Promotoria de Justiça de Eldorado dos Carajás

EXCELENTÍSSIMA SENHORA DRA. JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA
COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS-PA

Distribuição Urgente: Pedido de Tutela Antecipada

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do Promotor
de Justiça ao final assinado, com fundamento nos artigos 1o, inciso III, 3o, 5o, “caput” e
§ 2o, 6o, 127, “caput”, 129, incisos II e III, artigos 196, 197 e 198, e artigo 37, “caput”,
da Constituição Federal; art. 182, inc. III, da Constituição do Estado do Pará; art. 25,
inc. IV, “a”, da Lei N°. 8.625/93; art. 41 da LCE N°1; artigos 1o, inciso IV, 5o, “caput”, 12
e 21, da Lei Federal nº 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública); artigos 2o, “caput”, 4º, 5o e
6o da Lei nº 8.080/, vem ajuizar a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
em face do

MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA, pessoa jurídica de direito público
interno, através da Secretaria de Municipal de Saúde, com sede na Rua do Aeroporto,
N°. 01, s/n, Centro, “KM 02”, CEP 68.524-000, nesta cidade de Eldorado dos CarajásPA, representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Célio Rodrigues da Silva e pelo
Secretário Municipal de Saúde, Senhor André Castro de Almeida, pelos motivos de
fato e de direito a seguir descritos:
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I – DOS FATOS:
I.1 – PANORAMA GERAL
O

contágio

por

coronavírus

tem

se

expandido

de maneira

vertiginosa, no Brasil e no mundo. No dia de hoje, 29/04/2020, segundo o site de
estatísticas Worldometers, havia 3,154,442 (três milhões, cento e cinquenta e
quatro mil, quatrocentos e quarenta e dois) casos confirmados de pessoas
infectadas, havendo, até o momento, um total de 218,795 (duzentas e dezoito mil,
setecentas e noventa e cinco) mortes1 ao redor do mundo. No Brasil, também na
presente data, atingimos um triste número: as mortes em solo pátrio pela
COVID-19 (doença provocada pelo vírus) ultrapassaram as registradas na China,
país que foi o primeiro epicentro mundial da doença. Temos 73.235 (setenta e
três mil, duzentos e trinta e cinco) casos confirmados oficialmente, e 5,083
(cinco mil e oitenta e três) mortes. Outro recorde nacional a se lamentar são as
mortes diárias, que de ontem para hoje, passaram de 470 (quatrocentas e
setenta).

Não à toa, no dia 11/03/2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS)
classificou o contágio do novo coronavírus humano como uma “pandemia”, cobrando
uma ação dos governos compatível com a gravidade da situação a ser enfrentada. De
acordo com Tedros Ghebreyesus, diretor-geral da OMS “Nas últimas duas semanas, o
número de casos de Covid-19 fora da China aumentou 13 vezes e a quantidade de
países afetados triplicou. Temos mais de 118 mil infecções em 114 nações, sendo que
4 291 pessoas morreram”2e3.

Os dados contabilizados pelo Ministério da Saúde revelam que a
velocidade de propagação do novo coronavírus no Brasil repete o padrão dos países

1

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/13/casos-confirmados-de-novocoronavirusno-brasil-em-13-de-marco.ghtml
3
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/03/11/proliferacao-de-coronavirus-leva-omsadeclarar-pandemia.htm
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que mais sofrem com o avanço da covid-19, como Itália, Espanha, França, Reino
Unido e Estados Unidos4.

Conforme reportagem publicada na Folha de São Paulo, no dia
18/03/20205, com a manchete “Vigésimo dia de coronavírus no Brasil é pior que o da
Itália: No 20º dia após os primeiros casos, Itália tinha 3 diagnósticos confirmados;
Brasil soma 291 confirmações”, fica revelada a gravidade que a situação impõe ao
sistema de saúde brasileiro, sabidamente mais fragilizado do que os países da
comunidade europeia, tanto financeiramente como em recursos humanos.

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% (cinquenta por cento) da capacidade de atendimento
dos serviços de saúde disponíveis, e conforme estudo conduzido e divulgado pelo
Imperial College de Londres, uma das mais respeitadas instituições de pesquisa da
Inglaterra, projeta-se o impacto nacional da pandemia e estima-se 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
4

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/03/20/coronavirus-curva-de-contagionobrasil-repete-a-de-paises-europeus-alertam-especialistas-da-italia.htm
5
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/03/vigesimo-dia-de-coronavirus-no-brasil-e-piorque-o-da-italia.shtml
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implementação de medidas de supressão leva a 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 forma disponível de mitigar os impactos sobre o
Sistema de Saúde, impedindo ou, ao menos, reduzindo o número de mortes evitáveis,
compreendidas também as mortes que decorram não diretamente da doença Covid-19
ou de sua associação a comorbidades, mas de ineficiência no atendimento médicohospitalar.
Interromper – ou diminuir – 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 fechálas 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 Brasil, 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,
dessa forma, a população em grave risco, porquanto a consequência será um maior
número de pessoas infectadas em curto espaço de tempo, sobrecarregando o sistema
de saúde.

I.2 - NOSSA REALIDADE

Ressalte-se que o crescimento do contágio no Brasil pode ser ainda mais
grave, uma vez que a realização de testagem somente nos casos graves da COVID19, segundo diretriz do Ministério da Saúde, sem realização de testes nos casos
leves ou sem sintomas, por absoluta falta de kits e insumos para fabricá-los, resulta
4
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em subnotificação e prejuízo na adoção de medidas sanitárias de urgência, colocando
vidas e o sistema de saúde em risco de colapso. Nesse sentido, “o presidente do
Hospital Albert Einstein, Sidney Klajner, estimou que o Brasil tenha 15 casos "ocultos"
para cada diagnosticado”6.

Em Eldorado dos Carajás a triste realidade, infelizmente, não é distinta,
uma vez que este Ministério Público colheu que o ente municipal dispõe de apenas
2 (dois) – exatamente, apenas 2 (dois) – “kits” de teste rápido para o novo
coronavírus. E o pior: o “kit” rápido não traz um diagnóstico seguro, podendo resultar
em falsos negativos. O teste mais apropriado para o diagnóstico seguro e real
tracejamento do panorama epidemiológico é o “RT-PCR”, indisponível no município.
Ridiculamente, o município executa uma fórmula muito “eficiente” de evitar casos:
simplesmente não testar... Essa informação acerca do número de testes insuficiente
foi repassada pelo Secretário de Saúde do Município ao Ministério Público
informalmente, durante reunião realizada na sede da Promotoria de Justiça. Acontece
que, ao ser perguntado diretamente, via ofícios (N°s. 91/2020 e 94/2020, em anexo),
para responder oficialmente qual o número atual de testes à disposição da Secretaria,
o representante da pasta simplesmente não respondeu (!), como se verifica do ofício
N°. 50/2020-SEMSEC, em anexo.

Como se não bastasse toda a velocidade assustadora em que o vírus tem
se expandido, a realidade socioeconômica do Brasil e da cidade de Eldorado dos
Carajás, com pessoas vivendo em cortiços, favelas, sem saneamento básico, sem
acesso a produtos de limpeza, tornam o combate à epidemia uma tarefa coletiva na
área de saúde pública, sem titubeio de ações estatais firmes e claras. Infelizmente,
essas ações, como se percebe, não estão sendo tomadas.

Nesse cenário, a prevenção do contágio, por isolamento social e
testagem dos casos, consoante entendimento uníssono da área científica, são
medidas imprescindíveis para controlar o crescimento dos casos. Do contrário, o
caos sanitário será impossível de ser vencido, até porque a estrutura de saúde de

6

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2020/03/20/coronavirus-curva-de-contagionobrasil-repete-a-de-paises-europeus-alertam-especialistas-da-italia.htm
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Eldorado dos Carajás, que dispõe de equipamentos e pessoal apenas em nível de
atenção básica, não dará conta de acudir sequer um número mediano de pacientes
confirmados de COVID-19.

A ausência de ações no sentido de prevenir o contágio, mediante
informação clara sobre os riscos (impedindo o pânico, mas alertando sobre a conduta
que deve ser adotada), aliada à determinação de isolamento social, está sendo
descrita em vários artigos na mídia impressa e falada como a causa principal para o
quadro caótico em que se encontram países da Europa e do Oriente Médio,
especialmente Itália (199,414 casos, com 26,977 mortes), Espanha (232,128 casos,
com 23,822 mortes) e Irã (92,584 casos, com 5,877 mortes).

A importância da prevenção nos estágios iniciais do contágio, como forma
de controlar a velocidade de propagação do vírus, tem sido entendida como a medida
mais efetiva para proteger os cidadãos e obstar o colapso do sistema de saúde,
conforme observado na Coréia do Sul, Singapura e Hong Kong, que adotaram
medidas restritivas na circulação de pessoas, mantendo baixo o número de casos.

Ante a gravidade da epidemia, aliada à notória fragilidade do sistema de
saúde público brasileiro e da cidade de Eldorado (o leito de UTI mais próximo fica a
100 km de distância, na cidade de Marabá, sem contar que esse município dispôs
apenas 120 (cento e vinte) leitos para pacientes de COVID-19, que também irão
atender as regiões capitaneadas pelas cidades de Tucuruí, Parauapebas e Redenção,
ou seja, todo o sudeste do Estado do Pará. Além disso, há carência de equipamentos
básicos para atendimento de problemas respiratórios, mormente respiradores; o
subfinanciamento na área de saúde levou a uma redução drástica do RH, com
diminuição do número de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e
fisioterapeutas. Este RMP, ciente disso, já instaurou procedimento para investigar as
péssimas condições estruturais do Hospital municipal de Eldorado dos Carajás.
I.3 - MEDIDAS DE PREVENÇÃO – DECRETOS DO EXECUTIVO
Talvez em razão de tudo isso, no Estado do Pará, o Sr. Governador do
Estado, pelo decreto N°. 609, de 16 de março de 2020 (em anexo), determinou
6
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sabidas medidas para garantir o isolamento social, diminuir a circulação de
pessoas no Estado e a velocidade do contágio do coronavírus (fechamento de
shopping centers, casas de show e congêneres, academias de ginástica, escolas e
creches da rede estadual, bem como restaurantes, bares e lanchonetes a não ser
pelos serviços de “delivery” e “take away”), deixando a questão relativa ao comércio
local a cargo dos poderes públicos municipais. Em redação mais recente do texto
(em anexo), coloca-se, inclusive, a proibição de qualquer reunião, conferência ou
evento com ajuntamento de 10 (dez) ou mais pessoas, no claro objetivo de evitar
aglomerações e reforçar o necessário distanciamento social.

Na esteira do Decreto Estadual, o Prefeito de Eldorado dos Carajás
determinou, na redação do decreto N°. 10, de 23 de março de 2020 (em anexo), a
suspensão das aulas na rede local, o fechamento de todo o comércio não essencial no
município, mantendo abertos, em síntese, postos de gasolina, supermercados,
distribuidoras de água e gás e farmácias. Os restaurantes, bares, lanchonetes e
estabelecimentos similares passaram a funcionar nos regimes de “delivery” e “take
away”. As medidas, aliadas à divulgação da necessidade do distanciamento social,
diminuíram o fluxo de pessoas na zona urbana do município.

As importantes medidas de distanciamento social (únicas, repita-se, de fato
viáveis para diminuir a velocidade do contágio e “achatar” a curva epidemiológica
frente ao precário sistema de saúde), com destaque para o controle das atividades do
comércio, passaram a ser questionadas por empresários, que levantaram um falso
dilema entre economia e preservação de vidas.

A finalidade desta peça, todavia, não é discutir essa questão, embora seja
este um tema “quente” no debate atual sobre as medidas quanto à COVID-19.

O certo é que, apesar das reservas externadas por este Órgão Ministerial,
o poder executivo municipal, pressionado pelos setores empresariais de Eldorado dos
Carajás, decidiu por flexibilizar as medidas mais consistentes editadas no Decreto
10/2020, e sobreveio o Decreto N°. 11, de 29 de março de 2020 (em anexo), que
liberou as atividades não essenciais nos limites do Município, mantendo as
limitações aos bares e restaurantes (que não podem receber clientes no seu
7
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interior) e exigindo que os demais estabelecimentos obedecessem a uma série
de diretivas de distanciamento social, como proibição de acolhimento de um
certo número de clientes de uma única vez, distanciamento entre pessoas nas
filas, higienização frequente dos ambientes internos, entre outras.

Uma das exigências externadas pelo Ministério Público Estadual, nas
hostes do PA N°. 000355-177/2020 (que vem acompanhando, no âmbito do município,
as medias relativas ao contágio do novo coronavírus humano), para que tal realidade
se concretizasse – e não poderia ser algo diferente, face às recomendações da
Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde – foi que medidas de
flexibilização do comércio e do distanciamento social fossem tomadas com lastro em
dados científicos acerca da situação relativa ao contágio por COVID-19 nas hostes
do município.

Em resposta à solicitação ministerial, o poder público local destacou que
resolveu flexibilizar as limitações às atividades comerciais PORQUE INEXISTIRIAM,
NA DATA DO DECRETO, CASOS DE TRANSMISSÃO E/OU CONTÁGIO POR
CORONAVÍRUS NO MUNICÍPIO (ofício N°. 23/2020 – Prefeitura, em anexo). Ora,
como dito anteriormente, a “melhor” forma de fazer com que não existam casos é não
realizar testes...

O Secretário de Saúde do Município ainda relatou que a orientação
repassada à sua equipe era no sentido de que a utilização dos testes ocorresse
apenas em pacientes que apresentassem sintomas graves da COVID-19. Ou seja, o
Município de Eldorado dos Carajás está simplesmente “tateando no escuro” quanto ao
novo Coronavírus, de sorte que não há um panorama claro sobre a situação da
doença nos limites de Eldorado dos Carajás, em grande suma.

Importante lembrar, ainda, que Eldorado dos Carajás situa-se em grande
eixo rodoviário que interliga o sudeste do Pará, entre duas populosas cidades da
região – Parauapebas e Marabá – que apresentam constante contato socioeconômico
entre si, tendo ambas apresentado casos graves e óbitos por conta do contágio pela
COVID-19.
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I.4 – A INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A equivocada opção de gestão adotada pelo município, lastreada em
dados duvidosos, cristalizou-se no decreto 11/2020. Só que – e esta é uma das
questões centrais aqui apontadas – de nada adianta estabelecer medidas
restritivas à atuação do comércio se o cumprimento dessas medidas não é
fiscalizado

pelo

poder

público

local,

ou

mesmo

cobrado

–

com

o

estabelecimento das devidas sanções! Sem a disciplina e o exercício do poder de
polícia pela Administração, as poucas restrições ao comércio passaram a não surtir o
menor efeito em termos de evitar a aglomeração de pessoas no município.

Os registros fotográficos juntados em anexo (dias 28 e 29 de abril de 2020)
revelam a preocupante situação nos núcleos urbanos de Eldorado dos Carajás – tudo
continua como se nada estivesse acontecendo. O mesmo se dá nas principais vilas do
município com comércio – Betel e Tancredo Neves. A circulação de pessoas é
considerável (fotos anexas a esta petição, bem como relatório emitido pela Secretaria
Estadual de Defesa Pública, sobre índices nada alentadores acerca do isolamento
social deficiente no Pará e em Eldorado dos Carajás).

Não são poucas as denúncias anônimas que chegam diuturnamente a este
Órgão Ministerial, noticiando a aglomeração de pessoas e a total falta de controle no
interior e exterior de estabelecimentos comerciais dos mais diversos. Por conta da
ausência de fiscalização por parte da vigilância sanitária municipal, este RMP teve de
se valer, muitas vezes, da Polícias Militar e Civil para fazer cumprir os decretos
municipal e estadual (como exemplo, ofício N°. 66/2020, em anexo). Só que, como é
largamente sabido, essas instituições têm numerário humano bastante reduzido – a
Polícia Civil chega a contar, por turno, com apenas a Delegada, um Agente e um
Escrivão. Mesmo assim, diante das notórias limitações, tem sido pródiga em realizar
operações, com flagrantes por descumprimento aos decretos importantes para
disciplinar as atividades comerciais.

Instado pelo Ministério Público, o poder público municipal envia fotos de
visitas a estabelecimentos comerciais, na tentativa de comprovar a ocorrência de
9
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fiscalizações. Só que as fiscalizações têm de ser diuturnas, as equipes têm de
estar todo o tempo em trabalho, diante de situação tão séria como a enfrentada
pelo Município, pelo Estado do Pará e pelo País. Não só isso, as fiscalizações
devem evoluir de orientações para o âmbito das sanções administrativas em caso de
recalcitrância (autuação, interdição, lacração, suspensão e/ou cassação de alvarás),
com a consequente comunicação às polícias, caso constatada a ocorrência de crimes,
e até solicitação de apoio a essas instituições se necessário.

Ao assim agir, o município não só está conspirando contra o próprio
decreto, mas também contra as determinações colocadas na norma estadual e nas
orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde, em uma
inconformidade em cascata. Nos parece que o objetivo do Executivo Municipal foi
simplesmente satisfazer o empresariado local (dar o bônus), mas sem exigir destes as
medidas sanitárias necessárias (o correspondente ônus), como contraparte nesse
esforço mundial em face da pandemia que assola o globo. Não quer, ao que tudo
indica, se indispor com a classe empresarial do município. De fato, um eventual
discurso de salvaguardar a economia encerra questões falaciosas, haja vista que, em
apertada síntese, em relação à classe trabalhadora e aos autônomos, os benefícios
emergenciais e as medidas de flexibilização dos contratos de trabalho mostraram-se
razoavelmente eficientes em minimamente mitigar a crise que se abate e continuará a
abater-se sobre esses segmentos.
Assume o Município, assim, a preocupante posição de “pagar para ver”
quanto ao que vai acontecer no que diz respeito ao contágio de tão letal e preocupante
moléstia. Não se indispõe com empresários, mas se nega a adotar medidas para
salvaguardar a saúde e a vida dos cidadãos eldoradenses. O problema é que o débito
dessa aposta não se dá apenas com recursos financeiros, mas também com vidas
humanas...
Diante disso, entendendo que a velocidade de contágio do
coronavírus e a gravidade do problema enfrentado não é compatível com a
adoção de medidas “de papel”, meras determinações sem sanção, este RMP
vem manejar a presente ação, na finalidade de fazer com que as limitações
expedidas pelo município e pelo Estado tenham efetividade, na linha das
10
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orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde. E que,
também, o Município pare de “tatear no escuro” quanto à real situação acerca do
contágio pelo coronavírus em seus limites, para efetivamente respaldar
providências concretas e lastreadas cientificamente.

Caso essa inércia do poder executivo municipal continue, não restará
outra

medida

senão

a

suspensão

do

funcionamento

presencial

dos

estabelecimentos comerciais não essenciais nos limites desta Comarca, haja
vista a inutilidade das alterações do Decreto N°. 11/2020 para a contenção do
contágio pela COVID-19, aliada à continuidade da atividade econômica local.

Observe-se que decretos sem sanção e desgarrados de um trabalho
efetivo de fiscalização e estabelecimento de sanções não possuem o condão de evitar
aglomerações, colocando em xeque as medidas adotadas e principalmente, a
possibilidade de contaminação de grande parte da população de maneira simultânea,
o que certamente impedirá o sistema de saúde de dar respostas adequadas ao
coronavírus, bem como, diga-se, às demais doenças que necessitam de atendimento /
leitos hospitalares.

O mesmo se dá em relação a comerciantes em geral, que colocaram-se
de maneira desfavorável ao fechamento do comércio e, agora que há uma abertura
permitida em decreto, recusam-se a adotar as posturas exigidas na norma, para evitar
aglomerações, controlar o número de pessoas que tem acesso aos estabelecimentos
e higienizar propriamente e continuamente os equipamentos e os acessos
compartilhados pelo público.

Assim, os gestores não podem se furtar de tomar medidas de Estado que
prevejam punições – e, de fato, executem essas punições - para a hipótese de
descumprimento das normas por eles expedidas, de forma a garantir a efetividade da
prevenção, com o devido exercício do poder de polícia.

O

controle

e

a

rigorosa

fiscalização

dos

estabelecimentos

em

funcionamento – bem como a verificação de cumprimento das restrições ao
funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e conjêneres, fundamentada no
11
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interesse público – se fazem ainda mais necessários quando é notório e sabido o
déficit de médicos no SUS e que o número de leitos comuns (em Eldorado) e os de
UTI (na região sudeste do Estado do Pará) já são insuficientes para o dia a dia da
população e não suportariam (como não estão suportando) a demanda de um
contágio explosivo da COVID-19, mesmo considerando eventual incremento com
aporte de custeio pelo Governo Federal.

De outro lado, muito embora sejam direitos fundamentais a liberdade de ir
e vir e o exercício da liberdade econômica, tais importantes prerrogativas não podem
sobrepor-se ao direito à vida digna e à saúde de toda a população de Eldorado dos
Carajás. Assim, ante todo o exposto, não restou outra alternativa a este Parquet
Estadual, senão a propositura da presente ação, em defesa desses direitos
indisponíveis.

Razões de ordem meramente econômicas não são aptas a fundamentar a
alteração das ações impostas pelo Município (ou a falta delas), se desassociadas de
medidas efetivas que garantam o suporte do sistema de saúde no combate ao
Coronavírus.

II - DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DOS PEDIDOS

II.1 - DIREITO À SAÚDE:

A Constituição Federal de 1988, nos artigos 6º e 197, reza que a Saúde é
direito social fundamental e de relevância pública, isto é, as ações e serviços de saúde
revestem-se

de

essencialidade

não

compatível

com

a

discricionariedade

administrativa/ política do Poder Público que revele o comprometimento da eficácia de
direito social que resguarda bem maior, qual seja, a vida.

É estabelecido pela nossa Carta Magna que o Sistema Único de Saúde,
orientado pelos princípios da universalidade, integralidade e equidade, é integrado por
ações e serviços públicos de saúde que fazem parte de uma rede regionalizada e
hierarquizada (artigo 198).
12
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Assim, para garantir a efetividade do direito à saúde e à vida, nenhum dos
entes da Federação pode furtar-se ao cumprimento do Texto Constitucional, tomando
decisões e/ou ações aquém das necessárias à garantia da saúde coletiva, mormente
num momento de pandemia.

É sempre importante lembrar que o artigo 23, II da Constituição deixa claro
que a competência em relação à saúde é comum entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e Município. Com efeito, apesar de o legislador mencionar o Estado como
garantidor da saúde pública no artigo 196 do texto constitucional, a obrigação não foi
imposta apenas a esse, ao contrário, “utilizou-se a palavra ESTADO no intuito de
englobar tanto os Estados-membros, quanto a União e o Munícipio, vez que ambos
têm o dever promover o bem estar social, garantindo educação, saúde e segurança a
todos os cidadãos”. Em decorrência disso, havendo competência solidária dos entes
federados para a prestação de serviços de saúde no país, denota-se que caberia a
esses viabilizar a realização de tratamentos de saúde aos integrantes da população
que estiverem necessitando.

O direito à saúde, em consequência do direito à vida e à dignidade
humana, foi alçado pela atual Constituição da República à condição de direito
fundamental, abrangendo a saúde como um dos direitos previstos em seu artigo 196:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
A Lei N°. 8.080/1990, que dispõe sobre condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências, estatui, em seu art. 4º, que o conjunto de
ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais,
estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas
pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). Esse sistema
encontra-se assentado no princípio da cogestão, razão pela qual devem os entes
públicos, compreendidos os três níveis da federação, agir simultaneamente.
13
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Nesse contexto, as decisões e ações administrativas do Município de
Eldorado dos Carajás, para serem constitucionalmente legítimas, devem ser pautadas
unicamente em critérios técnicos, não havendo que se falar em discricionariedade
quando são incompletas, extemporâneas, e podem ocasionar prejuízo ao direito
fundamental da saúde da população do território.

Nessa esteira, ressalte-se que o princípio da proporcionalidade, na sua
vertente de vedação à proteção deficiente, exige que sejam tomadas as medidas
adequadas, necessárias e eficientes para resguardar o direito fundamental envolvido,
no caso o direito à vida e à saúde (art. 37, caput, Constituição Federal).

Destaque-se que a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará
(SESPA) 7 noticiou, na data de 28.04.2020, que foram confirmados 2.128 (dois mil,
cento e vinte e oito) casos de Covid-19 e 114 (cento e quatorze) óbitos. Constata-se,
portanto, a rápida propagação do vírus no Estado. Diante do crescimento exponencial
de casos confirmados de Covid-19, inexiste motivo para que o Poder Público não
adote as medidas necessárias a evitar a aglomerações de pessoas.

Importante neste ponto salientar que, em razão da ausência de testes em
número suficiente para análise de todos os casos suspeitos, a quantidade real de
casos de infecção diverge dos números oficiais. Conforme Boletim Epidemiológico 11
– COE-COVID19, de 17 de abril de 20208 o Brasil possuía 36.599 casos oficialmente
confirmados, com 2.347 óbitos, o que representava, no dia, uma taxa de letalidade de
11%. Consta, ainda, do Boletim Epidemiológico 11 – COE-COVID19 – 17 de abril de
2020 - que o Brasil está em uma fase inicial da epidemia e que apresentou uma
aceleração no número de casos confirmados a partir da semana epidemiológica 15
(05-11/04).

Vale, ainda, destacar os princípios da prevenção e da precaução que são
costumeiramente estudados no Direito Ambiental e indicam que os danos ambientais

7
8

http://www.saude.pa.gov.br/coronavirus/
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/18/2020-04-17---BE11---Boletim-do-COE-21h.pdf
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devem ser evitados, seja porque há certeza ou maior probabilidade da sua ocorrência
(precaução), ou mesmo na hipótese de incerteza de dano.

O Supremo Tribubal Federal (ADI 5.501/DF, RTJ 185/794-796, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, Pleno) reconheceu que o direito à saúde compreende a prática de
medicina baseada em evidências. Isso quer dizer que a medicina é ligada à ciência, ao
método científico. Portanto, para evitar que as pessoas se exponham a risco e adotem
comportamentos que não são indicados por critérios técnicos, não pode o poder
público desconsiderar a medicina baseada em evidências na edição de seus decretos
e incentivar/autorizar ou permitir que ocorram condutas que contrariam as
recomendações aceitas pela ciência.

Outro ponto a destacar é que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, além de reconhecer a
aplicação do princípio da precaução no direito à saúde, firmou sua posição sobre a
existência de uma ideia de reserva de administração. A reserva de administração é
cabível nos casos em que os critérios técnicos devem preponderar sobre razões de
índole política. No caso em análise, a medicina baseada em evidência não pode ser
afastada por critérios meramente políticos. Inexiste fundamento para desconsiderar a
medicina baseada em evidências e todas as recomendações já emitidas pela OMS,
pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a ideia
de reserva de administração, a atuação do órgão técnico deve prevalecer.

Nessa linha de raciocínio, mesmo que o município, no curso da presente
ação, decida suspender todas as medidas restritivas ao pleno funcionamento do
comércio não essencial, para não efetivar a fiscalização e as sanções que ora se
buscam, tais providências permaneceriam igualmente dignas de exigência pelo
provimento jurisdicional, não só pela permanência incólume do decreto estadual, que
limita igualmente a atividade econômica no âmbito do Pará (proibindo a reunião de 10
pessoas ou mais, por qualquer motivo que seja, o que também vale para o comércio,
bem como o funcionamento normal de bares, restaurantes e similares, entre outras
determinações), como também pelas recomendações dos órgãos de saúde, que estão
em consonância com toda a gama de normas e princípios constitucionais que visam
resguardar a saúde pública, aqui listados.
15
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Portanto, Excelência, com base em dados científicos e nos princípios e
normas constitucionais listados, é estreme de dúvidas que não há fundamento para a
inércia do município em adotar efetivas medidas para fazer cumprir os decretos
municipal, estadual, bem como as inúmeras recomendações dos órgãos técnicos
sobre o tema, com vistas a estimular o isolamento social.

É inconteste que não fiscalizar o funcionamento de restaurantes, padarias,
pizzarias, fast food, lanchonetes e similares, com a consumação de comidas no local,
por exemplo, é estimular a aglomeração de pessoas e facilitar a propagação do vírus e
representa patente inconformidade, demandando-se o controle pelo Poder Judiciário.
De palmar evidência, portanto, a necessidade da plena aplicação do
poder de polícia, com os instrumentos fundamentais à sua efetividade, como
uma fiscalização diuturna, eficiente e com a orientação e a aplicação das
sanções necessárias, para que as medidas se convertam numa verdadeira
mudança de hábitos, e se traduzam na segurança sanitária da população e numa
situação de verdadeira prevenção à doença.

Além de tudo isso, impõe-se a efetivação de medidas outras para garantir
transparência das informações sobre a evolução do contágio pelo poder público, como
a realização de número razoável de testes. Do contrário, mantida a recalcitrância da
Administração local em exercer o seu mister, não restará outra alternativa além do
fechamento total do comércio não essencial pois, se o único cenário possível é tatear
no escuro durante a caminhada, todo cuidado é pouco nesse trajeto tão incerto e
perigoso. Melhor ao governante voltar-se à sua finalidade essencial, protegendo a
incolumidade física dos seus cidadãos, do que permanecer inerte, atitude tão
reprovável quanto responder “e daí?” diante de mais de cinco mil famílias enlutadas.

II.2 - DO PODER DE POLÍCIA E DA NECESSIDADE DE COERÇÃO:

Através da Constituição Federal, das leis e de outros atos normativos, os
cidadãos têm assegurados uma pluralidade de direitos. Todavia, seu exercício deve
16
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ser compatível com o bem-estar social. É necessário que o uso da liberdade e da
propriedade seja compatível com a utilidade coletiva, de tal modo que não implique
uma barreira capaz de obstar à realização dos objetivos públicos.
Poder de Polícia, segundo Hely Lopes Meirelles9 (1996, p. 115) e conforme
o disposto no art. 78 do Código Tributário Nacional10, é a faculdade de que dispõe a
Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e
direitos individuais, em benefício da coletividade ou do próprio Estado.

Meirelles (1996, p. 117) aponta o objeto do poder de polícia administrativa
como sendo todo o bem, direito ou atividade individual que possa afetar a coletividade
ou colocar em risco a segurança nacional, exigindo, por isso mesmo, regulamentação,
controle e contenção pelo Poder Público.

Portanto, a conduta do indivíduo ou da empresa que tenha repercussões
prejudiciais à comunidade ou ao Estado sujeita-se ao Poder de Polícia preventivo ou
repressivo, especialmente quando o direito a ser resguardado é o direito à vida/ saúde.
Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello11 (2006, p. 221), pode-se definir
a Polícia Administrativa como “a atividade da Administração Pública, expressa em atos
normativos ou concretos, de condicionar, com fundamento em sua supremacia geral e
na forma da lei, a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ação, ora
fiscalizadora, ora preventiva, ora repressiva, impondo coercivamente aos particulares
um dever de abstenção (non facere) a fim de conformar-lhes os comportamentos aos
interesses sociais consagrados no sistema normativo”.

9

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro 21. ed. / atual. por Eurico de Andrade
Azevedo, Delcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho. São Paulo, Malheiros, 1996.

10

Art. 78, CTN. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou
disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e
do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder
Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
11
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 20. ed., rev. e atual. até a EC 48,
de 10.8.2005. São Paulo, Malheiros, 2006.
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A doutrina clássica aponta como atributos específicos do poder de polícia
administrativa a discricionariedade, a auto-executoriedade e a coercibilidade. A
discricionariedade se traduz na livre escolha pela Administração Pública, da
oportunidade e conveniência de exercer ou não o Poder de Polícia.

A

autoexecutoriedade é a faculdade de que dispõe a Administração de decidir e executar
diretamente sua decisão, por seus próprios meios, sem a intervenção do Poder
Judiciário. E a coercibilidade, que é a determinação por parte da própria Administração
das medidas de força que se tornarem necessárias para a execução do ato ou
aplicação da penalidade resultante do exercício do Poder de Polícia.

As medidas de Polícia Administrativa frequentemente são executórias; isto
é, pode a Administração Pública promover, por si mesma, independentemente de
remeter-se ao Poder Judiciário, a conformação do comportamento do particular às
injunções dela emanadas, sem necessidade de um prévio juízo de cognição e ulterior
juízo de execução processado perante as autoridades judiciárias.

Estas providências, em que cabe aplicar a executoriedade (ou autoexecutoriedade), se dão: “a) quando a lei autorizar; b) quando a adoção da medida
for urgente para a defesa do interesse público e não comportar as delongas
naturais do pronunciamento judicial sem sacrifício ou risco para a coletividade
e; c) quando inexistir outra via de direito capaz de assegurar a satisfação do interesse
público que a administração está obrigada a defender em cumprimento à medida de
polícia.”
Observe-se que a hipótese elencada no item “b”, acima, ajusta-se, com
exatidão, ao perigo de contágio pelo coronavírus e à necessidade da administração,
previamente, esclarecer como se dará o poder de polícia para cumprimento das
determinações sanitárias.
O Poder de Polícia seria inerte e ineficiente se não fosse coercitivo e
não estivesse aparelhado de sanções, para os casos de desobediência à ordem
legal da autoridade competente.

18
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As sanções do Poder de Polícia, como elemento de coação e intimidação,
principiam, geralmente, com a multa e se escalonam em penalidades mais graves
como a interdição de atividade, o fechamento de estabelecimento, a destruição de
objetos, a inutilização de gêneros, a proibição de fabricação ou comércio de certos
produtos; e de tudo o mais que houver de ser impedido em defesa da moral, da saúde
e da segurança pública, bem como da segurança nacional, desde que estabelecido
em lei ou regulamento.

As sanções do Poder de Polícia são aplicáveis aos atos ou condutas
individuais que, embora não constituam crimes, sejam inconvenientes ou nocivos à
coletividade, como previstos na norma legal. Convém observar que o mesmo fato,
juridicamente, pode gerar pluralidade de ilícitos e de sanções administrativas.
Neste sentido, resta claro que a Administração Pública tem o dever de
lançar mão do poder de polícia para diminuir o contágio do coronavírus e obstar
negativa ao cumprimento de suas determinações sanitárias, considerando que a
omissão pode redundar em maior número de mortes e colapso do sistema público de
saúde.

No conflito entre o direito à vida e os direitos da liberdade de ir e vir e da
livre atividade econômica, ainda mais estando em risco a saúde coletiva, a restrição
dos últimos, priorizando e garantindo o direito à vida e à saúde, se mostra necessário,
adequado, proporcional e eficiente.

De cabal constatação, assim, que a mera expedição de decreto para
limitação de atividades que impliquem no deslocamento de pessoas, e
estabeleçam medidas de higienização e distanciamento em momento de
transmissão comunitária do contágio, sem a devida fiscalização e as
correspondentes sanções, se revela inadequada e ineficiente.

Num momento de incontestável crise sanitária e riscos à população, a
determinação

de medidas

sanitárias sem

a efetivação

de

fiscalização

CONSTANTE, DIUTURNA e sem a aplicação de sanções, implica na evidente
perda da janela de oportunidade de redução de contágio do vírus.
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II.3 -

COMPETÊNCIA CONCORRENTE NÃO

CUMULATIVA DO

MUNICÍPIO E PODER DE POLÍCIA

Como já dito, a Constituição Federal consagra a existência de competência
administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e municípios em relação à
saúde e assistência pública, inclusive quanto à organização do abastecimento
alimentar (artigo 23, incisos II e IX) e prevê a competência concorrente (artigo 24,
inciso XII) entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa
da saúde, permitindo, ainda, aos municípios a possibilidade de suplementar a
legislação federal e a estadual, desde que haja interesse local (inciso II, artigo 30).
Determinados assuntos, como exemplo, a saúde pública, dada a sua
repercussão nas esferas federal, estadual e municipal, sujeitam-se à regulamentação
pelas três entidades estatais. Assim, para legislar em matéria de saúde pública, deve
ser respeitada a competência concorrente não-cumulativa imposta na CF, em que a
União dispõe sobre normas gerais, os estados estabelecem normas suplementares e
supletivas, na ausência de normas gerais federais, e os municípios podem
suplementar a legislação federal e estadual sobre a preservação da saúde da
população local, com fundamento nos artigos 24, § 1º e 2°, da CF e 30, I e II, da CF.
Importante destacar que a competência municipal é exercida, basicamente,
no campo da polícia sanitária, que abrange tudo quanto possa interessar à
salubridade pública, quer atuando diretamente, por meio de serviços próprios (limpeza
das vias e logradouros públicos, coleta de lixo, redes de água e de esgoto, combate a
animais nocivos, desmatamento de terrenos baldios, etc.), quer exercendo fiscalização
sobre determinadas atividades particulares (controle da poluição, inspeção de gêneros
alimentícios

destinados

ao

consumo

local,

manutenção

da

higiene

dos

estabelecimentos abertos ao público, etc.). No exercício do seu poder de polícia
sanitária, o município pode editar leis e regulamentos, visando à proteção da saúde e
do bem-estar de sua população – assim como, por óbvio, fazer cumprir essas normas.
É inconteste que no controle do COVID 19 há predominância do interesse
nacional, seguido do interesse regional. É fato que diante de uma pandemia devem
prevalecer os interesses nacionais e regionais sobre o interesse local, principalmente,
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quando voltados à proteção da saúde e da vida. Portanto, o município não detém
autonomia para legislar, devendo seguir o que determinado na legislação estadual,
com a possibilidade de suplementação dos vácuos legislativos, se existentes. Vale
frisar que suplementação não é substituição.
O município de Eldorado dos Carajás pode suplementar o Decreto
Estadual, tornando-o mais rígido. Contudo, não possui a permissão de tornar sem
efeito as regras que dele constam, sob pena de burlar o sistema de repartição de
competências disposto pela Constituição Federal. Isso é vedado seja na deontologia,
com a edição de um novo decreto, seja na prática, com a inação do seu aparelho
administrativo que não faz valer as normas que repousam no “papel’.
Em outras palavras, mesmo que o município, no curso desse feito, resolva
afrouxar ainda mais as normas constantes dos decretos 10 e 11 de 2020, na tentativa
de livrar-se das obrigações que lhe cabem, ainda assim deverá obediência às
diretrizes do Decreto Estadual 609, também por força do disposto na Lei Federal N°.
13.979/2020, devendo restringir a circulação e aglomeração de pessoas, bem como
fiscalizar os estabelecimentos que funcionem com restrições naqueles decretos (por
exemplo, bares, restaurantes e similares etc.) ou que simplesmente não possam
funcionar (academias, casas de show e similares etc.).
O entendimento acima é ratificado pela decisão monocrática do Ministro
Alexandre de Moraes, do Eg. Supremo Tribunal Federal (STF), a qual assegurou aos
governadores estaduais, distrital e municipal, no exercício de suas atribuições e no
âmbito de seus territórios, competência para a adoção ou manutenção de medidas
restritivas durante a pandemia da Covid-19, tais como a imposição de distanciamento
social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais,
circulação de pessoas, entre outras. A decisão do Ministro, a ser referendada pelo
Plenário da Corte, foi tomada na Arguição de Descumprimento de Preceito
Fundamental (ADPF) N° .672-DF, proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB) contra atos omissivos e comissivos do Poder Executivo
federal, praticados durante a crise de saúde pública decorrente da pandemia. Vejamos
o seguinte trecho:
Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em
face de atos omissivos e comissivos do Poder Executivo federal,
praticados no contexto da crise de saúde pública decorrente da pandemia
21
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do COVID-19 (Coronavírus). (...)Dessa maneira, não compete ao Poder
Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos
estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências
constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus
respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição
de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades
de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de
pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a
redução do número de infectados e de óbitos, como demonstram a
recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde) e vários estudos
técnicos científicos, como por exemplo, os estudos realizados pelo Imperial
College of London, a partir de modelos matemáticos (The Global Impact of
COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, vários autores;
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19
mortality and healthcare demand, vários autores). Presentes, portanto, a
plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes
riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável,
CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de
descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta
SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para
DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e
198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e
dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO
DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E
DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual
no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos
territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente
permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de
distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de
ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de
pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA
DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da
COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas
em todo o território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a
validade formal e material de cada ato normativo específico estadual,
distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente (ARGUIÇÃO DE
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N°. 672-DF,
RELATOR MIN. ALEXANDRE DE MORAES).
III - DA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA ANTECIPADA:
Pela argumentação despendida – bem como em face da total
impossibilidade de ser garantida a saúde do cidadão eldoradense no atual estado de
coisas observado neste município e comarca –, sendo relevante o fundamento da
demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao Juiz
conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citando o réu.
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O pedido de antecipação dos efeitos da tutela, já admitido na legislação
específica, veio recepcionado pelo Código de Processo Civil, em seu artigo 273, ao
estabelecer que o Juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, inexistindo
prova inequívoca, se convencer da verossimilhança da alegação.

São seus requisitos: 1) a verossimilhança da alegação; 2) fundado receio
de dano irreparável ou de difícil reparação.

A verossimilhança das alegações está presente na testada ineficácia das
cominações do Poder Público municipal, diante da falta de fiscalização e
consequentemente de efetividade das normas baixadas, por ausência, no caso
concreto, de fixação de sanções administrativas nos casos recalcitrantes (autuações,
suspensão de alvarás, interdições, lacrações, cassação de alvarás de funcionamento),
sujeitando a população a um descontrole em termos de distanciamento social e, diante
disto, vulneráveis ao risco de contágio de uma doença ainda desconhecida e sem
vacina, que pode levar à morte e ao contágio exponencial e descontrolado de parte da
população. Resta, assim, demonstrado de forma inequívoca a falta de segurança
sanitária enfrentada pelo município diante da inércia dos seus gestores.

O segundo requisito também se faz presente, pelo fundado receio de
ocorrência de danos irreparáveis à dignidade e integridade física das pessoas, em
especial idosos, portadores de doenças crônicas e gestantes. Tais danos, com
certeza, são de impossível reparação futura. Não bastasse isso, eventual superlotação
do sistema de saúde local irá penalizar as pessoas que dependem de atendimentos
pelos mais diversos motivos, inflando, dessa forma, a triste e mórbida estatística. Por
tal razão, merece ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela.

Conforme se expôs, a possibilidade de concessão liminar da tutela vem
amplamente amparada na legislação vigente. Também se encontram presentes os
requisitos da liminar, tais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, haja vista
que, de há muito, o Ministério da Saúde e as autoridades públicas estaduais já terem
afirmado o início da transmissão comunitária da doença, o que significa que não será
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mais possível detectar de quem veio o vírus, tornando ainda mais difícil o controle da
transmissão da COVID-19. Além disso, o expressivo número de casos e a ocorrência
de mortes nas cidades de Parauapebas e Marabá, relativamente próximas a Eldorado
do Carajás e que, junto desta última, compõem o mais importante eixo rodoviário da
região, com grande fluxo de pessoas e coisas, apontam o risco de uma explosão de
casos locais, na hipótese de continuidade das deficiências observadas.

Importante lembrar, ainda, que o município de Eldorado dos Carajás já
registrou seu primeiro caso de COVID-19, conforme relatado nos ofícios trocados entre
este Órgão Ministerial e a Secretaria Municipal de Saúde (em anexo). Não bastasse
isso, há registros da passagem de pessoa proveniente do Município de Curionópolis
com os sintomas da doença no Hospital Municipal de Eldorado dos Carajás.

A ausência de testagem no município também dificulta qualquer controle
porque, como foi dito, o hospital municipal dispõe de apenas DOIS kits de teste rápido,
fazendo com que o distanciamento social e a prevenção sejam os únicos recursos
possíveis a serem lançados para proteger a população. Assim, necessária se faz a
concessão liminar do pedido, inaudita altera pars, pois, se não for concedido neste
momento, seu provimento a final tornaria totalmente ineficaz a concessão da medida.

Neste sentido, cito Nelson Nery Junior, CPC Comentado, 3ª edição, página
547, “Quando a citação do réu puder tornar ineficaz a medida, ou, também, quando a
urgência indicar a necessidade de concessão imediata da tutela, o Juiz poderá fazê-lo
inaudita altera pars, que não constitui ofensa, mas sim limitação imanente do
contraditório, que fica diferido para momento posterior ao procedimento”.

Por fim, com base no poder geral de cautela (artigo 798 do CPC) poderá o
Juiz determinar outras providências que entender necessárias quando houver receio
de dano grave e de difícil reparação.

IV - DOS PEDIDOS

Por todo o exposto, requer-se:
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IV.1. O recebimento da exordial, pois preenche os requisitos do art. 319, do
Código de Processo Civil;
IV.2. LIMINARMENTE, INAUDITA ALTERA PARS, a concessão da
antecipação dos efeitos da tutela para determinar à parte requerida, MUNICÍPIO DE
ELDORADO DOS CARAJÁS, as seguintes obrigações de fazer, no prazo de 24
horas:

A) No exercício de seu poder de polícia, efetuar a imediata, constante e
DIUTURNA fiscalização, pelas equipes de Vigilância Sanitária e
Vigilância em Saúde, nos estabelecimentos (situados nos núcleos
urbanos e nas vilas) que permanecem em funcionamento com a
recepção de público (clientela) de forma presencial, inclusive o
controle de eventuais filas (com o distanciamento entre clientes)
formadas na parte externa desses prédios, com a aplicação das
sanções administrativas/sanitárias, em caso de descumprimento das
determinações contidas nos decretos estaduais e municipais publicados,
visando a contenção da COVID-19, inclusive com o arbitramento de multa,
a interdição administrativa (com lacração) dos estabelecimentos, caso
necessário, a suspensão do alvará de funcionamento e a abertura de
procedimento administrativo para a cassação do alvará, além da
comunicação dos fatos à autoridade policial competente no caso de
ocorrência dos crimes dos arts. 268 e 330 do CPB, sob pena de multa
diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

B) No exercício do seu poder de polícia, efetuar a fiscalização
imediata, constante e DIUTURNA em relação às atividades de
restaurantes, bares, lanchonetes e similares (situados nos núcleos
urbanos e nas vilas) que não se adequem às medidas preventivas às
aglomerações, proibindo a entrada de público no seu interior e a
colocação de mesas e cadeiras no seu espaço interno, permitindo
apenas a retirada de produtos (“take away”) ou o serviço de entregas
(“delivery”), sem a concentração de pessoas nas portas dos
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estabelecimentos, bem como tomar as providências cabíveis no
âmbito administrativo, sanitário e penal para que tais medidas sejam
seguidas, nos termos do item “A” supra, sob pena de multa diária no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

C) Ainda no exercício do poder de polícia atinente ao município, a
fiscalização imediata, constante e DIUTURNA, com a devida punição
em caso de desobediência, para garantir (seja nos núcleos urbanos
centrais, seja nas vilas) a suspensão imediata de qualquer atividade
de “casa de show”, boate, música ao vivo, evento interno ou externo,
passeatas, aglomerações em geral no espaço público e privado
(inclusive praças públicas, ginásios de esporte, campos de futebol,
balneários, beiras de rio), bem como tomar as providências cabíveis
no âmbito administrativo, sanitário e penal para que tais medidas sejam
seguidas, nos termos do item “A” supra, sob pena de multa diária no valor
de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

D) Em atenção aos princípios da transparência e da publicidade
administrativa, aditar os decretos já publicados para contenção da
COVID-19, para que neles constem expressamente todas as sanções
referidas no item “A” supra, em especial a interdição, lacração dos
estabelecimentos e a suspensão imediata e temporária dos alvarás de
funcionamento, adotando-se a mesma prática em decretos futuros,
sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

E) Encaminhar de cópias dos relatórios de fiscalização DIÁRIOS, com a
correspondente comprovação dos trabalhos, bem como das autuações e
instaurações de procedimentos mencionadas no item “A” para juntada
nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), enquanto perdurar a situação emergencial, de acordo com os
boletins e comunicações do Ministério da Saúde e do Governo Estadual;

F) Caso o decreto municipal com as limitações e proibições seja revogado
ou substituído por medidas mais brandas, seja determinada, da mesma
26

Procedimento Administrativo N.º 000355-177/2020

Ação Civil Pública

Promotoria de Justiça de Eldorado dos Carajás

forma, a suspensão dos efeitos relativos a essas alterações, e a
consequente continuidade dos trabalhos de fiscalização e controle nos
termos dos itens antecedentes, também com base nas determinações
constantes do Decreto Estadual 609/2020, sob pena de multa diária no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

G) Seja determinada a compra e/ou obtenção urgente de testes rápidos
para o contágio do novo Coronavírus humano, compatíveis com as
necessidades do município, na finalidade de que seja traçado um
panorama mais concreto sobre a situação local acerca da doença;

H) Nos termos do art. 139, IV, CPC, a determinação de que,
ultrapassados 10 (dez) dias após a determinação relativa aos
trabalhos constantes e DIUTURNOS de fiscalização, caso o Município
permaneça INERTE ou com atuação insuficiente quanto aos deveres
inerentes ao poder de polícia e às obrigações aqui fixadas, sejam
suspensas as alterações promovidas pelo Decreto N°. 11/2020, para
que a redação do Decreto 10/2020 seja restabelecida, por prazo
indeterminado, com o fechamento de todo o comércio não essencial
no município de Eldorado dos Carajás, podendo a reavaliação
acontecer somente com a apresentação de levantamento de dados
circunstanciados e com base nos estudos do item “G” acima, após a
devida apreciação por este d. Juízo.

IV.3. Concedida a liminar, que o Município seja obrigado a divulgar o teor
da r. decisão prolatada, através das mídias sociais e de seus canais de comunicação;
IV.4. A citação do MUNICÍPIO DE ELDORADO DOS CARAJÁS, na pessoa
do Procurador-Geral Municipal e do Prefeito para que, querendo, apresentem
respostas à presente demanda, sob pena de revelia;
IV.5. O Ministério Público não tem interesse na audiência de conciliação do
art. 334 do Código de Processo Civil (art. 319, inciso VII, CPC).
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IV.6. Ao final, o Ministério Público requer a integral procedência da
ação, convolando-se em definitivas TODAS as medidas requeridas em sede de
tutela antecipada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), e determinando-se, ainda:

I) A elaboração de amplo relatório sobre o distanciamento social no
município,

com

dados

da

Vigilância

Sanitária

e

dos

testes

amplamente realizados, para efetivo acompanhamento do contágio e
transmissão da COVID-19 nos limites de Eldorado dos Carajás,
enquanto permanecer a classificação de Pandemia estabelecida pela
Organização Mundial de Saúde (incluindo os dados obtidos a partir
das providências referentes aos itens “IV.2.G” e “IV.6.K”);

J) A adoção de medidas preventivas mais amplas, como o estímulo à
utilização de máscaras, aos distanciamento social e a distribuição de
itens de higiene pessoal à população mais carente, inclusa no
CADúnico;
K) A aquisição de “kits” de coleta para realização de testes “RT-PCR”,
para ampla testagem da população, haja vista que os “testes rápidos”
não encerram diagnóstico seguro acerca da COVID-19, com grande
possibilidade de “falsos negativos”;

L) Que os valores das multas, atualizados com correção monetária e juros
legais desde a distribuição da inicial, sejam revertidos em favor de medidas
a serem adotadas para o combate de COVID-19, nesta municipalidade,
tudo sob a fiscalização do Ministério Público Estadual;

IV.7. No mais, requer-se:

M) Sejam os requeridos intimados para dar cumprimento à liminar,
inclusive concedendo-se ao Oficial de Justiça a prerrogativa prevista no art.
172, §2º, do CPC, citando-os para responder a presente ação, sob pena de
revelia, que deverá seguir o rito comum previsto no CPC.
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N) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos,
desde logo, a teor do artigo 18 da Lei N°. 7.347/85 (Lei da Ação Civil
Pública);

O) A produção de todas as provas em direito admitidas, notadamente a
documental e testemunhal, conforme rol de testemunhas e documentos em
anexo à presente inicial, sem prejuízo, por óbvio, de apresentação de
outros elementos probatórios coligidos no curso do feito;

P) A condenação do Município ao pagamento de custas e demais
despesas processuais, assim como no ônus de sucumbência;

Q) Considerando o valor inestimável do objeto desta ação, somente para
fins de alçada, dá-se à causa o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eldorado dos Carajás-PA, 29 de abril de 2020.

de forma digital por
JOSE ALBERTO GRISI Assinado
JOSE ALBERTO GRISI
DANTAS:021215524 DANTAS:02121552456
Dados: 2020.04.29 17:14:39
56
-03'00'
JOSÉ ALBERTO GRISI DANTAS
Promotor de Justiça

ROL DE TESTEMUNHAS:
- Jullya Gabriela Oliveira Santos – Delegada de Polícia Civil de Eldorado
dos Carajás, podendo ser intimada na Delegacia de Polícia Civil de Eldorado dos
Carajás, situada no núcleo urbano “Km 100”, neste Município de Eldorado dos
Carajás;
- Priscila Soares da Silva – Servidora do Ministério Público Estadual,
podendo ser intimada na Promotoria de Justiça de Eldorado dos Carajás, situada no
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prédio do Fórum, Av. Oziel Carneiro, s/n, Centro, núcleo urbano “km 2”, neste
Município de Eldorado dos Carajás;
- Dennis Rennan de Araújo Sampaio Silva - Servidor do Ministério Público
Estadual, podendo ser intimado na Promotoria de Justiça de Eldorado dos Carajás,
situada no prédio do Fórum, Av. Oziel Carneiro, s/n, Centro, núcleo urbano “km 2”,
neste Município de Eldorado dos Carajás.
- Maria das Graças Lopes de Sousa - Assistente Social, podendo ser
encontrada na Rua São Geraldo, nº 150, Bairro Novo Eldorado, Eldorado do Carajás.

DOCUMENTAÇÃO ANEXA:

- Decreto Estadual 609/2020;
- Decretos Municipais 10/2020 e 11/2020;
- Registros fotográficos realizados na região central do comércio em
Eldorado dos Carajás (Av. São Geraldo, “km 100”);
- Ofícios do RMP dirigidos à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Saúde;
- Ofícios enviados pela Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde;
- Registros fotográficos das eventuais “fiscalizações” realizadas pelo poder
público municipal, que, pela falta de frequência e medidas sancionatórias, não foram
capazes de mitigar a circulação de pessoas no comércio local;
- Cópia de “cronograma” e de “relatório” de fiscalização, enviado pela
Vigilância de Saúde local ao Ministério Público em documento formato “word”, sem
qualquer assinatura, comprovando a displicência do poder público com o efetivo
exercício do poder de polícia;
- Relatório acerca dos índices de isolamento social no Estado do Pará e
municípios emitido em 16 de abril de 2020 – Secretaria Estadual de Defesa Pública.
- Ofício N°. 50/2020 – SEMSEC
- Relatório situacional acerca do Hospital Municipal de Eldorado dos
Carajás.
- Ofícios 66/2020 e 67/2020 PJEC, enviados por este RMP, comunicando
ao Município e à DEPOL a divulgação de evento em “casa de show”, proibido pelo
Decreto Municipal, durante a sua vigência.
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- Ofício 64/2020, enviado pelo Parquet Estadual ao poder executivo
municipal, comunicando a deficiência na fiscalização do decreto e cobrando ações de
efetivação das medidas, expedido em 30 de março de 2020.
- Ofício 65/2020, enviado à associação local de comerciários, alertando
para a necessidade de cumprimento das restrições elencadas nos decretos
municipais.
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