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PROCESSO: 0800707-94.2020.8.10.0125
 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
 
REQUERIDO(A): EMERSON LÍVIO SOARES PINTO
 
 
 

DECISÃO
 
 
 

Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela provisória de urgência proposta pelo Ministério
Público Estadual em face de Emerson Lívio Soares Pinto, no qual pleiteia a concessão liminar da
suspensão da realização dos eventos de posse, celebração de missa e comemoração da vitória
do requerido nesta cidade.
 
Aduz que o demandado realizará os eventos no dia 01/01/2021, o que vai de encontro com os
decretos municipais e estaduais os quais proíbem aglomeração de pessoas em virtude da
pandemia de covid-19.
 
Sustenta que o evento contraria os Decretos Municipais nº 03/2020, nº 05/2020, nº 07/2020 e o
de nº 08/2020, os quais proíbem a aglomeração de pessoas em local público ou privado em face
de realização de shows, norma estas instituídas como forma de conter a propagação do novo
coronavírus.
 
Menciona ainda que os eventos afrontam a saúde pública e gera grave risco de disseminação do
Covid-19, principalmente pela quantidade ilimitada de pessoas que podem comparecer ao evento.
 
Por fim, requereu a concessão da tutela de urgência, para que seja determinado a suspensão
temporária dos eventos em comento marcado para o dia 01/01/2021, com aplicação de multa
diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
 
Juntou aos autos cópia dos Decretos Municipais e Estaduais, convite para missa e cerimônia de
posse do requerido, convite para "Festa da Vitória", bem como ofício do Ministério Público
Estadual encaminhado ao Governador do Estado do Maranhão requerendo a adoção de medidas
necessárias a fim de evitar a aglomeração de pessoas.
 
O requerido, apesar de não ter sido citado/intimado, manifestou-se no ID 39548447alegando
ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que a solenidade do prefeito
eleito é realizada pela Câmara Municipal de Vereadores, além de mencionar que não existe
proibição na realização de missas e cultos.
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No tocante ao evento "Festa da Vitória", o requerido informou que esta não é organizada pelo
mesmo, bem como informou que desde o dia 26/12/2020 há a realização de festas com
aglomeração de pessoas na cidade de São João Batista, bem como anexou diversos cartazes
com convites à população para festividades de fim de ano e abertura de carnaval, não tendo o
órgão ministerial se manifestado no sentindo de impedir tais eventos.
 
Anexou ao ID 39549986 boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde de São João
Batista/MA.
 
É o que cabia relatar. DECIDO.
 
Para concessão de tutela de urgência, o artigo 300 do Código de Processo Civil requer a
demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.
 
Inicialmente, passo a analisar a legitimidade passiva do requerido, conforme mencionado por este
na sua manifestação de ID 39548447 acerca da cerimônia de posse como prefeito municipal.
 
No tocante a cerimônia de posse do requerido ao cargo de prefeito municipal, este assiste razão
quando alega a sua ilegitimidade passiva, haja vista que, conforme disposto no art. 29, inciso III,
da CF, a parte legitima para conceder a posse do prefeito e vice-prefeito municipal é da Câmara
dos Vereadores e não do próprio prefeito eleito, razão pela qual acolho a alegação de
ilegitimidade no tocante ao evento de posse.
 
Acerca do pedido de suspensão da missa e da "Festa da Vitória", se faz necessário se analisar a
razoabilidade da pretensão, a qual decorre do sistema jurídico de promoção da saúde,
estabelecido em especial a partir do artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, que preconiza a
dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.
 
O artigo 196 da Constituição Federal, igualmente prevê que: “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 liberdade de reunião é um direito fundamental resguardado constitucionalmente. Conforme o
artigo 5º, inciso XVI, da Constituição da República prevê, "todos podem reunir-se pacificamente,
sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido
prévio aviso à autoridade competente".
 
Feitas tais considerações, observa-se no presente caso, a aparente colisão entre normas
constitucionais fundamentais, quais sejam, o direito à reunião pública, o direito individual à saúde
e as medidas restritivas impostas para contenção da pandemia do Covid-19.
 
Nesse contexto, os direitos fundamentais não são absolutos. A necessidade de proteção de
outros bens jurídicos diversos, também revestidos de envergadura constitucional, pode justificar
restrições a determinados direitos fundamentais, como é o caso em apreço.
 
Ademais, é de conhecimento geral a situação mundial vivenciada em relação ao novo
Coronavírus (COVID-19), classificada pela Organização Mundial de Saúde como pandemia, ou
seja, uma epidemia que se espalhou por vários países e continentes, com o potencial de afetar
um número muito maior de pessoas.
 
Como tentativa de frear o crescimento do número de casos, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) recomendou que governos adotassem medidas de distanciamento e isolamento social,
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para se evitar o agravamento do risco à saúde pública e dos próprios cidadãos. Assim, em âmbito
nacional, com o objetivo de estabelecer e regulamentar medidas necessárias ao enfrentamento
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus para
proteção da coletividade, em fevereiro do corrente ano foi editada a Lei nº 13.979/20, a qual
elenca em seu artigo 3º que as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, as
seguintes medidas: isolamento, quarentena, restrições de rodovias, portos, aeroportos, entrada e
saída do País, dentre outras.
 
A Portaria Interministerial n.º 5, de 17 de março de 2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança
Pública e da Saúde, pontuou a de enfrentamento da compulsoriedade de tais medidas de
emergência de saúde pública previstas na supracitada Lei nº 13.979/20.
 
No tocante aos aspectos da competência para editar regulamentos de natureza restritiva, o
Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada no dia 15/04/2020 (ADIs 6341, 6343 e ADO 56),
reconheceu a autonomia dos municípios e governos estaduais para decretarem medidas
sanitárias de contenção à epidemia. Desse modo, assim o fez o Estado do Maranhão, através
dos Decreto Legislativo nº 498, de 24 de março de 2020, e ratificado pelo Decreto nº 35.742, de
17 de abril de 2020, ratificados em 20 de maio de 2020 pelo Decreto 35.831, em que foi reiterado
o estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Maranhão para fins de
prevenção e enfrentamento à COVID-19, bem como foi vedada qualquer aglomeração de
pessoas em local público ou privado, em face da realização de eventos como shows, congressos,
reuniões, plenárias, passeatas, desfiles, torneios, jogos, apresentações teatrais, sessões de
cinema, festas em casas noturnas e similares (art. 5º, II, do Decreto 35.831, de 20 de maio de
2020).
 
Entretanto, em setembro de 2020 a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES) divulgou
Parecer Técnico que regulamenta as medidas de transmissão de prevenção e controle da
COVID-19 para as eleições de 2020, material este disponível no sítio eletrônico
h t t p s : / / w w w . s a u d e . m a . g o v . b r / w p -
content/uploads/2020/09/PARECERTE%CC81CNICO_SUVISAELEIC%CC%A7O%CC%83ES_1
9.09.2020.pdf.
 
Com efeito, o referido Parecer Técnico foi elaborado pela Vigilância Sanitária da Secretaria
Estadual de Saúde do Maranhão em obediência as determinações do Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão e da Procuradoria Regional Eleitoral do Maranhão. O presente Parecer Técnico
propôs orientações exclusivamente sanitárias referentes às atividades eleitorais, em ambientes
públicos ou privados, referentes às eleições municipais de 2020 que implicariam em atos
presenciais e possuíam risco sanitário, o que entendo ser inteiramente aplicável ao caso em
comento.
 
Assim, no epigrafado Parecer Técnico há orientações a respeito da ocupação de espaços
públicos e privados, onde deverá ser observada a capacidade de lotação para reuniões, eventos
e encontros de forma que garanta as orientações de distanciamento social de 1,5 (um vírgula
cinco) metros. Registra ainda o mencionado Parecer que o uso de máscara é obrigatório de
acordo com pelo Decreto n° 35.746, de 20 de abril de 2020.
 
Em eventos que ocasionem grandes aglomerações de pessoas, como comícios, carreatas,
reuniões, de acordo com a orientação técnica, deve-se orientar verbalmente o público presente a
cada 10 (dez) minutos usando o sistema de áudio para as regras de distanciamento social, uso
de máscaras, etiqueta respiratória e higiene das mãos, entre outras medidas.
 
Desse modo, fazendo-se uma ponderação quanto aos direitos envolvidos, o direito à reunião não
precisa ser vetado. Contudo, ao ser exercido, obviamente, não pode colocar em risco os demais
direitos constitucionais igualmente fundamentais, notadamente, o da saúde, devendo ser o
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primeiro exercido com observância de normas de segurança sanitária expostas, especialmente,
no Parecer da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão que orientou a
realização de grandes eventos de cunho político, podendo perfeitamente ser aplicado ao presente
caso.
 
Assim, havendo Parecer Técnico exarado por órgão da Secretaria de Estado da Saúde, entendo
que o caso é de permitir a realização da celebração da missa do requerido constante no convite
de ID 39545539, bem como a "Festa da Vitória", desde que com a obrigatória observância de
todas as normas sanitárias já de amplo conhecimento público (distanciamento social, uso de
máscaras, higienização das mãos) e com observância ainda das recomendações específicas
expostas no Parecer 09-2020 da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do
Maranhão.
 
Ademais, insta consignar, ainda, que o requerente não logrou êxito em comprovar, por ora, que a
"Festa da Vitória" está sendo organizada pelo requerido, haja vista que o convite anexado ao ID
39545548 não comprova que é o demandado quem está organizando a referida festa, bem como
não consta nos autos outro documento que comprove tal mister.
 
Consoante documento de ID 39549986, observa-se que o índice de contágio na cidade de São
João Batista diminuiu consideravelmente, bem como constata-se que atualmente não existe
nenhum caso confirmado na cidade, tendo o último caso sido notificado em 06/12/2020 e já
encerrado em 17/12/2020. Assim, tenho que apesar de haver nos autos a probabilidade do direito
alegado, uma vez que o direito à saúde é fundamental e universal, o eventual perigo de dano,
também necessário à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, não pode ser meramente
hipotético, mas real e inafastável, situação que não vislumbrei nesse momento processual.
 
Diante de todo o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA requerido na inicial,
sem prejuízo de que os eventos descritos a serem realizados neste Município em 01/01/2021,
promovam o cumprimento de todas normas sanitárias já de amplo conhecimento público e
descritas no Parecer 09-2020 da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde do
Maranhão, sob pena de possível cometimento do crime previsto no artigo 268 do Código Penal.
 
Determino, ainda, seja a parte requerida imediatamente citada para, querendo, contestar o feito,
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 335 do Código de Processo Civil.
 
Diante das circunstâncias temporais que impossibilitam a expedição a Vigilância Sanitária da
Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão, a fim de que fiscalize o cumprimento das medidas
acima, OFICIE-SE a Polícia Militar do Maranhão (Comando Militar da Regional de Viana e do
Pelotão de São João Batista/MA) para que promova a referida fiscalização.
 
A presente decisão serve como mandado/ofício.
 
Intimem-se as partes da presente decisão.
 
Ciência ao Ministério Público.
 
Cumpra-se com urgência.
 
São João Batista (MA), datado eletronicamente.
 
 
 

MOISÉS SOUZA DE SÁ COSTA
 

Juiz de Direito Titular
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