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DECISÃO
 

 
 
Trata-se de AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR formulada por IGOR MORAIS DE
OLIVEIRA SILVA em face da autoridade municipal RONILDO CAMPOS SILVA, pugnando
liminarmente pela determinação de suspensão temporária de qualquer reunião ou evento,
realizado pelo réu, a fim de evitar aglomerações públicas.
 
Narra a parte autora, em síntese, que o réu organizou uma carreata” para supostamente
comemorar o aniversário da cidade. Alega que foi distribuído de forma gratuita combustível a
todos que tivessem interesse em participar, sendo, no entanto, imposto que os participantes
adesivassem os seus veículos com o número do partido (partido progressista) e que estivessem
vestidos de amarelo.
 
Além disso, circulou em grupos de “Whatsapp” um jingle com finalidade de promoção política do
pré-candidato e, na própria carreata promovida pelo candidato os participantes a todo momento
faziam menção à pré-candidatura.
 
Alega que o ato político afronta também a saúde pública e gera grave risco de disseminação do
COVID-19, e principalmente em visrtude da aglomeração ocasionada em eventos dessa
natureza.
 
Finalmente, a parte autora requer, em sua inicial, a declaração da nulidade do ato praticado pela
autoridade municipal, uma vez que afrontou Decreto estadual (35.831/2020) e municipal
(008/2020), pugnando pela concessão de liminar para determinar a suspensão temporária de
“qualquer reunião e evento” que o réu pretenda realizar, a fim de evitar aglomerações públicas.
 
O autor instruiu a inicial com os documentos necessários para propositura da ação – id 34625165
e 34625164, além de juntar imagens e mídias – id 34625166, 34625167, 34625168, 34625169,
34625171, 34625172 e 34625173.
 
Eis o breve relatório. Decido.
 
Reza a vigente redação do art. 300 do Código de Processo Civil a respeito do instituto da
antecipação de tutela, in verbis: “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”.
 
Com efeito, para que seja deferida a tutela antecipatória de urgência dos efeitos da sentença de
mérito, impõe-se a presença do fumus boni iuris, aliado ao periculum in mora.
 
A concessão da liminar destina-se à tutela de um direito em razão da provável veracidade dos
fundamentos invocados (fumus boni juris) por uma das partes e da possibilidade de ocorrer dano 
irreparável em decorrência do atraso da decisão (periculum in mora). O objetivo da liminar é
resguardar direitos ou evitar prejuízos que possam ocorrer ao longo do processo, antes do
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julgamento do mérito da causa.
 
Dessa forma, segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se
em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou 
satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).
 
O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo
Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “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.” (grifei e destaquei).
 
Cândido Rangel Dinamarco obtempera que o fumus boni iuris (fumaça do bom direito): “É a
aparência de que o demandante tem o direito alegado, suficiente para legitimar a concessão de
medidas jurisdicionais aceleradas – que de natureza cautelar, que antecipatória. Resolve-se em
mera probabilidade, que é menos que a certeza subjetiva necessária para decidir o mérito, porém
mais que a mera verossimilhança. O art. 273, caput, do Código de Processo Civil dá a impressão
de exigir mais que essa probabilidade, ao condicionar as antecipações tutelares à existência de
uma prova inequívoca – mas pacificamente a doutrina e todos os tribunais se satisfazem com a
probabilidade. Consiste esta na preponderância dos motivos convergentes à aceitação de
determinada proposição, sobre os motivos divergentes. Essa é menos que a certeza, porque, lá,
os motivos divergentes não ficaram afastados, mas apenas suplantados; e mais que a mera
verossimilhança, que se caracteriza pelo equilíbrio entre os motivos convergentes e motivos
divergentes. Na prática, o juiz deve raciocinar mais ou menos assim: se eu fosse julgar agora,
minha vontade seria julgar procedente a demanda.” (Vocabulário do processo civil, Malheiros,
páginas 338/339).
 
E o periculum in mora ou perigo na demora, segundo também Cândido Rangel Dinamarco: “
Consiste na iminência de um mal ou prejuízo, causado ou favorecido pelo correr do tempo (o
tempo-inimigo, de que falava Carnelutti), a ser evitado mediante as providências que o juiz
determinará. Embora seja inevitável alguma dose de subjetivismo judicial na apreciação do
periculum, sugere-se que o juiz leve em conta o chamado juízo do mal maior, em busca de um
legítimo equilíbrio entre as partes – indagando, em cada caso, se o autor sofreria mais se nada
fosse feito para conter os males do tempo, ou se sofreria mais o réu em virtude da medida que o
autor postula.” (op. cit., páginas 381/382).
 
Dessa arte, poderá o magistrado, em um juízo de cognição sumária (superficial), verificar a
existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos
pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material – “giudizio di probabilità” - (fumus
boni iuris ou plausibilidade do direito substancial afirmado) e o perigo de dano (perigo na
demora, periculum in mora ou “pericolo di tardività”). No entanto, vale lembrar, que a extrema
urgência não é fator único e determinante para concessão da medida.
 
O autor popular juntou documento necessário para comprovação do exercício dos seus direitos
políticos, ou seja, juntou o titulo eleitoral – id 34625165 e certidão de quitação eleitoral – id
34625164, requisito essencial para ingresso da ação popular, conforme art. 1º, § 3° da Lei
4.717/65.
 
A ação popular tem previsão no art. 5°, inciso LXXIII, da CF/88 e na legislação específica
regulada pela Lei 4.717/65, configurada como instrumento de defesa de interesse público,
podendo ser utilizado apenas pelo cidadão que está em pleno gozo de seus direitos políticos.
 
Desse modo, “A Constituição prevê a ação popular com o objetivo de anular ato lesivo ao
patrimônio público ou aos bens de entidade de que o Estado participe, à moralidade
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. Considerando-se o caráter
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marcadamente público dessa ação constitucional, o autor está, em princípio, isento de custas
judiciais e do ônus da sucumbência, salvo comprovada má-fé (art. 5º, LXXIII, da CF/88). A ação
popular é um instrumento típico da cidadania e somente pode ser proposta pelo cidadão, aqui
entendido como aquele que não apresente pendências no que concerne às obrigações cívicas,
militares e eleitorais que, por lei, sejam exigíveis.” (Gilmar Ferreira Mendes; Paulo Gustavo Gonet
Branco, Curso de Direito Constitucional, 13ª edição, Editora Saraiva, 2018, pág.686)
 
O autor pretende a declaração de nulidade do ato praticado pela autoridade municipal, sob a
alegação de ato lesivo ao meio ambiente, pois acredita que o evento ocorrido em 10/08/2020, ou
seja, a “carreata” promovida em virtude do aniversário da cidade, ocasionou aglomeração pública,
gerando risco à saúde pública. A pretensão do autor popular, nesse momento, confunde-se com o
instrumento utilizado para questionamento do ato, tendo em vista que alega dano ao meio
ambiente, com base no risco gerado à saúde pública, sendo necessário uma análise acurada dos
autos a fim de se evitar, nessa fase, um julgamento antecipado da lide, sem antes da realização
do contraditório.
 
Em relação ao reconhecimento da veracidade dos fatos narrados que evidenciem a probabilidade
do direito do autor, restou demonstrada a aparência de existência do direito alegado, pois, de
fato, havendo reunião/evento público, que implique em aglomeração, ocorrerá o risco à saúde
pública, aduzido, pelo autor popular, nesta ação, como o direito ao meio ambiente equilibrado.
 
Pois bem. No entanto, em que pese à determinação ou forma de enfrentamento, através de
políticas públicas, ao combate da pandemia do COVID-19, vale lembrar, que tal atribuição cabe
ao Chefe do Executivo, e, qualquer intervenção do Estado-Juiz, deve observar o princípio da
separação dos poderes, expresso no art. 2° da Constituição Federal de 1988.
 
Além disso, nota-se, no presente caso, a colisão de direitos fundamentais, quais sejam, o direito à
reunião pública, o direito fundamental de locomoção com o direito coletivo e individual à saúde ao
meio ambiente, estes, todavia, serão apreciados, em momento oportuno, conforme a realização
do exercício do contraditório.
 
Ademais, do ato praticado pela autoridade municipal, impugnado pelo autor popular, não restou
evidenciado o constrangimento imposto aos cidadãos que, aparentemente, de espontânea
vontade, compareceram na “carreata” promovida em virtude do aniversário do município. Ora, de
outra forma, o cidadão no exercício pleno de suas capacidades civis, é total detentor do direito de
ir e vir, e, desse modo, estaríamos novamente diante da colisão de direitos fundamentais.
 
A pretensão do autor, pelo menos nesta ocasião, deveria estar comprovada ou pautada em
evidências científicas ou parecer técnico que atestassem os supostos efeitos/danos gerados pelo
evento “carreata” que ocorreu no dia 10/08/2020, amplamente divulgado, e, que somente agora o
autor buscou questionar o direito tutelado.
 
O autor popular requer a concessão liminar para determinar a suspensão de “qualquer reunião ou
evento” que a autoridade municipal pretenda realizar. Porém, da análise dos autos, não restou
comprovada que a referida autoridade tenha qualquer pretensão ou até mesmo um cronograma
de atividades que evidenciem futuros atos lesivos com a mesma finalidade questionada pelo
autor, ou seja, o pedido se revela de forma genérica, sem qualquer embasamento técnico ou
científico dos danos decorrentes do ato impugnado.
 
Quanto aos argumentos apontados na inicial em relação a suposta antecipação de campanha ou
propaganda eleitoral, verifico que esta ação não é a via adequada para tal questionamento,
devendo a parte autora buscar o referido mecanismo na Justiça Especializada (Justiça Eleitoral).
 
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada.
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Frisa-se, portanto, que o indeferimento da medida liminar não permite o descumprimento de
recomendações do Ministério da Saúde ao enfrentamento da pandemia ocasionada pelo COVID-
19, resultando em uma falsa ideia de flexibilização das medidas.
 
Destarte, CITE-SE o réu para, no prazo de 20 (vinte) dias, apresentar contestação, conforme
previsão do art. 7°, IV, da Lei 4.717/65.
 
Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 7°, inciso I, da Lei 4.717/65.
 
Contestada a ação, determino que seja intimado o demandante para se manifestar, no prazo de
15 (quinze) dias.
 
Após, intimem-se as partes, em seguida, o representante do Ministério Público, para que
indiquem os pontos controvertidos e especifiquem as provas que pretendem produzir, informando
sua imprescindibilidade, no prazo comum de 05 (cinco) dias.
 
Escoado o prazo, voltem os autos conclusos para saneamento.
 
Publique-se. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 
 
 

A PRESENTE DECISÃO JÁ SERVE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO.
 
 
 
 

Penalva/MA, datado e assinado eletronicamente.
 
 
 

ALISTELMAN MENDES DIAS FILHO
 

Juiz de Direito Titular da Comarca de Matinha/MA,
 

Respondendo pela Comarca de Penalva/MA
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