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2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803972-
80.2020.8.14.0000 
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
REPRESENTANTE: ODELIO DIVINO GARCIA JUNIOR
APELADO: MUNICÍPIO DE OURILÂNDIA DO NORTE
INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ
 
 

DECISÃO MONOCRÁTICA
 
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, contra decisão que indeferiu a tutela de urgência

requerida em Ação Civil Pública ajuizada pela Promotoria de Ourilândia do Norte que buscava a suspensão do  inciso I

do artigo 7º e os artigos 16 e 18, do Decreto Municipal 060/2020, publicado em 23.04.20, e a determinação de adoção

das medidas necessárias para a proibição de realização de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e/ou passeatas,

de caráter público ou privado e de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas, bem como o

fechamento de estabelecimentos comerciais prestadores de serviços não essenciais, dentre eles, academias, bares,

restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniências, padarias e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios

(excepcionando os serviços de delivery e de retirada do produto), proibindo qualquer tipo de consumo de comidas e

bebidas o interior dos estabelecimentos ou em suas adjacências, sob pena de multa diária, no valor de 20.000,00 (vinte

mil) reais, por dia de descumprimento, até o limite de 1.000.000,00 (um milhão de reais), com a possibilidade de

imediato bloqueio de contas bancárias via BACENJUD.

Em apertada síntese o Executivo municipal de Ourilândia do Norte publicou o Decreto nº 60/2020 pelo qual estabeleceu

normas de afrouxamento das medidas de distanciamento social anteriormente determinadas pelo Executivo Estadual

através do Decreto Estadual nº 609/2020, em especial aquelas descritas no inciso I do art. 7º e artigos 16 e 18.

Conforme demonstrado no quadro abaixo:
 

DECRETO ESTADUAL 609/2020
 

 
DECRETO MUNICIPAL 60/2020

 
 Art. 2º Fica suspenso, pelo período
de vigência do decreto, o seguinte:
Inciso I - a realização de eventos,
reuniões, manifestações, carreatas
e/ou passeatas, de caráter público
ou privado e de qualquer espécie,
com audiência maior ou igual a 10
(dez) pessoas;

 
Art.7º - Para atender o disposto
neste Decreto permanecem
suspensas:
Inciso I – A realização de eventos,
reuniões, manifestações, carreatas,
e/ou passeatas, de caráter público
ou privado e de qualquer espécie
com audiência igual ou maior que 20
(vinte) pessoas;

 
Art. 13. Fica determinado o
fechamento de academias, bares,
restaurantes, padarias, casas
noturnas e estabelecimento
similares, a partir de 23:59h de 20 de
março de 2020, pelo prazo do
decreto, excetuado o serviço
delivery e retirada de comida
devidamente embalada.
Par. único. Fica proibido qualquer
tipo de consumo de comidas e
bebidas no interior dos
estabelecimentos ou em suas

 
Art.16- Fica autorizado o
funcionamento do comércio em
geral, varejista ou atacadista,
incluindo-se bares, restaurantes,
lanchonetes, conveniências,
padarias e demais estabelecimentos
de gêneros alimentícios.
 
ART.18- Fica permitido o
funcionamento de academias e
congêneres, feiras livres e pequenos
produtores em ambiente aberto.
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Diante do fato, o MPE ajuizou a presente ACP pugnando especialmente a tutela de urgência para suspender os

dispositivos que colidiam com a norma Estadual, sob o argumento principal que não existe estrutura hospitalar

adequada para atender pacientes que eventualmente venham apresentar quadro clinico compatível com Covid-19 e, a

distância do município de Ourilândia dos centros médicos referenciados para atendimento da doença.

No mérito arguiu que o Decreto Municipal nº 060/2020, além de contrariar o Decreto Estadual nº 609/2020, contraria as

recomendações científicas e as evidências médicas, ferindo os princípios da precaução e da prevenção aplicáveis ao

direito à saúde, e que o município de Ourilândia do Norte poderia 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.

Entendeu o juízo recorrido pela legalidade do Decreto Municipal sob o seguinte fundamento:

Nessa toada, prima facie, o Decreto Municipal de número 60 (sessenta), de 2020, não

exorbitou competência/atribuição constitucional deferida a outro ente da Federação brasileira. 

Observou a Municipalidade sua competência constitucional de disciplinar interesse
local do comércio e execução de política local no âmbito da saúde à contento,
observando o interesse público e as peculiaridades locais. A Constituição não trouxe 
em seu bojo hierarquia quanto aos entes pertencentes à Federação brasileira, e sim

distribuição de competência/atribuição, de sorte que o venerando Decreto Estadual

mencionado pelo Ministério Público serve de orientação, e não como império à

Municipalidade, mormente quando não se coaduna a regulamentação estadual à
realidade local, que necessita de tratamento específico e adequado a bem da
coletividade.
(grifo original)

 
Irresignado o MPE recorre alegando essencialmente que a decisão viola os princípios da precaução e razoabilidade

pois, diversamente do que sustentou o juízo recorrido, o município já registra o 1º caso de Covid-19, além do que o

município vizinho, Tucumã (distante menos de 10 Km), já contabiliza 8 casos.

Repõe argumentos de inexistência de estrutura hospitalar no município e informa que o Hospital Regional do Araguaia,

o mais próximo do município (245 km de distância) está exaurido na sua capacidade de atendimento (100% ocupado).

Torna a arguir que legislação municipal, relacionada ao controle do Covid-19, deve seguir as diretrizes fixadas na

legislação do Estado do Pará, até mesmo porque, as decisões tomadas pelos entes Municipais não impactarão apenas

o sistema de saúde local, principalmente em Municípios como Ourilândia do Norte, que dependem do sistema de saúde

Estadual para o atendimento de casos mais graves de doenças, considerados de alta complexidade.

Pede a concessão de efeito ativo e o ulterior provimento do recurso para garantir a suspensão do Decreto Municipal nº

60/2020 em relação ao inciso I do art. 7º e artigos 16 e 18.

É o essencial a relatar. Decido.

Tempestivo e adequado comporta o efeito requerido.

Segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) o parâmetro de referência para o bom atendimento à

população é de, no mínimo, 1 leito de UTI para cada 10 mil habitantes.

Me surpreendo com a decisão recorrida ao afirmar que o alcaide tem profundo conhecimento técnico da área de saúde

por exercer a profissão há mais de 40 anos, contudo, mesmo tendo ocupado a cadeira do executivo municipal no

passado e voltado agora em fim de mandato, o município não conta com nenhum leito de UTI, mesmo diante de uma

população superior a 30 mil habitantes, conforme informado pela procuradoria do município no Ofício 15/2020-

Gab/PMON (ID16886025).

Cumpre ainda destacar que aparentemente não há garantia da segurança dos servidores públicos de saúde no combate

e enfretamento ao COVID-19, os quais estariam desprovidos de equipamentos de segurança mínimos e em razão disto

estariam expostos a risco iminente.

Patente a fragilidade do sistema de saúde municipal.

Tenho plena ciência que decisões exaradas pelos gestores responsáveis não são fáceis, e que medidas de isolamento

mais rígidas são capazes de gerar na sociedade grande impacto em razão do agravamento da crise econômica que

resvalaria até na segurança alimentar da sociedade.

Promover a reabertura do comércio local garantindo o ganho ainda que não regular de pequenas empresas, autônomos,

adjacências.
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empresários individuais, e feirantes é medida necessária a paz social e garantia da ordem, mas, essa liberação das

atividades comerciais para a suplementação econômica jamais poderá suplantar a garantia de saúde da sociedade

local, por isso mesmo, atividades potencialmente disseminadoras da doença devem ser restringidas.

Não faz o menor sentido a liberação de bares, restaurantes, lanchonetes, academias e congêneres, considerando que

tais estabelecimentos têm por característica a aglomeração de pessoas, fato absolutamente incompatível com as

medidas orientadas pela OMS, Ministério da Saúde e Governo do Estado que buscam garantir o mínimo risco social em

razão da pandemia que se enfrenta.

Noutra banda, Dentro da organização político administrativa da República Federativa do Brasil, existe autonomia de

cada ente federado, sem uma hierarquia, mas sim com uma divisão de competências, que, dentro do pacto federativo,

deve ser obedecida nos termos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, tanto pelo princípio da simetria

quanto pelo seu art. 196, observando-se que os entes possuem capacidade de autoorganização, autogoverno,

autoadministração e autolegislação.

Contudo, é cediço que a autonomia não é absoluta, porquanto deve haver, por parte de todos os entes federados,

respeito aos parâmetros da Constituição Federal e das respectivas Constituições Estaduais.

Certo é que decorre da própria Constituição Federal a competência dos municípios para tratarem das questões de

interesse local, administrando-os e legislando sobre o tema (art. 30, I, CF). Entretanto, dentro das regras constitucionais,

não se pode extrapolar os limites da atuação com ingresso em competências específicas dos demais componentes da

federação. As leis municipais devem estar compatíveis com as legislações federal e estadual, estando vedada a

inovação de temas de competência da União ou dos Estados, sob pena de violação do princípio federativo.

Os dispositivos do Decreto nº 60/2020 impugnados versam sobre liberação total das atividades comerciais, no território

do respectivo município, ingressando, assim, na competência concorrente da União e do Estados prevista na

Constituição Federal.

Na análise da competência regulamentadora, adota-se o critério de preponderância de interesse, mas, na hipótese

vertente, nota-se que a matéria excede o interesse local e ingressa em aspectos gerais sobre o tema, definidos no

Decreto Estadual nº 609/2020, não apresentando peculiaridade da região a justificar a alteração das normas já

estabelecidas e em vigor.

Assim, mesmo quando se fala na competência legislativa do art. 30, II, da CF, os municípios somente detêm

competência suplementar para legislarem em complemento às regras federais e estaduais sempre dentro de interesse

de sua região, que vai de acordo com as características específicas de cada município, sem fugir do inc. I do mesmo

dispositivo constitucional, o que não ocorre no caso em apreço, posto que o interesse que predomina nas medidas de

contenção da Pandemia tem caráter e alcance geral.

Tem-se, assim, que a norma impugnada ultrapassou os limites da competência municipal, ferindo não só a Constituição

Federal (art. 24, XII), mas também a Constituição Estadual (art. 18, XII).

Assim exposto, CONCEDO O EFEITO ATIVO para determinar a suspensão do  inciso I do artigo 7º e os artigos 16 e 18,

do Decreto Municipal 060/2020, publicado em 23.04.20, e a determinação de adoção das medidas necessárias para a

proibição de realização de eventos, reuniões, manifestações, carreatas e/ou passeatas, de caráter público ou privado e

de qualquer espécie, com audiência maior ou igual a 10 (dez) pessoas, bem como o fechamento de estabelecimentos

comerciais prestadores de serviços não essenciais, dentre eles, academias, bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de

conveniências, padarias e demais estabelecimentos de gêneros alimentícios (excepcionando os serviços de delivery e

de retirada do produto), proibindo qualquer tipo de consumo de comidas e bebidas o interior dos estabelecimentos ou

em suas adjacências, sob pena de multa diária, no valor de 20.000,00 (vinte mil) reais, por dia de descumprimento, até o

limite de 1.000.000,00 (um milhão de reais), com a possibilidade de imediato bloqueio de contas bancárias via

BACENJUD.

Considerando o interesse universal nas medidas de isolamento/distanciamento social, intime-se o Estado do Pará para

manifestar-se quanto ao interesse de compor a lide.

Considerando, ainda, que a maior parte do território do Município de Ourilândia do Norte é demarcada por reserva

indígena do povo Kayapó, sob jurisdição do Governo Federal, oficie-se ao Ministério Público Federal para ciência desta

decisão.   

Intime-se para o contraditório.

Colha-se a manifestação do Parquet de segundo grau.

Voltem conclusos para julgamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

P.R.I.C.
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Belém(PA), 30 de abril de 2020.

 
 

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora
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