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DECISÃO
 

 
 

I
 

Cuida-se de ação civil pública, com pedido de tutela de urgência, proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em face do ESTADO DO MARANHÃO,
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO e
MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO, em que se objetiva a obtenção de provimento
jurisdicional que imponha aos demandados obrigações tendentes a impedir a
propagação da Covid-19 na região.
 

Narra a petição inicial, em essência, que: a) os números envolvendo os
casos de Covid-19 no estado do Maranhão, com destaque especial para o Município
de Imperatriz, revelam expressivo aumento de incidência da doença e, por
conseguinte, “a imprescindibilidade de adoção de medidas que contenham a
disseminação do vírus, reduzam o número de casos ativos e evitem o colapso do
sistema de saúde”; b) apesar da aprovação do uso emergencial de duas vacinas no
Brasil, é necessário adotar medidas hábeis a prevenir o contágio de novas pessoas; c)
 o Estado do Maranhão editou o Decreto Estadual nº 36.203, de 30 de setembro de
2020, que estabelece medidas sanitárias de observância obrigatória em todas as
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Regiões de Planejamento do Estado do Maranhão, dentre elas, a realização de
eventos públicos e privados observando o limite máximo de 150 (cento e cinquenta)
pessoas (art. 4º, II, §7º c/c art. 5º, § 2º XIV, “a”), nos termos da Portaria nº 55, de
17/08/2020, alterada pela Portaria nº 81, de 21/10/2020 (art. 1º, § 1º); d) o Município
de Imperatriz não vem obedecendo as medidas e recomendações sanitárias previstas
nos citados atos normativos, observando-se em recentes eventos públicos, “absoluta
ausência de uso de máscaras, nenhum distanciamento social, aglomerações na
entrada e no interior do espaço do evento, presença de número bastante superior a
150 pessoas, inexistência de pontos próximos para constante higienização de mãos”; 
e) estão previstos para os próximos dias, nos municípios réus, eventos que
contribuirão para o aumento exponencial dos casos de Covid-19; f) a iminente
ocorrência das festividades carnavalescas representa risco potencial de consideráveis
aglomerações; g) em 18 de janeiro de 2021 foi publicado pelo Município de Imperatriz
o Decreto nº 006, que permite a realização de shows de médio e grande porte e
eventos similares por artistas locais, contrariando as normas estaduais.
 

Com estas considerações, requereu, em sede de tutela de urgência:
 

a) determinação ao Estado do Maranhão e aos Municípios de Imperatriz,
Governador Edison Lobão e Sítio Novo que se abstenham de autorizar a realização de
eventos, a exemplo de festas, shows e similares, com apresentações artísticas ou não,
em desrespeito às normas sanitárias estaduais vigentes, especialmente as Portarias
nº 42 e nº 55 da Casa Civil do Estado do Maranhão, com suas respectivas alterações,
sob pena de aplicação de multa por evento realizado;
 

b) imposição ao Estado do Maranhão e aos Municípios de Imperatriz,
Governador Edison Lobão e Sítio Novo de obrigação de fazer consistente em
anular/revogar eventuais autorizações concedidas aos(às) promotores(as) de eventos,
para a realização de festas, shows e similares, em desacordo às normas sanitárias
vigentes, sob pena de aplicação de multa por evento realizado;
 

c) obrigação ao Estado do Maranhão e aos Municípios de Imperatriz,
Governador Edison Lobão e Sítio Novo de realizarem a adequada fiscalização de
eventos clandestinos, bem como daqueles que, autorizados, não estejam observando
as normas sanitárias vigentes, exercendo poder de polícia, sob pena de multa diária;
 

d) determinação ao Estado do Maranhão e aos Municípios de Imperatriz,
Governador Edison Lobão e Sítio Novo como medida acessória, que promovam em
seus canais de comunicação, inclusive redes sociais, a divulgação da decisão
antecipatória e das normas vigentes para os eventos em tela, com fins pedagógicos e
dissuasórios.
 

A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi postergada
para após a manifestação dos réus, na forma do art. 2º da Lei nº 8.437/92 (ID
424899856).
 

Devidamente intimados, apenas o MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO
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apresentou manifestação prévia (ID 428947385), sustentando que não cabe ao Poder
Judiciário analisar ou revogar as medidas tomadas pelo Executivo municipal, no
âmbito de sua atribuição constitucional, sob pena de violação ao princípio da
separação dos poderes. Ademais, afirma que editou o Decreto nº 086/2020 e “que a
realização de qualquer evento se dará de maneira a preservar a saúde da população e
que tomará todas as medidas cabíveis para que sejam cumpridas as medidas
sanitárias em vigor”.
 

É o relatório. Decido.
 

                                                               II
 

Da competência da Justiça Federal
 

De início, firmo a competência deste Juízo Federal para processamento e
julgamento do feito, com fulcro no art. 109, I da Constituição Federal.
 

Pretende o parquet federal a imposição aos réus de obrigações para
conter a disseminação da Covid-19 na região, bem assim para evitar o colapso do
sistema de saúde.
 

É inconteste o interesse da União na presente lide, haja vista que as ações
de prevenção e enfrentamento à Covid-19 são custeadas, também, com recursos
federais, havendo solidariedade entre os entes da federação nas demandas inseridas
na área da saúde, conforme decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE
855178, em 23/05/2019.
 

A propósito, cumpre registrar que no Agravo de Instrumento nº 1015924-
68.2020.4.01.0000, interposto em face de decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara
Federal da Subseção Judiciária de Imperatriz/MA, consignou-se que “(...) embora as
principais ações sanitárias implementadas no Município advenham do Estado do
Maranhão, foram repassados pelo ente federal ao Município R$ 8.232.478,37 (oito
milhões, duzentos e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e trinta e sete
centavos), provenientes do Fundo Nacional de Saúde, para implementação de ações
de combate à pandemia causada pelo novo coronavírus” (TRF1, AI 1015924-
68.2020.4.01.0000, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, PJe 
12/06/2020).
 

Não bastasse isso, a presença do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL no
polo ativo atrai a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento
da causa, quando o bem jurídico tutelado estiver dentro de sua esfera de atribuição.
 

Na linha jurisprudencial do TRF da 1ª Região, considero que a presença
do MPF no lado ativo, associada à aplicação de recursos públicos provenientes da
União, justificam o processamento da demanda neste órgão jurisdicional, in verbis:
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE
FREQUÊNCIA. SERVIÇO SAÚDE MUNICIPAL VINCULADO AO SUS.
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LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DA JUSITIÇA FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE IMPLEMENTAR
CONTROLE ELETRÔNICO DE PONTO. ADMISSIBILIDADE. SENTENÇA
MANTIDA. 1. É parte legítima para ajuizar ação civil pública o Ministério Público
Federal na condição de fiscal da lei e da aplicação de recursos públicos
provenientes da União, quando o escopo da ação é a busca de adequação da
prestação de serviço público de saúde, mesmo se tratando de unidade de âmbito
municipal, porquanto o serviço encontra-se vinculado ao Sistema Único de Saúde,
primordialmente financiado com recursos da União. 2. O interesse processual do
Ministério Público Federal se configura pela ausência de prestação adequada do
serviço por parte dos profissionais de saúde, já que o escopo da ação se constitui
em obter provimento judicial que obrigue o Município a adotar sistema de controle
de ponto eletrônico como meio de garantir a aplicação do dinheiro público. 3. A
competência da Justiça Federal se configura pela presença do Ministério Público
Federal como autor da ação. (...) 6. Remessa necessária a que se nega provimento.
Sentença de procedênc ia  mant ida in tegra lmente.  (REO 0004457-
09.2016.4.01.3312, Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, Quinta
Turma, e-DJF1 06/12/2019) Destaquei.
 
Desse modo, havendo interesse da União em acompanhar a aplicação das

verbas repassadas ao Município e, presente o MPF no lado ativo, compete a este
Juízo processar e julgar a presente demanda.
 

 
 

Da perda parcial do objeto da demanda
 

Após o ajuizamento desta ação, o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ editou o
Decreto nº 007, de 27/01/2021, dispondo “sobre o funcionamento da Administração
Pública e de atividades econômicas organizadas e afins, neste ente, no período que
especifica, sem prejuízo das medidas adotadas por este Município para o
enfrentamento da pandemia do Covid-19, e dá outras providências”[1].
 

Da leitura do referido ato normativo, observa-se que as medidas sanitárias
ora proclamadas pela respectiva municipalidade estão em consonância com as
previstas nas normas estaduais correlatas, que serão tratadas logo adiante,
esvaziando-se, pois, parte do objeto desta demanda em relação ao MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZ.
 

O Estado do Maranhão, através do Decreto nº 36.203, de 30/09/2020,
“reitera o estado de calamidade pública em todo o Estado para fins de prevenção e
enfrentamento à COVID-19, consolida as normas estaduais destinadas à contenção
do Coronavírus (SARS-CoV-2) e dá outras providências”. A propósito, cumpre
transcrever os principais dispositivos do referido ato:
 

Subseção I
 

Das Medidas Sanitárias Gerais
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Art. 4º São medidas sanitárias gerais, de observância obrigatória, em
todas as Regiões de Planejamento do Estado do Maranhão, por todas
as atividades autorizadas a funcionar, as seguintes:
 
(...)
 
II - é vedada qualquer aglomeração de pessoas em local público ou
privado, em face da realização de eventos, encontros, reuniões e
similares, ressalvado o que consta no § 7º deste artigo; (Inciso com
redação dada pelo Decreto nº 36.277, de 16 de outubro de 2020).
 
(...)
 
§ 7º A vedação a que se refere o inciso II deste artigo não impede a
realização de eventos públicos e privados de pequeno porte, a exemplo de
reuniões, festas, shows, jantares, batizados, bodas, casamentos,
confraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações, sessões de
cinema, apresentações teatrais, bem como lançamentos de produtos e
serviços, desde que observado o disposto no inciso XIV do art. 5º deste
Decreto e demais regras sanitárias fixadas para cada segmento.
(Parágrafo com redação dada pelo Decreto nº 36.277, de 16 de outubro de
2020)
 
(...)
 

Subseção II
 

Das Medidas Sanitárias Segmentadas
 

Art. 5º As medidas sanitárias segmentadas correspondem aos protocolos
específicos fixados por grupo do setor econômico ou grupo de atividades,
conforme a Região de Planejamento e o respectivo risco de transmissão
do vírus quando do desenvolvimento da atividade.
 
§ 1º As medidas sanitárias segmentadas são de aplicação cumulativa com
as medidas sanitárias gerais constantes do art. 4º, sem prejuízo de
regras mais restritivas estabelecidas pelos prefeitos municipais.
 
§ 2º Consideram-se medidas sanitárias segmentadas os protocolos
constantes de Portarias editadas pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, as
quais devem observar as seguintes diretrizes:
 
(...)
 
XIV - relativamente aos eventos públicos e privados de pequeno porte
 definidos na forma do § 7º do art. 4º deste Decreto:
 
a) deve ser observado o limite máximo de 150 (cento e cinquenta)
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pessoas por evento, quantitativo que deve ser reduzido à vista da
capacidade física do ambiente a fim de que seja garantida a observância
da distância de segurança, a ser fixada em Portaria do Secretário-Chefe
da Casa Civil;
 
 

 
Ademais, em 22/01/2021, o ente estadual publicou o Decreto nº 36.462,

“determinado, em todo o Estado do Maranhão, a suspensão das comemorações de
Carnaval no exercício de 2021, tanto em ambiente público quanto privado, em
virtude da pandemia da COVID-19”.
 

O Município de Imperatriz, por sua vez, editou o Decreto nº 006, de
18/01/2021, o qual “dispõe sobre o funcionamento da Administração Pública e de
atividades econômicas organizadas e afins, neste ente, no período que especifica,
sem prejuízo das medidas adotadas por este Município para o enfrentamento da
pandemia do Covid-19, e dá outras providências”.
 

Conforme já mencionado, o referido ato normativo foi sucedido pelo
Decreto nº 007, de 27/01/2021, cujas disposições estão de acordo com as regras
estaduais correlatas.
 

Registre-se, por oportuno, que o novo decreto suspende, quer em
ambiente público (como praças, ginásios, ruas e demais vias de tráfego, calçadões, e
congêneres), quer em estabelecimento privado operado por sujeito empresário, as
comemorações afetas ao Carnaval, inerentes a este ano de 2021, vedando a emissão
de autorização/permissão para realização de eventos carnavalescos, sobretudo para o
período compreendido entre 06.02.2021 e 28.02.2021.
 

Além disso, de acordo com o Decreto Municipal nº 007, de 27/01/2021, no
período de 28.01.2021 a 28.02.2021, as atividades de aspecto coletivo, tais como as
desenvolvidas por bares, casas de shows e clubes, somente poderão funcionar com
lotação de até 60% da capacidade máxima de ocupação prevista no alvará de
proteção e prevenção contra incêndio ou documento similar, não podendo exceder
150 (cento e cinquenta) pessoas na lotação total.
 

Destarte, em relação ao MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, cumpre
reconhecer a superveniente ausência de utilidade de parte da tutela jurisdicional e, por
conseguinte, de interesse processual, no que pertine aos pedidos descritos nos itens
b.1 e b.2 da petição inicial.
 

Da antecipação dos efeitos da tutela
 

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência
será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
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A probabilidade do direito se descortina pela relevância da fundamentação,
sustentada pela robustez do conteúdo probatório reunido na fase de cognição
sumária. O requisito do periculum in mora significa a existência de um grave e sério
risco de dano ou perecimento irreparável, com aptidão para ameaçar a efetividade da
tutela jurisdicional buscada.
 

A pretensão posta nos autos se fundamenta, dentre outros argumentos, no
conflito entre normas editadas por diferentes entes federativos, o que estaria
prejudicando o controle da pandemia da Covid-19.
 

É cedido que o Poder Judiciário não pode substituir o juízo discricionário
do Poder Executivo, impondo medidas e ações a serem implementadas diante de
determinada situação, devendo ser respeitado o juízo de conveniência e oportunidade
que rege a atividade dos gestores das diferentes esferas de governo.
 

Portanto, não é intenção deste juízo imiscuir-se no âmbito de atuação do
Poder Executivo, seja na esfera estadual ou municipal, determinando e/ou limitando a
adoção das medidas sanitárias que entende apropriadas no atual cenário, haja vista
ser imperioso o respeito ao princípio da separação dos poderes.
 

Contudo, é necessário verificar a validade dos atos normativos de cada
ente da federação, ou seja, a legal idade e consti tucional idade dessa
discricionariedade e a pertinência com o contexto fático, de modo que o presente
pedido deve ser analisado sob a ótica das regras de separação de poderes, de
repartição de competências e do federalismo.
 

Os arts. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal consagram a saúde como
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle.
 

O texto constitucional estabelece diversas regras de competência
relacionadas à saúde pública. Nesse contexto, prevê que é comum entre a União,
Estados, Distrito Federal e Municípios a competência administrativa para cuidar da
saúde (art. 23, II), sendo concorrente entre União e Estados/Distrito Federal a
competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII), permitindo
ainda aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art.
30, II).
 

Pois bem. No âmbito nacional, foi editada a Lei nº 13.979/2020, de
06/02/2020, dispondo “sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto
de 2019”. Registre-se que para regulamentar a sobredita lei, foram editados o Decreto
nº 10.282/2020, de 20/03/2020 e o Decreto nº 10.292/2020, de 25/03/2020.
 

Como já exposto, o ESTADO DO MARANHÃO editou o Decreto nº 36.203,
de 30/09/2020 e o Decreto nº 36.462, de 22/01/2021 em virtude da pandemia da
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Covid-19, o que impõe a aplicação das suas determinações em todo o território
estadual, seguindo o Município de Imperatriz os mesmos ditanmes por meio do
Decreto. nº007, de 27/01/2021
 

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO editou o Decreto nº 086/2020,
de 02/10/2020 (ID 428923902), preconizando que não está impedida a realização de
eventos públicos e privados de pequeno porte para os quais não haja cobrança de
ingressos, assim compreendidos reuniões, festas de aniversários, jantares, batizados,
bodas, casamentos, confraternizações, eventos científicos e afins, bem como
lançamentos de produtos e serviços (art. 5º).
 

Tal ato normativo não traz a definição de eventos de “pequeno porte”,
tampouco limita o quantitativo do público, dando margem para a reunião de pessoas
em quantidade superior à estipulada nas normas sanitárias estaduais. Ademais, o
citado Decreto Municipal nada dispõe acerca das comemorações no período
carnavalesco, que como já assinalado, foram suspensas pelo Decreto Estadual nº
36.462, de 22/01/2021.
 

Quanto ao MUNICÍPIO DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO, não há
notícia de que ele tenha editado ato normativo tratando da matéria em questão e como
já relatado, não foi apresentada manifestação prévia.
 

Não se desconhece a possibilidade de os Municípios tratarem sobre
assuntos de interesse local no âmbito legislativo, inclusive suplementando a legislação
federal e estadual no que couber, nos termos do art. 30, I e II da Constituição Federal.
 

Por sua vez, possuem os municípios a competência comum administrativa
para tratar da saúde pública. Contudo, tal competência não isenta os entes municipais
de obediência às normas estaduais e federais expedidas com base na competência de
cada um, especialmente quando inexistente ato específico editado pelo chefe do
Poder Executivo municipal ou quando o interesse local não estiver claramente
delineado.
 

Na hipótese dos autos, deve-se levar em consideração que os citados atos
normativos estaduais foram elaborados com base em parâmetros regionalizados,
sendo aplicáveis a todos os municípios maranhenses. Inclusive, o caput do art. 4º do
Decreto nº 36.203, de 30/09/2020 prevê expressamente que as medidas sanitárias
gerais são “de observância obrigatória, em todas as Regiões de Planejamento do
Estado do Maranhão”.
 

Merece destaque que além de se tratar de uma pandemia, o que, por si só,
já evidencia o amplo interesse da matéria, a Região Tocantina do estado do Maranhão
possui municípios bastante próximos uns dos outros, como por exemplo, Imperatriz e
João Lisboa, com zonas urbanas separadas por apenas 12 (doze) quilômetros, o que
facilita o deslocamento diário de pessoas entre eles. Ademais, inúmeros pacientes
estão sendo tratados em municípios diversos dos seus domicílios, sendo forçoso
reconhecer o interesse regional no presente caso, em detrimento do interesse local
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dos municípios.
 

No julgamento da ADI 6341 MC, assinalou-se que “Estabelecidas pela
União as normas gerais para proteção e defesa da saúde, aos Estados compete, além
da supressão de eventuais lacunas, a previsão de normas destinadas à
complementação no que necessário para atender suas peculiaridades locais,
respeitados os critérios (i) da preponderância do interesse local, (ii) do exaurimento
dos efeitos dentro dos respectivos limites. Em especial, deve-se prestigiar, ainda,
nessa atuação normativa o critério da vedação da proteção insuficiente.
Interpretação sistemática da distribuição de competências constitucionais e do dever
constitucional de proteção da saúde resulta em que o complexo normativo federal não
pode blindar a atuação dos demais entes, quando se mostre insuficientemente
protetivo” (STF, ADI 6341 MC-REF/DF, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Marco Aurélio,
Julgamento: 15/04/2020, Publicação: 13/11/2020).
 

O dever de promover e proteger a saúde recai sobre todos os entes
federados, indistintamente (competência comum, art. 23, II).
 

O Supremo Tribunal Federal, na ADI 6343 MC-Ref/DF, consignou que “A
gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige
das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da
proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e
tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema
Único de Saúde” (STF, ADI 6343 MC-Ref, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. Marco
Aurélio, Julgamento: 06/05/2020, Publicação: 17/11/2020).
 

Por conseguinte, impõe-se aos MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR EDISON
LOBÃO e SÍTIO NOVO, o dever de estrita obediência às regras impostas no Decreto
Estadual nº 36.203, de 30/09/2020, no Decreto Estadual nº 36.462, de 22/01/2021 e
nas Portarias nº 42 e nº 55 da Casa Civil do Estado do Maranhão.
 

O ESTADO DO MARANHÃO, por sua vez, apesar de ter editado ato
válido, deve promover a fiscalização de eventos clandestinos, bem como daqueles
que, autorizados, não estejam observando as respectivas normas sanitárias vigentes,
exercendo poder de polícia, além de divulgar em seus canais de comunicação,
inclusive redes sociais, a existência da presente decisão antecipatória, assim como os
atos normativos vigentes para os eventos em tela, com fins pedagógicos e
dissuasórios.
 

Isso porque, conforme satisfatoriamente demonstrado nos autos, vários
eventos foram realizados nas bases territoriais dos municípios réus, em clara
desobediência às normas sanitárias estaduais vigentes, o que evidencia a
necessidade de fiscalização efetiva por parte do ente estadual.
 

A obrigação de fiscalizar deve recair também sobre os municípios réus, de
acordo com as respectivas bases territoriais, impondo-se a eles, também, a obrigação
 de dar publicidade em seus canais de comunicação, inclusive redes sociais, do teor
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desta decisão, bem assim dos atos normativos vigentes para os eventos em
discussão.
 

Repita-se, para que não remanesça qualquer dúvida: não se trata de impor
aos réus a adoção de determinadas medidas sanitárias, mas de reconhecer que há
normas válidas e aplicáveis a todo o território do estado do Maranhão, editadas pelos
chefes do Poder Executivo estadual e municipal (Imperatriz), em conformidade com
dados técnicos acerca da Covid-19.
 

De igual modo, não se ignora a vigência do princípio da livre iniciativa,
previsto nos arts. 1º, IV e 170 da Constituição Federal. Todavia, é preciso ter em
mente que tal princípio não é absoluto, podendo ser flexibilizado em situações
excepcionais, como a atual, marcada pela pandemia de Covid-19, que demanda a
imediata adoção de medidas restritivas pelo Poder Executivo, as quais apesar de
impactarem negativamente na economia regional/local, se mostram necessárias para
a proteção da saúde de todos.
 

Portanto, as medidas sanitárias de controle à Covid-19 devem ser
observadas pelos réus, de forma coordenada e cooperativa, a fim de garantir
segurança jurídica na sociedade e impedir a propagação do Coronavírus, evitando o
colapso do sistema de saúde.
 

Desse modo, configurada está a probabilidade do direito.
 

De acordo com dados extraídos do portal https://www.corona.ma.gov.br/ 
no dia 28/01/2021, foram confirmados até aquela data, 9.078 casos de Covid-19 em
Imperatriz, computando-se 414 óbitos e taxa de letalidade de 4.56%. Já em
Governador Edison Lobão foram confirmados 571 casos, 8 óbitos e taxa de letalidade
de 1.40%. Por fim, registre-se que em Sítio Novo, há 1.451 casos confirmados e 15
óbitos, sendo de 1.03 % a taxa de letalidade.
 

Consta dos autos que ocorreram, bem como estão previstos ainda para
acontecer em tais municípios, diversos eventos envolvendo considerável público, sem
qualquer respeito às determinações de distanciamento social mínimo e protocolos de
segurança sanitária, em desconformidade às regras estipuladas nos atos normativos
estaduais, que limitam o quantitativo de pessoas em 150 (cento e cinquenta), por
evento.
 

Ademais, são iminentes as festividades carnavalescas, conhecidas por
atraírem expressivo número de pessoas, as quais ainda não foram imunizadas, ante a
ínfima quantidade de vacinas distribuídas na região até o presente momento.
 

Com efeito, é patente a necessidade urgente do deferimento de parte da
tutela jurisdicional vindicada, como forma de evitar aglomerações e, com isso, impedir
a propagação da Covid-19.
 

Nisso reside, pois o periculum in mora.
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III
 

Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência, para:
 

a) determinar aos MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO e
SÍTIO NOVO que se abstenham de autorizar a realização de eventos, a exemplo de
festas, shows e similares, com apresentações artísticas ou não, em desrespeito às
normas sanitárias estaduais vigentes, especialmente os Decretos Estaduais nº 36.203,
de 30/09/2020 e nº 36.462, de 22/01/2021 e as Portarias nºs 42 e nº 55 da Casa Civil
do Estado do Maranhão, com suas respectivas alterações, sob pena de multa a ser
aplicada,  no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por evento realizado;
 

b) impor aos MUNICÍPIOS DE GOVERNADOR EDISON LOBÃO e SÍTIO
NOVO a obrigação de fazer consistente em anular/revogar eventuais autorizações
concedidas aos(às) promotores(as) de eventos, para a realização de festas, shows e
similares, em desacordo às normas sanitárias vigentes, sob pena de multa a ser
aplicada no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por evento realizado;
 

c) impor ao ESTADO DO MARANHÃO e aos MUNICÍPIOS DE
IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDISON LOBÃO e SÍTIO NOVO a obrigação de fazer
consistente em realizar a adequada fiscalização de eventos clandestinos, bem como
daqueles que, autorizados, não estejam observando as normas sanitárias vigentes,
exercendo poder de polícia, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada;
 

d) impor ao ESTADO DO MARANHÃO e aos MUNICÍPIOS DE
IMPERATRIZ, GOVERNADOR EDISON LOBÃO e SÍTIO NOVO a obrigação de 
publicar imediatamente em seus canais de comunicação, inclusive redes sociais, a
presente decisão antecipatória, ainda que de forma resumida e adaptada, bem como
as normas vigentes para os eventos em tela, com fins pedagógicos e dissuasórios.
 

Ademais, em relação ao MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ, declaro a
ausência de interesse processual quanto aos pedidos descritos nos itens b.1 e b.2
da petição inicial.
 

Intimem-se os demandados da presente decisão, no plantão, com 
máxima prioridade, devendo a intimação ser cumprida por oficial de justiça, de forma
presencial.
 

IMPERATRIZ, data da assinatura eletrônica.
 

 

RAFAEL LIMA DA COSTA

Juiz Federal
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[ 1 ]
http://novo.imperatriz.ma.gov.br/media/site/notify/gap/decreto/007_decreto_2021.pdf
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