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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pelas Promotoras de 

Justiça signatárias, com fundamento nas disposições dos artigos 129, incisos III e IX, 

da Constituição da República, artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85, artigo 25, inciso IV, 

alínea “a”, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público e artigos 318 e seguintes do 

Código de Processo Civil, vem propor a presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA em face da CÂMARA DE DIRIGENTES 

LOJISTAS DE PARAUAPEBAS (CDL), localizada na Rua Ceará, nº 35, Rio verde, 

Parauapebas, CEP 68515-000 , pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. 

FATOS 

  Chegou ao conhecimento do Ministério Público do Estado do Pará, por meio 

das redes sociais, a organização de eventos a serem realizados neste município na 

forma de carreatas, em apoio à suspensão das medidas de restrição impostas, 

sobretudo o fechamento do comércio não-essencial, por meio do Decreto Municipal nº 

326/20 e Decreto Estadual nº 609/20, conforme cópia dos convites que circularam 

pelas redes sociais. 
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  Ocorre que a realização desses eventos, diante da massa de agentes do setor 

econômico convocados, poderá gerar, se não impostas as restrições cabíveis ao 

momento, danos irreversíveis à saúde pública, diante da crise mundial ocasionada 

pelo coronavirus - COVID19, que já se faz também presente em Parauapebas, onde 

já foram identificados 105 casos confirmados, com 07 óbitos, conforme boletim 

epidemiológico do dia 25 de abril de 2020, às 18:30h. 
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  Conforme a postagem que circula nas redes sociais conclamando os munícipes 

a comparecer ao evento, a concentração se dará em frente ao Pé de Bambu, entrada 

da rua do comércio, em 27 de abril de 2020, às 08h da manhã. 

Importante destacar que a adoção de medidas menos restritivas no combate à 

Covid-19 sugerida pelos manifestantes não conta com a apresentação de estudo na 

área da saúde, na área epidemiológica ou na área econômica, demonstrando que tal 

exigência não é dotada de base técnica. 

 

DECRETO MUNICIPAL 

Após a declaração da Organização Mundial da Saúde, em 11.03.2020 

caracterizando o surto do novo coronavírus (COVID-19) como pandemia e a entrada 

em vigor do  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 

COVID-19, o Munícipio de Parauapebas publicou o decreto n° 326/20201, em 

23.03.2020, alterado pelos decretos nº 362 e 374. 

O diploma legal declara o estado de calamidade pública no âmbito do 

Município de Parauapebas em decorrência da pandemia causada pelo novo 

coronavírus SARS-CoV-2 (causador da doença COVID-19), reconhece o contágio 

comunitário, e dispõe sobre o funcionamento do comércio local, dentre outras 

providências, estabelecendo como serviços essenciais os serviços públicos e 

atividades indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade do Município, assim considerados aqueles que, se não atendidos, 

colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, assim 

exemplificados: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;  

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;  

III - atividades de segurança pública e privada;  

IV - atividades de defesa civil e de gerenciamento de desastres;  

V - telecomunicações e internet;  

                                                   
1 https://parauapebas.pa.gov.br/images/ANO_2020/LINKS/DECRETO-N-326-2020-CALAMIDADE-
PUBLICA_PRIMEIRA-ALTERACAO---COMPILADO-NO-DIA-27-03-2020.pdf 

https://parauapebas.pa.gov.br/images/ANO_2020/LINKS/DECRETO-N-326-2020-CALAMIDADE-PUBLICA_PRIMEIRA-ALTERACAO---COMPILADO-NO-DIA-27-03-2020.pdf
https://parauapebas.pa.gov.br/images/ANO_2020/LINKS/DECRETO-N-326-2020-CALAMIDADE-PUBLICA_PRIMEIRA-ALTERACAO---COMPILADO-NO-DIA-27-03-2020.pdf
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VI - captação, tratamento e distribuição de água;  

VII - captação e tratamento de esgoto e lixo;  

VIII - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de gás;  

IX - iluminação pública;  

X - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas 

presencialmente ou por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, 

alimentos e bebidas;  

XI - serviços funerários;  

XII - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias;  

XIII - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença 

dos animais;  

XIV - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;  

XV - controle de tráfego;  

XVI - transporte e entrega de cargas em geral;  

XVII - serviços relacionados à tecnologia da informação e de processamento de 

dados para suporte à estratégia de prevenção e combate ao novo Coronavírus 

(COVID-19)  

XVIII -fiscalização tributária e ambiental;  

XIX - produção, distribuição e comercialização de combustíveis e derivados;  

XX - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 

segurança;  

XXI - cuidados com animais em cativeiro;  

XXII - atividade jurídica, administrativa e de assessoramento que deem suporte 

aos serviços essenciais e à estratégia de prevenção e combate ao novo Coronavírus 

(COVID-19);  

XXIII - atividade de comunicação de suporte à estratégia de prevenção e 

combate ao novo Coronavírus (COVID-19).  

XXIV - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas 

instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil;  

XXV - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as 

determinações do Ministério da Saúde; 

 XXVI - unidades lotéricas; (inserido pelo do Decreto nº 374/2020)  
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XXVII - transporte público ou privado de pessoas. (inserido pelo do Decreto nº 

374/2020). 

O referido decreto prevê ainda no âmbito externo às repartições da 

Administração Pública Municipal, a proibição de:  

a) da realização presencial de eventos e reuniões de qualquer natureza, de 

caráter público ou privado, que resulte em aglomeração de pessoas, incluídas 

excursões, aulas e cursos presenciais, festas particulares, cultos, missas, encontros 

políticos, celebrações e congêneres;  

b) de permanência e trânsito de pessoas em áreas de lazer e convivência, 

pública ou privada, inclusive em condomínios e residenciais, com objetivo de 

promover atividade física, passeios, eventos esportivos ou qualquer outra atividades 

que envolva mais de duas pessoas com distância menor que dois metros entre elas; 

c) de funcionamento de cinemas, teatros, bares, clubes, academias, 

banhos/balneários, boates, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos 

congêneres; 

O art. 7º, § 3º, alterado pelo Decreto nº 374/2020, traz o seguinte teor: “Ficam 

excetuados das limitações previstas no presente Decreto os açougues, panificadoras, 

supermercados, agências bancárias, casas lotéricas, caixas eletrônicos, clínicas de 

atendimento na área da saúde, laboratórios, farmácias, consultórios veterinários, 

postos de combustíveis, atacadistas, distribuidoras, indústrias, concessionárias, 

serviços de táxi, serviços de transporte e comércio em geral.”  

Este Diploma Legal, prevê em seu art. 8, §3º:  O funcionamento do comércio 

em geral fica condicionado ao controle de acesso de clientes para impedir 

aglomerações, bem como à verificação do cumprimento das medidas sanitárias, 

previstas no artigo 8º, para a prevenção da contaminação do novo coronavírus 

(COVID 19). (inserido pelo Decreto nº 374/2020). 

 

DO DECRETO ESTADUAL Nº 609/2020 e suas alterações 

  Este diploma legal traz em seu anexo único, acrescentado no dia 20 de abril de 

2020, a regulamentação dos horários de funcionamento dos estabelecimentos e 

serviços que já encontravam-se em funcionamento, não ampliando de forma alguma 

as hipóteses de permissão de abertura do comércio. 
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  Ocorre que tem havido uma leitura deturpada do referido anexo, no sentido de 

que houve autorização para reabertura do comércio, ocasionando desencontro de 

informações e iniciativas equivocadas por parte dos interessados. 

  Diante disso, o próprio Governador do Helder Barbalho manifestou-se em sua 

rede social, em 21 de abril de 2020, com vistas a sanar as dúvidas sobre o alcance do 

decreto.  
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DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0802772-15.2020.8.14.0040 

   Com efeito Excelência, em 19 de abril de 2020, foi ajuizada ação civil pública 

com vistas a impedir a reabertura integral do comércio que estava prevista para o dia 

20 de abril, sem qualquer embasamento cientifico que garantisse o encerramento do 

contágio comunitário. Portanto, colocando em grave risco a saúde da população do 

município. 

  Foi deferida liminar que em seu dispositivo aduz: “Diante dessas 

considerações, aquilatando os direitos em conflito – a vida de um lado e atividade 

econômica de outro -, presentes requisitos à tutela de urgência, decido: (a) Defiro a 

tutela de urgência pleiteada e determino que o gestor municipal se abstenha de editar 

atos administrativos que liberem as atividades comerciais descritas na inicial sem 

adotar como premissas de seus motivos determinantes análises técnicas e cientificas 

atuais e certificadas pelos organismos de referência. Eventual descumprimento do 

presente comando, ainda que por via transversa, como, v.g., atos de não-fiscalização 

pelo poder de polícia administrativo, poderá ensejar a apuração de conduta 

improbidade, sem prejuízo de medidas de reforço por parte do Poder Judiciário. (b) 

Com base na Lei 13.655/18, por conceder um perfil pragmático-consequencialista à 

presente tutela, eve ntual alteração do cenário fático, a ocorrer mediante a adoção de 

estratégicas sanitárias adequadas à realidade local, e, embasados em estudos 

técnicos e científicos, deverão ser comunicados ao Poder Judiciário, a fim de que se 

possa modular o presente conteúdo decisório, sem prejuízo de ajuste direto entre às 

demais partes processuais.” 

  No mesmo processo foi prolatada decisão após pedido de ingresso da CDL nos 

autos em comento: “Com a devida vênia, roteiros simplificados como alternativa aos 

obstáculos não se ajustam à atual quadra experimentada pela humanidade. Receitas 

prontas e testadas no passado, mesmo que procurem ser acomodadas nas fórmulas 

jurídicas de outrora, devem compreender a pedagogia deixada por esse novo vírus. 

De tal sorte que a inação estatal, se unicamente esmerada na tutela de alguns grupos 

de interesses, deixando de entronizar variáveis técnicas e científicas à solidariedade, 

pode, no limite, como observou o Ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, refletir num 

outro perfil de responsabilização por massiva violação de direitos humanos. Afinal, “o 

temor, portanto, de uma inevitável crise econômica não pode prevalecer ante a 
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necessidade de preservar vidas. (...) Será inevitável cobrar, com o rigor das leis, 

nacionais ou internacionais, a conta de quem se tenha colocado como um consciente 

entrave para a minoração dos efeitos dolorosos de que todos iremos padecer.” 

  Em todo caso, frisa-se que cabe ao gestor público, com apoio da ciência, como 

destacado na tutela de urgência concedida, equilibrar contextos e cenários que só na 

aparência são excludentes. Uma vez apresentadas saídas técnicas que podem 

coadunar essas duas realidades, inclusive podendo ser entabuladas com a anuência 

do MPPA em sede de TAC, o comércio local poderá voltar ao funcionamento. 

  Diante dessas considerações, DECIDO: (A) Por ora, até apresentação de 

decisão administrativa amparada em dados científicos e técnicos, compreendo que o 

Decreto municipal não perdeu efeito ante à edição do Decreto estadual, mantendo-se 

os termos da tutela de urgência concedida aos 20 de abril de 2020.” 

  Portanto, além dos diplomas legais em âmbito municipal e estadual sobre o 

tema das manifestações, há uma decisão judicial a ser observada e respeitada. 

  Dessa maneira, a realização de passeatas, carreatas ou qualquer outra 

espécie de reunião de pessoas caracteriza situação de grave e iminente risco à saúde 

pública por propiciar a transmissão desenfreada do Covid-19, porquanto podem 

resultar em uma indesejada aglomeração de pessoas, com risco de severos danos à 

saúde pública, considerando as medidas de distanciamento social determinadas pelo 

Governador do Estado e do Prefeito do Município, que estão alinhadas às 

recomendações do Ministério da Saúde e das principais autoridades epidemiológicas. 

 

2.  ESTRUTURA DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNÍCIPIO            

  Cumpre esclarecer acerca do sistema de saúde do município, já 

sobrecarregado bem antes do início da pandemia, e atualmente, em situação de vias 

de colapsar em razão do grande número de pacientes infectados por Covid-19 que 

necessitam de leitos, sobretudo os respiradores, escassos a nível mundial em razão 

do alcance da infecção. 

  No âmbito dos procedimentos extrajudiciais do Ministério Público, foi instaurado 

o Procedimento Administrativo n° 001405-030/2020-MP/4ºPP, com o fim de 
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acompanhar e fiscalizar de forma continuada as políticas públicas relacionadas ao 

controle e à prevenção do COVID-19, em Parauapebas, e conforme dados divulgados 

pela Secretária de Saúde do Estado do Pará registram que até o dia da assinatura da 

presente ação, o Estado do Pará registrou 1.745 casos confirmados de infecção 

pelo novo coronavírus, sendo 75 no município de Parauapebas, bem como 95 

óbitos no estado, 07 ocorridos em Parauapebas, sendo os números de casos 

suspeitos bem superior e dinâmicos, sofrendo reenquadramento da classificação na 

medida em que as investigações clínicas e epidemiológicas avançam. 

  Em consulta ao site in loco2, ferramenta que informa o índice de isolamento 

social, com base nos dados coletados das redes de transmissão de celulares, informa 

que o índice de isolamento no estado do Pará é de 60,5%, e do Município de 

Parauapebas apenas 46% em 18/04/2020, muito abaixo da média nacional.  

  A população estimada do município de Parauapebas é de 208.273, conforme o 

site do IBGE3, e segundo informação disponível no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES)4, conta com apenas 46 aparelhos respiratórios, 

insumo de saúde indispensável em casos mais graves de Covid-19, e entre estes 

aparelhos, apenas 14 são públicos, sendo que em 18/04/20, 38 constavam como 

“em uso”, ao mesmo tempo que na mesma data, a Sespa confirmou o 16º caso 

confirmado no município. Ressalte-se que o município é um dos maiores da região, 

atendendo pacientes dos municípios de Canaã dos Carajás, Eldorado dos Carajás e 

Curionópolis, perfazendo uma população em nível de microrregião de mais de 

300.000 mil pessoas. Ainda com base em informações do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) informa que o município dispõe de 10 UTI´s- tipo 

II (todas do SUS), 10 UTI´s – tipo III (todas da rede particular), 10 Unidades de 

isolamento (sendo 09 do SUS e 01 da rede particular).  

  Quanto à unidades de isolamento, o município conta com 10 leitos, sendo 09 

pertencente ao SUS e uma na rede hospitalar particular (Hospital Yutaka Takeda), 

conforme informação do CNES. 

                                                   
2 https://www.inloco.com.br/pt/ 
3 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/parauapebas/panorama 
4 http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Tipo_Leito.asp?VEstado=15&VMun=150553 

https://www.inloco.com.br/pt/
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/parauapebas/panorama
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Tipo_Leito.asp?VEstado=15&VMun=150553
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  Foi noticiado pela Prefeitura municipal, a construção de um hospital de 

campanha, em parceria com a mineradora Vale. Segundo informações coletadas no 

site da gestão municipal, serão 100 leitos para baixa e média complexidade, com 

previsão de término da obra entre 25 a 30 dias. No entanto, a população não pode 

esperar o encerramento da obra, eis que o pico da infecção conforme previsto pelo 

Ministério da Saúde se aproxima. 

  Os dados acima demonstram que o aumento dos casos confirmados está se 

dando num percentual de 30% ao dia, demonstrando a insuficiência do sistema de 

saúde de Parauapebas para lidar com o crescimento exponencial da infecção. 

  De acordo com as orientações do Ministério da Saúde, recomenda-se a adoção 

do isolamento social para as Unidades Federadas cujo o número dos casos 

confirmados seja superior a 50% da capacidade de atendimento dos serviços de 

saúde disponíveis, e conforme estudo conduzido e divulgado pelo Imperial College 

COVID-195, do Imperial College de Londres, uma das mais respeitadas instituições de 

pesquisa da Inglaterra, projeta o impacto da pandemia e estima mortalidade e 

demanda dos sistemas de saúde baseado em dados da China e países de primeiro 

mundo, consideradas estratégias de mitigação e supressão. Estimam os 

pesquisadores que em cenário de ausência de intervenções, a COVID-19 resultaria 

em 7 bilhões de infectados e 40 milhões de mortes globalmente neste ano de 2020. 

Tal estudo aponta ainda que apenas se pode manter a demanda em níveis 

suportáveis pelos sistemas de saúde com rápida adoção de medidas de saúde 

pública para suprimir a transmissão (incluindo testagem, isolamento e medidas de 

distanciamento social para a população em geral), similar àquelas medidas 

atualmente já adotadas em variados países. Nesse cenário, caso a estratégia de 

supressão seja adotada rapidamente (no marco de 0,2 morte por 100.000 pessoas 

por semana) e mantida, então 38,7 milhões de vidas poderiam ser salvas, ao passo 

que 30,7 milhões poderiam ser salvas se aplicadas tais medidas de supressão no 

momento em que maior o número de mortes (1,6 mortes por 100.000 pessoas por 

semana), a denotar que o retardo na implementação de medidas de supressão leva a 

                                                   
5 https://www.imperial.ac.uk/about/covid-19/ 

https://www.imperial.ac.uk/about/covid-19/
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resultados significativamente piores. Assim, o distanciamento/isolamento social é 

estratégia que tem se mostrado mais eficaz no retardamento da velocidade de 

propagação da doença. Retardar sua velocidade de propagação é a única forma de 

mitigar os impactos sobre o Sistema de Saúde, impedindo – ou, ao menos reduzindo, 

com isso, o número de mortes evitáveis, compreenda-se as mortes que decorram não 

diretamente da doença Covid-19 ou de sua associação a comorbidades, mas de 

ineficiência no atendimento médico-hospitalar. 

  Interromper o movimento da população permite ganhar tempo e reduz a 

pressão nos sistemas de saúde. A OMS recentemente reforçou que “a última coisa 

que um país precisa é abrir escolas e empresas, e ser forçado a fechá-las novamente 

por causa de um ressurgimento do surto”. 

  Além disso, não basta que o isolamento seja parcial, ou “vertical” (isto é, 

apenas de idosos e pessoas em grupos de risco), pois, se o vírus se espalhar mais 

rapidamente no resto da população, inevitavelmente chegará aos idosos. Não apenas 

seria ineficiente, mas impraticável no país, tendo em vista que incontável número de 

idosos residem muitas vezes com crianças e jovens, sendo inviável separá-los das 

famílias, que podem trazer o vírus para dentro de casa e contaminá-los. Portanto a 

inadequada efetivação do isolamento contraria o que afirmam especialistas e hoje as 

medidas adotadas por praticamente todos os países, coloca a população em grave 

risco, porquanto a consequência será maior número de pessoas infectadas em curto 

espaço de tempo, sobrecarregando o sistema de saúde. 

   Cumpre esclarecer ainda que no município encontra-se a terra indígena Xikrin 

do Cateté, do povo Kayapó, contando com cerca de 1183 membros6, e que o Decreto 

municipal que impôs o fechamento do comércio local não essencial foi um elemento 

fundamental para que se mantivesse os indígenas nos seus territórios, e a reabertura 

indiscriminada dos estabelecimentos comerciais será um atrativo para a presença de 

indígenas na cidade, bem como o aumento da circulação de pessoas nas ruas, eleva 

por conseguinte o risco de contaminação da população indígena, com riscos de 

entrada do patógeno nas aldeias, para transmissão sustentada, sendo que a 

                                                   
6 https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3646 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3646
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vulnerabilidade dos povos indígenas se verifica sob diversos aspectos, ocorrendo 

devido a reduzida, ou mesmo inexistente, imunidade do organismo dessas pessoas a 

agentes patógenos mais comuns nas aglomerações urbanas; ou quando os métodos 

usados em áreas urbanas para reduzir o contágio – como higienizar as mãos com 

álcool gel – são impraticáveis nas aldeias, onde se socializa as cuias e talheres 

usadas na alimentação. 

 Outra peculiaridade, o Munícipio detém diversas comunidades rurais, cujo 

acesso é difícil, principalmente, no período atual de chuvas intensas. É inconteste 

que, no momento, muitas comunidades rurais ficam inacessíveis.  

  Esses dados demonstram que a falta de atendimento às orientações da OMS e 

do MS levará a consequências irreparáveis à população parauapebense, ocasionando 

um inevitável colapso ao SUS, que é o único plano de saúde – público ou privado – 

que poderá garantir assistência à saúde em nosso território. 

  É consabido que o isolamento social, mediante fechamento de serviços não 

essenciais, é medida que vem sendo determinada em todos os países que enfrentam 

a pandemia. Foi estabelecida, inicialmente, na China (82.052 casos confirmados e 

3.339 mortes), depois na Itália (156.363 casos confirmados e 19.899 mortes), na 

Inglaterra (84.279 casos confirmados e 10.612 mortes) e nos Estados Unidos 

(558.768 casos confirmados e 22.021 mortes), entre outros países de primeiro mundo 

e dotadas de estrutura médico-hospitalar bastante superior a que temos disponível. 

Alguns países, por adotar a medida tardiamente, pagaram altos custos, em recursos e 

vidas. 

  Quanto ao argumento econômico para a manutenção do funcionamento normal 

do comércio, é sabido que os impactos econômicos dessa Pandemia são de 

proporções ainda não calculadas. Cabendo, entretanto, aos governos definir medidas 

de apoio às empresas e aos trabalhadores, onerados em razão da paralisação de 

inúmeras atividades, bem como construir, em diálogo com os envolvidos, caminhos 

para que se institua uma forma alternativa de funcionamento daqueles serviços que 

possam ser desenvolvidos à distância ou fornecidos mediante call center. Portanto, 
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nesse contexto, razões de ordem meramente econômicas não são aptas a 

fundamentar a alteração das ações impostas pelo Município, se desassociadas de 

medidas efetivas que garantam o suporte do sistema de saúde de Parauapebas no 

combate ao Coronavírus. 

  O Ministério da Saúde afirmou que, por causa da baixa testagem, a cada 100 

casos, apenas 14 são efetivamente confirmados (entrevista coletiva do MS em 27-03-

2020), o que significa que, se houvesse a testagem de massa, o Brasil estaria entre 

os 10 países com maior número de infecções; 

  Diante do acima afirmado, orientar-se de outro modo é, além de implodir o 

único ponto de assistência à saúde, colocar em risco ainda maior os profissionais de 

saúde do SUS que, incessantemente e à custa da convivência pessoal e familiar, vêm 

se dedicando à assistência aos infectados pela Covid-19, assumindo para si os riscos 

pessoais com o cuidado, devendo o poder público proteger esses mesmos 

profissionais.  

3. DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

  É certo que o direito à reunião encontra amparo constitucional (art. 5º, inciso 

XVI), sendo livre a reunião pacífica em espaços públicos, independente de 

autorização, contanto que se observe o aviso prévio da autoridade competente. 

Sucede que o referido direito não tem caráter absoluto, pois sujeito a limitações 

interventivas quando em confronto com outros direitos também com fulcro 

constitucional, após juízo de ponderação pautado na razoabilidade e na 

proporcionalidade. 

  A respeito, preconiza o Supremo Tribunal Federal que: “Os direitos e garantias 

individuais não têm caráter absoluto. Não há, no sistema constitucional brasileiro, 

direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de 

relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das 

liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos 

estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que 
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respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto 

constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão 

sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas 

incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade 

do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, 

pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou 

com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros. [MS 23.452, rei. min. Celso de 

Mello, j. 16-9-1999, P, DJ de 12-5-2000.] Vide HC 103.236, rei. min. Gilmar Mendes, j. 

14-6-2010, 2a T, DJE de 3-9-2010.” 

  No caso ora analisado, vive-se uma situação de enfrentamento a um patógeno 

recém-descoberto de características ainda não completamente definidas pelas 

autoridades científicas, sendo já reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, 

como sobredito, que se observa no momento um estado de pandemia, já que 

contabilizados mais de 2.92 milhões infectados nos diversos países do mundo, 58.509 

(em 26/04/2020) casos no Brasil, com 4.097 mortes e 1745 casos da nova doença no 

Estado do Pará.  

  Diante desse quadro, considerando que foi decretado, em todo o Pará, o 

estado de calamidade pública, necessária e urgente a restrição ao direito de reunião 

vindicada por meio do presente pedido de tutela antecipada antecedente, de 

imposição de obrigação de não fazer e de fazer, conforme adiante delineado, a fim de 

resguardar o direito à saúde, descrito nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, que, 

por sua natureza, possui vínculo direto com o princípio fundamental da dignidade da 

pessoa humana.  

  Vale ressaltar ainda 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". Destaque-se ainda que se constitui em objetivo 

fundamental da República a construção de uma sociedade solidária (art. 3o da Lei 

Maior), sendo primordial, neste momento, a conscientização coletiva da necessidade 



 

PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS 
 

  

15 

 
PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PARAUAPEBAS ACP 

 

  

de cumprimento das medidas de distanciamento social para evitar a propagação do 

novo coronavirus (COVID-19), em especial porque, segundo alerta o Ministério da 

Saúde, a maioria dos casos da nova doença já registrados são assintomáticos, 

indicando, assim, que o vírus pode ser facilmente transmitido por pessoas que, 

julgando-se saudáveis, em verdade são portadoras do patógeno, sendo essa uma das 

principais razões da imposição das referidas medidas.  

  Outrossim, não custa afirmar que constitui crime contra a saúde pública 

"infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou 

propagação de doença contagiosa" (art. 268 do Código Penal). No caso concreto, 

havendo Decreto do Chefe de Executivo Estadual impondo a suspensão de atividades 

que resultem em aglomerações públicas com o fim de evitar a proliferação do 

COVID19, a ocorrência das carreatas e/ou passeatas, dentre elas as já agendadas 

para o dia 27 de abril de 2020, às 08 horas, representará ato merecedor de 

reprimenda penal, a evidenciar a necessidade de mitigação do direito à reunião para a 

preservação da saúde pública. Nesse sentido, ainda pode ser destacado que, 

segundo o art. 132 do Código Penal, constitui crime de periclitação da vida e da 

saúde "expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente".  

  Nessa esteira, incitar a realização de movimentos em espaços públicos, 

convocando, para neles terem participação, empresários, comerciantes, profissionais 

liberais, motoristas de aplicativos, entre outros, gerando risco de formação de uma 

grande aglomeração de pessoas, ambiente ideal para a disseminação do COVID-19, 

poderá resultar, se realizadas as reuniões de que ora se cuidam, na prática do crime 

previsto no art. 132 do CP, o que deve ser evitado pelos Poderes Públicos.  

  Fácil ver, portanto, que o momento exige preocupação máxima com a saúde 

pública, diante dos males já causados pelo novo coronavirus em todo o planeta, cujas 

repercussões poderão ser ainda mais danosas, se não adotadas as medidas cabíveis 

pelas autoridades competentes. De igual modo, é certo que já foram formulados 

diversos programas, projetos e ações voltadas à prevenção e ao combate da COVID-

19, esperando-se que, no espaço de tempo menor possível, seja observada a 

contenção do avanço da doença no país. Contudo, em situações pontuais se faz 
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necessária a provocação do Poder Judiciário para resguardar o direito à saúde 

estampado na Constituição Federal, tendo-se certeza que tal Poder assumirá seu 

papel de instrumento de defesa da Constituição Federal. 

4. DA TUTELA DE URGÊNCIA 

DO PERICULUM IN MORA  

 

Os documentos acostados aos autos dão conta de que no dia 27 de abril, às 08 

horas da manhã realizar-se-ão carreatas nesta cidade em protesto às medidas 

restritivas de funcionamento do comércio, para o enfrentamento da Emergência de 

Saúde Pública de Importância Nacional decorrente do Coronavirus Covid-19.  

Cuidam-se de eventos de grande acesso de público, como se pode ver das 

mensagens e cards veiculados nas redes sociais, convidando todos, indistintamente, 

para se fazerem presentes nos locais indicados7. Entrementes, como categoricamente 

noticiados pelos meios de comunicação do Brasil, uma das principais medidas 

sanitárias que o mundo inteiro vem aplicando, quando certas regiões se deparam com 

os picos do surto do coronavirus, é proibir a concentração de pessoas, porque o 

contágio do vírus Covid19 ocorre de duas formas básicas: de pessoa para pessoa 

quando esta tosse, fala ou espirra em uma distância muito pequena (entre 1 a 2 

metros) e, por meio de secreções que através da saliva, do suor (segundo alguns), da 

tosse do espirro, dos gritos contaminam os ambientes como cadeiras, maçanetas, 

portas, copos, mãos e etc. e entram em contato com as mucosas de terceiros (o tão 

falado cumprimentar ou abrir uma maçaneta e levar a mão ao rosto).  

O periculum in mora reside no fato de que um número indeterminado e massivo 

de pessoas, uma ao lado da outra, durante várias horas, sobretudo por conta da 

aglomeração para a organização do manifesto, com contato físico direto e indireto 

entre si, gritando, aplaudindo, suando, espirrando, tossindo e etc, como faz qualquer 

grupo de pessoas, acarreta fundado e inquestionável temor de que após o evento 

tenhamos incalculáveis casos de contaminação pelo coronavirus, frustrando todas as 

medidas sanitárias de prevenção e combate ao vírus Covid-19, e que nada será 

capaz de reverter o terrível agravamento do quadro sanitário provocado por tão letal 

                                                   
7 https://oglobo.globo.com/sociedade/cidades-tem-carreatas-pela-reabertura-do-comercio-mas-
aumenta-resistencia-atos-1-24335984 

https://oglobo.globo.com/sociedade/cidades-tem-carreatas-pela-reabertura-do-comercio-mas-aumenta-resistencia-atos-1-24335984
https://oglobo.globo.com/sociedade/cidades-tem-carreatas-pela-reabertura-do-comercio-mas-aumenta-resistencia-atos-1-24335984
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pandemia. Demais, ainda que o evento seja realizado em ambiente aberto, o fato é 

que ocorrerá grande concentração de pessoas e o contato entre todos promoverá 

inestimável possibilidade de transmissão intensificada da doença. E como consta das 

leis e atos normativos respectivos, a ordem é evitar a concentração e aglomeração de 

pessoas, sendo medida preventiva por excelência o isolamento social, sob pena de 

acontecer indesejável contaminação em massa das pessoas, com trágico índice de 

mortes.  

Dessa forma, presente a fumaça do bom direito e o perigo da demora, 

inafastável é a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do artigo 300 

do CPC, consubstanciada:  

a) na imposição de obrigação de não realização de carreatas/passeata ao 

requerido e seus associados durante o período de vigência das medidas de 

quarentena estabelecidas no Decreto estadual e municipal, dentre elas aquelas já 

designadas para o dia 27 de abril de 2020, com efeito erga omnes; 

b) na fixação de multa em valor fixo em caso de inobservância da determinação 

judicial;  

 

DOS PEDIDOS  

 

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará requer: 

a) a concessão da tutela antecipada de urgência, de forma antecedente, nos 

termos do artigo 303 do CPC, com a dispensa da ouvida da outra parte, em razão da 

urgência da medida e da possibilidade do perecimento do direito, caso observada a 

referida formalidade legal, consubstanciada:  

a.1) na imposição de obrigação de não realização de carreatas/passeatas 

durante o período de vigência das medidas de quarentena estabelecidas nos 

Decretos estadual e municipal; 

Dá a causa o valor de RS 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais.  

Parauapebas, 26 de abril de 2020. 

 

 

ALINE CUNHA 

Promotora de Justiça, respondendo pela 4ª PJ Cível de Parauapebas 
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