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Processo Judicial Eletrônico 
Tribunal de Justiça do Pará 

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTAMIRA
PROCESSO: 0801189-03.2020.8.14.0005 
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65) 
ASSUNTO: [Abuso de Poder, COVID-19] 
AUTOR: Nome: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA 
Endereço: Rua João Diogo, Campina, BELéM - PA - CEP: 66015-165 
Nome: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA 
Endereço: AC Mosqueiro, 23, Rua 15 de Novembro, Vila (Mosqueiro), BELéM - PA - CEP: 66910-
970 
Nome: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO 
Endereço: desconhecido 
 
RÉU: Nome: MUNICIPIO DE ALTAMIRA 
Endereço: RUA OTAVIANO SANTOS, 2288, SUDAM I, ALTAMIRA - PA - CEP: 68371-000
 

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – MANDADO COM URGÊNCIA 
RELATÓRIO
Trata-se de Aditamento da Inicial apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ e DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, que em razão de novos fatos e documentos,

pede ainda o deferimento de tutela antecipada, a fim de suspender os efeitos do Decreto Municipal nº 1.313/20

expedido pelo requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA.

Narra a petição (ID nº 17848729 – fls. 01/15) que na tarde do dia 17/06/2020, o requerido, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, 
publicou o Decreto Municipal nº 1.313/2020, que dispõe sobre a reabertura do comércio não essencial com a imposição

de limitação de horários e a adoção de outras medidas de prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

Questiona que o referido decreto municipal vai de encontro ao Decreto Estadual nº 800/2020, do Governo do Estado do

Pará, que classifica a região do Xingu como zona de alto risco (bandeira vermelha), dispondo de maneira diferente e

mais restritiva acerca do funcionamento do comércio não essencial.

Aduz que no dia 18/06/2020, o ESTADO DO PARÁ publicou no Diário Oficial do Estado, novo embandeiramento das

regiões do estado, colocando novamente a região do Xingu na zona vermelha de risco.

Informa que o art. 5º, parágrafo único, do Decreto Estadual, afirma que, havendo colisão de normas entre ato normativo

estadual e os decretos municipais, valerá aquele que for mais restritivo.

Argumenta que o requerido, MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, sem dar publicidade aos estudos técnicos e científicos que

embasaram a publicação do Decreto nº 1.313/2020, trouxe normativa contrária ao decreto estadual.

Consigna a parte autora que os efeitos do decreto do requerido poderão gerar grave crise federativa e trazer mais

insegurança e prejuízos ao comércio local.

Alega que após encaminhar expediente eletrônico (e-mail) à Procuradoria-Geral do Estado do Pará, esta informou ao

Órgão Ministerial (um dos autores da presente ação) que o município de Altamira ostenta bandeira vermelha e que deve

prevalecer a aplicação das normas sanitárias previstas no decreto estadual.

Observa que na data de hoje, 19/06/2020, em coletiva à imprensa local, o Superintendente de Polícia Civil e o

Comandante da Polícia Militar de Altamira, informaram que a orientação do Governo do Estado do Pará é no sentido da

atividade policial seguir a orientação do Decreto Estadual nº 800/2020.

Alerta a parte autora para a contradição na conduta do requerido e o risco de prejuízos que poderá ensejar não só à

saúde pública, mas ao comércio local e, ainda, a possibilidade de grave conflito federativo.

Ao final pleiteia a parte autora o recebimento do aditamento da inicial, bem como a concessão de tutela provisória de

urgência.
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O pedido de aditamento da inicial veio instruído com publicação no Diário Oficial do Estado do Decreto Estadual nº

800/2020.

Vieram os autos conclusos. DECIDO.
Pleiteia a parte autora o aditamento da inicial nos seguintes termos:

5. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS  
  
5.1. DO ADITAMENTO DO PEDIDO PRINCIPAL  
  
Ante o exposto, os autores requerem o recebimento do presente aditamento, para que, uma vez mantidos hígidos os demais

requerimentos processuais e procedimentais, o pedido principal da ação civil pública passe a constar da seguinte forma: 
  
1) Por fim, o julgamento procedente desta ação, estabilizando-se e confirmando-se a tutela antecipada a TÍTULO DE TUTELA

DEFINITIVA, com a confirmação de tudo o quanto pleiteado em tutela provisória antecipatória; 
  
2) Demais disso, requer que o Município de Altamira seja condenado a: 2.1) Dar ampla publicidade aos estudos e critérios técnicos e

científicos que embasam as suas decisões administrativas relacionadas ao funcionamento do comércio durante a pandemia do

coronavírus, não podendo tomar qualquer decisão que fuja às orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, sob

pena de pagamento de multa; 
  
2.2) Ressarcir os danos morais e materiais coletivos ocasionados pela publicação do Decreto nº 1.313/2020, que contrariou norma

estadual e não se fez acompanhar da publicidade dos estudos técnicos e científicos que fundamentaram a medida, devendo os danos

materiais serem individualmente liquidados em ações ajuizadas pelas pessoas prejudicadas que comprovem gastos relacionados ao

cumprimento do Decreto nº 1.313/2020, caso não possam efetivamente voltar à atividade em virtude do Decreto nº 800/2020.” 
  
5.2. DOS REQUERIMENTOS 
  
Quanto aos demais requerimentos, os autores reiteram o quanto formulado na Petição de Id nº 17660133, com as seguintes adaptações: 
  
1) Que o prazo concedido no item B seja reduzido para 24 (vinte e quatro) horas; 
  
2) Que, além da documentação já constante no pedido, o réu informe, no mesmo prazo, se a decisão de publicação do Decreto nº

1.313/2020 baseou-se em estudos técnicos e científicos, devendo apresentá-los, caso positivo; 
  
3) Que seja intimada a Procuradoria Geral do Estado, a fim de que informe se tem interesse em intervir no feito. 
  
5.3. DA TUTELA CAUTELAR 
  
Com base em toda a argumentação acima exposta, bem como nos fundamentos da  petição inicial, que seja deferida medida cautelar nos

termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, determinando-se a suspensão dos efeitos do Decreto nº 1.313 de 2020 até que as

seguintes providências sejam verificadas: 
  
a) a solução da contradição das medidas nele previstas com as previsões contidas no Decreto nº 800 do Governo do Estado; 
  
b) a apresentação, pelo réu, dos estudos técnicos e científicos que embasaram a publicação do Decreto nº 1.313 de 2020 e a reabertura do

comércio não essencial. 
No caso em tela observo que o aditamento apresentado pela parte autora possui vinculação direta com o objeto da

exordial (ID nº 17248030 – fls. 01/38), até porque, se constitui desdobramento das medidas no combate e enfretamento

ao coronavírus no município de Altamira.

Destaco que a ação civil pública é instrumento processual de ordem constitucional, destinado à defesa de interesses

transindividuais, difusos, coletivos ou individuais homogêneos e a relevância dos interesses tutelados, de natureza

social, imprime ao direito processual civil, na tutela destes bens, a adoção de princípios distintos dos adotados pelo
Código de Processo Civil, tais como o princípio da efetividade.
O princípio da efetividade, previsto no art. 83, caput, da Lei nº 8.078/1990 (CDC) - inteiramente aplicável à tutela dos
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interesses difusos e coletivos, por expressa imposição do art. 21 da Lei n. 7.347/1985 -, deve ser utilizado pelo juiz da

causa para abrandar os rigores da intelecção vinculada exclusivamente ao CPC, observando ainda as

especificidades da causa e o diferenciando dos litígios de caráter individual.

Logo, não se revela a ação civil pública um processo diferenciado, mas, em verdade, é expressão de um conjunto de
princípios que devem necessariamente ser adaptados, a partir do processo civil comum, para viabilizar a defesa
de interesses que extrapolam os simplesmente individuais em um verdadeiro microssistema jurídico de tutela e
proteção de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos.
Consigno que o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1279586/PR, já reconheceu a possibilidade de

aditamento da inicial em ações coletivas inclusive após a contestação.

Nesta toada, em razão das peculiaridades e urgência do caso, da relevância e importância do bem discutido (proteção à

saúde e incolumidade da população de Altamira), bem como do poder geral de cautela inerente a todo magistrado,

entendo que postergar a apreciação do pedido de aditamento da inicial à formação do contraditório, com a manifestação

prévia do requerido (art. 319, II, CPC), traria efeitos irreversíveis ao bem da vida tutelado, inclusive com o perecimento

do direito. Logo, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (ponderação), ante a iminente

ameaça de lesão a direitos deve prevalecer o acesso à justiça  (art. 5º, XXXV, CF), de forma que recebo o aditamento
da inicial (ID nº 17848729 – fls. 01/15).
Passo à análise do pedido de tutela provisória de urgência.
A concessão de medida liminar reclama a presença do relevante fundamento do pedido (fumus bonis iuris) e do perigo

de ineficácia da medida (periculum in mora), caso persista o ato impugnado. 

Sua concessão somente se autoriza quando a relevância dos fundamentos culminar na forte probabilidade da existência

do direito, bem como na possibilidade no perecimento do bem jurídico que se busca tutelar, caso a medida seja

concedida somente ao final do processo.

Em Ação Civil Pública, a concessão de liminar encontra respaldo no art. 12 da Lei Federal nº 7.347/1985, in verbis: 

“Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo”.  
O art. 300 do Código de Processo Civil permite ao juiz a concessão de tutela de urgência quando houver elementos que

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pleiteia a parte autora medida acautelatória, no sentido de determinar ao requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA:
“suspensão dos efeitos do Decreto nº 1.313 de 2020 até que as seguintes providências sejam verificadas: a) a
solução da contradição das medidas nele previstas com as previsões contidas no Decreto nº 800 do Governo do
Estado; b) a apresentação, pelo réu, dos estudos técnicos e científicos que embasaram a publicação do Decreto
nº 1.313 de 2020 e a reabertura do comércio não essencial” (SIC).

Os requisitos à tutela provisória de urgência estão presentes no caso concreto.

A probabilidade do direito restou demonstrada pela documentação apresentada pela parte autora, em especial do

Decreto Estadual nº 800/2020, que evidencia a contradição existente, entre as medidas de distanciamento controlado e

protocolos específicos adotados pelo ente estadual e as medidas adotadas pelo requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 
no Decreto Municipal nº 1.313/20[1].

Registro que o Decreto Estadual ao classificar a região do Xingu, como zona de risco vermelha - alerta máximo (definida

pela capacidade hospitalar em risco e/ou evolução acelerada de contaminação), prescreve no art. 3º, §1º, inciso II, que

nos municípios da região Xingu, entre eles Altamira, está autorizada a liberação apenas de serviços e atividades

essenciais, nos termos dos Anexos III e IV.

Prescreve ainda no art. 11, do mesmo decreto, as providências a serem adotadas pelos municípios:

Art. 11. Os Municípios integrantes da Zona 01 (bandeira vermelha) deverão resguardar o exercício e o

funcionamento das atividades públicas e privadas essenciais, vedada sua interrupção, respeitadas as

regras de proteção sanitária e distanciamento das pessoas envolvidas. 
  
Art. 12. Ficam proibidos eventos, reuniões, manifestações, passeatas/carreatas, de caráter público ou

privado e de qualquer natureza, com audiência superior a 10 (dez) pessoas. 
  
Art. 13. Fica permitida a realização de cultos, missas e eventos religiosos presenciais com público de no

máximo 10 (dez) pessoas, respeitada distância mínima de 1,5m (um inteiro e cinco décimos metros) para

pessoas com máscara, com a obrigatoriedade de fornecimento aos participantes de  alternativas de

higienização (água e sabão e/ou álcool em gel). 
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Parágrafo único. As demais atividades religiosas devem ser realizadas de modo remoto, reconhecida sua

essencialidade quando voltadas ao desempenho de ações de assistência social e atendimento à população

em estado de vulnerabilidade. 
  
Art. 14. Os estabelecimentos comerciais e de serviços das atividades essenciais enumeradas no Anexo IV

do presente Decreto, devem observar quanto ao seu funcionamento, além do previsto no Protocolo Geral

do Anexo III deste Decreto, o seguinte: 
  
I - controlar a entrada de pessoas, limitado a 1 (um) membro por grupo familiar, que poderá estar

acompanhado por criança pequena, respeitando a lotação máxima de 50% (cinquenta por cento) de sua

capacidade, inclusive na área de estacionamento; 
  
II - seguir regras de distanciamento, respeitada distância mínima de 1,5m  (um inteiro e cinco décimos

metros) para pessoas com máscara; 
  
III - fornecer alternativas de higienização (água e sabão e/ou álcool em gel); 
  
IV - impedir o acesso ao estabelecimento de pessoas sem máscara; e 
  
V - adotar esquema de atendimento especial, por separação de espaço ou horário, para pessoas em grupo

de risco, de idade maior ou igual a 60 (sessenta) anos, grávidas ou lactantes e portadores de Cardiopatias

graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica), Pneumopatias graves ou

descompensados (asma moderada/grave, DPOC), Imunodeprimidos, Doenças renais crônicas em estágio

avançado (graus 3, 4 e 5), Diabetes mellitus e Doenças cromossômicas com estado de fragilidade

imunológica. 
  
§ 1° Fica recomendado que nos estabelecimentos que possuam caixas ou estações de pagamento, elas

sejam ocupadas de maneira intercalada, a fim de respeitar o distanciamento mínimo. 
  
§ 2° As feiras de rua deverão respeitar as regras deste artigo, no que for compatível. 
  
§ 3° O serviço de delivery relativo às atividades essenciais está autorizado a funcionar sem restrição de

horário. 
  
Art. 15. Permanecem fechados ao público: 
  
I - shopping centers; 
  
II - salões de beleza, clínicas de estética e barbearias; 
  
III - canteiro de obras e estabelecimentos de comércio e serviços não essenciais, nos termos do Anexo IV

deste Decreto; 
  
IV - escritórios de apoio administrativo, serviços financeiros, serviços de seguros e outros serviços afins,

excetuando os consultórios médicos e de assistência à saúde em geral; 
  
V - academias de ginástica; 
  
VI - bares, restaurantes, casas noturnas e estabelecimentos similares; 
  
VII - atividades imobiliárias; 
  
VIII - agências de viagem e turismo; e 
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IX - praias, igarapés, balneários, clubes e estabelecimentos similares. 
  
§ 1º Fica permitido: 
  
I - o acesso de empregados e fornecedores aos estabelecimentos, observadas as regras previstas nos

incisos I, II, III e IV do art. 14 deste Decreto; 
  
II - o serviço de delivery de produtos e serviços, observado os horários definidos pelo próprio Município; e 
  
III - o serviço de lanche de rua, apenas na modalidade de retirada para consumo domiciliar. 
  
§ 2º No caso dos canteiros de obras não essenciais, a permissão de acesso de empregados e

fornecedores destina-se apenas ao cumprimento de atividades inadiáveis, tais como limpeza, conservação,

recebimento de mercadorias e insumos e a retirada de materiais e resíduos. 
Sem tecer comentários quanto à preponderância do direito à saúde face à liberdade econômica, ou quanto a eventual

acerto ou desacerto da Administração Pública Municipal, cabe aqui em sede de cognição sumária uma análise da 

legalidade do ato administrativo municipal, à luz do art. 24, inciso XII, da Constituição Federal, que dispõe que compete

à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre "previdência social, proteção e defesa da
saúde".

Aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, inciso I, da Constituição Federal) e em 

caráter suplementar (artigo 30, inciso II, da Constituição Federal).

Da simples leitura do Decreto Estadual nº 800/2020 e seus anexos e do Decreto Municipal nº 13.313/20, se verifica que

a legislação local não suplementa o decreto estadual, ao revés, o decreto municipal contraria o decreto estadual, sem

qualquer peculiaridade ou ainda a indicação de dados/estudos técnicos e/ou científicos que justifiquem a referida

diferenciação com relação aos outros municípios da região Xingu, também classificados como bandeira vermelha. Ou

seja, desconsidera a classificação do município como zona vermelha e, de forma negligente, permite a abertura das

atividades consideradas não essenciais.

A conduta da municipalidade afronta a repartição constitucional de competências, ao editar e manter vigente ato

normativo em desconformidade com as disposições do Decreto Estadual nº 800/2020.

É público e notório que o combate ao novo coronavírus extravasa os limites da circunscrição do Município de Altamira,

necessitando ser combatido em esferas de governo mais amplas, dado que a Organização Mundial da Saúde classificou

a situação de saúde como pandemia e foi decretado estado de calamidade pública no Brasil, sendo a América do Sul

novo epicentro de transmissão do Covid-19.

Observo que, não obstante, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar e referendar medida cautelar deferida pelo Ministro

Marco Aurélio na ADI nº 6341, ter confirmado o entendimento de que as medidas adotadas pela União, ao editar a MP

nº 926/2020 para o enfrentamento do novo coronavírus, não afastam a competência concorrente nem a tomada de

providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, cabe aos entes
municipais apenas aumentar as restrições e não flexibilizá-las, à luz da competência suplementar. Do contrário,

enquanto ainda está vigente o decreto estadual, significaria submeter a população altamirense a conviver com

disciplinas normativas contraditórias (uma municipal e uma estadual), o que traria grave insegurança jurídica.

O periculum in mora é manifesto, porquanto além do risco de maior exposição da população à infecção pelo novo

coronavírus (o que, em cenário possível, pode representar o colapso do sistema de saúde local com o aumento no

número de casos), da ausência de dados técnicos que embasem o decreto municipal, bem como o risco à segurança e

a incolumidade dos moradores de Altamira, pois, conforme informado pelo Órgão Ministerial, a Procuradoria-Geral do

Estado do Pará afirmou a necessidade da prevalência da norma estadual.

Ressalto ainda, que o Superitendente da Polícia Civil e o Comandante da Polícia Militar em Altamira em entrevista à

imprensa local na manhã do dia 19/06/2020, declararam que a orientação aos órgãos de policia do estado é o

cumprimento do Decreto Estadual nº 800/2020.

Assim, imperiosa a intervenção judicial para imposição de medida acautelatória a fim de resguardar o pacto federativo e

restabelecer a segurança jurídica no município, não havendo falar em ativismo judicial e/ou violação ao princípio da

separação dos poderes. 

Diante dos contornos de urgência da medida, visto que os efeitos do decreto municipal já estão em vigor desde sua
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publicação (17/06/2020), é cabível a mitigação da regra do artigo 2º da Lei Federal nº 8.437/1992, sendo desnecessária

a prévia oitiva do representante judicial da pessoa jurídica de direito público.

Por fim, a antecipação pleiteada não se apresenta como irreversível ou com possibilidade de causar qualquer prejuízo

significativo ao réu.

DO DISPOSITIVO
Recebo o aditamento da inicial apresentado pela parte autora.
Em seguida, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e art. 12 da Lei da Ação Civil Pública, DEFIRO o

pedido de tutela provisória de urgência pleiteado pela parte autora, para determinar a suspensão imediata dos efeitos
do Decreto Municipal nº 13.313/2020, como consequência lógica que o requerido MUNICÍPIO DE ALTAMIRA cumpra

as disposições do Decreto Estadual nº 800/2020, devendo proceder à devida fiscalização no comércio local, impedindo

a abertura ou efetuando o fechamento das lojas, estabelecimentos e/ou atividades não essenciais que estejam em

contrariedade com o disposto no decreto estadual, tudo dentro do seu poder de polícia.

No prazo de 24 (vinte e quatro) horas, deve o requerido informar se a publicação do Decreto Municipal nº 1.313/2020,

se baseou em estudos técnicos e científicos, devendo apresenta-los, caso positivo. Em igual prazo, apresente ao juízo

plano de medidas publicitárias à serem adotadas no sentido de esclarecer a população acerca das medidas de

isolamento/distanciamento social vigentes. 

Em caso de descumprimento, fixo multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de eventual

responsabilidade civil e administrativa cabível e/ou adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou

sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da presente decisão (art. 139, IV, CPC).

ANEXE-SE a esta decisão o DECRETO MUNICIPAL nº 13.313/2020 DE 16.06.2020.

Intime-se o réu para cumprimento da medida ora deferida no prazo assinalado, advertindo-o de que, caso não
interponha recurso de agravo de instrumento, a tutela antecipada tornar-se-á estável, na forma do art. 304, § 1º,
do CPC.
Intime-se pessoalmente o Prefeito Municipal de Altamira, por ofício, com a advertência de que, caso não
cumpridas as determinações, no prazo fixado, sofrerá aplicação da multa prevista no artigo 77, §2º, do Código
de Processo Civil, por ato atentatório à dignidade da justiça.
Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que informe se tem interesse em intervir no feito.
Oficie-se à Secretaria Municipal de Saúde e ao 10º Centro Regional de Saúde (SESPA) para que, apresentem
semanalmente um relatório da situação atual da pandemia no Município de Altamira, notadamente quanto aos
índices de contaminação e quanto ao percentual de oferta de leitos no município, devendo o primeiro relatório
ser apresentado no prazo de 05 (cinco) dias.
Comunique-se a Superintendência da 11ª RISP-XINGU, o Comando da Polícia Militar, bem como a Polícia
Federal e Rodoviária Federal desta decisão.
INTIME-SE o réu para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar defesa.
Vindo aos autos resposta, se o réu alegar qualquer das matérias do artigo 337 do CPC/2015, dê-se vista a parte autora

para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 351 c/c art. 186 do CPC/2015, bem como ao Ministério Público na

forma do art. 178 do CPC.

Cumpra-se em sede de medidas URGENTES, em caráter de plantão judicário, observadas as orientações da Portaria

Conjunta nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJC.

Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de
05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de
03.03.2009.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

   
FÓRUM DES. AMAZONAS PANTOJA 
Endereço: Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1651 - B. São Sebastião - Altamira-Pará - CEP:

Altamira/PA, 19 de junho de 2020.

VINÍCIUS PACHECO DE ARAÚJO
Juiz de Direito respondendo pela 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira

[1] https://drive.google.com/file/d/19jaSIGXPT5xFb-5PPIxWhkiYBxSL_B0w/view
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