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DESPACHO

 

NF n°43.0605.0000111/2020-9

Plantão Judiciário

 

           

Vistos.

 

1. Autue-se como NF/representação.
2. Cuida-se de representação encaminhada pelo email “caio-pires@gmail.com” na

qual informa que, no dia 03/05/2020, ocorrerá uma carreata na cidade de Tupã/SP, iniciando-se por
volta das 10h na Praça do Japonês. Informa que a carreata ocasionará aglomeração de pessoas, o que é
vedado pelo Decreto do Governador do Estado, bem como do município.

É o relatório.
Inicialmente, verifico que o representante, notificado, identificou como

idealizadores/organizadores da carreata a sra. Klio Hirano e o sr. Rodrigo Ikezili.
A questão sob análise diz respeito à (im)possibilidade de realização da carreata em

virtude da pandemia da COVID-19.
Como é de conhecimento público, a pandemia do novo Corona vírus está se

espalhando por todo o mundo, já tendo infectado mais 3,28 milhões de pessoas em todo o mundo, com
número superior a 234 mil mortes em decorrência da COVID-19.

No Brasil, são 87.364 casos confirmados, com 6.017 mortes, sendo que a maioria
de todos os índices se concentra no Estado de São Paulo.

Não à toa, para evitar o maior número de infecção pelo vírus e o colapso do sistema
de saúde no Brasil, foi editada pelo Governo Federal a Lei nº 13.979, de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
Corona vírus, permitindo o isolamento e a quarentena a serem decretados pelas autoridades
administrativas competentes.

A Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11.03.2020, estabelece que cabe ao
Secretário de Estado e ao Município, por meio de ato formal, dispor a respeito da quarentena. Por
óbvio, na colidência de interesses, prevalece a normativa estadual, por ter um alcance maior de
proteção, além das cercanias de um determinado Município.
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E, baseado em normativa Federal, o Governador do Estado de São Paulo editou o
Decreto nº 64.881, de 22.03.2020.

No dia 6 de abril o Governo Estadual editou o Decreto nº 64.920, estendendo até 22
de abril de 2020 o período de quarentena de que trata o parágrafo único do artigo 1º Decreto nº
64.881, de 22 de março de 2020, como medida necessária ao enfrentamento da pandemia da COVID-
19. Ademais, pelo Decreto Estadual nº 64.946, de 17 de abril de 2020, publicado nesta data, o período
de quarentena foi prorrogado até o dia 10 de maio. 

Aqui, o Município de Tupã editou o Decreto n° 8.746, de 09 de abril de 2020,
que estabeleceu restrições em consonância com a situação de emergência reconhecida no Estado.

Apesar das medidas sanitárias, diversos municípios da circunscrição judiciária já
ostentam casos confirmados de COVID-19. Tupã, em específico, registra até o momento 34
notificações de suspeita da doença, 24 casos descartados, 7 suspeitos aguardando resultado e 3 casos
confirmados, com 1 óbito, conforme se infere do sítio eletrônico da Prefeitura.

Não obstante, nesta data, chegou ao conhecimento da Promotoria de Justiça, em
meio ao Plantão Judiciário, que há ao menos um evento convocado para 03 de maio de 2020,
consistente em uma carreata pró-Bolsonaro.

O evento foi, inclusive, divulgado na imprensa local (doc. anexo).
Inquestionável o direito de manifestação e a liberdade de expressão. Entretanto, tal

conduta diverge exponencialmente das medidas recomendadas pelas autoridades sanitárias, tanto local,
como de âmbito regional, nacional e mundial.

É de conhecimento de todos que o vírus (COVID-19) se propaga facilmente em
decorrência do contato humano e por isso, aglomerações são terminantemente proibidas, já que
poderia disseminar e propagar o vírus, causando extremo prejuízo a todo sistema de saúde e
principalmente a morte, como noticiado diariamente pela mídia. 

Visando coibir a disseminação do vírus e evitar a curva de crescimento de sua
propagação, evitando a transmissão comunitária, já existente em solo brasileiro, o Poder Público vem,
com fundamento no seu poder de polícia, adotando medidas rígidas, porem necessárias, para conter a
propagação do vírus em território nacional, estadual e municipal. 

Os incentivadores da referida carreata, afrontam as orientações da OMS
(Organização Mundial da Saúde), da Presidência da República, Ministério da Saúde e Diretriz da Saúde
Pública do Estado de São Paulo, e de contenção da doença, que está determinando, por ora, por
evidências científicas constantemente divulgadas nos meios de comunicação, pela comunidade
científica

[1]
, o isolamento social para que o serviço de saúde suporte a demanda nos atendimentos.

No dia 9 de abril, o Ministério da Saúde emitiu o Boletim Epidemiológico nº 8, no
qual traz importantes informações sobre a possibilidade de iniciar a transição do regime de
“distanciamento social ampliado - DAS” para o “distanciamento social seletivo – DSS”. 

Entretanto, foi esclarecido que “eventual flexibilização das regras de quarentena está
condicionada à garantia de que o sistema de saúde público está estruturado para atender ao pico da
demanda, com respiradores suficientes, EPIs para os trabalhadores da área de saúde (como gorro,
óculos, máscaras, luvas e álcool gel), recursos humanos para o manejo de cuidados básicos e avançados
de pacientes da COVID-19, leitos de UTI e de internação, além de testes laboratoriais para o
diagnóstico dos pacientes”. 

No boletim, foi reafirmado que “as estratégias de distanciamento social adotadas
pelos estados e municípios contribuem para evitar o colapso dos sistemas locais de saúde, como vem
sendo observado em países como EUA, Itália, Espanha, China e recentemente no Equador. As medidas
de distanciamento social ampliado devem ser mantidas até que o suprimento de equipamentos (leitos,
EPI, respiradores e testes laboratoriais) e equipes de saúde (médicos, enfermeiros, demais profissionais
de saúde e outros) estejam disponíveis em quantitativo suficiente”.

Os esclarecimentos reforçam, portanto, a indispensabilidade de que qualquer
flexibilização ou mitigação da estratégia de ampla quarentena social, denominada distanciamento social
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ampliado – DAS, pelo Ministério da Saúde. Esta somente pode ser adotada se preenchidos
cumulativamente os requisitos de existência de disponibilidade suficiente de equipamentos
(respiradores e EPIs), testes laboratoriais, recursos humanos, leitos de UTI e internação, capazes de
absorver eventual impacto de aumento de números de casos de contaminação por força da redução dos
esforços de supressão de contato social. 

É importante enfatizar que a aparente inexistência de casos em larga escala em
algumas localidades não deve servir de parâmetro isolado para qualquer decisão, seja em razão de se
tratar de contágios que se realizam em escala exponencial (e, portanto, cenário no qual a percepção
aritmética certamente induz a erro de avaliação), seja porque, diante da limitada disponibilidade de
testes para diagnóstico da enfermidade, é manifesta a subnotificação de casos.

Em caso semelhante ao presente, mas ocorrido na cidade de Adamantina, houve
o ajuizamento de ação civil pública junto ao juízo plantonista da 30ª CJ (Tupã), tendo o d. juiz
de Direito, Dr. Edson Lopes Filho, assim decidido:

 
ACP n° 1000035-15.2020.8.26.0592:
(...)
“Ora, como se verifica, o s decretos vigentes, estaduais, federal e  municipais, comprovam que as
medidas visando  à pro teção  da saúde pública co letiva já estão  sendo  tomadas po r todos os entes da
federação  ao  ado tarem a prática de iso lamento  social com o  fim de combater a pandemia.
Nesse sentido , o  decreto  estadual já recomenda em seu artigo  4º, que a c irculação  das pessoas deve
se limitar aos casos nele  previstos, in verbis: "Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito
do Estado de São Paulo se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e
exercícios de atividades essenciais." (g rifei).
Já existe , portanto , ato  normativo  que veda a realização  da citada carreata/passeata. Diante
disso , resta desnecessário  o  pronunciamento  judicial acerca da pro ibição  da realização  desses atos,
diante  do  Decreto  Estadual nº 64.881/20 que vigo ra em todo  Estado , já existindo  amparo  jurídico
para que se  dê a atuação  e  fiscalização  pela Secretaria da Segurança Pública, em caso  de
realização  do  ato  com descumprimento  das normas nele  descritas .
Neste  ponto , inclusive, insta salientar que o  citado  decreto  instituiu, em seu artigo  3º, a obrigação  de
vig ilância para apuração  de eventual descumprimento  à Secretaria da Segurança Pública: "A Secretaria
da Segurança Pública atentará, em caso de descumprimento deste decreto, ao disposto nos artigos 268 e
330 do Código Penal, se a infração não constituir crime mais grave."
Vale ressaltar, ainda, que a determinação  para que a Po lícia Militar atue na fiscalização  do  ato  que será
realizado  e , eventualmente, o  impedimento  de sua realização , caso  se  verifique que oco rrerá em
descumprimento  das restrições já estabelecidas, é  medida que já fo i fe ita pelo  Decreto  Estadual nº
64.881/20, em seu artigo  3º, cabendo  ao  próprio  representante  do  Ministério  Público  zelar para que a
atuação  da Po lícia Militar se  dê da fo rma como prevista, podendo , inclusive, comunicar ao  Batalhão  da
Po lícia Militar a oco rrência do  evento  e  so lic itar o  refo rço  do  po liciamento  a fim de se  evitar
ag lomerações em desaco rdo  com o  Decreto  Estadual, sendo  desnecessária a o rdem judicial para tal
fim.
Diante  do  exposto , INDEFIRO a tutela pretendida”.
 

Portanto, de clareza meridiana que o juízo plantonista desta CJ de Tupã decidiu que a
proibição para a realização da carreata/passeata decorre dos próprios decretos emitidos pelos
Governos Estadual e Municipal, competindo a fiscalização do seu fiel cumprimento às autoridades de
segurança pública.

Ante o exposto, OFICIE-SE à Prefeitura Municipal de Tupã, Delegacia Seccional
de Tupã e à 2ª CIA da Polícia Militar em Tupã, comunicando-os da ocorrência da carreata no dia
03/05/2020, conforme notificado pelo representante, bem como para que fiscalizem o evento, nos
termos do Decreto Estadual e da decisão judicial anexa exarada em outro feito, autuando
administrativa (nos termos do CTB, por exemplo) e criminalmente (artigos 268 e 330 do CP), se
o caso, os participantes da carreata que se encontrarem em desacordo com a regulamentação estadual
e municipal, bem como identifiquem os participantes da carreata (anotando-se a placa dos veículos e
abordando os indivíduos a pé, com a colheita de seus dados) para posterior responsabilização judicial.

Poderão, ainda, dar ciência da fiscalização e autuação aos organizadores, a fim de
demovê-los a realizar o evento.
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Servirá o presente despacho, assinado digitalmente, como OFÍCIO às autoridades
mencionadas, bem como NOTIFICAÇÃO ao representante.

 
3. Realizadas as anotações cabíveis junto ao SIS-MP, remetam-se os autos à

Promotoria de Justiça de Tupã no primeiro dia útil subsequente, para as providências que entender
cabíveis, inclusive para responsabilização dos organizadores da carreata, caso ela ocorra.

 
Tupã/SP, 01º de maio de 2020.

 

(assinatura digital)
SAMUEL CAMACHO CASTANHEIRA

Promotor de Justiça plantonista
 

[1] Art . 3º da Lei 13.979, de 2020: “Para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:  (...) II - quarentena; (...) § 1º
As medidas previstas neste art igo somente poderão ser determinadas com base em evidências
científ icas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas
no tempo e no espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.

Documento assinado eletronicamente por Samuel Camacho Castanheira, Promotor de
Justiça, em 01/05/2020, às 16:05, conforme art. 1º , III, "b", da Lei Federal 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida neste site, informando o código verificador
0704145  e o código CRC A7A897A9.
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