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JUSTIÇA FEDERAL

Subseção Judiciária de Imperatriz-MA
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Imperatriz-MA

 

 

PROCESSO: 1000372-81.2021.4.01.3701

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)
POLO ATIVO: Ministério Público Federal (Procuradoria) e outros
POLO PASSIVO:ESTADO DO MARANHÃO e outros
REPRESENTANTES POLO PASSIVO: ALESSANDRA BELFORT BRAGA - MA7472 e RAMON OLIVEIRA DA MOTA
DOS REIS - MA13913

 

 

DECISÃO

 

I

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do parecer (ID 534527347), apontou o
descumprimento das decisões judiciais ID’s 466737876 e 513724870, de sorte que
deve incidir a multa arbitrada no patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

O parquet alega que o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA vem, reiteradamente,
extrapolando o seu poder normativo, editando atos que permitem situações vedadas
no âmbito estadual, contrariando, assim, decretos promulgados pelo Governo do
Estado do Maranhão, contendo medidas restritivas voltadas ao combate da Covid-19.
Com base em tais considerações, pugnou pelo bloqueio do valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), pela aplicação de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da
Justiça, nos termos do art. 77, § 2º, do CPC e pela intimação do MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZ/MA para que, no prazo de 24 horas, promova a adequação do Decreto
Municipal nº 034, de 05/05/2021 às normas estaduais vigentes.

Instado a se pronunciar quanto à alegação de descumprimento de decisões, o
MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA apresentou manifestação (ID 543039872),
sustentando que: a) a edição do Decreto Municipal nº 34, de 05 de maio de 2021, foi
baseada nos indicadores que demonstram a queda da ocupação das redes estadual e
municipal e do número de casos ativos de Covid-19; b) a Secretaria de Governo vem
realizando fiscalizações com o intuito de evitar aglomerações; c) recentemente, o
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ESTADO DO MARANHÃO editou novo decreto, também flexibilizando medidas de
restrição; d) “os dados ora apresentados demonstram que a situação em nosso
Município está mais controlada do que de outros municípios do Estado”; e) refuta a
alegação de desrespeito a qualquer decisão judicial proferida nestes autos. Ademais,
apresentou documentos contendo informações relativas aos atendimentos
ambulatoriais, aos quantitativos de vacinas aplicadas, número de casos ativos, de
óbitos e de ocupação de leitos nas redes estadual e municipal.  

Determinada a oitiva para manifestação sobre o Decreto Estadual nº 36.705, de
07/05/2021, o parquet apresentou novo parecer (ID 546018356), insistindo nos pedidos
formulados anteriormente, sustentado, ainda, a necessidade de o MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZ/MA apresentar documentos técnicos ou critérios científicos para avaliar a
situação da pandemia e justificar a flexibilização das medidas adotadas.

É o que importa relatar. Decido.

II

Novamente, foi noticiado que o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA editou ato normativo
(Decreto nº 034/2021, de 05 de maio de 2021) em desconformidade com as normas
estabelecidas pelo Governo do Estado do Maranhão para o enfrentamento da
pandemia de Covid-19. Todavia, desta vez, o MPF sustenta que a iniciativa
regulamentar do ente municipal resultou, também, em descumprimento de decisões
proferidas por este juízo, máxime as correspondentes ao ID 466737876 e ID
513724870.

O primeiro provimento jurisdicional, prolatado no dia 04/03/2021, determinou “que o
Município de Imperatriz/MA cumpra imediatamente o comando contido no art. 2º, caput
e § 1º do Decreto Estadual 36.531, de 3 de março de 2021, combinado com o art. 4º, §
7° do Decreto Estadual 36.203, de 30 de setembro de 2020, abstendo-se de autorizar
a realização de reuniões e eventos em geral, a exemplo de festas, shows,
jantares festivos, confraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações,
sessões de cinema, apresentações teatrais, bem como lançamentos de produtos
e serviços.”

Embora o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA não tenha, efetivamente, editado ato
alterando expressamente o Decreto nº 16, de 03/03/2021, fato é que ele publicou a
decisão acima em seu website e divulgou na rede social (Instagram) informativo com o
seguinte o teor:

“Até 14 de março de 2021

Proibido reuniões e eventos em geral, a exemplo de festas, shows, jantares
festivos, confraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações,
sessões de cinema, apresentações teatrais, bem como lançamentos de
produtos e serviços”.

A sobredita decisão não ordenou a edição de um decreto, adequado ao ato estadual
equivalente em vigor naquele momento (Decreto nº 36.531, de 03/03/2021), mas, de
outro modo, impôs à municipalidade uma obrigação de não fazer.
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Então, não se pode afirmar que o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA tenha
descumprido a decisão ID 466737876, até mesmo porque não foram trazidos aos
autos elementos hábeis a evidenciar conduta contrária à obrigação imposta naquele
decisum. Ou seja, não há nada nos autos que indique que o Município de Imperatriz
autorizou a realização de reuniões e eventos em geral, a exemplo de festas, shows,
jantares festivos, confraternizações, eventos científicos e afins, inaugurações, sessões
de cinema, apresentações teatrais, bem como lançamentos de produtos e serviços,  no
período em que vigorova aquele Decreto estadual.

Quanto à decisão 513724870, concluo que deve ser adotado o mesmo posicionamento
acima.

O referido provimento jurisdicional, proferido em 23/04/2021, determinou “que o
Município de Imperatriz/MA adote medidas concretas que se amoldem aos comandos
contidos no Decreto Estadual nº 36.679, de 16 de abril de 2021, especialmente a
determinação contida no art. 2º, §2º”.

Logo que intimado daquele decisum, o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA,
prontamente, publicou nota em seu website, informando que (ID 515230385):

“Em cumprimento à decisão da Justiça Federal, em favor do Ministério
Público Federal, a Prefeitura de Imperatriz acata a determinação de
suspender os eventos festivos em locais fechados, casas de shows, clubes
recreativos ou similares, até 26 de abril. Assim como também veta as
apresenta noções de artistas locais, pelo mesmo prazo. A resolução
suspende a flexibilização do Decreto Municipal nº 030.”

Destarte, entendo que as decisões proferidas nestes autos não foram descumpridas,
notadamente porque os Decretos estaduais supra mencionados possuíam delimitação
temporal. Assim, as decisões judiciais que determinaram o respeito às suas normas
também estavam temporalmente limitada..

Lado outro, assiste razão ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL quanto à alegação de
que o Município de Imperatriz editou ato normativo contrário e mais flexíveis quanto ao
enfrentamento da pandemia, do que  os adotados pelo Governo do Estado do
Maranhão.

Todavia, não se pode confundir os reiterados conflitos entre normas estaduais e
municipais, com pretenso descumprimento de provimento jurisdicional, à míngua de
elementos comprobatórios nesse sentido.

No parecer ID 534527347, o MPF afirma que o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, por
meio o Decreto nº 034, de 05 de maio de 2021, contrariou o Decreto Estadual nº
36.697, de 30 de abril de 2021. Segundo o parquet, embora o ato estadual tivesse
prorrogado até 09 de maio de 2021 o prazo de suspensão da autorização para
realização de reuniões e eventos em geral, o ato municipal autorizou, do dia
06/05/2021 ao dia 20/05/2021, o retorno de todas as atividades econômicas e as de
aspecto coletivo, incluindo as desenvolvidas por bares, casas de shows e clubes,
permitindo, ainda, o funcionamento de cinemas.
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Ocorre que antes mesmo que houvesse pronunciamento deste juízo acerca do
alegado conflito entre as citadas normas, no dia 07/05/2021 o ESTADO DO
MARANHÃO publicou o Decreto nº 36.705/2021, nos seguintes termos:

Art. 2º O texto do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, passa a
vigorar acrescido do art. 2º-A, que terá a seguinte redação:

“Art. 2º-A A partir de 10 de maio de 2021, em todo o território do Estado
do Maranhão, a realização presencial de reuniões e eventos dar-se-á de
acordo com as seguintes regras:

(...)

§ 1º Para os fins do inciso I do caput deste artigo:

I - a partir de 10 de maio de 2021, o limite máximo autorizado é de 50
(cinquenta) pessoas por evento;

II - a partir de 17 de maio de 2021, o limite máximo autorizado é de 100
(cem) pessoas por evento.

§ 2º Não está incluso na autorização a que se refere o caput deste artigo
o funcionamento de cinemas e teatros.”

Art. 3º O art. 3º-F do Decreto nº 36.531, de 03 de março de 2021, passa a
vigorar acrescido do parágrafo único, que terá a seguinte redação:

“Art. 3º-F (...)

(...)

Parágrafo único. A partir do dia 15 de maio de 2021, fica autorizada a
realização de apresentações musicais em bares, lanchonetes,
restaurantes, praças de alimentação e similares, sem prejuízo da
necessidade de observância do protocolo sanitário a ser fixado em Portaria
do Secretário-Chefe da Casa Civil e do limite de lotação constante do
caput. ”

 

Desde o início da pandemia, os governos estadual e municipal têm editado sucessivos
decretos que tratam de ações destinadas ao enfrentamento do novo coronavírus. Na
maioria das vezes, os atos municipais não guardam conformidade com as normas
estaduais, veiculando, quase sempre, medidas mais flexíveis que as impostas pelo
Chefe do Executivo Estadual.

O alegado conflito de normas – de um lado, o Decreto Municipal nº 034, de 05 de maio
de 2021 e do outro, os Decretos Estaduais nº 36.697, de 30 de abril de 2021 e nº
36.705, de 07/05/2021 – traz à tona a discussão já abordada em várias outras
decisões proferidas nestes autos, nas quais foi analisada a competência normativa dos
entes estadual e municipal integrantes do polo passivo da lide.
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Então, seguindo o raciocínio adotado nos provimentos jurisdicionais anteriores, embora
o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA tenha competência para atuar, não é permitido a
ele se desviar dos decretos estaduais que sejam mais restritivos, sob o argumento de
que as ações de enfrentamento à Covid-19 dizem respeito exclusivamente ao
interesse local, pois como já repisado antes, a questão em debate não pode ser
tratada como de interesse apenas municipal.

Relembrando o que restou decidido na Medida Cautelar na ADI 6.341/DF, “como a
finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o
exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à
saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização
Mundial da Saúde”. Nos termos do voto do Ministro Luiz Fux, “(...) eventual norma
estadual ou municipal ao instituir medidas mais protetivas à saúde do que a
legislação federal sobre o tema, poderiam cumprir melhor as normas
constitucionais. Precedente: ADI 3470, Relatora Min. Rosa Weber, Pleno, julgado em
29/11/2017, DJe 1º/2/2019.”

Destarte, existindo norma mais restritiva quanto ao controle da pandemia, deve ser
dada prevalência a ela, independentemente de ter sido publicada pelo Chefe do
Executivo estadual ou municipal. Ambos possuem competência para expedir atos que
visem a enfrentar a pandemia e, no caso concreto, irá prevalecer na base territorial de
Imperatriz o decreto mais restritivo. 

Logo, a edição de decreto municipal que também disponha sobre medidas de combate
à Covid-19 não pode se sobrepor às normas equivalentes publicadas pelo Estado no
legítimo exercício de sua competência constitucional, quando estas veicularem
medidas mais restritivas. Existindo norma aplicável a todo o Estado do Maranhão
e, por consequência, à base territorial de Imperatriz, contendo medidas mais
protetivas à saúde, deverá ela prevalecer, ainda que o ente municipal tenha editado
ato equivalente.

Em todas as decisões que proferi, sempre deixei claro que não cabe ao Poder
Judiciário substituir o juízo discricionário do Poder Executivo, impondo a este a
obrigação de editar determinado ato normativo ou de implementar medidas que
porventura possam parecer mais adequadas no momento, pois jamais foi pretensão
deste julgador avaliar a eficácia das medidas sanitárias eleitas pelos gestores, seja no
âmbito estadual ou municipal.

Portanto, cabe ao Poder Judiciário apreciar a validade formal e material dos atos
administrativos e normativos emanados dos governos estadual e municipal, sem,
contudo, adentrar na análise da eficácia/adequação das medidas impostas pelos
respectivos gestores.

Na esteira do voto do Ministro Alexandre de Moraes na ADPF 672 MC-REF/DF, “Não
compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade
realizado pelo Presidente da República no exercício de suas competências
constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação da
exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a
constitucionalidade das medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e
também a coerência lógica da decisão com as situações concretas. Se ausente a
coerência, as medidas estarão viciadas por infringência ao ordenamento jurídico
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constitucional e, mais especificamente, ao princípio da proibição da arbitrariedade dos
poderes públicos que impede o extravasamento dos limites razoáveis da
discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas de
justificação fática e, consequentemente, arbitrárias.”

Embora instado, o ESTADO DO MARANHÃO não trouxe aos autos dados
epidemiológicos atualizados relativos ao MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA, bem como
outras informações técnicas que justifiquem a edição de decreto contendo comando
específico de imposição de medidas de restrição sanitária aplicáveis à referida
municipalidade.

Decerto, tais informações forneceriam subsídios mais seguros para aferir eventual
desconformidade e incoerência das medidas impostas pelo ESTADO DO MARANHÃO
a todos os municípios.

De todo modo, embora os dados trazidos pelo MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA
apontem melhora no contexto envolvendo a pandemia de Covid-19 – sobretudo diante
da redução do quantitativo de atendimentos ambulatoriais e casos ativos, bem assim
do aumento do número de leitos disponíveis – eles não se mostram suficientes para
legitimar o afastamento das normas estaduais.

Inclusive, há elementos que reforçam a alegação de que a melhoria dos indicadores
epidemiológicos decorre de uma série de ações concretas, entre elas, a adoção de
medidas sanitárias mais rígidas, além do início da vacinação.

A propósito, registro que até o final de abril de 2021, o ESTADO DO MARANHÃO
apresentou o menor índice de mortalidade do país, sendo de 101 óbitos por cada 100
mil habitantes.

Na contramão dos indicadores acima, ontem (dia 20 de maio), a Secretaria de
Saúde do Maranhão confirmou os primeiros casos oficiais da cepa indiana
(B.1.617.2) do novo coronavírus no Brasil.

De acordo com informações extraídas do website da ANVISA[1], “Vários países
observaram um declínio na incidência geral de Sars-CoV-2 nas últimas semanas, a
maioria provavelmente devido ao impacto de intervenções não farmacêuticas (INFs)
mais rígidas. No entanto, a situação epidemiológica ainda é de grande preocupação,
com muitos países ainda experimentando altas ou crescentes taxas de notificação em
grupos de idade avançada e/ou altas taxas de mortalidade. (...) Essa maior circulação
de cepas variantes do novo coronavírus é sinal de alerta regulatório para o lançamento
e o monitoramento das vacinas contra a Covid-19 e precisa ser monitorada com
atenção.”

Portanto, agora, mais ainda, o combate à crise pandêmica demanda a atuação
coordenada por parte dos entes estadual e municipal, não sendo possível afastar
medidas sanitárias mais rígidas, sobretudo diante da notícia acima.

Esses apontamentos têm por finalidade demonstrar que o ato normativo editado
pelo Governo do Estado do Maranhão não se apresenta dissociado dos fatos, o
que poderia representar abuso do exercício da sua competência ou desvio de
finalidade, passíveis de reconhecimento judicial. Se não há vício na edição do
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decreto estadual, deve ser reconhecido que ele é válido e é aplicável à base
territorial do município de Imperatriz, conforme precedentes do Supremo
Tribunal Federal. 

O atual decreto estadual (Decreto nº 36.705, de 07/05/2021) autoriza – depois de
considerável período de suspensão – a realização presencial de reuniões e eventos (a
partir de 10 de maio, observado o limite máximo de 50 pessoas por evento,
passando para 100 pessoas, a partir de 17 de maio), assim como as apresentações
musicais em bares, lanchonetes, restaurantes, praças de alimentação (a partir de 15
de maio). Registre-se que o ato estadual não autorizou o funcionamento de
cinemas e teatros.

Por seu turno, através do Decreto nº 034, de 05/05/2021, o Município de Imperatriz/MA
autorizou, durante o período de 06 a 20 de maio, a realização de atividades
econômicas em geral (incluindo cinemas), bem assim as de aspecto coletivo, com
lotação de até 60% da capacidade máxima de ocupação, não podendo exceder a
100 pessoas.

Portanto, é visível que o decreto municipal, durante determinado período (até o
dia 16 de maio) não observou o limite quantitativo previsto na norma estadual
(até 50 pessoas por evento) e atualmente, contraria o Decreto Estadual nº 36.705,
na parte em que autoriza o funcionamento dos cinemas.

Diferentemente dos atos normativos anteriores, o atual decreto estadual não estipulou
período determinado para as medidas sanitárias nele impostas.

Por conseguinte, quaisquer atos que venham a ser editados pelos municípios
requeridos durante a vigência do Decreto Estadual nº 36.705/2021 deverão guardar
conformidade com ele, especialmente no que pertine aos limites quantitativos de
pessoas por evento e na proibição de funcionamento de cinemas e teatros.

Por sua vez, se os Municípios requeridos editarem decretos mais restritivos, com a
finalidade de enfrentarem a pandemia da COVID-19, caberá ao Estado do Maranhão a
adoção de todas as medidas concretas necessárias à observância de tais decretos
municipais, pois inexiste hierarquia entre os entes da federação quanto à competência
comum para concretização de políticas de saúde pública. 

III

Ante o exposto:

a) por não reconhecer o descumprimento de decisões por parte do MUNICÍPIO DE
IMPERATRIZ/MA, indefiro o pedido de bloqueio de valores, bem como de aplicação
de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC);

b) determino que o MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ/MA adote medidas concretas que
se amoldem aos comandos contidos no Decreto Estadual nº 36.705, de 07 de
maio de 2021, sob pena de multa de R$ 100.000,00.

d) determino a todos os requeridos que, em caráter prospectivo, observem
concretamente as medidas sanitárias mais restritivas que alcancem sua base territorial,
independente de terem sido editadas pelo Estado do Maranhão ou pelo respectivo
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município, fiscalizando e exercendo o poder de polícia, sob pena de multa de R$
100.000,00, até ulterior deliberação.

Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos.

Intime-se o Município de Imperatriz/MA por oficial de Justiça plantonista, sendo
admitido, para isso, qualquer meio tecnológico, em razão da urgência e relevância da
matéria.

IMPERATRIZ, data da assinatura eletrônica.

 

RAFAEL LIMA DA COSTA

Juiz Federal

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2021/covid-19-atuacao-da-
anvisa-quanto-a-atualizacao-das-vacinas
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