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D E C I S Ã O
 

 
 

Em foco ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
em face do MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT. Objetiva seja concedida tutela de
urgência para que seja determinado o imediato fechamento ao público do Parque
Municipal das Águas Quentes, com imposição de multa diária no valor de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) ao município requerido, no caso de descumprimento, por dia de
abertura, além de outras medidas pertinentes.
 

 
 

Aduz a inicial, em síntese, que: 1) o mundo foi acometido da pandemia de
COVID-19, ressaltando dados quanto ao número de infectados e mortos até o momento
da propositura da ação; 2) em virtude das características de transmissão do vírus (formas
de transmissão via contato humano, o grau de contágio), o Ministério da Saúde divulgou
diretrizes para enfrentamento da pandemia, dentre elas a de evitar aglomerações; 3) em
Barra do Garças-MT, no dia 17/04/2020, foi confirmado o primeiro caso de contaminação
pelo novo coronavírus, cujo paciente de 54 anos foi internado na UTI, tendo falecido
poucos dias depois. No mesmo dia do óbito, em 20 de abril de 2020, confirmou-se que a
esposa e a filha do primeiro paciente também estavam com o Covid-19. Boletim do dia
26/04/2020, informa que a situação do município era de 22 casos notificados; 02 casos
suspeitos; 03 casos confirmados; 04 internados e 01 óbito; 4) Relatório comparativo
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produzido pelo MPE/MT acerca da evolução dos casos e números de óbitos por SRAG e
COVID no Estado de Mato Grosso aponta a suspeita de 10 óbitos apenas em Barra do
Garças-MT por COVID; 5) apesar dos primeiros casos confirmados no município, com 01
óbito, e da decretação do estado de calamidade pública pelo município de Barra do
Garças/MT, o requerido, por meio do Decreto n.º 4.324, entendeu por adotar medidas de
redução das restrições, liberando o funcionamento do Parque Estadual das Águas
Quentes; 6) o decreto, ao mesmo tempo que veda o acesso a estabelecimentos públicos
e privados por pessoas que não estejam utilizando máscaras faciais, autoriza a abertura
do parque aquático público, que é o maior ponto turístico da cidade e da região, no qual
certamente ficará comprometida a utilização de máscaras durante os banhos.
 

 
 

Ainda, sustenta o Parquet que tal medida foi adotada sem expor os motivos
que fundamentaram a medida. Desse modo, infere que a decisão de abertura do parque
aquático não foi dotada de embasamento técnico que indicasse as condições de
segurança de contenção da disseminação dos vírus no local.
 

 
 

Argumenta, por fim, pelo preenchimento dos requisitos necessários ao
deferimento da tutela.
 

 
 

Éo relato do necessário. Decido.
 

 
 

De início, fixo a competência da Justiça Federal para apreciar o feito. Do
ponto de vista processual, verifico que a ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal,
o que atrai a competência nos termos do art. 109, I, da CF/88.
 

 
 

Demais disso, a inicial expressa pretensão de preservar interesses difusos e
coletivos relacionados à saúde da população no cenário de pandemia.
 

 
 

Resta evidenciado, assim, ser o MPF parte legítima da lide, sendo de rigor
assentar a competência desta Justiça Federal.
 

 
 

No que se refere à ausência de intimação do representante judicial da pessoa
jurídica de direito público para pronunciamento prévio quanto ao pleito liminar, previsto no
art. 2º, da Lei 8.437/1992, entendo que as evidências da gravidade dos fatos trazidas nos
 autos justificam, excepcionalmente, tal medida. Nesse sentido é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: 
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ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR
CONCEDIDA, EXCEPCIONALMENTE, SEM OITIVA PRÉVIA DA PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. ART. 2º DA LEI 8.437/1992.
POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
282/STF. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.SÚMULA 7/STJ.1. Trata-se, na
origem, de Ação Civil Pública ajuizada contra o Estado do Piauí e o Instituto
de Desenvolvimento do Piauí a fim de compeli-los a realizar obras
emergenciais na Barragem de Poços, no município de ltaueira, em razão do 
risco iminente de ruptura, ocasionado pelas péssimas condições estruturais
da obra. 2. O Tribunal local concluiu pela excepcionalidade da situação, apta
a autorizar a concessão da tutela de urgência, tendo consignado: "entendo
que o iminente risco de rompimento da barragem, o que poderia causar
prejuízos e danos irreparáveis a um incontável número de pessoas, autoriza a
concessão da liminar em detrimento do formalismo processual, garantindo a
efetividade da atividade jurisdicional, e resguardando interesses e a
segurança coletivos.  
Acrescentou que "das provas colacionadas infere-se que a barragem de
Poços, localizada no município de ltaueira-PI, se encontrava em péssimas
condições de manutenção, e, aproximando-se o período de chuvas, seria
possível que a estrutura, diante das avarias constatadas, não suportasse a
pressão causada pelo aumento do nível da água represada".  
3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
permite, excepcionalmente, em especial para resguardar bens maiores,
a possibilidade de concessão de liminar, sem prévia oitiva da pessoa
jurídica de direito público, quando presentes os requisitos legais para a
concessão de medida liminar em Ação Civil Pública.   
Precedentes: AgRg no AREsp 580.269/SE, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 17/11/2014; AgRg no REsp
 1.372.950/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma; AgRg no Ag
1.314.453/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma; REsp
 1.018.614/PR, Rel.  
Min. Eliana Calmon, Segunda Turma; REsp 439.833/SP, Rel. Min. Denise
Arruda, Primeira Turma.   
4. Não se conhece do Recurso Especial quanto a matéria não
especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de
prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF.  
5. No que tange à apontada ofensa ao art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/1992 e 273
do Código de Processo Civil de 1973, a instância de origem decidiu a
controvérsia com fundamento no suporte fático-probatório dos autos. Desse
modo, verifica-se que a análise da controvérsia demanda o reexame do
contexto fático-probatório, o que é inviável no Superior Tribunal de Justiça,
ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova
não enseja Recurso Especial." 6. Agravo Interno não provido.  
(AgInt no AREsp 958.718/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) (grifo nosso) 
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Os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão elencados no
art. 300 do CPC/2015, que assim dispõe: 
 

 
 

“Art. 300. 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. 
 
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso,
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra
parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. 
 
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia. 
 
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” 
 
 

 
Da leitura do artigo referido, denota-se que dois são os requisitos que sempre

devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência: a) a probabilidade do
direito pleiteado, isto é, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um
provável reconhecimento do direito, obviamente baseada em uma cognição sumária; e b) 
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou
seja, quando houver uma situação de urgência em que se não se justifique aguardar o
desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento
final. 
 

 
 

In casu, vislumbram-se atendidos os requisitos legais. Explico.
 

 
 

O Coronavírus é uma família de vírus que causa infecções respiratórias. A
COVID-19 foi descoberta em 31/12/19 após casos registrados na China. Em decorrência
de sua rápida propagação, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia
de COVID-19, dando ensejo à adoção de medidas sem precedentes por parte de todas as
nações, sendo pública e notória sua gravidade.
 

 
 

Diante dessas características inerentes ao vírus e sua propagação, resta
evidente a necessidade de implementação de uma estratégia nacional no sentido de
combater a contaminação em massa, sob pena de colapsar o sistema de saúde, cenário
que resultaria não somente em mortes ocasionadas pela COVID-19, mas também por
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todas as outras causas de enfermidade, para as quais a ciência médica dispõe de
tratamento, mas que não poderia ser aplicado pelo fato de o sistema restar colapsado.
 

 
 

Daí a necessidade de o Poder Público estabelecer e implementar estratégias
de medidas de combate ao COVID-19 de forma nacional, homogênea, concatenada e
coordenada em todas as suas esferas, reconhecendo as peculiaridades regionais desta
nação continental.
 

 
 

Nesse sentido, cada ente federado tem estabelecido medidas para atenuar os
efeitos do vírus em um contexto de grandes incertezas.
 

 
 

Por esse motivo, os critérios de avaliação e controle das medidas adotadas
pelo administrador público devem se restringir à grave afronta à legalidade e/ou
razoabilidade e proporcionalidade.
 

 
 

Sobre o tema, colaciono os dispositivos constitucionais:
 

 
 

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
 
(...)
 
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas
portadoras de deficiência;”
 
 
 
“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 jurisprudência assim se posiciona sobre a matéria:

 
 

 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA
PORTADORA DE FENILCETONÚRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
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DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  RE 855.178-RG.
VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO
PLEITEADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. 
É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode,
sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos
Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas
questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão
recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido
de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de
fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à
saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa
daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à necessidade, ou não,
do fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame
de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. (STF. 1ª Turma. ARE
947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016).” (Destaquei)
 
 
 
“ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS.
POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO.
NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO
EXISTENCIAL.  POSSIBIL IDADE.  F IXAÇÃO.  MULTA DIÁRIA.
DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A solução integral
da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535 do CPC. 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa
vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário
atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria
distorção pensar que o princípio da separação dos poderes,
originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos
fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização
dos direitos sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito
essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política
pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não
houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da
pessoa estatal. 4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que
visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a
União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento
do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União,
Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm
legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva
a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos
financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ
3.10.2005). (...) (STJ. 2ª Turma. REsp 1488639 / SE, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 20/11/2014).” (Destaquei)
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Assim, em regra, os critérios de conveniência e oportunidade à disposição da
autoridade administrativa não se revelam óbices à apreciação de demandas de saúde.
Antes, a implementação de medidas dessa natureza afigura-se um dever imposto ao
Judiciário, caso constate a parca atuação de administrador público, a indicar que
determinada medida ou omissão terá o condão de violar os direitos fundamentais à saúde
e à vida.
 

 
 

Se assim é quando se aborda a temática do direito à saúde postulado por
indivíduo, maior razão há no caso de se preservar a saúde da coletividade. A propósito, o
magistério de Gilmar Mendes e Paulo Branco:
 

 
 

“Numa visão geral, o direito à saúde há de se efetivar
mediante ações específicas (dimensão individual) e mediante amplas
políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos (dimensão coletiva). Nessas perspectivas, as pretensões
formuladas e formuláveis tanto poderão dizer respeito a atos concretos
como a políticas e ações administrativas que contribuam para a melhoria
do sistema de saúde, incluídas aqui as normas de organização e
procedimento.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de direito constitucional. Ed. 14/2019. Editora Saraiva.)
 

 
 

In casu, cabe analisar se o procedimento adotado pelo gestor Municipal, ao
autorizar o funcionamento do Parque Municipal das Águas Quentes, por meio do Decreto
n.º  4.324, de 23 de abril de 2020, pode estimular ou deixar de barrar a propagação do
vírus.
 

 
 

Consoante exposto no art. 1º, do referido Decreto, no “âmbito do Município de
Barra do Garças é obrigatório o atendimento das orientações presentes no art. 2º do
Decreto Estadual n.º 462, de 22 de abril de 2020, relacionadas à circulação de pessoas
e ao funcionamento de estabelecimentos públicos e privado, inclusive de bares,
restaurantes, atividades religiosas, academias, cinemas e shopping centers.”
 

 
 

Pois bem. O Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Lei n.º 11.110
de 22 de abril de 2020, estabeleceu que, enquanto vigente o estado de calamidade
pública declarado no Decreto n.º 424, de 25 de março de 2020, somente é permitida a
circulação de pessoas no território mato-grossense mediante utilização de máscara facial,
ainda que artesanal.
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Embora tenha sido autorizada no Decreto Estadual a abertura de parques
públicos estaduais, sabe-se que a maioria dos parques estaduais são destinados à
prática de trilhas, caminhadas e corridas, razão pela qual se admite o uso de máscara
durante todo período de permanência no local.
 

 
 

Em contrapartida, o Parque Municipal das Águas Quentes é um parque
aquático, com várias piscinas públicas. Em situação diversa da acima apontada, é fácil
deduzir que não é possível o uso de máscara durante todo o período de permanência no
parque pelos banhistas.
 

 
 

Ademais, a abertura do parque aquático exigiria a apresentação de um
estudo técnico a garantir a ausência de contaminação pela água. Acrescento, ainda, que,
conforme estudos preliminares divulgados no site da Fundação Oswaldo Crus (Fiocruz)
foi possível detectar material genético do novo coronavírus em amostras de esgotos da
cidade de Niterói (https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-divulga-estudo-sobre-presenca-
do-novo-coronavirus-em-esgotos-sanitarios), o que, a princípio, pode fazer-se cogitar que
referido vírus pode ser encontrado na água, caso venha ser contaminada, não se
podendo afirmar sobre a possibilidade do contágio, razão pela qual as medidas
preventivas, neste momento, devem ser redobradas.
 

 
 

Considerando, ainda, que, como fato público e notório, o Parque Municipal da
Águas Quentes é frequentado por uma grande quantidade de pessoas idosas, em
observância ao disposto no próprio no inciso I do art. 2º, do Decreto n.º 462/2020, o
objetivo dos entes públicos é de evitar, e não estimular a circulação de pessoas
pertencentes ao Grupo de Risco. Desta forma, entendo ser temerário autorizar o
funcionamento do parque aquático sabendo da impossibilidade de se usar a máscara
durante todo o período de permanência no local.
 

 
 

Com relação ao periculum in mora, ressalto que o coronavírus é inevitável e
irremediável, de forma que todas as ações envidadas são para minorar, não o contágio
em si, mas a capacidade estatal de atendimento hospitalar. Todas as condutas tomadas
pelos entes públicos são paliativos para a inevitabilidade da seleção natural que ela vai
operar sobre a condição humana, mas são imprescindíveis para dar condições aos
hospitais de salvar o máximo de pessoas, ou seja, evitar o ritmo do contágio para que o
sistema de saúde possa atender o máximo de pessoas.
 

 
 

Desta forma, notórios são os riscos ocasionados pelo espraiamento
da COVID-19, que pode colapsar o sistema de saúde, caso não se adotem as medidas de
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contenção da pandemia e se dê a importância adequada ao problema que se expõe.
 

 
 

Firme nas premissas acima expostas, defiro a tutela de urgência para 
determinar o imediato fechamento ao público do Parque Municipal das Águas
Quentes em Barra do Garças-MT, até ulterior deliberação deste Juízo.
 

 
 

Intime-se o requerido para o cumprimento da presente decisão, sob pena de
incidência de multa diária que arbitro em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no caso de
descumprimento, por dia de abertura, a contar do primeiro dia útil após a intimação,
sem prejuízo de sanções de outra natureza.
 

 
 

Determino seja intimado(a) desta decisão o(a) Secretário(a) Municipal de
Turismo de Barra do Garças-MT.
 

 
 

Cite-se. Cumpra-se com urgência.
 

 
 

Barra do Garças-MT, (na data da assinatura eletrônica).
 

 
 

(Assinatura Digital)
 

DANILA GONÇALVES DE ALMEIDA
 
Juíza Federal
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