
 
 
 
 
 
AO JUÍZO FEDERAL DA 5ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO PARÁ 
 
 
Ação Civil Pública nº 1011750-53.2020.4.01.3900 
 
 
 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a DEFENSORIA PÚBLICA DA 

UNIÃO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, diante do cenário fático atual, 

vêm expor e requerer o que segue. 

Da propositura da ação até o presente momento, os Decretos n° 609, 729 

e 777 de 2020, que instituíam as políticas públicas adotadas pelo Estado do Pará para o 

enfrentamento à pandemia, foram substituídos pelo Decreto n° 800/2020, que organiza o 

chamado Projeto Retoma Pará, o qual coordena um sistema de bandeiramento das 

regiões do Estado, a fim de promover a retomada das atividades cotidianas com as 

cautelas necessárias para prevenção à disseminação da covid-19. 

No dia 5 de junho de 2020, em audiência de conciliação, firmou-se acordo 

parcial entre os autores e o Estado do Pará nos seguintes termos: 

a) O Estado do Pará passará a registrar em ata e disponibilizará no 

sítio de internet as reuniões realizadas com o Comitê Técnico 

Assessor instituído pelo plano de contingência estadual e, inclusive, 

convidará instituições de ensino que tenham interesse em participar 

formalmente do referido comitê, tais como UFRA, UFPA e UEPA; 

b) O Estado do Pará se comprometeu a incluir no sítio do Estado do 

Pará das informações solicitadas pelo MPF no item B de sua petição 

inicial; 

b.1) Quanto à informação do item B.i, o Estado do Pará informou não 

ser possível colocar todos os casos suspeitos, porque a maior parte dos 

exames são realizados na rede privada; 

b.2) Quanto ao item B.ii, será realizada da forma como já é feita no site, 

indicando-se leitos por região de saúde e não por unidade de saúde de 

maneira individualizada; 

b.3) Quanto à informação do item B.iii, o Estado do Pará afirmou que 

precisa de prazo para verificar sua viabilidade perante a área técnica, 

pelo que solicitou prazo de 5 dias; 



 
 
 
 
 

b.4) Quanto à informação do item B.iv, o Estado informa que precisará 

da ajuda dos Municípios para apresentar o referido fluxo; razão pela 

qual requer que, em caso de dificuldade de obtenção dos referidos 

dados, tal circunstância seja informada ao juízo; 

b.5) Quanto à informação do item B.v, ficou esclarecido que o Estado 

fornecerá, no prazo de 15 dias, o quantitativo de respiradores e EPIs; 

b.6) Quanto à informação do item B.ix, o Estado se comprometeu a 

fornecer apenas o percentual de pacientes do interior e da região de 

saúde; 

c) O Estado do Pará se comprometeu a divulgar estudos realizados 

por instituições de renome que possam auxiliar a tomada de decisão 

do Estado quanto às medidas de distanciamento social, inclusive 

estudos solicitados pelo MPF, DPU e MPE, mesmo que tais estudos 

tragam argumentos contrários à tomada de decisão por parte do réu; e 

d) O Estado do Pará se comprometeu a incluir, no sítio do Governo do 

Estado, cópia digitalizada da integralidade do procedimento de compras 

de respiradores, de nº 2020/248867, complementando as informações 

já existentes quanto ao referido processo de compra em seu sítio. 

(negritos nossos) 

 

Até 21 de setembro de 2020, tinha-se ciência da realização de quatro 

reuniões do Comitê Técnico Assessor, tendo sido formalizados (tardiamente) convites a 

professores das instituições de ensino superior do Estado a compor as reuniões, bem como 

foi aprimorado o sistema de transparência das informações sobre a pandemia. 

No entanto, quanto ao tópico “c”, desde a audiência, o Estado do Pará 

não divulgou, nem disponibilizou nos autos, novos estudos técnicos que justificassem 

as medidas adotadas no curso do Programa RETOMA PARÁ. 

Assim, em resposta aos indicadores epidemiológicos, como taxa de 

ocupação de leitos, taxa de transmissão, quantidade de novos casos e óbitos por COVID-

19, o Estado do Pará vem promovendo alterações no Decreto n. 800/2020, sem, no 

entanto, apresentar comprovação de efetiva consulta ao Comitê Técnico Assessor e os 

estudos que fornecem base às conclusões. 

 



 
 
 
 
 

I – DA ATUAL SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 

Como é de conhecimento público, o Brasil se encontra possivelmente na 

pior fase da pandemia, com vários estados já em situação de absoluto colapso, com filas 

de centenas de pacientes aguardando leitos, como o Amazonas, Santa Catarina1 e Paraná2. 

Em 02/03/2021, o Brasil contabilizou um total de 10.647.845 casos e 

257.562 óbitos por Covid-19, chegando a alcançar, em 3 de março de 2021, novo recorde 

de mortes em um mesmo dia pela Covid-19, atingindo o número de 1.910 nas últimas 

24 horas, sendo o 42º dia em que a média móvel de mortes está acima de mil, bem como 

que esta é atualmente de 1.331 mortes por dia, outro recorde desde o início da pandemia; 

Diante do cenário desolador, “Um dos mais famosos médicos do Brasil, o 

neurocientista Miguel Nicolelis disse que o país 'viverá a maior catástrofe de sua 

história' se não adotar lockdown geral para desafogar o sistema de saúde e frear a 

expansão de casos e mortes por coronavírus”3. 

No estado do Pará, as redes públicas e privadas de saúde já dão claros 

sinais de que estão em colapso, chegando a haver longas filas para atendimento a 

pacientes nas policlínicas instaladas4. A taxa de ocupação atual já passe de 85% de leito 

de UTI e 68% de leitos clínicos, havendo regiões ainda mais críticas, como o Baixo 

Amazonas (94% de leitos de UTI ocupados), Xingu (100% leitos clínicos) e Região 

Metropolitana de Belém (90% de leitos de UTI ocupados), no dia de hoje, 04/03/2021. 

Ressalta-se que as taxas de ocupação de leitos continuam a subir, no que 

pese os esforços da SESPA em abrir novos leitos de COVID. Ou seja, mesmo com a 

expansão do número de leitos, a taxa de ocupação ainda cresce de forma alarmante. 

Além disso, é certo que há um limite para a expansão do sistema de 

saúde, o que torna inevitável a necessidade de se reduzir a velocidade de contágio e 

aliviar a pressão sobre os serviços de saúde, a fim de que possam atender a todos os 

que precisarem. 

                                                
1Disponível em:  <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2021/03/02/pacientes-com-

covid-19-morrem-a-espera-de-uti-em-sc-centenas-estao-na-fila.htm>. 
2Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/9319084/>. 
3Disponível em: 

<https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2021/03/03/interna_nacional,1243064/miguel-nicolelis-
sobre-covid-pode-ser-a-maior-catastrofe-da-historia.shtml>. 

4Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/9316989/> Acesso em 03/03/2021. 



 
 
 
 
 

E, em que pese as informações disponibilizadas pela Prefeitura e pelo 

Estado do Pará ainda não indicarem a lotação completa do sistema de saúde, há diversas 

notícias de que isso já esteja ocorrendo56, portanto, trata-se de fato notório. 

A própria FIOCRUZ divulgou, em 02/03/2021, nota técnica na qual aponta 

o agravamento da pandemia de Covid-19 no Brasil. Conforme aponta, 19 unidades da 

federação estariam com taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Dentre elas, 

Belém. O documento afirma que "Diante desse quadro, os pesquisadores do 

Observatório Fiocruz Covid-19 ressaltam a necessidade de adoção de medidas mais 

rigorosas de restrição da circulação e das atividades não essenciais, de acordo com a 

situação epidemiológica e capacidade de atendimento de cada região, avaliadas, 

semanalmente, a partir de critérios técnicos, como taxas de ocupação de leitos e 

tendência de elevação no número de casos e óbitos”7 [Grifou-se]. 

A nova variante do vírus, a cepa P1, surgida em Manaus, já circula em todo 

o país e tem, ao menos, o dobro de carga viral que as variantes anteriores8. 

A “Carta dos Secretários Estaduais de Saúde à Nação Brasileira”9, na qual 

o CONASS manifesta-se pela adoção imediata de medidas para evitar o iminente colapso 

nacional das redes pública e privada de saúde, sustentando a adoção mais rigorosa de 

medidas restritivas das atividades não essenciais, observados os critérios técnicos e as 

situações epidemiológicas e capacidades de atendimento locais, a serem semanalmente 

avaliadas, “incluindo a restrição em nível máximo nas regiões com ocupação de leitos 

acima de 85% e tendência de elevação no número de casos e óbitos”, pontuando as 

seguintes medidas: a proibição de eventos presenciais como shows, congressos, 

atividades religiosas, esportivas e correlatas em todo território nacional; e suspensão das 

atividades presenciais de todos os níveis da educação do país; o toque de recolher nacional 

                                                
5Disponível em <https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/641867/hospitais-particulares-de-belem-

estao-com-mais-de-90-dos-leitos-ocupados> Acesso em 03/03/2021. 
6Disponível em <https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2021/03/02/governador-anuncia-bandeiramento-

vermelho-para-todo-o-para-e-decreta-toque-de-recolher.ghtml> Acesso em 03/03/2021. 
7Disponível em <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2021/03/02/fiocruz-diz-que-19-

unidades-da-federacao-tem-taxas-de-ocupacao-de-uti-acima-de-80percent.ghtml> Acesso em 
03/03/2021. 

8Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/26/covid-19-cepa-de-manaus-tem-dobro-
da-carga-viral-diz-fiocruz-amazonia> Acesso em 03/03/2021. 

9Disponível em: <https://www.conass.org.br/carta-dos-secretarios-estaduais-de-saude-a-nacao-brasileira/. 
Acesso em 02/03/2021>. 



 
 
 
 
 
a partir das 20h até as 6h da manhã e durante os finais de semana; o fechamento das praias 

e bares; a adoção de trabalho remoto sempre que possível, tanto no setor público quanto 

no privado; a instituição de barreiras sanitárias nacionais e internacionais, considerados o 

fechamento dos aeroportos e do transporte interestadual; a adoção de medidas para 

redução da superlotação nos transportes coletivos urbanos; a ampliação da testagem e 

acompanhamento dos testados, com isolamento dos casos suspeitos e monitoramento dos 

contatos. 

 

II – DAS MEDIDAS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL ADOTADAS 

PELO ESTADO DO PARÁ 

Em edição extraordinária do Diário Oficial do Estado (anexo), de 

03.03.2021, houve a mudança de bandeiramento de todo o Estado para a cor 

VERMELHA. 

A seguir, um breve resumo do Decreto anunciado em coletiva de imprensa, 

na noite de 02/03/2021, pelo governo do Estado: 

1 - Todos os municípios paraenses enquadrados no bandeiramento 

vermelho; 

2 - A circulação de pessoas nas ruas está proibida no período de 22 horas 

às 5 horas, com exceção de profissionais de saúde e segurança; 

3 - As caminhadas, carreatas, passeatas e qualquer evento que gere 

aglomeração acima de 10 pessoas estão proibidos; 

4 - Os esportes coletivos estão suspensos, sendo permitida a prática 

esportiva com, no máximo, 2 pessoas; 

5 - Os eventos privados podem ser realizados com, no máximo, 10 

pessoas, sendo permitidas apresentações musicais com até 2 artistas; 

6 - Os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos afins poderão 

funcionar com lotação máxima de 50% da capacidade e só podem ficar 

abertos até às 18 horas; 

7 - As lojas de conveniência, supermercados, mercados e demais 

estabelecimentos não podem vender bebidas após as 18 horas; 

8 - As medidas valem pelos próximos sete dias a contar de amanhã. 

 



 
 
 
 
 

Apesar do reconhecimento, pelo Estado do Pará, da grave situação 

epidemiológica e do risco elevado de colapso do sistema de saúde, a divulgação da nova 

edição do decreto permite o funcionamento de uma série de serviços não essenciais. 

Shoppings Centers, salões de beleza, locais fechados e de pouca circulação de ar 

permanecem abertos. Praias e balneários fechados, porém clubes recreativos podem abrir. 

Foi definido ainda toque de recolher estipulado entre 22:00 e 05:00, na 

madrugada, quando a circulação naturalmente já cai drasticamente. 

Tudo isso por apenas 07 dias, o que não abrange nem mesmo o período 

mínimo de quarentena, recomendado pelas autoridades sanitárias, que é de, no 

mínimo, 14 dias.10 

Ou seja, as medidas propostas, além de aparentemente ineficazes diante da 

gravidade do cenário atual, não parecem se sustentar tecnicamente, pois não haverá 

sequer tempo para uma nova avaliação segura sobre uma redução estável da taxa de 

contágio e de ocupação de leitos que possa permitir o relaxamento das medidas. 

Ou seja, não há qualquer indício de sustentação técnica prévia que aponte 

que o período de sete dias seria adequado para uma nova avaliação da situação 

epidemiológica, com espaço para relaxamento das medidas de distanciamento. 

Ademais, o Decreto abre margem para o funcionamento presencial de 

escolas privadas, ambiente de intensa contaminação, o que viola o direito à saúde física 

da criança e também ajuda a propagar a nova cepa do vírus (P.1), muito mais contagiosa, 

entre colaboradores, professores, pais e, consequentemente, para o restante da sociedade, 

já que um indivíduo pode contaminar, ainda em fase assintomática, diversos outros e 

assim se seguir em aumento exponencial. Em São Paulo, por exemplo, onde também 

ocorreu o bandeiramento vermelho e as aulas presenciais da rede municipal foram 

retomadas, houve uma grande disseminação do vírus, com casos registrados em 116 

escolas11. Isso, em âmbito exponencial, representa um contágio de milhares de pessoas. 

                                                
10Disponível em <https://portal.fiocruz.br/pergunta/como-deve-ser-feito-o-periodo-de-quarentena-em-

casa-para-quem-esta-com-sintomas> Acesso em 03/03/2021. 
11 Disponível em <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/03/03/sindicato-diz-que-ha-116-
escolas-com-casos-de-covid-19-na-rede-municipal-de-sp-professores-defendem-suspensao-de-aulas-
presenciais.ghtml> Acesso em 03/03/2021. 



 
 
 
 
 

As novas variantes exigem mais cautela, mormente diante dos indícios de 

que pode ser mais transmissível e mais grave aos jovens, como observado no Amazonas: 

O caso de Manaus exemplifica essa situação. Com uma nova variante 

potencialmente mais transmissível detectada e uma explosão de 

novos casos, há também mais crianças necessitando de atendimento 

hospitalar em pleno colapso do sistema de saúde. Atualmente, 

existem apenas seis leitos livres de UTI para atender crianças em estado 

grave na cidade. O número de internações em UTI pediátricas saltou de 

3 para 17 em 25 dias. Para internações em leitos clínicos para covid-19 

restam 14 vagas, segundo dados da Fundação de Vigilância Sanitária do 

Amazonas (FVS-AM): do total de 53, 39 estão ocupadas, sendo quatro 

acima de 20 dias.12 

Dessa forma, as novas medidas foram recebidas como insuficientes ante 

ao quadro que se tem na atualidade. 

A nova variante do vírus, a cepa P1, surgida em Manaus, já circula em todo 

o país e tem, ao menos, o dobro de carga viral que as variantes anteriores13. 

Ainda assim, o Governador do Estado, mesmo diante da situação caótica, 

ainda promove aglomerações totalmente inadequadas, como a que ocorreu em 

01/03/2021, 2 dias antes do novo decreto, Helder Barbalho participou, junto com uma 

comitiva, da tradicional abertura da pesca do Mapará, na comunidade de Pindobal Miri, 

em Cametá. Pescadores e moradores da região se aglomeraram, sem máscara e em 

desrespeito às regras sanitárias, junto a deputados e o prefeito, conforme se observa nas 

fotos da própria Agência Pará.14 

Nesse cenário de completo caos, o novo Decreto nº 800, mesmo mudando 

o bandeiramento para Vermelho, manteve muitas regras flexibilizadas, assim como não 

apresentou qualquer estudo prévio, assinado por instituições de renome, e nem ata do 

Comitê Técnico Assessor instituído pelo plano de contingência estadual que subsidiassem 

                                                
12Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-27/covid-19-e-criancas-o-que-se-sabe-ate-

agora-dos-casos-no-brasil-e-a-preocupacao-com-as-novas-cepas.html>. Acesso em 03/03/2021. 
13Disponível em <https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/26/covid-19-cepa-de-manaus-tem-dobro-

da-carga-viral-diz-fiocruz-amazonia> Acesso em 03/03/2021. 
14Disponível em <http://uruatapera.blogspot.com/2021/03/aglomeracao-governamental-na-pesca-

do.html> Acesso em 03/03/2021. 



 
 
 
 
 
a decisão tomada, em descumprimento flagrante ao acordo homologado por esse 

Juízo. 

No website de transparência de dados sobre COVID-19, da SESPA, a 

última ata do  Comitê Técnico Assessor instituído pelo plano de contingência estadual é 

de 27 de JULHO DE 2020, ano passado (Disponível em 

<https://transparenciacovid19.pa.gov.br/> Acesso em 03/03/2021). 

Após provocação desse Parquet Federal, em 27 de outubro de 2020, por 

meio do OFÍCIO nº4613/2020/GABPRDC/PR/PA – SC, o Estado do Pará, através do 

Ofício nº 2378/2020-PGE-GAB (Anexo), afirmou que “(…) Sobre as reuniões do Comitê 

Técnico, registro que todas as atas até 21/08/2020 foram devidamente juntadas ao 

processo 1011750-53.2020.4.01.3900, pelo que encaminho nesta ocasião apenas as 

posteriores a essa data (…)”. 

Anexo, o Estado do Pará encaminhou ata de reunião do Comitê, de 04 de 

setembro de 2020, sobre o retorno de aulas na rede de ensino, dentre outras deliberações 

e ata de reunião do Comitê para aprovar os protocolos de retorno das aulas, datado de 21 

de AGOSTO DE 2020. Porém, não encaminhou a ATA da dita reunião, se é que ocorreu, 

de fato, além de não ter tal informação em sítio na internet. 

Portanto, o ESTADO DO PARÁ não comprovou o cumprimento do acordo 

judicial quanto ao tópico “c”, já que não divulgou, nem disponibilizou nos autos, novos 

estudos que justificassem as medidas adotadas no curso do Programa RETOMAPARÁ. 

Além disso, descumpriu o item “a”, uma vez que não registrou em ata e disponibilizou, 

no sítio de internet, as reuniões realizadas com o Comitê Técnico Assessor instituído 

pelo plano de contingência estadual, em especial como subsídio da última edição do 

Decreto Estadual n. 800/2021. 

 

III – DA CONCLUSÃO E DOS PEDIDOS 

Assim, diante da gravidade da situação epidemiológica do Brasil e do 

Estado do Pará, bem como da aparente insuficiência das medidas de distanciamento social 

adotadas na última edição do Decreto n. 800/2020, de 03/03/2021, formuladas sem 

comprovação da efetiva consulta ao Comitê Técnico Assessor da SESPA, em 



 
 
 
 
 
descumprimento do acordo judicial, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e a 

DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO requerem: 

a) Não obstante o fato de estar clara violação do acordo homologado em 

juízo (em relação ao dever do Estado de disponibilização de todas as ATAS de reunião do 

Comitê Técnico Assessor em sítio na internet e de divulgar estudos realizados por 

instituições de renome que possam auxiliar a tomada de decisão do Estado quanto às 

medidas de distanciamento social, além de ser notória a calamidade do cenário e a 

urgência de respostas por parte de todos os envolvidos), que seja determinado ao 

ESTADO DO PARÁ (i) a apresentação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, das 

últimas ATAS de reunião Comitê Técnico Assessor e a (ii) divulgação os estudos 

realizados por instituições de renome que auxiliaram a tomada das decisões do 

Estado quanto às medidas de distanciamento social, em especial a ata da reunião e 

os estudos técnicos realizados que subsidiaram a confecção da nova publicação do 

Decreto n° 800/2020, de 03/03/2021); 

b) Caso não apresentados, no prazo acima assinalado, os estudos e ata da 

reunião do Comitê Técnico Assessor que subsidiam tecnicamente a edição mais recente 

do Decreto n. 800/2021, que seja determinado ao ESTADO DO PARÁ que, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, promova a reavaliação das recentes medidas de 

distanciamento social após comprovação de efetiva reunião do Comitê Técnico, 

lavrando-se ata na qual conste o posicionamento de todos seus membros, sob pena de ser 

reconhecido o descumprimento do acordo celebrado em juízo e da incidência das 

penalidades pertinentes; e 

c) No mais, o prosseguimento do feito, com a consequente condenação do 

Estado do Pará nos termos descritos na inicial na forma do art. 487, I, do CPC e com a 

homologação, por sentença, do acordo firmado na audiência do dia 5 de junho de 2020, 

desde logo determinando-se que o Estado do Pará apresente documentos que confirmem 

que cumpriu todas as disposições acordadas, na forma do art. 487, III, b, do CPC. 

Nesses termos, pede deferimento. 

 

 
ASSINATURAS ELETRÔNICAS 

 


