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O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ingressou com ação civil pública 

no último domingo (10), com pedido liminar, para que seja determinado ao 

município de Baião, nordeste paraense, que aplique, por meio de decreto 

municipal, o chamado “lockdown”, ou seja, o fechamento imediato de todos os 

estabelecimentos comerciais não essenciais, nas zonas urbana e rural, pelo 

período inicial de 15 dias. 

Lockdown: veja o que muda e o que funciona durante esse período no Pará 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/586822/lockdown-veja-o-que-muda-e-o-que-funciona-durante-esse-periodo-no-para
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Novas atividades essenciais serão permitidas em lockdown  

 

O promotor de Justiça de Baião, Márcio de Almeida Farias, requer também que 

durante a ação seja determinado ao município a obrigação de fiscalizar o 

“lockdown”, por meio de articulação com a Policia Militar, Guarda Municipal e 

com a Comissão de Combate à Covid-19. Poderão ser utilizados todos os 

instrumentos coercitivos de poder de polícia administrativa, tais como multa e 

interdição, aos estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o decreto. 

A promotoria exige a aplicação de multa diária no valor de R$ 10 mil ao 

município, em caso de descumprimento da decisão liminar durante a ação. 

O município de Baião, com 47 mil habitantes, conta com 30 casos confirmados 

de covid-19, com dois óbitos de pacientes até o momento. 

Desde o início da situação de emergência sanitária no Brasil e no Pará, a 

Promotoria de Justiça local instaurou procedimento administrativo destinado a 

acompanhar e fiscalizar as ações do município no enfrentamento ao novo 

coronavírus. 

Lockdown: 54 pessoas são multadas e estabelecimentos são fechados por 

descumprirem decreto 

A Promotoria realizou diligências fotográficas no dia 7 de maio pelas ruas da 

cidade, e constatou que a população não está cumprindo as normas de 

distanciamento social e que muitos estabelecimentos comerciais claramente não 

essenciais estão funcionando normalmente na cidade, o que contribui para o 

surgimento de aglomerações e expansão do novo coronavírus. A iniciativa foi 

para comprovar a falta de fiscalização na região. 

 

 

 

https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/587117/novas-atividades-essenciais-serao-permitidas-em-lockdown
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/587468/lockdown-54-pessoas-sao-multadas-e-estabelecimentos-sao-fechados-por-descumprirem-decreto
https://www.diarioonline.com.br/noticias/para/587468/lockdown-54-pessoas-sao-multadas-e-estabelecimentos-sao-fechados-por-descumprirem-decreto


 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

 

A Justiça Federal negou, nesta segunda-feira (11), a concessão de liminar para 

que as Forças Armadas forneçam leitos nos hospitais militares da Marinha, 

Exército e Aeronáutica, em Belém e outras regiões do Estado do Pará, para 

atender pacientes infectados pelo Covid-19. A ação foi ajuizada pelo Movimento 

Popular Unificado de Belém (MPUB). 

O autor da ação alega que, com o pico da pandemia do coronavírus ocorrendo 

neste mês de maio, “o sistema de saúde público da Capital está em colapso, 
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visto que 100% dos leitos de UTI, CTI, enfermaria, ambulatório dos 

estabelecimentos de saúde estão ocupados com pessoas infectadas pela Covid-

19”. 

O MPUB também argumenta ainda que a exaustão da capacidade de 

atendimento na rede pública de saúde tende a piorar, pois Belém ainda 

continuará enfrentando o pico da pandemia até o final do mês de maio, quando 

só então a curva da disseminação da infecção tenderá a cair, segundo projeções 

feitas. 

Na decisão, a juíza federal da 2ª Vara, Hind Ghassan Kayath, destaca que Lei 

nº 6.880, em vigor desde 1980, garante a militares da Marinha, do Exército, da 

Aeronáutica e seus dependentes o direito à assistência médico-hospitalar, sob a 

forma ambulatorial e hospitalar, e somente eles é que poderão figurar como 

beneficiários dessas ações e serviços de saúde.  

“Além disso, diante do caráter restrito de acesso, esses hospitais são 

estruturados apenas para atender a demanda dos militares e seus dependentes, 

portanto, possuem número reduzidos de leitos tanto para internação básica 

quanto para as Unidades de Terapia Intensiva UTIs”, acrescenta a magistrada. 

A decisão ressalta ainda que, diante do quadro atual da pandemia no Pará, não 

há como prever a demanda futura dessas unidades hospitalares no atendimento 

aos seus usuários (militares da ativa, reserva e seus dependentes), para 

tratamento da Covid-19, principalmente dos militares que estão atuando no 

enfrentamento à pandemia.  

A juíza também destaca ser “fato notório e amplamente divulgado pelos meios 

de comunicação” as inúmeras ações que contingentes das Forças Armadas vêm 

desenvolvendo no combate à pandemia em todo o País. 

”Desse modo, a abertura dos estabelecimentos hospitalares das Forças 

Armadas para atendimento à população civil em Belém e nas demais regiões do 
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estado do Pará fica adstrita ao poder discricionário da Administração Pública, 

sem prejuízo de que, por meio de ações conjuntas, mediante atuação 

coordenada com as autoridades governamentais estaduais e municipais, possa 

vir a ser ampliadas”, reforça a decisão. 

As informações são do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.  
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Um homem, alvo de cinco mandados de prisão preventiva, foi detido pela Polícia 
Civil (PC) do Pará, nesta segunda (11), no bairro Atalaia, em Ananindeua, região 
metropolitana de Belém. A esposa dele também foi presa suspeita de homicídio 
consumado e tráfico de drogas, segundo a PC.  
 
O delegado geral Alberto Teixeira afirmou que o suspeito é "um criminoso 
de extrema periculosidade, integrante facção criminosa, na qual exerce 
relevante função na estrutura organizacional, como conselheiro geral e 
final das missões". 
 
Segundo a Polícia, o suspeito se identificou com outro nome no momento da 
abordagem policial e confessou a identidade, logo em seguida. Ele deve 
responder pelo crime de uso de documento falso e foi autuado em flagrante 
delito.  
A Polícia informou que, após trâmites de praxe, o preso foi encaminhado para o 
Centro de Triagem da Marambaia, onde está à disposição da justiça.  
 
A prisão teve atuação do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Divisão Estadual 
de Narcóticos (Denarc) e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais 
(Core).  
 
 

• ANANINDEUA  
 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/para/cidade/ananindeua/
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A Capital paraense recebe na próxima quarta-feira (13) o I Congresso Brasileiro 
de Prevenção à Violência Sexual Infantojuvenil. O congresso 100% online é 
realizado em alusão ao maio laranja, mês do Enfrentamento ao Abuso e à 
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. As inscrições podem ser feitas 
até o dia 13 pelo site da Sympla. O valor de inscrição no lote atual é de R$ 
117,00, mas também são disponibilizados descontos no instagram da 
Organização Futuro Brilhante.  
 
O evento tem como objetivo discutir estratégias de prevenção a crimes sexuais 
cometidos contra crianças e adolescentes. Segundo a organização do evento, é 
importante discutir esse tema no contexto atual de isolamento social, porque as 

https://www.sympla.com.br/i-congresso-brasileiro-de-prevencao-a-violencia-sexual-infantojuvenil__841556
https://www.instagram.com/futuro.brilhante/
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crianças e os adolescentes passam mais tempo em casa, onde geralmente 
esses crimes ocorrem.  
 
No total serão 11 palestrantes confirmados. Entre eles estão: Diego Martins, 
assessor da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém e autor do passo a passo 
para atendimento de crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes; 
Adriana Norat, diretora da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) em 
Belém, e Sônia Bonfanti, especialista em Violência Doméstica contra Criança e 
Adolescente.  
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Um homem, que estava foragido da Justiça, foi morto durante cumprimento de 
mandado de prisão, neste domingo (10), em Mosqueiro, distrito de Belém. De 
acordo com a Polícia Civil, Kleberson Pinheiro de Souza responde pelos crimes 
de homicídio qualificado, corrupção de menor, porte e posse ilegal de arma, 
tráfico, associação por tráfico, além de ser ligado a uma organização criminosa 
que atua na região do nordeste do Pará.  
 
Segundo a polícia, assim que os agentes de segurança chegaram à casa onde 
o foragido estava, Kleberson sacou um fuzil e fez os residentes reféns. A 
negociação durou sete horas. Após liberar os reféns, Kleberson disparou contra 
os policiais para tentar fugir, mas acabou baleado. Ele foi conduzido para o 
hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.  
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"Há alguns meses, por meio de investigação e serviço de inteligência policial, os 
órgãos de segurança pública vinham procurando esse criminoso que já estava 
como foragido da justiça e que pertencia a uma organização criminosa com forte 
atuação no nordeste do Pará, em especial nos municípios de Primavera, 
Tracuateua, Quatipuru e Salinópolis. Ele era de alta periculosidade, responsável 
por vários homicídios nessas cidades e até pela tentativa de homicídio de um 
agente penitenciário de Salinas neste ano. É uma resposta dada ao crime 
organizado, em especial na região nordeste do Pará, onde ele era responsável 
por vários crimes ali ocorridos", contou o secretário de Segurança Pública e 
Defesa Social do Pará, Ualame Machado.  
 
Na casa onde o foragido estava foram encontrados o fuzil, um carregador de 
balas, munições deflagradas e intactas. Tudo foi encaminhado para a Seccional 
Urbana de Mosqueiro.  
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A Polícia Civil do Pará, por meio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP), Divisão 
Estadual de Narcóticos (Denarc) e a Coordenadoria de Operações e Recursos 
Especiais (Core), cumpriu, nesta segunda-feira, 11, no Bairro do Atalaia, em 
Ananindeua, cinco mandados de prisão preventiva.  

A ação tinha como foco prender Leandro Pereira Fernandes, de 37 anos, 
conhecido como "Verdinho". No entanto, a esposa do criminoso também foi 
detida pelos policiais e vai responder aos crimes de homicídio consumado e 
tráfico de entorpecentes.  
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Segundo a PC, Leandro é um criminoso de extrema periculosidade, integrante 
de uma facção criminosa, na qual exerce relevante função em sua estrutura 
organizacional, notadamente como conselheiro geral e final das missões.  

Na hora das prisões, o homem se identificou como Lucas José dos Santos, 
apresentando Certidão de Nascimento e Carteira de Identidade com este nome. 
Mas, em seguida, ele confessou que a certidão era falsa. Imediatamente foi dada 
voz de prisão pelo crime de uso de documento falso, ilícito penal tipificado no art. 
304, do Código Penal, e autuado em flagrante delito. Após os trâmites de praxe, 
o preso foi encaminhado para o Centro de Triagem da Marambaia, onde se 
encontra à disposição da justiça.  
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Uma ação na Justiça tenta reintegrar centenas de servidores temporários que 
foram exonerados pela Prefeitura Municipal de Marapanim durante a pandemia 
do novo coronavírus. Com a exoneração pelo decreto municipal nº 58/2020, que 
atingiu 10 secretarias, do total de 13 existentes, centenas de famílias ficaram 
sem renda do dia para a noite. Como o município do nordeste paraense há 10 
anos não realiza concurso público, grande parte do quadro do funcionalismo 
público é composto por temporários.  

O decreto exonerou de uma só vez, desde o dia 27 de abril, servidores das 
secretarias de Educação, Agricultura, Finanças, Turismo, Administração, Meio 
Ambiente, Pesca, Comunicação, Cultura, ‘Habitação e Regularização Fundiária’.  

Na avaliação do proponente da ação judicial o professor universitário 
aposentado Alcir Brandão, exonerar os trabalhadores neste momento de 
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pandemia segue na contramão das recomendações de órgãos mundiais de 
economia e saúde que apontam a necessidade de garantir a renda para as 
pessoas ficarem em casa e, consequentemente, diminuírem o contato social e a 
proliferação do vírus.  

“O decreto 58/2020, em tempos de calamidade pública, veio violentar o principal 
direito de muitas famílias de Marapanim, haja vista que este município apresenta 
a administração municipal, como principal fonte de renda das famílias. Os 
direitos constitucionais dos cidadãos marapanienses, tais como a vida, estão 
hoje, dificultados devido muitos não terem renda para custeio de alimentos ou 
medicamentos. O povo sofre, sem uma satisfação sequer”, afirma Alcir Brandão.  

A ação pretende anular o Decreto Municipal nº 58/2020 por violar o princípio da 
moralidade e segurança jurídica, devido a completa ausência de motivação 
jurídica relevante em plena pandemia da covid-19, garantindo a permanência 
dos servidores públicos temporários e suas respectivas remunerações integrais 
até a nomeação de servidores efetivos por meio de concurso público ou até o 
fim da calamidade pública causada pelo novo coronavírus.  

Nos autos do processo, a ação solicita ainda manifestação do Ministério Público 
do Estado do Pará (MPPA) sobre o caso e apresentação pela prefeitura de 
documentos que esclareçam quantos servidores temporários foram contratados 
no primeiro semestre de 2020, quantos foram demitidos e quanto é o gasto 
mensal com pagamento dos servidores temporários, no prazo de 15 dias.  

Sem concursos previstos para nomeação em 2020  
Os exonerados vão recorrer à decisão inicial do juízo que negou o pedido de 
liminar para retorno imediato dos temporários. Para o advogado que cuida do 
caso, o decreto do prefeito lesa a moralidade da Administração Pública por 
desvio de finalidade, visto que não há concurso público homologado no 
município para nomeação no ano de 2020.  

Segundo a ação, não há motivação jurídica para o decreto, pois a exoneração 
em massa deveria vir acompanhada de posterior nomeação dos servidores 
concursados, possibilidade inexistente já que o próprio calendário eleitoral 
proíbe nomeações.  

 

 

 

 



 
CLIPPING DE NOTÍCIAS DO TJPA 

Departamento de Comunicação – Coordenadoria de Imprensa 
(91) 3205-3256/3274 – coordenadoria.imprensa@tjpa.jus.br 

 

 

 

A Justiça do Pará determinou a proibição de manifestações na entrada oeste do 
município de Uruará, enquanto perdurar a pandemia da covid-19, onde cerca de 
300 manifestantes que insistiam em protestar contra a fiscalização do IBAMA na 
Terra Indígena Cachoeira Seca, localizada na região, haviam bloqueado a 
rodovia Transamazônica (BR – 230). Caso os manifestantes descumpram a 
decisão e não interrompam o protesto, poderão  pagar multa diária de 10 mil 
reais até o limite de 1 milhão de reais, sem prejuízo da apuração no âmbito 
criminal.  

A decisão é da última sexta-feira, 8, e foi proferida pela juíza Caroline Bartolomeu 
Silva, que responde pela comarca de Uruará. A juíza se refere a uma ação civil 
pública com pedido de liminar de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério 
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Público do Estado do Pará (MPPA), que solicitou a intervenção do Judiciário 
paraense frente aos manifestantes, que protestavam desde o dia 7 de maio.  

Os requeridos foram intimados e citados para apresentação de defesa no prazo 
de 15 dias. O Comando da Polícia Militar que atua no município de Uruará 
também foi comunicado, para que adote as medidas necessárias para impedir a 
continuidade da manifestação.  

O MPPA justificou que a manifestação aglomera pessoas e, consequentemente, 
leva risco de disseminação da covid-19 na região. Até o dia 7 passado, dados 
oficiais confirmavam 5.900 casos da doença no estado do Pará, com 488 óbitos.  

O Ministério Público ainda reafirmou a legalidade da operação do Ibama, 
deflagrada com o objetivo de vistoriar ações de desmatamentos no interior da 
Terra Indígena Cachoeira Seca nos últimos cinco anos, bem como proceder à 
autuação e embargo das áreas desmatadas.  Para realizar a ação, os agentes 
selecionados para compor a equipe da operação tomaram cuidados preventivos 
à covid-19.  

*Fonte: TJPA 
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Em Baião, cidade do sudoeste paraense, o Ministério Público do Estado do Pará 
(MPPA) ingressou com ação civil pública neste domingo, 10, com pedido liminar, 
para que seja determinado ao município que aplique, por meio de decreto 
municipal, o chamado “lockdown”, ou seja, o fechamento imediato de todos os 
estabelecimentos comerciais não essenciais, nas zonas urbana e rural, pelo 
prazo inicial de 15 dias.  

O promotor de Justiça de Baião, Márcio de Almeida Farias, requer também na 
ação seja determinado ao Município a obrigação de fiscalizar o “lockdown”, por 
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meio de articulação com a Policia Militar, Guarda Municipal e com a Comissão 
de Combate à covid-19. Poderão ser utilizados todos os instrumentos coercitivos 
de poder de polícia administrativa, tais como multa e interdição, aos 
estabelecimentos comerciais que desrespeitarem o decreto.  

Na ação a promotoria requer a aplicação de multa diária no valor de R$ 10 mil 
ao Município, em caso de descumprimento da decisão liminar. Até o momento o 
Município de Baião, com 47 mil habitantes, conta com 30 casos confirmados de 
covid-19, com dois óbitos de pacientes.  

Desde o início da situação de emergência sanitária no Brasil e no Pará, a 
Promotoria de Justiça local instaurou procedimento administrativo destinado a 
acompanhar e fiscalizar as ações do Município de Baião no enfrentamento do 
novo coronavírus.  

Após a edição de vários decretos pelo Município, foi expedida pelo Ministério 
Público Recomendação destinada a Prefeitura Municipal de Baião, Secretária 
Municipal de Saúde e Comissão de Combate à covid-19, para que orientassem 
a população a observar a legislação federal acerca do isolamento social e da 
quarentena, devendo inclusive, esses órgãos encaminharem as pessoas que se 
recusassem a cumprir essas normas para a Delegacia de Polícia para ser 
apurado o eventual crime.  

“Em que pese todos esses decretos editados pelo Município, não foi possível 
conter o avanço do novo coronavírus. Isto porque, a população não está 
cumprindo o distanciamento social e o próprio município de Baião não vem 
fiscalizando com rigor os decretos expedidos”, pontua na ação o promotor de 
Justiça Márcio Farias.  

Para comprovar a falta de fiscalização, a Promotoria realizou diligências 
fotográficas no dia 7 de maio pelas ruas da cidade, e constatou que a população 
não está cumprindo as normas de distanciamento social e que muitos 
estabelecimentos comerciais claramente não essenciais estão funcionando 
normalmente na cidade, o que contribui para o surgimento de aglomerações e 
expansão do novo coronavírus.  

Fonte: Ascom/MPPA 


