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EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA 3º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE 

ALTAMIRA. 

                             

 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, A DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ E A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, 

por meio de seus presentantes signatários, no uso de suas atribuições 

constitucionais e legais, com fundamento nos arts. 127, caput, 129, III, e 134, 

caput, da Constituição da República, no art. 6º, VII, da Lei Complementar nº 

75/1993, no art. 4º, VII, VIII, X e XI, da Lei Complementar 80/1994 e Lei 

Complementar paraense n. 054/2006, bem como nos arts. 1º, IV, e 5º, I e II, da 

Lei 7.347/1985, vêm, perante Vossa Excelência, propor a presente:  

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

Em desfavor de:  

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA, pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ nº 05.263.116/0001-37, através da PREFEITURA MUNICIPAL 

DE ALTAMIRA, com sede na Rua Otaviano Santos, nº 2288, bairro Sudam I, 

Altamira/PA, CEP 68.371-250, pelos fatos e fundamentos jurídicos a seguir 

aduzidos. 

1. DO OBJETO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA  

A presente ação civil pública tem como objeto a obrigação de fazer 

para que o requerido adote uma série de medidas destinadas ao isolamento 

social no Município de Altamira (também conhecida como “lockdown”), como 
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forma de reduzir o aumento do número de casos de pessoas contaminadas 

pelo COVID-19, de modo a assegurar o direito à saúde e vida das pessoas, as 

quais não contarão com acesso ao sistema de saúde pública de forma 

suficiente a todos. 

 

2. DOS FATOS 

No dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, 

em decorrência de diversos casos de Infecção Humana pela “SARS-CoV-2”, 

popularmente conhecida como “COVID 19”, desencadeada pelo “Coronavírus”.  

No dia 11 de março de 2020, a OMS apresentou novo 

pronunciamento caracterizando o surto da COVID-19 como pandemia, 

prospectando-se aumento nos próximos dias, em escala exponencial, do 

número de casos, inclusive com risco à vida em diferentes países afetados. 

O Brasil teve o primeiro caso de infecção pelo coronavírus 

confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020, no Estado do São Paulo, sendo o 

paciente um homem de 61 (sessenta e um) anos de idade, com histórico de 

viagem para Itália, região da Lombardia, conforme publicado pelo Ministério 

da Saúde1. 

Um mês após o primeiro caso no país, o número de infectados 

subiu para 2,5 mil, já com 60 (sessenta) mortes registradas2. 

Na data de 13/05/2020, conforme dados apresentados pelo 

Ministério da Saúde, o Brasil registrou 188.974 (cento e oitenta e oito mil 

novecentos e setenta e quatro) casos confirmados e 13.149 (treze mil 

cento e quarenta e nove) mortes3 em razão do vírus. No Estado do Pará, já 

                                                           

1 Disponível em: <https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-
de-novo-coronavirus>. 
2Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/26/1-mes-de-coronavirus-no-
brasil-compare-a-situacao-do-pais-com-china-italia-eua-e-coreia-do-sul-no-mesmo-periodo-da-
epidemia.ghtml>. 
3 Disponível em <https://covid.saude.gov.br/> 

https://covid.saude.gov.br/
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são 10.344 (dez mil trezentos e quarenta e quatro) casos confirmados e 

1.022 (mil e vinte e dois) óbitos4.  

Nesse sentido, o governo do Estado do Pará expediu, inicialmente, 

o Decreto Estadual nº 609, de 16/03/20205, dispondo sobre as medidas de 

enfrentamento à propagação daquele agente viral. Passo seguinte, no dia 

08/05/2020, o governo do Estado do Pará expediu o Decreto nº 7296, que 

prevê a aplicação de 'lockdown', o bloqueio de serviços não essenciais, em dez 

municípios do Pará, incluindo a capital, Belém/PA. 

Já o governo municipal de Altamira expediu 7 (sete)7 decretos. O 

primeiro foi o Decreto nº 1.195, de 20 de março de 2020, dispondo sobre as 

medidas de enfrentamento, no âmbito do Município de Altamira/PA, à 

pandemia do Coronavírus/Covid-19. Dentre outros pontos, determinou a 

suspensão, até o dia 31/03/2020, de diversas categorias de estabelecimentos.  

O segundo foi o Decreto nº 1196, de 23 de março 2020, no qual 

tratou sobre a retificação do Decreto nº 1195, de 20 de março de 2020. 

 O terceiro trata-se do Decreto nº 1.202, de 31 de março de 2020, 

que passou a dispor sobre novas medidas de enfrentamento, no âmbito do 

Município de Altamira/Pará, à pandemia do Coronavírus-Covid-19. Também no 

dia 31/03/2020, o Prefeito Municipal de Altamira, republicou o Decreto nº 1.202, 

com complementações.  

Avançando, temos também os Decretos Municipais nº 1.220, de 15 

de abril de 2020 e nº 1.246, de 12 de maio de 2020, ambos dispondo sobre a 

prorrogação da suspensão das aulas nas redes pública e privada de ensino, no 

âmbito do Município de Altamira.  

                                                           

4 Disponível em < http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/> 
5 Com republicação no dia 06/04/2020. Disponível em: < 

file:///C:/Users/mmain/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Do
wnloads/2020.04.06.EXTRA%20(1).pdf> 
6 <https://www.normasbrasil.com.br/norma/decreto-729-2020-pa_395048.html> 
7 <http://altamira.pa.gov.br/site/category/decreto-2020/> 
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Por fim, está vigendo, igualmente, o Decreto Municipal nº 1.208, de 

oito de abril de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento, no 

âmbito do Município de Altamira/Pará, à pandemia do Coronavírus/COVID-19, 

em obediência à decisão judicial proferida nos autos do processo nº 109047-

15.2020.4.01.0000.8 

Para melhor compreensão, vejamos a integralidade do Decreto 

Municipal nº 1.208, de 04/04/2020: 

“DECRETO Nº. 1208, DE 08 DE ABRIL DE 

2020. 

DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE 

ENFRENTAMENTO, NO ÂMBITO DO 

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PARÁ, À 

PANDEMIA DO CORONA VÍRUS COVID-19, 

CONFORME DECISÃO JUDICIAL EXAURADA 

NO PROCESSO Nº 1009047-

15.2020.4.01.0000. 

O Prefeito Municipal de Altamira, Estado do 

Pará, usando de suas atribuições legais, nos 

termos do art. 85, inciso VIII, da Lei Orgânica 

Municipal, 

Considerando Decisão Judicial nos autos do 

Processo nº. 1009047-15.2020.4.01.0000, 

Processo Referência nº. 1001241-

54.2020.4.01.3903, Agravo de Instrumento, 

interposto pelo Ministério Público Federal, 

através da Procuradora Federal, Dra. Thais 

Santi Cardoso da Silva, objetivando que o 

                                                           

8 Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando que o Município de Altamira se 
abstenha de autorizar o pleno funcionamento do comércio, serviços e atividades não essenciais, às portas 
abertas e sem restrições que desestimulem a circulação de pessoas e, vias públicas.  
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Município de Altamira se abstenha de autorizar 

o pleno funcionamento do comércio, serviços e 

atividades não essenciais, às portas abertas e 

sem restrições que desestimulem a circulação 

de pessoas e, vias públicas. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica suspenso o funcionamento, por 

tempo indeterminado, em razão de decisão 

judicial, o comércio, serviços e atividades não 

essenciais. 

Art.2º - A suspensão prevista neste artigo não 

se aplica à farmácias, laboratórios, clínicas, 

hospitais, clínicas veterinárias e demais 

serviços de saúde, desde que adotadas as 

medidas estabelecidas pelas Autoridades de 

Saúde de Prevenção ao Contágio e Contenção 

da Propagação de Infecção Viral relativa ao 

COVID-19. 

Art.3º - A suspensão do funcionamento de 

comércios de gêneros alimentícios dar-se á de 

forma parcial fincando o funcionamento 

autorizado no horário compreendido entre 6h e 

16:00h. 

Art. 4º - A suspensão do funcionamento de 

férias livres dar-se-á de forma parcial ficando o 

funcionamento autorizado no horário 

compreendido entre 6h e 12:00h. 

Art. 5º - A fiscalização das medidas 

determinadas neste Decreto ficará a cargo dos 

órgãos de fiscalização do município. 
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Art. 6º - Em caso de descumprimento das 

medidas previstas neste Decreto, as 

autoridades competentes devem apurar 

eventuais práticas de infracções 

administrativas, sujeitando os infratores na 

prática do crime previsto no Art. 268 do Código 

Penal. 

Art. 7º - O Município de Altamira-Pa, 

continuará seguindo as medidas previstas 

no Decreto Estadual nº. 609, de 16 de março 

de 2020, que dispõe sobre as medidas de 

enfrentamento, no âmbito do Estado do 

Pará, à Pandemia do Corona Vírus, 

republicado em virtude de 

complementações adicionais no DOE nº. 

34.172 de 06 de Abril de 2020. (GRIFO 

NOSSO) 

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data 

de sua publicação, com seus efeitos a partir 

desta data, revogando-se as disposições em 

contrário. (GRIFO NOSSO) 

Gabinete do Prefeito Municipal, aos 08 dias do 

mês de Abril de 2020. 

___________________________ 

ENGº. DOMINGOS JUVENIL 

Prefeito Municipal de Altamira/PA” 

Ocorre que tem sido comum observar nas vias de Altamira/PA o fluxo 

costumeiro de pessoas, em especial nas feiras, terminais, espaços de lazer9, 

                                                           

9 https://www.facebook.com/273519329689886/posts/1075144462860698/?vh=e 
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agências bancárias10, supermercados etc., e muitas pessoas, inclusive, sem 

máscaras.  

Apesar de o Prefeito Municipal de Altamira ter expedido 7 (sete) 

decretos, as previsões quanto à vedação de circulação e permanência de 

pessoas restringem-se tão somente a praias, praças, quadras poliesportivas e 

qualquer outro bem público de uso coletivo, proibidos; outrossim, ao 

funcionamento de clubes de serviços, de lazer e  à aglomeração de número 

maior ou igual a 100 (cem) pessoas, mantido o distanciamento de 2 (dois) 

metros em filas, dentro e fora dos estabelecimentos.  

 Nem mesmo o Decreto nº 1.208, fruto de Ação Civil Pública 

ajuizada pelo Ministério Público Federal, contemplou a restrição ao fluxo 

de pessoas de forma direta, abarcando, em sua essência, tão somente a 

suspensão do funcionamento, por tempo indeterminado, do comércio, serviços 

e atividades não essenciais. 

Portanto, mostra-se urgente que o Município de Altamira precisa 

de uma NORMA UNIFICADA, DELIMITADORA e BEM MAIS PROIBITIVA 

para a diminuição da propagação do Coronavírus, de modo a proteger a 

saúde e a vida das pessoas.  

Nas imagens abaixo extraídas do sítio de notícias de O Liberal, do dia 

12.05.202011, em matéria jornalística intitulada “Pará tem a maior taxa de 

mortandade por Covid-19 no país”, verificam-se aglomerações nos mais 

diversos espaços do Município de Altamira: 

                                                           

10 https://www.facebook.com/watch/?v=226308452137931 
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Frise-se que todos estes registros fotográficos foram feitos no dia 

05/05/2020 e 12/05/2020, ou seja, mesmo com o conhecimento amplamente 

divulgado do aumento do número de casos na cidade e na região, as 

pessoas continuam pelas ruas, sem tomar os devidos cuidados, e o poder 

público não está logrando êxito na orientação devida. 

Corroborando essa constatação, conforme levantamento feito pela 

Secretaria de Segurança Pública do Pará12, com dados obtidos a partir do 

sítio eletrônico in loco13, ferramenta apta a informar o índice de isolamento 

social com base nos dados coletados das redes de transmissão de 

celulares, denota-se que o índice de isolamento no estado do Pará é de 

49,53%, e, no Município de Altamira/PA, de 45,4%, em 13/05/2020, 

ambos abaixo da meta estabelecida pela Organização Mundial de 

Saúde, de 70% (setenta por cento). 

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Altamira/PA, até o dia 13/05/2020 há um total de 140 

(cento e quarenta) pessoas que testaram positivo para Covid- 19 e 

outras 19 (dezenove) estão sendo monitoradas. Segundo o boletim do 

dia 14/05/2020, 148 (cento e quarenta e oito) pessoas testaram positivo. 

Na data de hoje, dia 15/05/2020, a SESPA divulgou boletim 

informando que o número de casos confirmados em Altamira cresceu 

para 153 (cento e cinquenta e três).  

Reitere-se que o município, hoje, não dispõe de testes para 

confirmar outros casos, de sorte que é perfeitamente possível falar-se 

em subnotificação, entendendo-se que o número real de casos é 

MUITO maior do que o oficialmente informado. 

                                                           

12Disponível em <http://segup.pa.gov.br/índice-de-isolamento-social-covid-19-0> 
13Disponível em <http://segup.pa.gov.br/sites/default/files/levantamento_covid_-1405.pdf> 
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Insta salientar, nesse sentido, que tal situação confirma em absoluto 

com a necessidade atual de isolamento social, vez que os números de 

casos confirmados de COVID-19 vêm aumentando em demasiado em todo 

o país e, em especial, em nosso Estado. 

Nos gráficos a seguir, obtidos no sítio eletrônico da SESPA14 no dia 

14.05.2020, pode-se visualizar, com clareza, a rapidez com que o vírus vem 

se propagando no Estado no Estado do Pará: 

Gráfico 1. Histórico de casos de COVID-19 acumulados 

 

            Fonte: SESPA (2020)  

                                                           

14 Disponível em: <http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/> 
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Gráfico 2. Casos de COVID confirmado

 

Fonte: SESPA (2020) 

Diante do agravamento do quadro e do exponencial aumento do 

número de óbitos no Pará, somado ao colapso do sistema de saúde na 

capital e na região metropolitana de Belém e de outras cidades do Estado, 

no dia 05/05/2020, conforme já destacado, foi expedido novo decreto 

estadual (nº 729/2020) com a medida de lockdown abrangendo a capital, 

Belém, e outras nove cidades paraenses, determinando a suspensão total do 

funcionamento dos serviços e atividades não essenciais, no intuito de 

garantir o isolamento social necessário à diminuição da propagação do vírus, 

bem como para viabilizar a recuperação do sistema de saúde15. 

Ainda, é fato público o alto índice de ocupação dos leitos das 

unidades de terapia intensiva nos hospitais públicos do Estado do Pará. 

Quanto ao município de Altamira, repise-se que não há respiradores no 

hospital municipal 16  e, conforme a organização do SUS no Estado, 

eventuais casos que demandem internação em UTI são encaminhados ao 

                                                           

15 Disponível em:<https://agenciapara.com.br/noticia/19339/> 
16 Fato confirmado pelo Prefeito de Altamira, conforme reportagem noticiada no link descrito: 
<https://g1.globo.com/pa/para/playlist/videos-jornal-liberal-1-edicao-desta-terca-feira-12-de-maio.ghtml> 

https://agenciapara.com.br/noticia/19339/
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Hospital Regional da Transamazônica17, também localizado na cidade de 

Altamira. 

Vale ressaltar novamente que a cidade de Altamira conta, na data 

de hoje, dia 15/05/2020, com 153 (cento e cinquenta e três) casos 

confirmados de pessoas infectadas pelo Coronavírus, com 2 (dois) 

óbitos confirmados e 2 (dois) óbitos suspeitos, conforme boletim emitido 

pela Sespa e Sesma. 

Ademais, chama atenção o fato de o Município de Altamira NÃO 

possuir sequer UM respirador disponível na rede pública de saúde, 

mesmo com uma população de mais de 100.000 (cem mil) habitantes18. 

Ora, estes dados revelam que a cidade não está preparada para um 

eventual surto de síndrome respiratória grave (SARS) como consequência 

da pandemia.  

Ressalte-se que, conforme consta dos boletins epidemiológicos 

disponibilizados pelo Ministério da Saúde, o sintoma característicos das 

pessoas que vieram a óbito e/ou necessitaram de internação em UTI, é o 

quadro de falta de ar, que evolui rapidamente. 

Além disso, na região do Xingu, na presente data, também há 

diversos casos de pessoas infectadas nas demais cidades que fazem parte 

da 10ª Regional de Saúde, com sede em Altamira, a saber: Anapu (34), 

Medicilândia (12), Pacajá (19), Porto de Moz (81), Senador José Porfírio 

(18), Uruará (21) e Vitória do Xingu (37), segundo boletim da Sespa 

divulgado na data de hoje.  

Logo, é evidente que a proliferação descontrolada do COVID - 19 é 

circunstância capaz de gerar graves problemas para o Sistema Único de 

Saúde, ocasionando a indisponibilidade de leitos em unidades de 

terapia intensiva, o que reforça a NECESSIDADE DE 

                                                           

17 O Hospital Regional atende outros 09 (nove) municípios da região do Xingu, quase todos com 

casos confirmados – e em situação de semelhante precariedade à de Altamira. 

18 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (29 de agosto de 2018). «Estimativas da população 
residente no Brasil e unidades da federação com data de referência em 1º de julho de 2018» (PDF). 
Consultado em 27 de setembro de 2018 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2018/estimativa_dou_2018.pdf
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RECRUDESCIMENTO DAS MEDIDAS EMERGENCIAIS ADOTADAS NO 

MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, concernentes na edição de NORMAS MAIS 

RESTRITIVAS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS 

NÃO ESSENCIAIS, inclusive o FLUXO DE PESSOAS, e em sua rígida 

fiscalização quanto ao cumprimento. 

3. DO DIREITO 

3.1. DO LITISCONSÓRCIO ATIVO INICIAL DE COLEGITIMADOS 

 É sabido que cada colegitimado pode ajuizar a ação civil pública 

isoladamente19 (a legitimação é concorrente e disjuntiva), mas nada obsta a 

que dois ou mais colegitimados a proponham.  

Como bem pontuam Adriano Andrade, Cleber Masson e Landolfo 

Adrade: 

“Esse litisconsórcio, portanto, é facultativo: 

não é indispensável à propositura da ação. 

Além disso, ele é unitário: o provimento de 

mérito será o mesmo para todos os 

litisconsortes, não há como ser de 

procedência em relação a uns e de 

improcedência em relação a outros, mesmo 

porque o direito material por eles deduzido 

em juízo, como substitutos processuais, é 

idêntico (um mesmo direito difuso, coletivo, 

ou direitos individuais homogêneos).” 

(Interesses difusos e coletivos 

esquematizado / Adriano Andrade, Cleber 

                                                           

19 Art. 5o  Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei 
nº 11.448, de 2007). 

I - o Ministério Público; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 
II - a Defensoria Pública; (Redação dada pela Lei nº 11.448, de 2007). 
III - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 
IV - a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; (Incluído pela Lei nº 

11.448, de 2007). 
V - a associação que, concomitantemente: (Incluído pela Lei nº 11.448, de 2007). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11448.htm#art2
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Masson, Landolfo Andrade – 5. ed. rev., 

atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São 

Paulo: MÉTODO, 2015. (Esquematizado) 

3.2. DO DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO SOCIAL 

A Constituição Federal, no Título VIII, Capítulo II, Seção II, expõe o 

direito à saúde como um direito social, de responsabilidade e dever do 

Estado, que será garantido mediante a execução de políticas públicas, que 

efetivem a universalidade e a equidade, e ressalta a sua relevância 

pública. 

De igual modo, a Lei nº 8.080 de 1990, promulgada com o objetivo 

de regular as ações e serviços de saúde no Brasil, através do Sistema 

Único de Saúde (SUS), preceitua que o direito à saúde é fundamental e 

nato ao ser humano, o que ratifica a obrigação do Estado em promover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

No caso em tela, de acordo com os fatos relatados, verifica-se a 

insuficiência dos decretos municipais para enfrentamento do atual 

quadro de pandemia do Coronavírus no âmbito do Município de 

Altamira. 

Tal insuficiência põe em risco a saúde pública da 

municipalidade, sendo certo que tem sido comum a aglomeração de 

pessoas, longas filas e pessoas sem o uso de máscaras ou utilizando-

as de maneira inadequada, tanto nos estabelecimentos que se 

encaixam no conceito de essencialidade, como nas instituições 

bancárias, supermercados, e, principalmente, nos estabelecimentos 

que prestam serviços não essenciais. 

Claramente, a configuração deste quadro representa graves riscos à 

saúde pública, em razão da possibilidade de rápida propagação do COVID-

19 entre a população, em clara violação às normas contidas nos 

dispositivos legais em comento.  

Como é cediço, a proteção da segurança é indispensável no 

Estado Constitucional Democrático e, diante da sociedade de risco, os 
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princípios da prevenção e da precaução também devem ser aplicados no 

Direito à Saúde e na Judicialização da Saúde.  

O princípio da prevenção impõe ao agente público a demonstração 

de que a medida tomada ou fomentada não compromete a saúde das 

pessoas. Cabe, pois, ao gestor público, a comprovação cabal da 

segurança da conduta. 

O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre essa tese quando 

do julgamento da medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

5.501 - Distrito Federal. Observe-se trechos do voto do MINISTRO EDSON 

FACHIN, in verbis: 

““Como adverte o e. Ministro Gilmar Mendes 

em obra doutrinária (MENDES, Gilmar. 

Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. São 

Paulo: Saraiva, 2015, p. 641): ‘É fácil ver 

que a ideia de um dever genérico de 

proteção alicerçado nos direitos 

fundamentais relativiza sobremaneira a 

separação entre a ordem constitucional e 

a ordem legal, permitindo que se 

reconheça na 

irradiação dos efeitos desses direitos sobre 

toda a ordem jurídica. 

Assim, ainda que se não reconheça, em 

todos os casos, uma pretensão subjetiva 

contra o Estado, tem-se, inequivocamente, 

a identificação de um dever deste de tomar 

todas as providências necessárias para a 

realização ou concretização dos direitos 

fundamentais. Os direitos fundamentais 

não, contêm apenas expressando uma 

também proibição um de intervenção 
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postulado de proteção. Haveria, assim, para 

utilizar a expressão de Canaris, apenas a 

proibição do excesso, mas não também a 

proibição de proteção insuficiente. E tal 

princípio tem aplicação especial no âmbito 

dos direitos sociais. Nos termos da doutrina 

e com base na jurisprudência da Corte 

Constitucional alemã, pode-se estabelecer a 

seguinte classificação do dever de proteção: 

a) dever de proibição, consistente no dever 

de se proibir determinada conduta; b) dever 

de segurança, que impõe ao Estado o dever 

de proteger o indivíduo contra ataques de 

terceiros mediante adoção de medidas 

diversas; c) dever de evitar riscos que 

autoriza o Estado a atuar com objetivo de 

evitar riscos para o cidadão em geral 

mediante a adoção de medidas de proteção 

ou de prevenção especialmente em relação 

ao desenvolvimento técnico ou tecnológico. 

Se o Estado deixar de adotar as medidas 

necessárias à realização concreta dos 

preceitos da Constituição, em ordem a torná-

los efetivos, operantes e exequíveis, 

abstendo-se, em consequência, de cumprir o 

dever de prestação que a Constituição lhe 

impôs, incidirá em violação negativa do texto 

constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non 

praestare’, resultará a inconstitucionalidade 

por omissão, que pode ser total, quando é 

nenhuma a providência adotada, ou parcial, 

quando é insuficiente a medida efetivada 
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pelo Poder Público. A omissão do Estado – 

que deixa de cumprir, em maior ou em menor 

extensão, a imposição ditada pelo texto 

constitucional – qualifica-se como 

comportamento revestido da maior gravidade 

políticojurídica, eis que, mediante inércia, o 

Poder Público também desrespeita a 

Constituição, também ofende direitos que 

nela se fundam e também impede, por 

ausência de medidas concretizadoras, a 

própria aplicabilidade dos postulados e 

princípios da Lei Fundamental.” (RTJ 

185/794-796, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 

Pleno) – Grifo Nosso.” 

Complementando este entendimento, vale destacar que nos termos 

do art. 197 da Constituição da República "são de relevância pública as 

ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua 

execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por 

pessoa física ou jurídica de direito privado".  

Já em recente estudo divulgado pela USP – Universidade de 

São Paulo, o Brasil foi apontado como “epicentro global do 

coronavírus”20: 

“Em entrevista ao Wall Street Journal, 

Domingos Alves, um dos pesquisadores 

envolvidos no estudo, disse que os números 

apontam o Brasil como "epicentro global do 

coronavírus". Atualmente, os Estados Unidos 

são considerados o epicentro mundial, com 

                                                           

20 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/05/estudo-aponta-
brasil-como-novo-epicentro-do-coronavirus.htm> 

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/05/estudo-aponta-brasil-como-novo-epicentro-do-coronavirus.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/05/estudo-aponta-brasil-como-novo-epicentro-do-coronavirus.htm
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1.171.510 casos oficiais confirmados até esta 

tarde, segundo o CDC (Centro para Controle e 

Prevenção de Doenças dos EUA). A estimativa 

brasileira é feita a partir da taxa de letalidade 

da covid-19 na Coreia do Sul, país que está 

testando a população em massa — 

diferentemente do Brasil, que vêm aplicando 

testes apenas em casos graves. Diante de 

casos subnotificados de covid-19, o total de 

infectados por coronavírus no Brasil, até ontem, 

poderia ser de 1.657.752, segundo um estudo 

publicado pela Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da USP (Universidade de São 

Paulo). O número prevê uma variação de casos 

para mais ou para menos, considerando 

1.345.034 casos no melhor cenário e 2.021.177 

no pior. Os valores são muito além dos 114.715 

casos oficiais divulgados hoje pelo Ministério 

da Saúde.” 

Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde21, a partir 

das indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), assim são 

definidas as MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS em resposta à COVID-

19: 

“Diante da indisponibilidade, até o momento , 

de medicamentos e vacinas específicas que 

curem e impeçam a transmissão do 

coronavírus, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) preconiza medidas de distanciamento 

social, etiqueta respiratória e de higienização 

das mãos como as únicas e mais eficientes no 
                                                           

21  Disponível em: <https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06---BE7---Boletim-

Especial-do- COE---Atualizacao-da-Avaliacao-de-Risco.pdf> 
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combate à pandemia, também denominadas 

não farmacológicas. 

(...) 

Medidas de distanciamento social: As 

medidas de distanciamento social visam, 

principalmente, reduzir a velocidade da 

transmissão do vírus. Ela não impede a 

transmissão. No entanto, a transmissão 

ocorrerá de modo controlado em pequenos 

grupos (clusters) intradomiciliares. Com isso, o 

sistema de saúde terá tempo para reforçar a 

estrutura com equipamentos (respiradores, EPI 

e testes laboratoriais) e recursos humanos 

capacitados (médicos clínicos e intensivistas, 

enfermeiros, fisioterapeutas, bioquímicos, 

biomédicos, epidemiologistas etc.) 

(...) 

Bloqueio total (lockdown): Esse é o nível 

mais alto de segurança e pode ser necessário 

em situação de grave ameaça ao Sistema de 

Saúde. Durante um bloqueio total, TODAS as 

entradas do perímetro são bloqueadas por 

profissionais de segurança e NINGUÉM tem 

permissão de entrar ou sair do perímetro 

isolado. Objetivos: Interromper qualquer 

atividade por um curto período de tempo. 

Desvantagens: Alto custo econômico, 

Vantagens: É eficaz para redução da curva de 

casos e dar tempo para reorganização do 

sistema em situação de aceleração 

descontrolada de casos e óbitos. Os países 
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que implementaram, conseguiram sair mais 

rápido do momento mais crítico.” (GRIFO 

NOSSO). 

Já o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde nº 08, de 

09/04/2020, traz algumas constatações preocupantes: 

“Há carência de trabalhadores de saúde 

capacitados para manejo de equipamentos de 

ventilação mecânica, fisioterapia respiratória e 

cuidados avançados de enfermagem 

direcionados para o manejo clínico de 

pacientes graves de COVID-19 e trabalhadores 

treinados na atenção primária para o manejo 

clínico de casos leves de Síndrome Gripal. Os 

leitos de UTI e de internação não estão 

devidamente estruturados e nem em número 

suficiente para a fase mais aguda da epidemia. 

Apesar de alguns medicamentos serem 

promissores, como a Cloroquina associada à 

Azitromicina, ainda não há evidência robusta 

de que essa metodologia possa ser ampliada 

para população em geral, sem uma análise de 

risco individual e coletivo. Nunca foi utilizada 

dessa maneira em larga escala. Precisa-se de 

mais duas a três semanas para que os 

resultados sejam efetivamente robustos e 

apoiem a adoção dessa medida.” 

O mesmo Boletim nº 08 do Ministério da Saúde reforça que a decisão 

sobre o distanciamento cabe a cada ente federativo. Além do mais, é 

categórico ao informar que a estrutura de saúde não está preparada ainda para 

o aumento de casos e que o distanciamento social ampliado deve ser mantido, 
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pois a redução do isolamento dependeria da suficiência das medidas de 

estruturação. 

O próprio Ministério da Saúde já apontava, em relação ao Estado do 

Pará, que não haveria mais leitos de UTI para atendimento a casos de Covid-

19 em 04/05/2020. No auge da demanda, seriam necessários 2.468 (dois mil, 

quatrocentos e sessenta e oito) novos leitos, o que corresponde a 64,72 

(sessenta e quatro vírgula setenta e duas) vezes o número de leitos de UTI 

dedicados à Covid-19.  

A principal recomendação da Organização Mundial de Saúde para 

conter o contágio é justamente o isolamento social, que, de acordo com 

evidências científicas, é capaz de achatar a curva numérica de pessoas 

infectadas, fazendo com que haja um menor número de pessoas infectadas em 

curto espaço de tempo. 

Deve-se consignar, também, que o dilema/dicotomia entre economia e 

adoção imediata das medidas de isolamento é meramente aparente, uma vez 

que já restou demonstrado que a demora na adoção dessas medidas pode 

significar justamente uma recessão econômica mais profunda. Sobre isso, o 

estudo “Crise Tripla do Covid-19: um olhar econômico sobre as políticas 

públicas de combate à pandemia”, do doutor em economia Thomas Conti, 

professor do Insper, é claro: 

“A forma como o debate do problema 

econômico foi colocado politicamente no Brasil, 

uma oposição entre “vidas” e “economia”, é 

conceitualmente equivocada e na prática não 

ajuda a encontrar soluções nem para o 

problema econômico, nem para o problema de 

saúde pública. (…) As evidências que temos 

disponíveis e a opinião maioritária de 

economistas proeminentes do Brasil e do 

mundo apontam claramente no sentido de que 

adotar medidas de distanciamento o quanto 
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antes para frear o avanço inicial da pandemia é 

a solução economicamente mais eficiente – 

valor das vidas salvas incluso.”22 

Explicando o risco de um Lockdown Endógeno, caso haja demora na 

adoção das medidas de isolamento, o professor indica que os efeitos na 

economia deverão ser ainda mais devastadores: 

“E a partir de um certo nível de óbitos por dia e 

de uma dada velocidade de crescimento desse 

número, a resiliência social à tragédia 

simplesmente quebra. Pode ser a imagem de 

comboios funerários como na Itália; médicos de 

um dos melhores sistemas de saúde do mundo 

usando sacos de lixo como proteção como na 

Espanha; um aeroporto sendo convertido em 

necrotério como no Reino Unido; valas comuns 

e 800 corpos jogados dentro de casas para 

serem retirados em um dia em Nova York… as 

pessoas não aguentam. Se fosse um dia disso, 

seria mais fácil. Mas depois de ver isso uma 

vez e imaginar que amanhã será pior, e depois 

de amanhã ainda pior, dia após dia durante 

semanas é avassalador. A demanda social se 

torna clara: alguém só faça isso parar, por 

favor. 

(...) 

Em posse desses conceitos, podemos voltar ao 

gráfico conceitual das curvas da pandemia e de 

recessão que iniciam este texto. Minha 

                                                           

22 Disponível em: <http://thomasvconti.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Conti-Thomas-V.-2020-04-06.-
Crise-Tripla-do-Covid-19-olharecon%C3%B4mico-sobre-as-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas-de-
combate-%C3%A0-pandemia.-Texto-para-discuss %C3%A3o.-Vers%C3%A3o-1.1.pdf>. 
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hipótese é que o cenário econômico mais 

provável de ocorrer diante da curva epidêmica 

sem medidas de prevenção é um cenário em 

que ocorre um Lockdown Endógeno em algum 

ponto da curva ascendente de novos casos da 

pandemia. Esse lockdown ocorreria porque a 

sociedade percebe apenas durante o aumento 

do número de casos que a situação de risco à 

saúde pública, colapso hospitalar e colapso 

funerário é insustentável e passa a preferir o 

isolamento mais forte do que continuar 

assistindo à tragédia.  

A evidência que tenho a favor dessa hipótese é 

que até agora nenhum país conseguiu 

permanecer muitos dias no caminho da curva 

de contágio não controlada sem ter que 

recorrer ao Lockdown muito antes de atingir o 

pico de contágio descontrolado. 

(...) 

Ao invés de chegarmos em maio com uma 

economia com novas regras sanitárias e 

completa adesão de comprometimento da 

população com essas novas regras, até o fim 

de maio e junho estaremos assistindo a um 

colapso acelerado da saúde e do sistema 

funerário que mudará a opinião pública no 

sentido de ser favorável a mais medidas de 

isolamento. Elas serão adotadas, e a essa 

altura terão perdido muito da sua eficiência, 

com custos econômicos e em vidas altíssimo e 

que seriam evitáveis se o risco do Lockdown 
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Endógeno já estivesse incorporado nas 

análises de cenários alternativos hoje.” 

Vale destacar a aplicação dos princípios da prevenção e da precaução, 

que são costumeiramente estudados no Direito Ambiental e indicam que os 

danos ambientais devem ser evitados, seja porque há certeza ou maior 

probabilidade da sua ocorrência (precaução), ou mesmo na hipótese de 

incerteza de dano – e também se pode aplicar ao caso em comento. 

Menciona-se, ainda, um estudo produzido pela Universidade 

Federal do Pará sobre a inferência de crescimento do número de 

infectados pelo novo coronavírus no Pará, que aponta que, caso a 

população não cumpra as regras de isolamento social, os casos 

envolvendo o Coronavírus somente se estabilizarão em meados de 

agosto de 2020, podendo haver algo em torno de 200.000 (duzentos mil) 

infectados em todo o Estado23.  

Assim, diante da iminência de mal ainda maior e sem precedentes no 

Município de Altamira, o qual, sem preparo suficiente da rede da saúde 

municipal e pela superlotação da rede estadual, corre o risco de perder 

inúmeras vidas, fica respaldada a necessidade fática desta ação para a 

suspensão de prestação de serviços e atividades comerciais e industriais não 

essenciais à manutenção da vida e da saúde (lockdown), sem oitiva prévia do 

município, acompanhada do aceno dos órgãos autores, mais uma vez, pela 

solidariedade e pela cooperação do Juízo. 

3.3. CABIMENTO DE “LOCKDOWN” NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 

Como se pode absorver dos dados presentes no site oficial da 

Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará24, no dia 

13/05/2020, o Município de Altamira/PA ocupou a 69ª posição, alcançando 

apenas 45,4% (quarenta e cinco virgula quatro porcento) de índice de 

                                                           

23  Disponível em: < https://portal.ufpa.br/index.php/ultimas-noticias2/11531-grupo-de-estudos-realiza-
pesquisa-para-analisar-a-inferenciado-crescimento-do-numero-de-infectados-por-covid-19-no-para.> 
24 Disponível em: < http://segup.pa.gov.br/sites/default/files/levantamento_covid_-1405.pdf> 
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isolamento social, sendo que a OMS recomenda, no mínimo, 70% (setenta por 

cento) de isolamento para a redução dos casos de COVID-19. 

Como já frisado, segundo o Boletim Epidemiológico nº 7 do Ministério da 

Saúde, a partir de indicações da Organização Mundial de Saúde (OMS), assim 

são definidas as MEDIDAS NÃO FARMACOLÓGICAS em resposta à COVID-

19: 

“Bloqueio total (lockdown) Esse é o nível 

mais alto de segurança e pode ser necessário 

em situação de grave ameaça ao Sistema de 

Saúde. Durante um bloqueio total, TODAS 

as entradas do perímetro são bloqueadas 

por profissionais de segurança e NINGUÉM 

tem permissão de entrar ou sair do 

perímetro isolado. Objetivos: Interromper 

qualquer atividade por um curto período de 

tempo. Desvantagens: Alto custo econômico, 

Vantagens: É eficaz para redução da curva de 

casos e dar tempo para reorganização do 

sistema em situação de aceleração 

descontrolada de casos e óbitos. Os países 

que implementaram, conseguiram sair mais 

rápido do momento mais crítico.” 

  Assim, diante da alta eficácia do “lockdown” para redução da curva de 

contágio, reitera-se a sua necessidade de implementação no município de 

Altamira/PA por um prazo mínimo de 15 (quinze) dias. 

 

3.4. DA NECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

Expostos os fatos e fundamentos jurídicos nesta ação civil pública para 

promoção do direito à saúde da população e do resguardo da vida, integridade 

física e respeito pelos mortos, argumenta-se que a decretação de 
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LOCKDOWN, faz-se necessária, a fim de garantir a efetividade da tutela dos 

direitos transindividuais aqui tratados e a eficácia no plano dos fatos do 

provimento final. Para tanto, estão devidamente presentes os requisitos 

estabelecidos no art. 300 do CPC. 

A probabilidade do direito alegado está bem delineada ao longo de toda 

a fundamentação fática e jurídica explicitada nesta petição inicial. Em primeiro 

lugar, há farta documentação técnico-científica que demonstra a redução 

drástica do número de óbitos por meio da adoção de medidas de supressão ou 

mitigação intensa do contato social, seja por COVID-19, seja por complicações 

de outros estados patológicos desencadeados pela COVID-19, seja por outras 

doenças cujo tratamento não possa ser realizado adequadamente em razão do 

colapso do sistema de saúde. 

Essas medidas atenuam a curva de contágio e permitem que os 

gestores públicos se preparem para absorver a pressão sobre o sistema e 

adotem medidas de mitigação e recuperação dos impactos econômicos. 

Não agir imediatamente pode acarretar movimentação desnecessária de 

pessoas no momento em que se intensifica o contágio pelo novo coronavírus, o 

que ocasionará aumento exponencial de casos confirmados da doença e, por 

conseguinte, de número de óbitos. Um quadro de óbitos em massa, cujo risco 

real os órgãos autores buscas urgentemente evitar. 

Convém anotar que pedidos similares aos veiculados nesta ação foram 

requeridos pelo Ministério Público Federal nos autos da ação nº. 

100124154.2020.4.01.3903, ajuizada em face do município de Altamira, diante 

da iminência de que seu Prefeito autorizasse o funcionamento do comércio 

local. 

A decisão proferida pelo Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, 

nos autos do Agravo de Instrumento nº 1009047-15.2020.4.01.0000, antecipou 

os efeitos da tutela recursal e concedeu os efeitos da tutela de urgência 

requerida pelo MPF no feito de origem, para determinar ao Prefeito de Altamira 

que:  
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“restrinja imediatamente o pleno funcionamento 

do comércio, serviços e atividades não 

essenciais, às portas abertas e sem restrições 

que desestimulem a circulação de pessoas em 

vias públicas; que abstenha-se de flexibilizar as 

medidas de enfrentamento à pandemia de 

COVID-19, sem respaldo em dados de saúde 

pública que avaliem o momento atual da 

propagação do vírus e afirmem a capacidade 

de suporte do Estado para enfrentar a crise 

prognosticada, sem o colapso do sistema de 

saúde; que adote as medidas necessárias para 

a garantia do distanciamento social 

recomendado pela OMS”.     

Para assim decidir, sua Excelência mencionou ainda que: 

“Entendo não haver conclusão distinta do 

acolhimento da pretensão recursal, sendo relevante 

destacar que o princípio da separação de poderes 

não se sobrepõe à possibilidade de intervenção 

jurisdicional justificados por ato estatal que não 

observa, em sua integralidade, o direito 

constitucional à vida e à saúde. Dessa forma, 

possível o controle judicial de políticas públicas 

quando há, em exame de cognição sumária, 

desrespeito a direitos e garantias fundamentais 

previstos na Constituição Federal, sem que isso 

configure ofensa ao princípio da separação dos 

poderes, no processo de ponderação de interesses 

de valores em conflito.” 
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 Por derradeiro, destaca-se que se encontra sedimentada na 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 25  e do Superior Tribunal de 

Justiça26  a possibilidade de controle jurisdicional de políticas públicas de 

interesse social, sem que isso represente afronta ao Princípio da Separação 

de Poderes, notadamente, como no caso em tela, quando se busca a tutela 

efetiva do direito à saúde e à vida. 

 Trata-se, na espécie, de proteção deficiente a dois dos direitos e 

garantias fundamentais mais caros aos diversos ordenamentos jurídicos, 

quais sejam, a saúde e à vida, direitos públicos e subjetivos, que estão sendo 

tutelados insatisfatoriamente pelo Executivo municipal, o que demanda a 

intervenção plenamente justificada do Poder Judiciário. 

Entre os direitos e interesses em jogo nesta demanda, é certo que 

direitos constitucionais à vida e à saúde se sobrepõem aos demais, de modo a 

justificar o controle judicial de políticas públicas e a concessão da tutela 

provisória de urgência ora pretendida. 

 No mesmo sentido, e considerando que a urgência do caso se mede 

em dias, haja vista os estudos citados apontando que o crescimento 

exponencial dos casos se dá diariamente, até um ponto de não retorno, 

justifica-se excepcionalmente a concessão de liminar sem a prévia oitiva da 

parte contrária, afim de que o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA edite NORMAS 

MAIS RESTRITIVAS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES E 

SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS, inclusive quanto o FLUXO DE PESSOAS, e 

em sua rígida fiscalização quanto ao cumprimento. 

 

                                                           

25 (...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique 

configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de 

políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...) 

STF. 1ª Turma. ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016. 

 
26 “Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido 
com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice 
à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes.” (STJ. 2ª Turma. REsp 1.488.639/SE, Rel. 

Min. Herman Benjamin, DJe 16/12/2014). 
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3.5. DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA 

O artigo 77, caput e §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, assim 

dispõe: 

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, 

são deveres das partes, de seus procuradores 

e de todos aqueles que de qualquer forma 

participem do processo: I - expor os fatos em 

juízo conforme a verdade; II - não formular 

pretensão ou de apresentar defesa quando 

cientes de que são destituídas de fundamento; 

III - não produzir provas e não praticar atos 

inúteis ou desnecessários à declaração ou à 

defesa do direito; V - cumprir com exatidão as 

decisões jurisdicionais, de natureza provisória 

ou final, e não criar embaraços à sua 

efetivação; V - declinar, no primeiro momento 

que lhes couber falar nos autos, o endereço 

residencial ou profissional onde receberão 

intimações, atualizando essa informação 

sempre que ocorrer qualquer modificação 

temporária ou definitiva; VI - não praticar 

inovação ilegal no estado de fato de bem ou 

direito litigioso. § 1o Nas hipóteses dos incisos 

IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas 

mencionadas no caput de que sua conduta 

poderá ser punida como ato atentatório à 

dignidade da justiça. § 2o A violação ao 

disposto nos incisos IV e VI constitui ato 

atentatório à dignidade da justiça, devendo o 

juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e 

processuais cabíveis, aplicar ao responsável 

multa de até vinte por cento do valor da causa, 
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de acordo com a gravidade da conduta. 

(grifamos) 

 Da leitura dos dispositivos acima transcritos observa-se a grande 

preocupação do legislador com a garantia da efetividade das decisões judiciais. 

Não se pode olvidar que num Estado Democrático de Direito o descumprimento 

reiterado dos provimentos jurisdicionais, mormente por quem mais lhes deve 

respeito, o Poder Público, coloca em cheque o seu próprio fundamento.  

A ninguém interessa o enfraquecimento do Poder Judiciário, que exerce 

nas democracias imprescindível papel contramajoritário de promoção de 

direitos fundamentais. O descumprimento reiterado e injustificável das decisões 

oriundas deste poder republicano, sejam provisórias ou finais, desnivela a 

balança que promove o equilíbrio entre os poderes, fazendo com que os 

provimentos jurisdicionais não passem de “promessas de papel”.  

Infelizmente, o quadro aqui delineado é comum. Sói verificar-se nos 

mais diversos municípios do país, em relação aos diferentes entes que 

compõem a nossa federação. Destarte, inarredável a aplicação acurada e 

religiosa do remédio trazido pelo legislador à cura das ilegais e ímprobas 

omissões do Poder Público no cumprimento das decisões judiciais. Tal remédio 

encontra-se no artigo acima transcrito. Senão vejamos. O caput do artigo 77 do 

Código de Processo Civil prevê que, muito além das partes e seus 

procuradores, qualquer pessoa que de algum modo participe do processo está 

impreterivelmente obrigada às condutas de boa-fé processual elencadas nos 

incisos do dispositivo em comento. 

 O ente público é presentado em Juízo, via de regra, pelo chefe do 

Poder Executivo respectivo, caso da vertente exordial. Ao presentar em Juízo o 

demandado, é elementar que o chefe do executivo, in casu, o Prefeito 

Municipal de Altamira, participa do processo, não havendo razão para que a ele 

não se estenda a previsão legal do artigo 77 do Código de Processo Civil, que 

não contém senão uma obrigação de lealdade no curso da demanda. Também 

o Sr. Secretário Municipal de Administração. Sr. RODRIGO RIZZI,  sendo titular 
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da pasta responsável pela efetivação dos direitos aqui pleiteados, 

responsabiliza-se pelo cumprimento da decisão judicial.  

Uma vez verificado, portanto, que o representante do réu (Prefeito 

Municipal) e seu Secretário Municipal de Administração se escusam de 

cumprir a decisão, ainda que a eles não sejam aplicáveis as astreintes do 

artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil, podem ser multados na 

forma do artigo 77, IV e §2º, do mesmo diploma processual, pela prática 

de ato atentatório à dignidade da justiça.  

Ressalte-se que esta multa não se confunde, em nenhuma hipótese, 

com a astreinte que visa compelir o réu a efetivar obrigação de fazer. Uma tem 

previsão, como já se consignou, no artigo 536, §1º, do Código de Processo 

Civil; outra no artigo 77 da mesma lei. A multa diária é meio de coerção de 

cumprimento da decisão judicial, ao passo que a multa por ato atentatório à 

dignidade da justiça é sanção aplicável àquele que não age nos limites da boa-

fé processual. As medidas têm, portanto, diferentes previsões legais e 

diferentes fundamentos. No mesmo sentido aqui defendido, manifesta-se o 

professor Daniel Amorim Assumpção das Neves: 

“Essa preocupação que tenho, entretanto, não 

é suficiente para legitimar a aplicação das 

astreintes ao próprio agente público. Parcela da 

doutrina entende que nesse caso a pressão 

psicológica aumentaria significativamente, 

porque o agente público passaria a temer pela 

perda de seu patrimônio particular. Não se 

duvida de que a pressão aumentaria, mas as 

astreintes só podem ser dirigidas ao obrigado, 

reconhecido como tal na decisão que se 

executa. O agente público não é parte no 

processo, e dirigir as astreintes a ele 

caracteriza afronta aos princípios da ampla 

defesa e do contraditório, o que o Superior 
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Tribunal de Justiça não admite, podendo o 

agente público, entretanto, ser sancionado com 

a multa prevista no art. 77, § 2º, do Novo CPC 

por ato atentatório à dignidade da justiça” (DAS 

NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Manual de 

Direito Processual Civil. 8ª Edição:2016. 

Editora Jus Podivm. Pg. 1108). (grifamos) 

 Nesta toada tem, aos poucos, caminhado a jurisprudência. De fato, 

prevalece de modo amplamente majoritário a impossibilidade de aplicação de 

multa diária à pessoa do agente público, porquanto não é parte no processo, 

devendo a astreinte incidir sobre a pessoa que ele presenta. Nada obstante, 

situação diferente ocorre com a multa-sanção decorrente da prática de ato 

atentatório à dignidade da justiça. Veja, neste ponto, importante precedente do 

Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE 

SENTENÇA QUE CONCEDE A CORREÇÃO 

MONETÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS DO 

FGTS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO 

DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 14, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 

LEGALIDADE. LIMITE DE 20% (VINTE POR 

CENTO) DO VALOR DA CAUSA. 

RECOLHIMENTO APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO DA DECISÃO. 1. Tratam os autos 

de agravo de instrumento interposto pela 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL visando à 

reforma da decisão proferida pelo Juízo da 27ª 

Vara Federal do Rio de Janeiro que 

determinou: a) ao Gerente da Agência da CEF-

GIFUG/RJ, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
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recomposição dos saldos da conta vinculada 

do particular, tendo em vista a sua 

concordância com os cálculos apresentados 

pela CEF; b) em caso de descumprimento da 

ordem judicial, fixação de multa, em desfavor 

do Gerente, com base no art. 14, do CPC, com 

redação dada pela Lei 10.358/2001, devendo 

ser inscrita como dívida ativa da União; c) além 

da intimação do representante legal da CEF 

para o imediato o depósito da multa, 

anteriormente fixada no valor de R$ 100,00 ao 

dia, conforme parágrafo 5º, do art. 461, do 

CPC. Inconformada a CEF agrava de 

instrumento. O Tribunal de origem reconheceu 

devida as penalidades aplicadas pelo juízo 

singular. Em sede de recurso especial, aponta 

violação ao artigo 14, parágrafo único, do CPC 

aduzindo que: a) a multa prevista no dispositivo 

alegado como contrariado tem como 

fundamento a prática de ato atentatório ao 

exercício da jurisdição, conseqüentemente, 

para que seja aplicada é necessária 

comprovação de que a autoridade criou 

embaraços ao cumprimento da decisão judicial, 

na espécie, indemonstrado; b) o atraso na 

atualização e disponibilização dos créditos na 

conta vinculada do FGTS do particular foi 

exclusivamente em razão do número reduzido 

de empregados e da grande demanda de 

ações com o mesmo fim; c) o acórdão 

guerreado deixou de observar o limite máximo 

estabelecido para a aplicação da penalidade 

que é de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 
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causa; d) o preceito legal apontado como 

violado não prevê o imediato pagamento da 

multa, mas, somente, após o trânsito em 

julgado da decisão. 2. As razões da aplicação 

de multa pelo juízo singular ao Gerente da 

CEF, confirmadas pela Corte a quo, 

decorreram da sua inércia em proceder à 

disponibilização do numerário referente à 

correção monetária das contas vinculadas do 

particular após 4 (quatro) determinações 

judiciais e decorridos mais de 8 (oito) meses 

desde a primeira intimação, mesmo sem haver 

qualquer discordância quanto aos valores 

apurados, configurando injustificado e grave 

desrespeito ao mandamento judicial. Constitui, 

portanto, ato atentatório à dignidade da justiça 

autorizando a reprimenda respectiva, 

consoante autorização expressa do art. 14, 

parágrafo único, do CPC. 3. Representa 

fundamento insubsistente a mera alegação de 

que o atraso no cumprimento da ordem judicial 

deu-se em razão do número reduzido de 

funcionários e da grande quantidade de ações 

versando sobre os expurgos inflacionários. 4. 

Quanto ao limite da penalidade imposta e o 

momento do seu pagamento, o acórdão 

recorrido merece ser reformado devendo ficar 

restrito ao percentual de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa e o seu adimplemento 

somente deverá ocorrer após o trânsito em 

julgado da decisão, nos termos do parágrafo 

único do art. 14, do CPC. 5. Recurso especial 

parcialmente provido. (STJ. REsp 666008 / RJ. 
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Relator Min. JOSÉ DELGADO. Julgado em 

17/02/2005). (grifamos) 

A decisão acima claramente distingue a aplicação da multa por ato 

atentatório à dignidade da justiça daquela pertinente à coerção para 

cumprimento de obrigação de fazer (astreinte). Na época, ainda vigente o 

Código de Processo Civil de 1973, o instituo possuía outro nome, ato 

atentatório ao exercício da jurisdição, estando regulado em outro dispositivo do 

código revogado (artigo 14, parágrafo único). A essência, contudo, é a mesma. 

Para que não restem dúvidas: não pode o agente público responder 

pessoalmente pela multa a que se refere o artigo 536, §1º, do Código de 

Processo Civil, uma vez que não é parte do processo. Não obstante, se sua 

desídia e pouco caso com a justiça criarem embaraços ao cumprimento de 

ordem judicial, pode ter contra si aplicada a multa prescrita no artigo 77 do 

novel diploma processual. 

 

4. DOS PEDIDOS 

Ante o exposto, os autores requerem o deferimento de todos os 

pedidos abaixo, de modo que este Juízo determine que o Município de 

Altamira: 

I - EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA 

1) Revise, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sem 

interrupção de feriados e fins de semana, os Decretos 1.195/2020, 

1.196/2020, 1.202/2020, inclusive sua republicação, 1.220/2020, 1.246/2020 e 

1.208/2020, a fim de que as medidas destinadas à quarentena e ao isolamento 

social sejam efetivas no enfrentamento à pandemia, incluindo expressamente a 

determinação de: 

A) Estender, pelo prazo mínimo de 15 (quinze) dias, a 

suspensão expressa a todas as atividades não essenciais à manutenção da 

vida e da saúde, trazendo rol exaustivo das atividades essenciais que 
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ficariam excepcionadas dessa suspensão, bem como a limitação adequada 

das reuniões e do fluxo de pessoas, regulamentação dos serviços 

públicos e atividades essenciais, prescrevendo-se lotação máxima 

excepcional nesses ambientes (“LOCKDOWN”), além de fazer prever a 

responsabilidade das pessoas físicas e jurídicas que não seguirem as 

normas sanitárias, detalhando como será feita a fiscalização pelo poder público 

para assegurar que as medidas de precaução serão cumpridas; 

B) Proibir a circulação de pessoas em todo o território do 

Município de Altamira, exceto nos casos expressamente previstos no 

Decreto, incluindo as atividades essenciais; 

C) Apresentar nos autos de relatórios semanais da 

Vigilância Sanitária, enquanto durar o estado de emergência pública 

vivenciado; 

D) Lavrar auto de infração e aplicação da multa prevista no 

Decreto Municipal em caso de descumprimento das medidas, sem prejuízo de 

condução à Delegacia de Polícia nestas hipóteses, caso necessário, pelos 

crimes de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do CP) ou de 

desobediência (art. 330 do CP), consoante a Portaria Interinstitucional n.º 05, 

dos Ministérios de Estado da Justiça e Segurança Pública e da Saúde; 

E) Vedar a entrada de carros particulares e de pessoas que 

não possam comprovar residência no município, ou que não desempenham 

trabalho essencial ou em órgãos públicos, como o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça do Pará, excetuado o transporte de 

pessoas para atendimento de saúde, desempenho de atividades de segurança 

ou no itinerário para trabalho em serviços considerados como essenciais por 

Decreto Estadual e Municipal; 

F) Utilizar Fiscais da Vigilância e funções análogas com o 

poder de notificar e autuar, inclusive em parceria com a Polícia Militar, para 

organizar filas em bancos e correspondentes bancários, bem como fiscalizar o 

fechamento de estabelecimentos comerciais considerados não essenciais e 

monitorar o horário de funcionamento e o número de pessoas nos 
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estabelecimentos considerados essenciais, assim como conduzir eventuais 

descumpridores das normas à Delegacia de Polícia; 

G) Aproveitar temporariamente servidores municipais de 

Altamira/PA que não estejam exercendo suas funções em razão das 

determinações referentes ao isolamento social, para reforço e auxílio às 

medidas de fiscalização e de combate à pandemia, conforme Nota Técnica nº 

2/2020 do TCM; 

H) Que todas as obrigações constantes de antecipação dos 

efeitos da tutela sejam determinadas sob pena de multa cominatória de R$ 

10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento; 

I) A intimação pessoal do Prefeito Municipal, Sr. Domingos 

Juvenil, e do seu Secretário de Administração, Sr. Rodrigo Rizzi, para que 

façam cumprir a medida liminar sob pena de multa por ato atentatório à 

dignidade da jurisdição, na forma do artigo 77, §2º, do CPC; 

J) A abertura de vista dos autos aos autores a cada 15 

(quinze) dias, para reavaliação da necessidade de prorrogação da medida; 

 

II - EM SEDE PROCEDIMENTAL 

1) A citação do Município de Altamira na forma e no prazo da 

lei, para, querendo, contestar a ação; 

2) Nos termos do art. 319, VI, do CPC, a produção de prova 

documental, pericial, depoimento pessoal da parte ré e depoimento de 

testemunhas, para demonstrar a verdade dos fatos alegados; 

 

III - EM SEDE DE TUTELA DEFINITIVA DE MÉRITO 

1) Por fim, o julgamento procedente desta ação, estabilizando-

se e confirmando-se a tutela antecipada a TÍTULO DE TUTELA DEFINITIVA, 

com a confirmação de tudo o quanto pleiteado em tutela provisória 

antecipatória. 
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Dá-se à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais). 

Altamira - PA, 16 de maio de 2020. 

 

DANIEL BRAGA BONA  
Promotor de Justiça Titular da 5ª Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, 

Ações Constitucionais, Defesa da Probidade Administrativa e Fazenda Pública de Altamira. 

 
 
 

ANDREIA MACEDO BARRETO 
 Defensora Pública do Estado do Pará 

 
 

 
PAULO SERGIO OLIVEIRA DE CARVALHO FILHO  

Defensor Público Federal 
 

 

NAYARA SANTOS NEGRÃO 
Promotora de Justiça Titular da 6ª Promotoria de Justiça de Altamira 

 
 
 

PALOMA SAKALEM 
Promotora de Justiça Substituta 
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