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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ
 

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS
 
   
 

SENTENÇA
 

   

 
Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face do

MUNICIPIO DE PARAGOMINAS, na qual alegou que, diante dos casos de Covid-19 confirmados e em atendimento no
Hospital Regional de Paragominas provenientes de outros municípios do Estado, é iminente a disseminação do vírus no
município, exigindo-se das autoridades locais medidas mais rígidas para enfrentamento do problema que aflige o
mundo. Alegou que o decreto em vigor flexibilizara demasiadamente as medidas necessárias ao combate ao vírus,
estando em conflito com a normatização federal. Sustentando a presença dos requisitos para deferimento da tutela
provisória de urgência, requereu a revogação do Decreto n. 153/2020 e a revalidação do Decreto n. 149/2020. Ao final,
requereu que os atos normativos editados pelo réu obedecessem às disposições federais sobre o tema.

 
O juízo plantonista deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência pleiteada para suspender o

decreto n. 153/2020 até o julgamento final da ação, restabelecendo a validade do decreto n. 149/2020 e determinando
que, futuros decretos, deveriam atentar-se para a normativa federal tal qual requerido pelo Parquet.

 
O autor da ação opôs embargos de declaração em face da decisão, alegando omissão, a fim de que

fosse colmatada no sentido de proibir o atendimento não presencial nos estabelecimentos considerados não essenciais
pelo decreto n. 149/2020, além de postergar a sua validade até o julgamento final da ação.

 
Ante a decisão proferida nos embargos de declaração opostos pelo autor da ação, foram opostos

embargos de declaração pelo réu, alegando que o pedido inicial do autor não continha pedido de prorrogação da
validade do decreto n. 149/2020 e, tendo eficácia temporária, com validade até 15/04/2020, a decisão proferida teria
sido contraditória com o pedido formulado pelo autor.

 
DECIDO.

 
Conheço os presentes embargos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. 

 
Quanto ao mérito, nego-lhe provimento, pois não há contradições. O Código de Processo Civil prevê no art. 322, § 2º, in

verbis:

 
Art. 322. O pedido deve ser certo.

 
§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-
fé.

 
Por óbvio que, pelo conjunto da postulação contida na inicial e, inclusive do teor dos embargos de

declaração, o pedido do autor era no sentido de que se revogasse o decreto n. 153/2020, bastante flexível, segundo ele,
contrário às determinações federais que teriam caráter vinculante, estando o gestor público municipal atrelado às suas
bases, estendendo o validade e eficácia do decreto n. 149/2020 até decisão final.

 
Essa interpretação também se infere da decisão proferida pelo magistrado plantonista. Uma decisão

extremamente fundamentada e minuciosa. Fere a lógica do razoável imaginar que a teria prolatado para valer por
apenas um dia, considerando que foi registrada no dia 12/04/2020, com prazo de intimação das partes de 48 (quarenta
e oito) horas.

 
Portanto, rejeito os embargos de declaração por não haver a contradição apontada.

 
Como é cediço a questão da falta de interesse de agir por perda superveniente do objeto é matéria de

ordem pública e passo a analisá-la.

 
É fato público e notório que, no dia de ontem - 15/04/2020, o Supremo Tribunal Federal, por

unanimidade, reconheceu a competência de Governadores e Prefeitos para editarem atos normativos prevendo medidas
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de enfrentamento ao Covid-19, estando resguardada a autonomia destes entes federativos para regularem tais
questões. A tônica da atuação regulatória de Estados e Municípios neste período será de possibilidade constante de
recrudescimento e flexibilização de medidas, conforme a realidade local, à vista do monitoramento diário de casos
confirmados ou não de contaminação comunitária do vírus. Impõe-se, portanto, a prevalência do bom senso e da união
de todos para o bem comum.

 
Forte nestas razões, reconheço a falta de interesse de agir, em razão da perda superveniente do objeto

da presente ação.

 
Inaplicável o art. 10 do CPC, no caso em tela, em razão do disposto no Enunciado 3 da ENFAM:

 
 É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa.

 
DISPOSITIVO

 
Diante do exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

 
Sem custas e sem honorários, pois incabível à espécie.

 
Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

 
P.R.I.

 
Paragominas/PA, 16 de abril de 2020.

 
 

 
FERNANDA AZEVEDO LUCENA

 
Juíza de Direito
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