO BG N. 236 22
DEZ 2020, CEL QOPM RG 20130 RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL; 
  
 Litisconsorte passivo necessário: ESTADO DO PARÁ
  
 
  
                     Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência,
impetrado pelo CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA, qualificado nos autos,
em face do CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CEL QOPM
ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA e do PRESIDENTE DO CONSELHO DE
JUSTIFICAÇÃO INSTAURADO PELO DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020,
PUBLICADO NO BG N. 236 22 DEZ 2020, CEL QOPM RG 20130 RENATO
DUMONT VIÉGAS LEAL, apontando como litisconsorte passivo necessário o 
ESTADO DO PARÁ.
  
                  Observo que no presente mandado de segurança, há a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido formulado nos autos do mandado de segurança número 
0800057-68.2021.8.14.0200, sendo patente o caso de conexão, como dispõe o artigo
113, II, do Código de Processo Civil.
  
                  De fato, no presente feito, pretende o impetrante que seja suspensa a
realização de audiência, no município de Redenção, PA, para oitiva de testemunhas
entre os dias 16 e 1/03/2021, em Conselho de Justificação instaurado por Decreto do
Governador do Estado do Pará, publicado em  de 21 de dezembro de 2020, publicado
no BG n. 236 – 22 DEZ 2020 (anexo), para apurar fatos ocorridos em 24 de maio de
2017, quando, após solicitação de apoio da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA), o
Oficial Justificante TEN CEL QOPM RG 18335 CARLOS KENED GONÇALVES DE
SOUZA, em operação de cumprimento de mandados de prisão em área reservada da
Fazenda Santa Lúcia, localizada no Município de Pau D’Arco/PA, teria contribuído
para o óbito de 10 (dez) civis.
  
                  Este juízo proferiu decisão deferindo o pedido de liminar nos autos número 
0800057-68.2021.8.14.0200, nos seguintes termos:
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“Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de
urgência, impetrado pelo ROMULO NEVES DE AZEVEDO, 
qualificado nos autos, em face do CORREGEDOR GERAL DA
POLÍCIA MILITAR, CEL QOPM ALBERNANDO MONTEIRO DA
SILVA e do PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
INSTAURADO PELO DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020,
PUBLICADO NO BG N. 236 22 DEZ 2020, CEL QOPM RG 20130
RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL, apontando como litisconsorte
passivo necessário o ESTADO DO PARÁ.
 
                Após discorrer sobre a gratuidade da justiça, quanto aos
fatos, alegou o impetrante, de relevante para compreensão do caso
e tomada de decisão, em síntese:
 
1)                Por intermédio do decreto de 21 de dezembro de 
2020,publicado no Diário Oficial Nº 34.442, foi designado uma junta
para apurar, na forma da legislação específica, a capacidade de
oficiais permanecerem no serviço ativo da Policia Militar do Estado
do Pará;
 
2)         O Impetrante responde a Conselho de Justificação por fatos 
ocorridos em 24 de maio de 2017, no município de Pau DArco,
quando 10 (dez ) civis vieram a óbito em confronto com integrantes
da corporação;
 
3)        Narra o referido Decreto que, com base no que fora apurado
nos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 006/2017-
CorGeral, publicada no Aditamento ao Boletim Geral n. 099, de 25
de maio de 2017, o impetrante, em tese, teria violado, em tese, os
incisos VII, IX, XX, XXI, XXIII, XXVIII e XXIX do art. 18 c/c os
incisos I, II, III, IV, XII e XIII e § 1º do art. 37, ambos da Lei Estadual
n. 6.833/06;
 
4)        Foram nomeados como membros do Conselho de Justificação
os Oficiais CEL QOPM RG 20130 RENATO DUMONT VIÉGAS
LEAL, para atuar na função de Presidente, o CEL QOPM RG 21103
FRANCISCO CELSO DE LIMA MACHADO para exercer as funções
de Interrogante e Relator e o CEL QOPM RG 21187 PAULO
DANIEL RIBEIRO DA SILVA para desempenhar função de Escrivão
;
 
5)        Inicialmente foi designada a data de 04 de fevereiro de 2021
para início das oitivas das testemunhas, todavia, ocorreu o
sobrestamento do feito, pois um dos justificantes, TC CARLOS
KENED GONCALVES DE SOUZA, teve que se submeter ao
procedimento cirúrgico de Colecistectomia com Colangiografia por
Videolaparoscopia, sob orientação da Dra. Luandra Corina Leite
dos Santos – CRM/PA 9794, que o deixou 10 (dez) dias de
atestado;
 
6)        Posteriormente foi designada a data de 4 de março de 2021
para oitiva das testemunhas, mas um dos justificantes, TC CARLOS
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KENED GONÇALVES DE SOUZA apresentou sintomas de COVID-
19, recebendo nova orientação médica para afastamento de suas
atividades por 10 (dez) dias, conforme novo atestado médico
anexo, datado de 03/03/2021, sendo as oitivas remarcadas para de 
23 e 24 de Março de 2021;
 
7)        Contudo, em 11 de março de 2021, pelo ofício 037/2021 – CJ,
veio a informação de que a audiência para inquirição das
testemunhas teria início no dia 16 deste mesmo mês;
 
8)        Ato contínuo, foi comunicado ao aos membros do Conselho
sobre os novos fatos, conforme Ata da 2ª Sessão, informando que
os depoimentos das testemunhas haviam sido remarcados para os
dias 23 e 24/03/2021;
 
9)                Ocorre, que, por volta das 19h00 do dia 14/03/2021, a
população paraense foi surpreendida com um novo comunicado do
Governador Helder Barbalho, em suas redes sociais, anunciando
LOCKDOWN na região metropolitana de Belém, a partir das 21h00
do dia 15/03/2021, perdurando, inicialmente, por 7 (sete) dias;
 
10)     As novas medidas foram publicadas no Diário Oficial n. 34.518
– Edição Extra, de 15/03/2021 (anexo), alterando novamente o
Decreto n. 800, de 31/05/2020;
 
11)          Ignorando as atuais determinações governamentais, os
membros do Conselho se deslocaram ao Município de Redenção
para prosseguir com os trabalhos e realizar as oitivas designadas
para aquela localidade, a partir do dia 6/03/2021, às 14h30;
 
12)     Acontece, que na data de 15 de março de 2021, a defesa, com
fundamento no Decreto governamental e, por analogia, no artigo
362, do CPC, requereu, administrativamente, a imediata suspensão
do Conselho de Justificação ou adiamento das oitivas das
testemunhas designadas para os dias 16 a 19 de março de 2021,
no município de Redenção, mas não foi apreciado tal pleito até o
ajuizamento do mandado de segurança pelo presidente do
procedimento disciplinar, que iniciou a audiência sem a presença
dos Justificantes e de seus defensores;
 
13)     Ocorre que o impetrante e seus procuradores encontram-se
impossibilitados de comparecer à audiência, considerando a atual,
no Estado e no país, que levou o Governador a editar Decreto
estabelecendo o bandeiramento preto/lockdown na região
metropolitana de Belém, suspendendo todas as atividades não
essenciais e restringindo a circulação de pessoas nesse período;
 
14)     Por tais motivos, o Impetrante passará a apresentar suas
razões de direito, suplicando a intervenção do Poder Judiciário para
suspender as atividades do procedimento administrativo disciplinar
de Conselho de Justificação;
 
15)     O item 39, do Anexo IV, previsto no Decreto nº 800, traz como
atividade essencial a representação judicial e extrajudicial, a
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assessoria e a consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias
públicas e privadas, porém tais atividades somente serão
essenciais em casos de comprovada urgência, o que não se
encaixa no presente caso;
 
16)     Destarte, sem adentrar ao mérito do risco à saúde das partes e
demais participantes do processo, percebe-se que o decreto
editado pelo Chefe do Executivo determina o Lockdown, na região
metropolitana de Belém, o que impede o deslocamento dos
advogados até a cidade de Redenção com intuito de participar das
regras do jogo;
 
17)     Analisando do Decreto Estadual n. 800, editado pelo Chefe do
Executivo, a defesa também esbarra em seu artigo 8º, que proíbe
toda e qualquer reunião, PÚBLICA ou privada, independente do
número de pessoas (o dispositivo foi transcrito); 
 
18)     O decreto editado tem peso de lei e deve ser respeitado;
 
19)     O próprio Governador do Estado do Pará, em coletiva de
imprensa realizada na data de 13 de março de 2021 deixou bem
clara  a  poss ib i l idade de  ap l i cação de  mul tas  e  a té
responsabilização criminal para quem descumprisse suas
determinações, tendo ainda informado que as polícias Civil e Militar
estarriam responsáveis pela fiscalização e cumprimento do decreto;
 
20)     É totalmente incoerente ver autoridades da Polícia Militar
descumprirem as determinações governamentais para realizar
audiências que, com toda certeza, ocasionarão aglomeração e
disseminação de doença que vem exterminado a humanidade,
inclusive em município que se encontra colapsado e com Unidades
de Terapia Intensiva lotadas;
 
21)     O artigo 10-A, do referido Decreto, veda a saída e a entrada de
pessoas, por meio rodoviário ou hidroviário, da Região
Metropolitana I, exceto nos casos de desempenho de atividade ou
serviço essencial ou para tratamento de saúde (o dispositivo foi
transcrito);
 
22)     Com isso, os advogados dos oficiais, que possuem residência 
profissional na cidade de Belém, encontram-se impedidos de se
deslocarem para a cidade de Redenção, pois as viagens
intermunicipais encontram-se proibidas pelo chefe do executivo,
como medida de evitar a disseminação da COVID 19;
 
23)          Foi feito contato com a Empresa de Transporte “BOA
ESPERANÇA”, que faz viagens para o município de Redenção, PA,
e foi esclarecido ser impossível o deslocamento para aquela
localidade;
 
24)     Vislumbra-se, no caso, motivo de força maior, que impede os
Oficiais jusitificantes e seus procuradores constituídos de
comparecerem em Redenção para a audiência e lá exercer o direito
constitucional de ampla defesa e contraditório, na forma
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preconizada pelo artigo 5º, LIV, discorrendo sobre tais princípios;
 
25)     As testemunhas convocadas para serem ouvidas na Cidade de
Redenção são agentes públicos, todos pertencentes à Policia
Militar, vinculados ao 7º BPM, o que impede o desaparecimento da
prova testemunhal, pois todos por pertencerem ao serviço Público,
serão facilmente localizados para eventual data;
 
26)     Os fatos em apuração ocorreram no ano de 2017, há quase 4
(quatro) anos e somente agora foi instaurado o Conselho de
Justificação e não existe nos autos (criminal ou administrativo) fato
de enorme relevância que justifique a designação de audiência em
regime de plantão, em período catastrófico, diante do cenário de
guerra que que o Estado do Pará e o Brasil;
 
27)          É do conhecimento da defesa a existência de prazos para 
cumprimento do procedimento, porém são raros os casos em que
tais prazos são efetivamente observados;
 
28)          E, considerando o período de exceção em que se vive, o
caminho mais sensato seria a suspensão do Conselho de
Justificação ou o adiamento da audiência designada para oitiva das
testemunhas no município de Redenção, PA;
 
29)          Ante os fatos ao norte relatados, somado ao colapso do
sistema de saúde no Estado do Pará, face à inexistência de leitos
de UTI, como já devidamente demonstrado pelo chefe do executivo,
as partes encontram-se impossibilitadas de comparecer perante o
conselho, com intuito de exercer o direito à ampla defesa e ao
contraditório;
 
30)     Em que pese ser do conhecimento da defesa que a cidade de
redenção encontra-se em bandeira vermelha, alerta máximo, junta-
se ao pedido um vídeo do Secretário de Saúde da cidade de
Redenção, Dr. João Lúcio, informando que o sistema de saúde
daquele município entrou em colapso, não tendo leitos nem na rede
pública e nem na rede privada e ainda existe uma fila de espera de
cerca de 30 (trinta) pacientes no aguardo de uma vaga de leito;
 
31)     Destarte, conforme Decreto n. 030, de 25 de janeiro de 2021, 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao Novo
Coronavírus no município de Redenção, PA, encontram-se
suspensas as reuniões em caráter público ou privado e de qualquer
espécie na localidade;
 
32)     Em relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal
vem compreendendo que o Poder Judiciário não pode ser omisso
no combate à pandemia, e mais, a OMS vem incessantemente
afirmando a necessidade de evitar a aglomeração;
 
33)          Não é por menos que Governadores de 21 (vinte e um)
Estados e mais o Distrito Federal assinaram o Pacto Nacional em
defesa da Vida e da Saúde, afirmando: “O coronavírus é hoje o 
maior adversário da nossa nação. Precisamos evitar o total
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colapso dos sistemas hospitalares em todo o Brasil e melhorar
o combate à pandemia. Só assim a nossa Pátria poderá
encontrar um caminho de crescimento e geração de empregos
” (Grifo nosso);
 
34)     Sendo assim, diante do cenário atual da pandemia, que assola
o Estado do Pará e o país, não é prudente e nem razoável a
realização de qualquer ato público, que implique em deslocamento
de pessoas, pelo menos enquanto se estiver no bandeiramento
vermelho/preto, sendo a sua suspensão medida necessária de
prevenção à Covid-19, pois só com baixos índices de contaminação
poder-se-á retornar à normalidade, visto ainda que menos de 3%
(três por cento) da população paraense foi vacinada;
 
35)     O fumus boni juris pode ser visualizado da narrativa dos fatos
constantes no presente mandado de segurança, que não deixa
dúvida acerca do patente constrangimento ilegal que ora se aponta,
fundado em claríssimo cerceamento ao direito de defesa;
 
36)     O periculum in mora, por sua vez, está evidente
 
37)     O periculum in mora também encontra-se presente, na medida
em que a audiência para oitiva das testemunha encontra-se
designada para o período de 16 a 19/03/2021 e o impetrante não
possui ordem legal e não há transporte rodoviário para seu
deslocamento até o município de Redenção, PA;
 
38)     Assim, o pedido liminar no presente writ tem por fundamento
suspender todos  os atos Conselho de Just i f icação e,
consequentemente, impedir a realização das oitivas já designadas,
conforme mandado  de citação anexo, até que se restabeleça a
razoável segurança de saúde paraense, garantindo-se o direito ao
contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988, de modo a evitar a coroação do
cerceamento de defesa aqui apontado;
 
39)          Conforme já anteriormente exposto, considerando atuais
indicadores e panorama das ações de saúde no Estado do Pará,
necessário é priorizar e atender a todas as medidas de
distanciamento social, evitando-se aglomerações e impedido a
realização de atividades não consideradas essenciais;
 
40)     Ao Impetrante deve ser assegurado amplo direito de defesa e
contraditório, por todos os motivos já expostos, suplicando pelo
deferimento da tutela de urgência, para que se determine a
imediata suspensão de todos os atos do Conselho de Justificação e
seja declarada a nulidade dos atos realizados sem a presença do
impetrante ou seus procuradores, inclusive para evitar graves
danos ao erário;   
 
Requereu o impetrante:
 
a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e ss.
do Código de Processo Civil;
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b) O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, determinando
ao Corregedor Geral da Polícia Militar do Pará e ao Presidente do
Conselho de Justificação a IMEDIATA suspensão de todos os atos
correspondentes ao procedimento administrativo disciplinar,
especialmente as oitivas já designadas para os dias 16, 17, 18 e
19/03/2021, ou anular as mesmas, caso tenham ocorrido no
Município de Redenção- PA, conforme Mandado de Citação anexo;
 
c) Caso não seja esse o entendimento deste juízo, que seja adiada
a oitiva das designadas para o período de 16 a 19/03/2021, no
município de Redenção, PA;
 
d) seja declarada a nulidade de todo e qualquer ato realizado pelo
Conselho de Justificação na cidade de Redenção, PA,  sem a
presença do impetrante ou seus advogados;
 
e) Sejam noticiadas as Autoridades Coatoras, nos endereços
constantes na qualificação desta exordial, para prestar as
informações que julgar necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso 
I, da Lei n. 12.016/09;
 
f) Seja noticiado o Estado do Pará, na pessoa de seu Procurador
Geral, para ciência do feito, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei
n. 12.016/09;
 
g) No mérito, seja CONCEDIDA a segurança, determinando a
suspensão de todos os atos do Conselho de Justificação, até o
razoável restabelecimento da saúde pública no Estado do Pará ou
até o término do LOCKDOWN na Região Metropolitana de Belém-
PA, considerando especialmente a impossibi l idade de
deslocamento, de modo a evitar a coroação do cerceamento de 
defesa; e
 
h) A condenação dos Impetrados ao pagamento das despesas
processuais na forma da lei.
 
Atribuiu o impetrante à causa o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem
reais) para efeitos meramente fiscais.
 
A petição inicial veio instruída com os documentos pertinentes.
 
Relatado, passo a decidir o pedido de liminar.,
 
Pelo que se infere da petição inicial e documentos juntados aos
autos, a defesa do impetrante vem encontrando dificuldade para
assisti-lo em relação à oitiva de testemunhas, em Conselho de
Justificação, no município de Redenção, PA, marcadas para o
período de 16 a 19/03/2021.
 
O obstáculo principal, como se infere das alegações do impetrante,
decorre da decretação de lockdown no Município de Belém, PA, e
região metropolitana por meio das novas medidas publicadas no
Diário Oficial n. 34.518 – Edição Extra, de 15/03/2021 (anexo),
alterando novamente o Decreto estadual n. 800, de 31/05/2020,
impedindo que seus advogados desloquem-se para o interior,
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Município de Redenção, para acompanhar as audiências de
inquirição de ofendido e testemunhas e interrogatório dos
acusados.
 
Embora não seja obrigatória, a assistência de advogado é um
direito do militar estadual, quando figura como acusado ou
investigado em procedimento disciplinar, conforme se infere do
disposto no artigo 87, da Lei 6.833/2006.
 
Assim, se tem advogado constituído, tem direito de ser assistido
pelo mesmo nas audiências para oitiva de ofendido, testemunhas,
peritos e seu interrogatório, bem como em acareações.
 
A presença do advogado constituído pelo investigado ou acusado,
em tais atos, concretiza os princípios do contraditório e da ampla
defesa, que decorrem do devido processo legal.
 
Assim, penso, tais atos não podem ser realizados no interior do
Estado se o defensor constituído não puder, justificadamente,
descolar-se para assistir o militar investigado ou acusado.
 
Como se infere das informações carreadas aos autos, a região
metropolitana de Belém, PA, encontra-se em bandeiramento preto,
sendo permitido exclusivamente as atividades essenciais, e o
município de Redenção  encontra-se no bandeiramento vermelho,
conforme cópia do Decreto juntado pelo impetrante (ID 24459030),
indicando alto índice de contágio da doença e, por esta razão, em
princípio, ninguém pode se deslocar, por meio de transporte público
regular, terrestre ou rodoviário.
 

       Desta forma, penso, considerando o atual cenário, para assegurar o efetivo
contraditório e a ampla defesa ao militar impetrante, devem ser suspensas as
audiências para inquirição do ofendido, testemunhas ou tomada de esclarecimentos de
peritos, interrogatórios ou acareações, em municípios do interior do Estado até que
seja restabelecido o funcionamento dos terminais rodoviários e hidroviários em Belém,
PA, de onde tais profissionais podem se deslocar.
           Como observou o impetrante, há restrição quanto à aglomeração e circulação de
pessoas em todo o Estado do Pará, o que necessariamente aconteceria para
realização de audiência para oitiva de ofendidos, testemunhas e interrogatórios de
acusados no interior.
           Assim, penso, em nome da preservação da saúde dos envolvidos na realização
dos atos e de terceiros, devem ser considerados relevantes os fundamentos invocados
para determinar que não sejam realizadas as mencionadas oitivas enquanto
subsistirem as condições de restrição à circulação e aglomeração de pessoas
impostas pela pandemia do novo coronavírus. 
       Penso, no entanto, que não é cabível a declaração de nulidade de atos já
realizados em sede de medida liminar, pois o exame de tal pleito poderá ser feito em
outro momento, inclusive com o refazimento do ato, se ficar demonstrado prejuízo. 
Ante o exposto, decido o seguinte:
1)        havendo declaração de pobreza, defiro a gratuidade da justiça;
2)        Concedo em parte a medida liminar pleiteada, com fundamento no artigo 7º, III, da
Lei 12.016/2009, para determinar às autoridades impetradas, o Corregedor Geral da
Polícia Militar do Estado do Pará e o Presidente do Conselho de Justificação, a não
realização de audiências para inquirição de pessoas a qualquer título, nos autos do
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Conselho de Justificação mencionado nos autos, enquanto subsistirem as restrições
impostas por Decreto do Governador do Estado do Pará ou por Prefeitos, do município
de Belém, PA, ou da localidade em que devam ser realizados os atos, estabelecendo
o bandeiramento preto ou vermelho, que restrinjam a circulação e aglomeração de
pessoas;
3)         Em conformidade com o disposto no artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, notifiquem-
se as autoridades impetradas, enviando-lhes a segunda via apresentada, com cópia
da documentação que a instruiu, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as
devidas informações;
4)        Em conformidade com o disposto no artigo 7º, II, da Lei 12.016/2009, intime-se a
Procuradoria Geral do Estado para, querendo, ingressar na lide;
5)        Prestadas as informações pelas autoridades impetradas, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Militar para sua manifestação;
6)        Após, conclusos”.
 
Como se trata de ações conexas, em que se verificam a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido, é o caso de se estender a medida liminar já deferida nos autos número
 0800057-68.2021.8.14.0200, em favor de ROMULO NEVES DE AZEVEDO, ao
impetrante CARLOS KENED GONCALVES DE SOUZA¸ além de se determinar a
reunião dos feitos para julgamento conjunto. 
Ante o exposto, decido o seguinte:
1)  havendo declaração de pobreza, defiro a gratuidade da justiça;
2)  Concedo em parte a medida liminar pleiteada por CARLOS KENED GONCALVES
DE SOUZA nos presentes autos, com fundamento no artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009,
para determinar às autoridades impetradas, o Corregedor Geral da Polícia Militar do
Estado do Pará e o Presidente do Conselho de Justificação, a não realização de
audiências para inquirição de pessoas a qualquer título, nos autos do Conselho de
Justificação mencionado nos autos, enquanto subsistirem as restrições impostas por
Decreto do Governador do Estado do Pará ou por Prefeitos, do município de Belém,
PA, ou da localidade em que devam ser realizados os atos, estabelecendo o
bandeiramento preto ou vermelho, que restrinjam a circulação e aglomeração de
pessoas;
3)   Em conformidade com o disposto no artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, notifiquem-se
as autoridades impetradas, enviando-lhes a segunda via apresentada, com cópia da
documentação que a instruiu, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as
devidas informações;
4)  Em conformidade com o disposto no artigo 7º, II, da Lei 12.016/2009, intime-se a
Procuradoria Geral do Estado para, querendo, ingressar na lide;
5)  Prestadas as informações pelas autoridades impetradas, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Militar para sua manifestação;
6)  Proceda-se a reunião deste feito aos autos número 0800057-68.2021.8.14.0200 e
venham conclusos para sentença em conjunto.
 
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA, 22 de março de 2021.
 

  
 

LUCAS DO CARMO DE JESUS
 

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
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24/03/2021

Número: 0800058-53.2021.8.14.0200 
 

Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 

 Órgão julgador: Vara Única da Justiça Militar 
 Última distribuição : 16/03/2021 

 Valor da causa: R$ 1.100,00 

 Assuntos: Suspensão 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

TJPA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

JONATAS PEREIRA E SILVA (IMPETRANTE) OTAVIO MIRANDA CUNHA (ADVOGADO)

BRUNO LOPES DA SILVA (ADVOGADO)

ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA (IMPETRADO)

RENATO DUMONT VIEGAS LEAL (IMPETRADO)

PARA MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

(FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data Documento Tipo

24632064 22/03/2021
17:01

Decisão Decisão



 

 
 

 
 
Processo nº 0800058-53.2021.8.14.0200 
  
  
  
  
  

DECISÃO INTERLOCUTORIA SERVINDO COMO MANDADO 
  

 
  
 
  
Impetrante:   JONATAS PEREIRA E SILVA
  
Impetrados: 1) CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CEL QOPM
ALBERNANDO MONTEIRO DA SILVA;
  
 
  

2) PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO INSTAURADO
PELO DECRETO ESTADUAL DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020 CEL QOPM,
RENATO DUMONT VIEGAS LEAL; 
  
 Litisconsorte passivo necessário: ESTADO DO PARÁ
  
  
 
                  Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência,
impetrado pelo JONATAS PEREIRA E SILVA, qualificado nos autos, em face do 
CORREGEDOR GERAL DA POLÍCIA  MILITAR, CEL QOPM ALBERNANDO
MONTEIRO DA SILVA e do PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
INSTAURADO PELO DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020, PUBLICADO NO
BG N. 236 22 DEZ 2020, CEL QOPM RG 20130 RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL,
 apontando como litisconsorte passivo necessário o ESTADO DO PARÁ.
                Observo que no presente mandado de segurança, há a mesma causa de
pedir e o mesmo pedido formulado nos autos do mandados de segurança número 
0800057-68.2021.8.14.0200 e 0800055-98.2021.8.14.0200, sendo patente o caso de
conexão, como dispõe o artigo 113, II, do Código de Processo Civil.  
                  De fato, no presente feito, pretende o impetrante que seja suspensa a
realização de audiência, no município de Redenção, PA, para oitiva de testemunhas
entre os dias 16 e 1/03/2021, em Conselho de Justificação instaurado por Decreto do
Governador do Estado do Pará, publicado em  de 21 de dezembro de 2020, publicado
no BG n. 236 – 22 DEZ 2020 (anexo), para apurar fatos ocorridos em 24 de maio de
2017, quando, após solicitação de apoio da Delegacia de Conflitos Agrários (DECA), o
Oficial Justificante TEN CEL QOPM RG 18335 CARLOS KENED GONÇALVES DE
SOUZA, em operação de cumprimento de mandados de prisão em área reservada da
Fazenda Santa Lúcia, localizada no Município de Pau D’Arco/PA, teria contribuído
para o óbito de 10 (dez) civis.
  
                  Este juízo proferiu decisão deferindo o pedido de liminar nos autos do
mandado de segurança número 0800057-68.2021.8.14.0200, que foi estendida ao
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impetrante que ajuizou o mandado de segurança número 0800055-
98.2021.8.14.0200, nos seguintes termos:
  

“Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de
urgência, impetrado pelo ROMULO NEVES DE AZEVEDO, 
qualificado nos autos, em face do CORREGEDOR GERAL DA
POLÍCIA MILITAR, CEL QOPM ALBERNANDO MONTEIRO DA
SILVA e do PRESIDENTE DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
INSTAURADO PELO DECRETO DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020,
PUBLICADO NO BG N. 236 22 DEZ 2020, CEL QOPM RG 20130
RENATO DUMONT VIÉGAS LEAL, apontando como litisconsorte
passivo necessário o ESTADO DO PARÁ.
 
                Após discorrer sobre a gratuidade da justiça, quanto aos
fatos, alegou o impetrante, de relevante para compreensão do caso
e tomada de decisão, em síntese:
 
1)                Por intermédio do decreto de 21 de dezembro de 
2020,publicado no Diário Oficial Nº 34.442, foi designado uma junta
para apurar, na forma da legislação específica, a capacidade de
oficiais permanecerem no serviço ativo da Policia Militar do Estado
do Pará;
 
2)         O Impetrante responde a Conselho de Justificação por fatos 
ocorridos em 24 de maio de 2017, no município de Pau DArco,
quando 10 (dez ) civis vieram a óbito em confronto com integrantes
da corporação;
 
3)        Narra o referido Decreto que, com base no que fora apurado
nos autos do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 006/2017-
CorGeral, publicada no Aditamento ao Boletim Geral n. 099, de 25
de maio de 2017, o impetrante, em tese, teria violado, em tese, os
incisos VII, IX, XX, XXI, XXIII, XXVIII e XXIX do art. 18 c/c os
incisos I, II, III, IV, XII e XIII e § 1º do art. 37, ambos da Lei Estadual
n. 6.833/06;
 
4)        Foram nomeados como membros do Conselho de Justificação
os Oficiais CEL QOPM RG 20130 RENATO DUMONT VIÉGAS
LEAL, para atuar na função de Presidente, o CEL QOPM RG 21103
FRANCISCO CELSO DE LIMA MACHADO para exercer as funções
de Interrogante e Relator e o CEL QOPM RG 21187 PAULO
DANIEL RIBEIRO DA SILVA para desempenhar função de Escrivão
;
 
5)        Inicialmente foi designada a data de 04 de fevereiro de 2021
para início das oitivas das testemunhas, todavia, ocorreu o
sobrestamento do feito, pois um dos justificantes, TC CARLOS
KENED GONCALVES DE SOUZA, teve que se submeter ao
procedimento cirúrgico de Colecistectomia com Colangiografia por
Videolaparoscopia, sob orientação da Dra. Luandra Corina Leite
dos Santos – CRM/PA 9794, que o deixou 10 (dez) dias de
atestado;
 
6)        Posteriormente foi designada a data de 4 de março de 2021
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para oitiva das testemunhas, mas um dos justificantes, TC CARLOS
KENED GONÇALVES DE SOUZA apresentou sintomas de COVID-
19, recebendo nova orientação médica para afastamento de suas
atividades por 10 (dez) dias, conforme novo atestado médico
anexo, datado de 03/03/2021, sendo as oitivas remarcadas para de 
23 e 24 de Março de 2021;
 
7)        Contudo, em 11 de março de 2021, pelo ofício 037/2021 – CJ,
veio a informação de que a audiência para inquirição das
testemunhas teria início no dia 16 deste mesmo mês;
 
8)        Ato contínuo, foi comunicado ao aos membros do Conselho
sobre os novos fatos, conforme Ata da 2ª Sessão, informando que
os depoimentos das testemunhas haviam sido remarcados para os
dias 23 e 24/03/2021;
 
9)                Ocorre, que, por volta das 19h00 do dia 14/03/2021, a
população paraense foi surpreendida com um novo comunicado do
Governador Helder Barbalho, em suas redes sociais, anunciando
LOCKDOWN na região metropolitana de Belém, a partir das 21h00
do dia 15/03/2021, perdurando, inicialmente, por 7 (sete) dias;
 
10)     As novas medidas foram publicadas no Diário Oficial n. 34.518
– Edição Extra, de 15/03/2021 (anexo), alterando novamente o
Decreto n. 800, de 31/05/2020;
 
11)          Ignorando as atuais determinações governamentais, os
membros do Conselho se deslocaram ao Município de Redenção
para prosseguir com os trabalhos e realizar as oitivas designadas
para aquela localidade, a partir do dia 6/03/2021, às 14h30;
 
12)     Acontece, que na data de 15 de março de 2021, a defesa, com
fundamento no Decreto governamental e, por analogia, no artigo
362, do CPC, requereu, administrativamente, a imediata suspensão
do Conselho de Justificação ou adiamento das oitivas das
testemunhas designadas para os dias 16 a 19 de março de 2021,
no município de Redenção, mas não foi apreciado tal pleito até o
ajuizamento do mandado de segurança pelo presidente do
procedimento disciplinar, que iniciou a audiência sem a presença
dos Justificantes e de seus defensores;
 
13)     Ocorre que o impetrante e seus procuradores encontram-se
impossibilitados de comparecer à audiência, considerando a atual,
no Estado e no país, que levou o Governador a editar Decreto
estabelecendo o bandeiramento preto/lockdown na região
metropolitana de Belém, suspendendo todas as atividades não
essenciais e restringindo a circulação de pessoas nesse período;
 
14)     Por tais motivos, o Impetrante passará a apresentar suas
razões de direito, suplicando a intervenção do Poder Judiciário para
suspender as atividades do procedimento administrativo disciplinar
de Conselho de Justificação;
 
15)     O item 39, do Anexo IV, previsto no Decreto nº 800, traz como
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atividade essencial a representação judicial e extrajudicial, a
assessoria e a consultoria jurídicas exercidas pelas advocacias
públicas e privadas, porém tais atividades somente serão
essenciais em casos de comprovada urgência, o que não se
encaixa no presente caso;
 
16)     Destarte, sem adentrar ao mérito do risco à saúde das partes e
demais participantes do processo, percebe-se que o decreto
editado pelo Chefe do Executivo determina o Lockdown, na região
metropolitana de Belém, o que impede o deslocamento dos
advogados até a cidade de Redenção com intuito de participar das
regras do jogo;
 
17)     Analisando do Decreto Estadual n. 800, editado pelo Chefe do
Executivo, a defesa também esbarra em seu artigo 8º, que proíbe
toda e qualquer reunião, PÚBLICA ou privada, independente do
número de pessoas (o dispositivo foi transcrito); 
 
18)     O decreto editado tem peso de lei e deve ser respeitado;
 
19)     O próprio Governador do Estado do Pará, em coletiva de
imprensa realizada na data de 13 de março de 2021 deixou bem
clara  a  poss ib i l idade de  ap l i cação de  mul tas  e  a té
responsabilização criminal para quem descumprisse suas
determinações, tendo ainda informado que as polícias Civil e Militar
estarriam responsáveis pela fiscalização e cumprimento do decreto;
 
20)     É totalmente incoerente ver autoridades da Polícia Militar
descumprirem as determinações governamentais para realizar
audiências que, com toda certeza, ocasionarão aglomeração e
disseminação de doença que vem exterminado a humanidade,
inclusive em município que se encontra colapsado e com Unidades
de Terapia Intensiva lotadas;
 
21)     O artigo 10-A, do referido Decreto, veda a saída e a entrada de
pessoas, por meio rodoviário ou hidroviário, da Região
Metropolitana I, exceto nos casos de desempenho de atividade ou
serviço essencial ou para tratamento de saúde (o dispositivo foi
transcrito);
 
22)     Com isso, os advogados dos oficiais, que possuem residência 
profissional na cidade de Belém, encontram-se impedidos de se
deslocarem para a cidade de Redenção, pois as viagens
intermunicipais encontram-se proibidas pelo chefe do executivo,
como medida de evitar a disseminação da COVID 19;
 
23)          Foi feito contato com a Empresa de Transporte “BOA
ESPERANÇA”, que faz viagens para o município de Redenção, PA,
e foi esclarecido ser impossível o deslocamento para aquela
localidade;
 
24)     Vislumbra-se, no caso, motivo de força maior, que impede os
Oficiais jusitificantes e seus procuradores constituídos de
comparecerem em Redenção para a audiência e lá exercer o direito
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constitucional de ampla defesa e contraditório, na forma
preconizada pelo artigo 5º, LIV, discorrendo sobre tais princípios;
 
25)     As testemunhas convocadas para serem ouvidas na Cidade de
Redenção são agentes públicos, todos pertencentes à Policia
Militar, vinculados ao 7º BPM, o que impede o desaparecimento da
prova testemunhal, pois todos por pertencerem ao serviço Público,
serão facilmente localizados para eventual data;
 
26)     Os fatos em apuração ocorreram no ano de 2017, há quase 4
(quatro) anos e somente agora foi instaurado o Conselho de
Justificação e não existe nos autos (criminal ou administrativo) fato
de enorme relevância que justifique a designação de audiência em
regime de plantão, em período catastrófico, diante do cenário de
guerra que que o Estado do Pará e o Brasil;
 
27)          É do conhecimento da defesa a existência de prazos para 
cumprimento do procedimento, porém são raros os casos em que
tais prazos são efetivamente observados;
 
28)          E, considerando o período de exceção em que se vive, o
caminho mais sensato seria a suspensão do Conselho de
Justificação ou o adiamento da audiência designada para oitiva das
testemunhas no município de Redenção, PA;
 
29)          Ante os fatos ao norte relatados, somado ao colapso do
sistema de saúde no Estado do Pará, face à inexistência de leitos
de UTI, como já devidamente demonstrado pelo chefe do executivo,
as partes encontram-se impossibilitadas de comparecer perante o
conselho, com intuito de exercer o direito à ampla defesa e ao
contraditório;
 
30)     Em que pese ser do conhecimento da defesa que a cidade de
redenção encontra-se em bandeira vermelha, alerta máximo, junta-
se ao pedido um vídeo do Secretário de Saúde da cidade de
Redenção, Dr. João Lúcio, informando que o sistema de saúde
daquele município entrou em colapso, não tendo leitos nem na rede
pública e nem na rede privada e ainda existe uma fila de espera de
cerca de 30 (trinta) pacientes no aguardo de uma vaga de leito;
 
31)     Destarte, conforme Decreto n. 030, de 25 de janeiro de 2021, 
que dispõe sobre as medidas de enfrentamento ao Novo
Coronavírus no município de Redenção, PA, encontram-se
suspensas as reuniões em caráter público ou privado e de qualquer
espécie na localidade;
 
32)     Em relação à matéria em debate, o Supremo Tribunal Federal
vem compreendendo que o Poder Judiciário não pode ser omisso
no combate à pandemia, e mais, a OMS vem incessantemente
afirmando a necessidade de evitar a aglomeração;
 
33)          Não é por menos que Governadores de 21 (vinte e um)
Estados e mais o Distrito Federal assinaram o Pacto Nacional em
defesa da Vida e da Saúde, afirmando: “O coronavírus é hoje o 
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maior adversário da nossa nação. Precisamos evitar o total
colapso dos sistemas hospitalares em todo o Brasil e melhorar
o combate à pandemia. Só assim a nossa Pátria poderá
encontrar um caminho de crescimento e geração de empregos
” (Grifo nosso);
 
34)     Sendo assim, diante do cenário atual da pandemia, que assola
o Estado do Pará e o país, não é prudente e nem razoável a
realização de qualquer ato público, que implique em deslocamento
de pessoas, pelo menos enquanto se estiver no bandeiramento
vermelho/preto, sendo a sua suspensão medida necessária de
prevenção à Covid-19, pois só com baixos índices de contaminação
poder-se-á retornar à normalidade, visto ainda que menos de 3%
(três por cento) da população paraense foi vacinada;
 
35)     O fumus boni juris pode ser visualizado da narrativa dos fatos
constantes no presente mandado de segurança, que não deixa
dúvida acerca do patente constrangimento ilegal que ora se aponta,
fundado em claríssimo cerceamento ao direito de defesa;
 
36)     O periculum in mora, por sua vez, está evidente
 
37)     O periculum in mora também encontra-se presente, na medida
em que a audiência para oitiva das testemunha encontra-se
designada para o período de 16 a 19/03/2021 e o impetrante não
possui ordem legal e não há transporte rodoviário para seu
deslocamento até o município de Redenção, PA;
 
38)     Assim, o pedido liminar no presente writ tem por fundamento
suspender todos  os atos Conselho de Just i f icação e,
consequentemente, impedir a realização das oitivas já designadas,
conforme mandado  de citação anexo, até que se restabeleça a
razoável segurança de saúde paraense, garantindo-se o direito ao
contraditório e ampla defesa, nos termos do artigo 5º, inciso LV, da
Constituição Federal de 1988, de modo a evitar a coroação do
cerceamento de defesa aqui apontado;
 
39)          Conforme já anteriormente exposto, considerando atuais
indicadores e panorama das ações de saúde no Estado do Pará,
necessário é priorizar e atender a todas as medidas de
distanciamento social, evitando-se aglomerações e impedido a
realização de atividades não consideradas essenciais;
 
40)     Ao Impetrante deve ser assegurado amplo direito de defesa e
contraditório, por todos os motivos já expostos, suplicando pelo
deferimento da tutela de urgência, para que se determine a
imediata suspensão de todos os atos do Conselho de Justificação e
seja declarada a nulidade dos atos realizados sem a presença do
impetrante ou seus procuradores, inclusive para evitar graves
danos ao erário;   
 
Requereu o impetrante:
 
a) A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 e ss.
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do Código de Processo Civil;
 
b) O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA, determinando
ao Corregedor Geral da Polícia Militar do Pará e ao Presidente do
Conselho de Justificação a IMEDIATA suspensão de todos os atos
correspondentes ao procedimento administrativo disciplinar,
especialmente as oitivas já designadas para os dias 16, 17, 18 e
19/03/2021, ou anular as mesmas, caso tenham ocorrido no
Município de Redenção- PA, conforme Mandado de Citação anexo;
 
c) Caso não seja esse o entendimento deste juízo, que seja adiada
a oitiva das designadas para o período de 16 a 19/03/2021, no
município de Redenção, PA;
 
d) seja declarada a nulidade de todo e qualquer ato realizado pelo
Conselho de Justificação na cidade de Redenção, PA,  sem a
presença do impetrante ou seus advogados;
 
e) Sejam noticiadas as Autoridades Coatoras, nos endereços
constantes na qualificação desta exordial, para prestar as
informações que julgar necessárias, nos termos do artigo 7º, inciso 
I, da Lei n. 12.016/09;
 
f) Seja noticiado o Estado do Pará, na pessoa de seu Procurador
Geral, para ciência do feito, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Lei
n. 12.016/09;
 
g) No mérito, seja CONCEDIDA a segurança, determinando a
suspensão de todos os atos do Conselho de Justificação, até o
razoável restabelecimento da saúde pública no Estado do Pará ou
até o término do LOCKDOWN na Região Metropolitana de Belém-
PA, considerando especialmente a impossibi l idade de
deslocamento, de modo a evitar a coroação do cerceamento de 
defesa; e
 
h) A condenação dos Impetrados ao pagamento das despesas
processuais na forma da lei.
 
Atribuiu o impetrante à causa o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem
reais) para efeitos meramente fiscais.
 
A petição inicial veio instruída com os documentos pertinentes.
 
Relatado, passo a decidir o pedido de liminar.,
 
Pelo que se infere da petição inicial e documentos juntados aos
autos, a defesa do impetrante vem encontrando dificuldade para
assisti-lo em relação à oitiva de testemunhas, em Conselho de
Justificação, no município de Redenção, PA, marcadas para o
período de 16 a 19/03/2021.
 
O obstáculo principal, como se infere das alegações do impetrante,
decorre da decretação de lockdown no Município de Belém, PA, e
região metropolitana por meio das novas medidas publicadas no
Diário Oficial n. 34.518 – Edição Extra, de 15/03/2021 (anexo),
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alterando novamente o Decreto estadual n. 800, de 31/05/2020,
impedindo que seus advogados desloquem-se para o interior,
Município de Redenção, para acompanhar as audiências de
inquirição de ofendido e testemunhas e interrogatório dos
acusados.
 
Embora não seja obrigatória, a assistência de advogado é um
direito do militar estadual, quando figura como acusado ou
investigado em procedimento disciplinar, conforme se infere do
disposto no artigo 87, da Lei 6.833/2006.
 
Assim, se tem advogado constituído, tem direito de ser assistido
pelo mesmo nas audiências para oitiva de ofendido, testemunhas,
peritos e seu interrogatório, bem como em acareações.
 
A presença do advogado constituído pelo investigado ou acusado,
em tais atos, concretiza os princípios do contraditório e da ampla
defesa, que decorrem do devido processo legal.
 
Assim, penso, tais atos não podem ser realizados no interior do
Estado se o defensor constituído não puder, justificadamente,
descolar-se para assistir o militar investigado ou acusado.
 
Como se infere das informações carreadas aos autos, a região
metropolitana de Belém, PA, encontra-se em bandeiramento preto,
sendo permitido exclusivamente as atividades essenciais, e o
município de Redenção  encontra-se no bandeiramento vermelho,
conforme cópia do Decreto juntado pelo impetrante (ID 24459030),
indicando alto índice de contágio da doença e, por esta razão, em
princípio, ninguém pode se deslocar, por meio de transporte público
regular, terrestre ou rodoviário.
 

       Desta forma, penso, considerando o atual cenário, para assegurar o efetivo
contraditório e a ampla defesa ao militar impetrante, devem ser suspensas as
audiências para inquirição do ofendido, testemunhas ou tomada de esclarecimentos de
peritos, interrogatórios ou acareações, em municípios do interior do Estado até que
seja restabelecido o funcionamento dos terminais rodoviários e hidroviários em Belém,
PA, de onde tais profissionais podem se deslocar.
           Como observou o impetrante, há restrição quanto à aglomeração e circulação de
pessoas em todo o Estado do Pará, o que necessariamente aconteceria para
realização de audiência para oitiva de ofendidos, testemunhas e interrogatórios de
acusados no interior.
           Assim, penso, em nome da preservação da saúde dos envolvidos na realização
dos atos e de terceiros, devem ser considerados relevantes os fundamentos invocados
para determinar que não sejam realizadas as mencionadas oitivas enquanto
subsistirem as condições de restrição à circulação e aglomeração de pessoas
impostas pela pandemia do novo coronavírus. 
       Penso, no entanto, que não é cabível a declaração de nulidade de atos já
realizados em sede de medida liminar, pois o exame de tal pleito poderá ser feito em
outro momento, inclusive com o refazimento do ato, se ficar demonstrado prejuízo. 
Ante o exposto, decido o seguinte:
1)        havendo declaração de pobreza, defiro a gratuidade da justiça;
2)        Concedo em parte a medida liminar pleiteada, com fundamento no artigo 7º, III, da
Lei 12.016/2009, para determinar às autoridades impetradas, o Corregedor Geral da
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Polícia Militar do Estado do Pará e o Presidente do Conselho de Justificação, a não
realização de audiências para inquirição de pessoas a qualquer título, nos autos do
Conselho de Justificação mencionado nos autos, enquanto subsistirem as restrições
impostas por Decreto do Governador do Estado do Pará ou por Prefeitos, do município
de Belém, PA, ou da localidade em que devam ser realizados os atos, estabelecendo
o bandeiramento preto ou vermelho, que restrinjam a circulação e aglomeração de
pessoas;
3)         Em conformidade com o disposto no artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, notifiquem-
se as autoridades impetradas, enviando-lhes a segunda via apresentada, com cópia
da documentação que a instruiu, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as
devidas informações;
4)        Em conformidade com o disposto no artigo 7º, II, da Lei 12.016 /2009, intime-se a
Procuradoria Geral do Estado para, querendo, ingressar na lide;
5)        Prestadas as informações pelas autoridades impetradas, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Militar para sua manifestação;
6)        Após, conclusos”.
 
Como se trata de ações conexas, em que se verificam a mesma causa de pedir e o
mesmo pedido, é o caso de se estender a medida liminar já deferida nos autos número
 0800057-68.2021.8.14.0200 e estendida ao impetrante do mandado de segurança
número 0800055-98.2021.8.14.0200, em favor de ao impetrante JONATAS PEREIRA
E SILVA¸ além de se determinar a reunião dos feitos para julgamento conjunto. 
Ante o exposto, decido o seguinte:
1)  havendo declaração de pobreza, defiro a gratuidade da justiça;
2)  Concedo em parte a medida liminar pleiteada por JONATAS PEREIRA E SILVA 
nos presentes autos, com fundamento no artigo 7º, III, da Lei 12.016/2009, para
determinar às autoridades impetradas, o Corregedor Geral da Polícia Militar do Estado
do Pará e o Presidente do Conselho de Justificação, a não realização de audiências
para inquirição de pessoas a qualquer título, nos autos do Conselho de Justificação
mencionado nos autos, enquanto subsistirem as restrições impostas por Decreto do
Governador do Estado do Pará ou por Prefeitos, do município de Belém, PA, ou da
localidade em que devam ser realizados os atos, estabelecendo o bandeiramento
preto ou vermelho, que restrinjam a circulação e aglomeração de pessoas;
3)   Em conformidade com o disposto no artigo 7º, I, da Lei 12.016/2009, notifiquem-se
as autoridades impetradas, enviando-lhes a segunda via apresentada, com cópia da
documentação que a instruiu, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as
devidas informações;
4)  Em conformidade com o disposto no artigo 7º, II, da Lei 12.016/2009, intime-se a
Procuradoria Geral do Estado para, querendo, ingressar na lide;
5)  Prestadas as informações pelas autoridades impetradas, dê-se vista dos autos ao
Ministério Público Militar para sua manifestação;
6)  Proceda-se a reunião deste feito aos autos número 0800057-68.2021.8.14.0200 e 
0800055-98.2021.8.14.0200 e venham conclusos para sentença em conjunto.
 
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, PA, 22 de março de 2021.
 

  
 

LUCAS DO CARMO DE JESUS
 

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará
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