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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
 

COMARCA DE COLINAS
 

1ª VARA
 
===========================================================================================

===
 

 
 
 

Processo nº  0800220-77.2021.8.10.0097
 

 
 
 

Cuida-se de Pedido de Tutela Provisória de Urgência apresentado na Ação Civil Pública de

Obrigação de Fazer ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Francisco José Claro Ribeiro, 

Gustavo Henrique Matos Barroso e do Município de Colinas a fim de:
 

inaudita altera pars, suspender temporariamente a realização do show intitulado: ESQUENTA

COLINAS 360º, marcado para o dia 31 de JANEIRO de 2021, previsto para acontecer em

espaço privado, e/ou de qualquer outro evento/programação, público ou privado, que importe

em aglomeração de pessoas e se insira como evento de médio ou grande porte, ou seja, que

exceda a quantidade de 150 (cento e cinquenta) pessoas, contrariando os termos do Decreto

Estadual 30.203/2020, sob pena de multa diária no valor de 100.000,00 (cem mil reais), caso

não atendido nesse prazo, em favor do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos Difusos

(FEPDD);
  

Requer, ainda, uma vez deferida a Tutela de Urgência, que:
 

- seja oficiado à Procuradoria-Geral do Município de Colinas/MA para conhecimento e adoção

das medidas cabíveis e necessárias para o fiel cumprimento do estabelecido no Decreto

Estadual no sentido de fiscalizar eventos públicos e privados e não conceder autorização para

a realização de eventos/shows de médio e grande porte (com mais de 150 pessoas) e da

ordem judicial ora deferida, informando também ao juízo eventos que estavam autorizados e

doravante estarão suspensos.
 

 
 

– seja comunicado o Comando Militar da Regional de Rosário e do Pelotão de Colinas/MA,

podendo ser por meio dos seus endereços ou via telefone dos comandantes, dando
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conhecimento desta decisão e requisitando o apoio da força pública para cumprimento da

ordem judicial e dos decretos municipais.
 

- o Oficial de Justiça, em cumprimento à determinação judicial, se digne localizar os requeridos

e dar cumprimento ao comando judicial, inclusive, no local do evento, ainda que com o auxílio

da força pública, se essa providência se fizer necessária;
 

Sustenta que a probabilidade do direito invocado emerge do fato de que, por meio do Decreto Estadual

36.203, de 30 de setembro de 2020, e da Portaria 005/2020, alterada pela Portaria 081/2020, o governo Estadual proibiu

a realização de evento, público ou privado, de médio e grande porte, ou seja, com a participação de mais de 150

pessoas, como medida preventiva de propagação e aumento do contágio por COVID-19.
 

Aduz, ainda, que entre as medidas de combate ao alastramento do COVID-19 em todo o Estado do

Maranhão, encontra-se a suspensão das atividades que possibilitem a grande aglomeração de pessoas em espaços

públicos, assim como de serviços não essenciais. Desse modo, considerando a magnitude do evento, anunciado

publicamente nas redes sociais e por toda a região, resta evidente que o referido evento, bem como todos os demais de

médio e grande porte (que exceda a 150 pessoas), sejam públicos ou privados, contrariam às normas legais e sanitárias

vigentes e, por esse motivo, devem ser suspensos como garantia da saúde pública.
 

Afirma que o perigo da demora resulta do fato de que o provimento da pretensão, ao final, poderá ser

inócuo para prevenir os danos causados à saúde pública, uma vez que a população destinatária, no caso, os cidadãos,

estarão expostos aos riscos sanitários que eventos de grande e médio porte, como o dos autos e outros eventuais,

podem gerar.
 

Petição inicial instruída com panfleto digital de divulgação da realização do show.
 

Relatados. Decido.
 

A teor do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão

da tutela de urgência: a) evidência da probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do

processo.
 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (2015, p. 312), acerca da

evidência da probabilidade do direito, ministram que:
 

“[…] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que
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surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos – que é aquela

que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor

grau de refutação nos elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é

provável para conceder a tutela provisória […]”.
 

No caso em exame, dos argumentos apresentados, resta evidenciada a probabilidade do direito 

invocado pelo Órgão Ministerial.
 

É público e notório nesta cidade e Comarca de Colinas a previsão de realização do show questionado,

no local particular denominado “Arena Pub”, para o qual é esperado público em número muito superior a 150 (cento e

cinquenta) pessoas.
 

Há, ainda, o estado de pandemia, decorrente do Coronavirus/COVID-19. Está em vigor o Decreto

Estadual 36.203, de 30 de setembro de 2020, e a Portaria 005/2020, alterada pela Portaria 081/2020, do governo

Estadual, por meio dos quais, foi estabelecido protocolo de medidas de prevenção e propagação do contágio pela

COVID-19, dentre as quais está a proibição de evento, público e particular, de médio e grande porte, ou que reúna mais

de 150 (cento e cinquenta) pessoas.
 

Não se ignora o fato, também público e notório, do afrouxamento na fiscalização e cumprimento das

regras de prevenção de contágio e disseminação da COVID-19, no município de Colinas.
 

Exemplo disso foram as aglomerações provocadas no período de propaganda eleitoral, no ano

passado, e também festas públicas e particulares na virada do ano.
 

Registro que, quanto a tais eventos, não houve provocação judicial. E, em razão do princípio da

inércia, segundo o qual a jurisdição deve ser provocada pelas partes interessadas, não caberia ao Poder Judiciário agir

de ofício.
 

Ocorre, porém, que o desuso não revoga lei. E, em razão de o Município de Colinas estar vinculado ao

constitucionalmente expresso princípio da legalidade, não resta alternativa senão cumprir e fazer cumprir as

normas estaduais, inclusive as expedidas para combater a contaminação e propagação da COVID-19. Caso houvesse

o cumprimento das normas, pelo Município, não haveria necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
 

Noutra vertente, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (2015, p. 313), acerca do perigo

de dano ou do risco ao resultado útil do processo, ministram que:
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“[…] A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob

pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou

de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões

perigo de dano e risco ao resultado útil do processo com alusões ao perigo da demora.

Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou

futura do direito. […]”.
 

Caso não seja determinada a suspensão do show intitulado “ESQUENTA COLINAS 360°”, bem como

dos demais eventos de médio e de grande porte com previsão de ocorrerem nesta cidade, há concreta possibilidade de

aumento do contágio pelo coronavírus e, consequentemente, de agravamento do quadro clínico, seguida de morte dos

infectados, no município de Colinas/MA.
 

Acrescento que não desconheço o fato de que há decisões judiciais permitindo eventos, dessa natureza,

como ocorreu para liberar a realização de festas da “virada de ano”.
 

Ocorre, porém, que como amplamente divulgado pela mídia e redes sociais, houve alteração da situação fática no

contexto da pandemia do coronavírus, com o aumento da velocidade de disseminação do vírus e o esgotamento do

sistema de saúde, quanto à capacidade de absorção de doentes graves.
 

Exemplificativamente, destaco o Estado do Amazonas, cuja média de mortes aumentou em 183%

(cento e oitenta e três por cento) entre os dias 7 e 14 de janeiro de 2021. No local, a quantidade de oxigênio disponível

não foi suficiente para suprir a demanda, o que provocou a necessidade de transferência de pacientes a outros estados.
 

Além disso, foi amplamente divulgado nos meios de comunicação de massa que, durante o mês de janeiro/2021, foi

detectada uma nova variante do coronavírus na cidade de Manaus/AM, com características que podem torná-la ainda

mais infecciosa e mortal.
 

Por fim, os artigos 297, Parágrafo Único, e 536, § 1º, do Código de Processo Civil, permitem ao juiz, a

fim de buscar garantir a efetividade da tutela de urgência provisória, impor multa diária à Parte Ré, ou determinar outra

medida que entenda necessária.
 

Por ora, apenas a imposição de multa diária, pode se mostrar suficiente para determinar o cumprimento

da tutela, a qual deve ser arbitrada em valor que a desperte para a real necessidade de cumpri-la. A multa cominatória

deve ser arbitrada em R$ 100.000,00 (Cem mil reais), por evento realizado, em descumprimento desta decisão, a ser

pagar pelos organizadores e realizadores.
 

Ante o exposto, presentes os requisitos legais, com fundamento nos artigos 300/301, do Código
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de Processo Civil,  concedo a Tutela de Urgência, inaudita altera pars, por conseguinte suspendo 

provisoriamente a realização do show intitulado ESQUENTA COLINAS 360º, marcado para o dia 31 de janeiro de

2021, e/ou de qualquer outro evento/programação, público ou privado, que importe em aglomeração de pessoas

e se insira como evento de médio ou grande porte, ou seja, que exceda a quantidade de 150 (cento e cinquenta)

pessoas.
 

Fixo de multa R$ 100.000,00 (Cem mil reais), por evento realizado, em descumprimento desta decisão, 

a ser pagar pelos organizadores, realizadores, e o Município de Colinas, solidariamente, em favor do Fundo Estadual de

Proteção dos Direitos Difusos (FEPDD). 
 

Expeça-se Ofício à Procuradoria-Geral do Município de Colinas/MA para conhecimento e adoção das

medidas cabíveis e necessárias para o fiel cumprimento do estabelecido no Decreto Estadual n° 36.203.
 

Comunique-se o Comando Militar da Regional de Rosário e do Pelotão de Colinas/MA, dando

conhecimento desta decisão e requisitando o apoio da força pública para cumprimento da ordem judicial.
 

Determino que o oficial de justiça se digne a localizar os Requeridos e dar cumprimento ao comando

judicial, inclusive, no local do evento, ainda que com o auxílio da força pública. 
 

Intimem-se os Réus desta decisão para que a cumpram e façam cumprir. No mesmo ato, cite-se 

dos termos desta ação para que, no prazo de 15 e 30 dias, respectivamente, contestem por escrito, a presente

ação, sob pena de incorrerem em revelia e confissão quanto a matéria de fato.
 

Deixo de determinar, por ora, a audiência prevista no art. 334 do Código de Processo Civil por não

haver possibilidade de composição, nesse momento.
 

O presente processo tramita de forma eletrônica pelo sistema PJe. Independentemente de cadastro

prévio, a parte ou advogado, poderá acessar a petição inicial mediante os seguintes passos:
 

a. acesse o link: http://www.tjma.jus.br/
 

b. no campo “número do documento” digite o número de 29 (vinte e nove) dígitos, referente à petição inicial, disponível

na parte final da última folha do documento.
  

Serve o presente despacho de MANDADO, CARTA e OFÍCIO, nos termos do Ofício Circular n.º

11/2009-GAB/CGJ.
 

 Colinas/MA, Sábado, 30 de Janeiro de 2021
  

Sílvio Alves Nascimento
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JUIZ DE DIREITO
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