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Decreto nº 35, de 12 de junho de 2020. 

ALTERA A REDAÇÃO DO §8º DO ART. 2º DO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 31/2020 NOS TERMOS 
DA DECISÃO JUDICIAL 17690851 DE ORDEM DO 
JUÍZO DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ NOS 
AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 0800198-
97.2020.8.14.0111, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ, Excelentíssima Senhora 
KATIANE FEITOSA DA CUNHA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Constituição Federal de 1988 e pela Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o que dispõe o 
inciso VI do art. 8º da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012; 

CONSIDERANDO que o Ministério Público Estadual, através da Promotoria de Justiça 
de Ipixuna do Pará insurgiu-se contra o §8º do Decreto Municipal nº 31/2020 que regulamentava 
a realização de cultos religiosos em Ipixuna do Pará durante a vigência do Lockdown, requerendo 
ao Juízo do feito que tal dispositivo fosse declarado inaplicável às normas de isolamento social; 

CONSIDERANDO que o Juízo da Comarca de Ipixuna do Pará reconheceu que o §8º do 
art. 2º do Decreto Municipal nº 31/2020 encontrava-se em descompasso com a natureza jurídica 
do Lockdown decretado pela municipalidade e, por isso, determinou a ANULAÇÃO do referido 
dispositivo; 

CONSIDERANDO AINDA que, conforme destacado na Decisão Judicial de id nº 
17690854, data vênia a anulação do §8º do art. 2º, o Município deve garantir a execução da 
liberdade de culto durante a vigência do Lockdown através de meios que não infrinjam as regras 
de isolamento social.    

D E C R E T A: 

Art. 1º. O §8º do artigo 2º do Decreto Municipal nº 31, de 4 de junho de 2020 passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

“§8º Durante a vigência do Lockdown os cultos religiosos de qualquer igreja ou 
congregação em Ipixuna do Pará serão realizados única e exclusivamente em 
formato virtual, vedada qualquer forma de realização que provoque 
aglomeração de pessoas ou que desrespeite as regras do isolamento social”. 
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Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições 
em contrário. 

Registre-se e Publique-se. 

Ipixuna do Pará, 12 de junho de 2020. 

Katiane Feitosa da Cunha 
Prefeita de Ipixuna do Pará. 



12/06/2020

Número: 0800186-83.2020.8.14.0111 
 

Classe: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL 

 Órgão julgador: Plantão Cível Ipixuna do Pará 

 Última distribuição : 21/05/2020 

 Valor da causa: R$ 10.000,00 

 Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? SIM 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
 

TJPA
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA (AUTOR)

MUNICIPIO DE IPIXUNA DO PARA (REU)

PARA MINISTERIO PUBLICO (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data Documento Tipo

17690030 11/06/2020
08:30

Decisão Decisão



 

 
DECISÃO
 
Processo nº 0800198-97.2020.8.14.0111 

Decisão proferida em Regime Diferenciado de Trabalho (RDT), na forma de Plantão Extraordinário, de acordo com a

Portaria Conjunta nº 5/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 23 de março de 2020, que estabelece medidas temporárias de prevenção

em razão da evolução do contágio pelo “novo coronavírus” (COVID-19), objetivando, ainda, garantir o acesso à justiça neste

período emergencial.  
  
 

 

Vistos, etc.

Cuida-se de manifestação ministerial, relatando que o Município-requerido, ao editar o Decreto

Municipal nº 31/2020, teria descumprido o item 4 da decisão judicial, ao prevê, em seu art. 2º, § 8º, a realização

de cultos religiosos em igrejas com a permissão de entrada de até 10 (dez) pessoas. 
Requereu, ao final, a intimação da Prefeita Municipal para que altere, no prazo de 24 (vinte e

quatro) horas, o referido Decreto, no sentido de proibir a realização de cultos religiosos de forma presencial,

independentemente do número de pessoas reunidas.  
Remetidos os autos eletronicamente à parte requerida, para manifestação, esta permaneceu

silente, conforme se depreende da certidão de id nº 17661132. 
Vieram os autos conclusos. Decido. 
Nota-se que o órgão ministerial, ao comunicar possível descumprimento de decisão judicial, está

tecnicamente pretendendo deste juízo a realização de um controle de legalidade do ato administrativo, aqui

concretizado pelo § 8º (e seus incisos) do art. 2º do Decreto Municipal nº 31, de 04 de junho de 2020. 
De certo, cabe a este magistrado realizar um controle de legalidade do ato administrativo, de

acordo com o artigo 37,caput, da Constituição da República Federativa do Brasil, afastando-se, portanto,

qualquer análise acerca do mérito administrativo.  
A esse respeito, a doutrina de Maria Sylvia Zanella DI PIETRO ensina:  

 
Em abono: 

“Com relação aos atos políticos, é possível também sua apreciação pelo Poder Judiciário, desde que causem
lesão a direitos individuais ou coletivos. Houve um período no direito brasileiro, na vigência da Constituição de 1937,
em que os atos políticos eram insuscetíveis de apreciação judicial, por força de seu artigo 94. Essa norma ligava-se à
concepção do ato político como sendo aquele que diz respeito a interesses superiores da nação, não afetando direitos
individuais; como o exercício do direito de ação estava condicionado à existência de um direito individual lesado, não
ocorrendo essa lesão, faltava o interesse de agir para o recurso às vias judiciais. Pela atual Constituição, existe mais
uma razão para admitir o controle judicial dos atos políticos; é o que o art. 5º. XXXV, proíbe que seja excluída da
apreciação judicial a lesão ou ameaça a direito, sem distinguir se ele é individual ou coletivo; previu ainda, além da
ação popular, outras medidas judiciais cabíveis para a defesa dos direitos e interesses coletivos, como a ação civil pública
e o mandado de segurança coletivo. Com isso, ampliou também a possibilidade de apreciação judicial dos atos
exclusivamente políticos”. Destaquei

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DOS
ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. POSSIBILIDADE. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO
MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. RECURSO
MANIFESTAMENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal admite o controle, pelo Poder
Judiciário, de ato administrativo. 2. Para dissentir da conclusão quando eivado de ilegalidade ou abusividade.
Precedentes adotada pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório
contantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. Nos termos do
art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites
legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF – AgR RE: 663078 RS - RIO
GRANDE DO SUL, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 31/03/2017, Primeira Turma).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS ABUSIVOS E ILEGAIS.
CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. É firme o entendimento
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Fixada tal premissa constitucional, que legitima a atuação do Poder Judiciário no controle dos atos

administrativos, passo a análise do ato normativo municipal já mencionado, a fim de verificar se há alguma

ilegalidade passível de controle judicial.  
Pois bem. Da análise do Decreto Municipal nº 31/2020, verifica-se que há uma antinomia jurídica

real[1] entre as disposições legais previstas no § 8º (e incisos decorrentes) do art. 2º e no art. 3º, abaixo

ementados, o que leva a conclusão de que há uma ilegalidade, que conclama ao juízo a solução do conflito de

normas. 

 
Pois bem. Da leitura conjunta dos artigos acima transcritos, chega-se a inevitável conclusão de que

a disposição legal do § 8º (e incisos) do seu art. 2º é desarrazoado, posto que provoca uma antinomia com o

seu art. 3º, cabendo a este juízo extirpar a contradição para ter plena segurança da consecução dos objetivos

primários das normas conflitantes, sempre segundo balizamento nos princípios elencados na Carta

Constitucional.  
Assim, por ser uma antinomia jurídica real (com ausência de critérios legais para solucionar a

questão), a resolução do conflito de normas adotada por este juízo será pela ótica dos direitos fundamentais

, aqui corporificados nos direitos à saúde e à vida, valores estes que são a base da atuação jurisdicional na

condução deste feito e da própria edição do decreto municipal pelo Poder Executivo de Ipixuna do Pará.    
Em outras palavras, partindo da premissa de que os direitos à saúde e à vida são o mote da

demanda, que nortearam a decisão judicial neste feito e, por conseguinte, a própria motivação da edição do

Decreto Municipal, a antinomia jurídica apontada entre o § 8º (e seus incisos) do art. 2º e o art. 3º, deve ser

solucionada buscando resguardar estes valores fundamentais, uma vez que neste atual momento a

aglomeração, independentemente do número de pessoas, deve ser evitada no Município, pelos motivos e

fundamentos já exaustivamente esposados por este juízo quando do deferimento parcial da tutela provisória

concedida nestes autos. Logo, o dispositivo legal que está em descompasso com a efetividade destes

direitos é o pré-falado § 8º (e seus incisos) do art. 2º do Decreto Municipal nº 31/2020, merecendo,

portanto, ser afastado do ato normativo municipal em referência.  
Por outro lado, inobstante a supressão total da referida norma, cumpre destacar que o direito

fundamental de liberdade religiosa ainda sim precisa ser igualmente contemplado neste Decreto Municipal, a

fim de garantir a realização de cultos em formato virtual, como bem destacado na primeira parte do § 8º do art.

2º,  através da publicação de um novo dispositivo. 
ISTO POSTO, amparado constitucionalmente no art. 37 da CR/88, entendo que o § 8º (e seus

incisos) do art. 2º do Decreto Municipal nº 31, de 04 de junho de 2020, aqui combatido, é ilegal e deve

ser anulado, visto que visivelmente contrário aos fins propugnados no ato normativo municipal, notadamente à

norma do art. 3º. 

do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos
pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes. Precedentes. 2. Para dissentir
da solução conferida pelo Tribunal de origem, faz-se necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório
constantes dos atos, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do
CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula
512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do
CPC/2015.(STF - AgR RE: 654747 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento:
28/06/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-166 09-08-2016).

Art. 2º. Durante a vigência do LOCKDOWN, todos os munícipes de Ipixuna do Pará estão obrigados ao cumprimento das
seguintes medidas:
(...)
§8º Os cultos religiosos de qualquer igreja ou congregação deverão ser realizados em formato virtual, condicionada sua
realização presencial às seguintes regras
 (...)
Art. 3º. Durante a vigência do período do LOCKDOWN estão proibidas quaisquer reuniões e/ou atos públicos ou
particulares que provoquem aglomerações, independentemente do número de pessoas, inclusive de pessoas da mesma
família que não coabitem, sejam em espaços públicos ou privados, na zona urbana ou rural do município de Ipixuna do
Pará.
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Intime-se o Município de Ipixuna do Pará, por sua Excelentíssima Prefeita, pessoalmente, bem

como por seu Eminente Procurador Municipal, pelo sistema próprio do Pje, para que, no prazo de 24h (vinte e

quatro horas), cumpra esta decisão, reeditando o Decreto Municipal nº 31/2020 com a supressão integral

do § 8º (e seus incisos) do art. 2º, em razão de sua anulação, nos termos da fundamentação, cabendo, por

outro lado, assegurar o direito fundamental de liberdade religiosa com a edição de um novo artigo,

dando publicidade efetiva ao ora decidido, especialmente às denominações religiosas diretamente atingidas. 
Ciênciaao Ministério Público. 
P.R.I.C. 
Ipixuna do Pará, quarta-feira, 10 de junho de 2020.  

  
 

Sávio José de Amorim Santos 
Juiz de Direito Titular 

 
 

[1] A antinomia real é aquela que se revela insolúvel, enquanto que as aparentes carecem desta qualidade (BOBBIO, 1999, p.92).
Segundo Marques (1992, p. 158), a antinomia será aparente quando puder ser resolvida pela simples compatibilização dos
dispositivos legais, enquanto que será real, quando, em não sendo possível a compatibilização pela via meramente interpretativa,
forçar o aplicador do direito a escolher uma afastando a aplicação da outra.
Na observação inequívoca de Ferraz Júnior (2003, p. 212), as “antinomias reais seriam aquelas para as quais não há, no
ordenamento, regras normativas de solução, sendo aparentes aquelas para as quais existem critérios normativos”.
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