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19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto,110,Candelária, Natal/RN, CEP 59065-555, fone (84) 99994-0144

Exmº Sr. Desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,

por seu 19º Promotor de Justiça da comarca de Natal,  no desempenho de suas

funções legais e atribuições regulares de controle externo concentrado da atividade

policial, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no art.

5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; no art. 32, inciso I, da Lei nº 8.625/1993;

nos arts. 466, 467 e 470 do Código de Processo Penal Militar e, ainda, arts. 647 e

seguintes  do  Código  de  Processo  Penal  comum,  impetrar  HABEAS  CORPUS

COLETIVO  com pedido de liminar, em favor de  todos os    agentes de segurança  

pública   do Estado do Rio Grande do Norte,   em especial os policiais militares e civis  ,

e,  ainda,  dos  demais  cidadãos,  em  face  de  constrangimento  ilegal  iminente

decorrente de ato inconstitucional  da  Governadora do Estado do Rio Grande do

Norte, materializado  no art.  11 do Decreto  Estadual nº 29.583, de 1o de abril  de

2020, com a redação determinada pelo Decreto Estadual nº 29.634, de 22 de abril

de 2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 23.4.2020 (nº 14.650), pelos fatos

e fundamentos a seguir expostos.
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1 – Da competência originária do Tribunal de Justiça

A  presente  impetração  se  insurge  contra  ato  de  efeito  concreto  da

Excelentíssima Senhora Governadora do Estado,  MARIA DE FÁTIMA BEZERRA,

materializado  no  art.  11  do  Decreto  Estadual  nº  29.583/2020,  com  a  redação

a  lterada pelo Decreto Estadual nº 29.634, de 22 de   abril de 2020, publicado no   do  

Diário  Oficial  do  Estado    de  hoje,    dia  23.4.2020  ,  que  incrementa  as  medidas

restritivas  de  enfrentamento  ao  novo  coronavírus  (COVID-19)  e,  inovando  na

ordem  jurídica  brasileira,  restringe,  sem  amparo  em  lei  formal,  os  direitos

fundamentais previstos no art. 5o, incisos II, IV e XVI, da Constituição Federal,

e,  ao  mesmo tempo,  determina  que  os  agentes  de  segurança  pública  “deverão

prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito relacionado ao objeto

deste Decreto” (art. 24 do Decreto nº 29.583/2020) – ordem que, em relação aos

policiais  militares,  tem  caráter  ainda  mais  impositivo,  uma  vez  que  o  seu

descumprimento pode configurar o crime de insubordinação (recusa de obediência),

tipificado no art.  163 do Código Penal  Militar,  situação que,  como aditante  será

demonstrado, constitui constrangimento ilegal em razão da ausência de justa causa

para a coação, nos termos do art.  467, alínea "c", do Código de Processo Penal

Militar.

A  autoridade  impetrada,  a  Governadora  do  Estado,  é  a  comandante

suprema da Polícia Militar e está sujeita diretamente, para fins de habeas corpus, à

jurisdição desse Tribunal de Justiça, nos termos dos arts. 64, inciso XIII, e 71, inciso

I, alínea "f", da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte.

2 –  Esclarecimento inicial  a  respeito da impetração do    habeas corpus   pelo  

Ministério Público e delimitação do seu objeto

A Constituição Federal conferiu ao Ministério Público a missão de defesa

da ordem jurídica,  do  regime democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais
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indisponíveis (dentre eles a liberdade) e, ainda, a função institucional de exercer o

controle externo da atividade policial (arts. 127 e 129, inciso VII).

A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal nº 8.625/1993)

prevê expressamente, em seu art. art. 32, inciso I, a possibilidade de o promotor de

Justiça, dentro de sua esfera de atribuições, impetrar  habeas corpus.  No mesmo

sentido dispõe a Lei Orgânica do MPRN (Lei Complementar Estadual nº 141/1996)

no seu art. 49, inciso I, tratando, inclusive, da impetração de HC perante o Tribunal

local. Por fim, o art. 470 do Código de Processo Penal Militar  e o art. 654 do CPP

comum  também  preveem a  possibilidade  de  impetração  de  HC  pelo  Ministério

Público, seja individual ou coletivo, preventivo ou repressivo.

O representante do MPRN que subscreve a presente impetração é titular

do  cargo  de  19º  Promotor  de  Justiça  da  comarca  de  Natal,  com  atribuição de

controle  externo  da atividade  policial,  função  institucional  que  tem o  objetivo  de

garantir a legalidade e eficiência do trabalho policial e visa, dentre outras finalidades,

a  assegurar  o  respeito  aos  direitos  fundamentais  assegurados  na  Constituição

Federal e nas leis e a preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas

e  do  patrimônio  público,  nos  termos  do  art.  2o,  incisos  I  e  II,  da  Resolução  nº

20/2007, do Conselho Nacional do Ministério Público, e do art. 67, inciso XIV, da Lei

Complementar Estadual nº 141/1996 (Lei Orgânica do MPRN).

A  impetração  de  habeas  corpus pelo  Ministério  Público,  como  órgão

encarregado do controle externo da atividade policial é, todavia, incomum. No caso

concreto, está justificada a excepcionalidade da medida, tendo em vista que o novo

decreto expedido pela chefe do Poder Executivo estadual (e comandante suprema

da Polícia Militar) impõe a todos os agentes das  forças de segurança pública – e

com maior rigor aos policiais militares – o dilema de escolher entre cumprir uma

ordem inconstitucional, violar direito fundamental dos cidadãos e praticar abusar de
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autoridade ou, por outro lado, recusar o cumprimento da ordem ilegal e ser preso e

processado pelo crime militar de insubordinação.

Cabe ao Ministério Público, no exercício da atividade de controle externo,

expedir orientações visando à melhoria dos serviços policiais e, especialmente,  o

respeito  aos interesses  e direitos assegurados na Constituição Federal. Todavia,

não seria prudente recomendar, em simples ato desprovido de natureza vinculativa,

que os agentes de segurança pública descumpram uma ordem da chefe do Poder

Executivo,  sujeitando-os  ao  risco  de  serem  punidos  disciplinar  e  criminalmente,

sobretudo os policiais e bombeiros militares que se sujeitam à rígida disciplina militar

e  podem  ser  inclusive  presos  em  flagrante  pelo  crime  militar  próprio  de

insubordinação (art.  163 do Código Penal Militar).  Por outro lado, uma hipotética

recomendação  de  recusa  coletiva  à  ordem  da  comandante  suprema poderia

fomentar, no âmbito das instituições militares estaduais, a quebra da hierarquia e da

disciplina, que constituem os princípios basilares do militarismo. Daí a necessidade

do  questionamento  judicial  pelo  próprio  órgão  de  controle  externo  da  atividade

policial.

É  importante  ainda  registrar  que  é  vedada  aos  militares  estaduais

(policiais e bombeiros) a sindicalização, nos termos dos arts. 42, §1º e 142, §3º,

inciso IV, da Constituição Federal, e art. 31, §6º, da Constituição Estadual, de modo

que,  diferentemente  dos  demais  trabalhadores  (e  servidores  púbicos  civis),  os

militares não dispõem de sindicato que possa defender os interesses coletivos e

individuais da categoria, na forma do art. 8º, III, da Constituição Federal.

Feito  o  registro  quanto  à  legitimidade  do  Ministério  Público  para  a

impetração do presente habeas corpus, cabe delimitar o seu objeto.

O  órgão  ministerial  impetrante  reconhece  a  importância  das  medidas

restritivas  determinadas pela  Governadora  do  Estado,  em  decretos,  para  o

Página 4 de 18

Num. 5840379 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: WENDELL BEETOVEN RIBEIRO AGRA - 23/04/2020 17:54:38
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042317543829100000005721979
Número do documento: 20042317543829100000005721979



19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto,110,Candelária, Natal/RN, CEP 59065-555, fone (84) 99994-0144

enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional

decorrente do coronavírus (COVID-19),  contudo,  o último decreto  (nº  29.634,  de

22.4.2020),  ao modificar a  redação do art.  11  do decreto  original  (nº  29.583,  de

1º.4.2020,  avançou de forma ilegítima sobre os direitos de livre manifestação do

pensamento e de reunião pacífica em locais abertos ao público. E,  no art.  24 do

mencionado decreto, impôs aos agentes de segurança pública a obrigação de fazer

cumprir tais medidas com a prisão de cidadãos. Os dispositivos têm as seguintes

redações (anterior e atual):

Art.  11.  Estão  suspensas  as  atividades  coletivas  de  qualquer
natureza, públicas ou privadas, incluindo eventos de massa,  shows,
atividades desportivas,  feiras,  exposições e congêneres.  (Redação
original, modificada pelo Decreto nº 29.634, de 22.4.2020)

Art.  11.  Estão  suspensas  as  atividades  coletivas  de  qualquer
natureza, públicas ou privadas, incluindo eventos de massa,  shows,
atividades desportivas, feiras, exposições, reuniões de pessoas ou
de  pessoas  em  seus  veículos,  como  carreatas,  passeatas e
congêneres. (Redação vigente a partir de 23.4.2020)

(…)

Art. 24. Os agentes de segurança pública e os agentes de saúde do
Estado  deverão  prender  quem  quer  que  seja  encontrado  em
flagrante  delito  relacionado  ao  objeto  deste  Decreto,  devendo
conduzir o infrator à autoridade competente para os fins dos arts. 301
e  seguintes  do  Decreto-Lei  nº  3.689,  de  3  de  outubro  de  1941
(Código de Processo Penal).

Como se pode observar, várias atividades coletivas já estavam suspensas

no âmbito estadual por força de decretos executivos expedidos pela Governadora

desde o mês de março, sendo as medidas restritivas consolidadas  no  Decreto nº

29.583,  de  1o de  abril  de  2020,  alterado  pelos  Decretos  nº  29.600/2020  e

29.634/2020. Até então, a suspensão de atividades coletivas se dirigia a eventos de

massa,  shows, atividades desportivas, feiras e exposições,  ou seja, atividades que
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podem ser reguladas pelo poder público estadual ou municipal e cuja suspensão

não afeta diretamente as liberdades individuais. O último decreto, publicado nesta

data  (23.4.2020),  acrescentou  ao  rol  de  atividades  coletivas  temporariamente

proibidas  as  “reuniões  de  pessoas  ou  de  pessoas  em seus  veículos,  como

carreatas, passeatas e congêneres”.

Desta forma, a partir de hoje, dia 23 de abril de 2020, estão suspensos

em todo o território do Estado do Rio Grande do Norte, os direitos constitucionais de

de livre manifestação do pensamento e de reunião pacífica em locais abertos ao

público, garantidos no art. 5o, incisos IV e XVI, da Constituição da República. O ato

executivo  da Governadora  do Estado,  por  outro lado,  obriga  que os  agentes  de

segurança  pública  façam  cumprir  essas  determinações  –  ora  reputadas

inconstitucionais – com a prisão e condução para autuação em flagrante de quem

descumprir  tais  restrições.  Ou  seja:  o  decreto  restringe  os  esses  direitos

constitucionais e determina a repressão policial para fazer cumprir as proibições.

Assim, qualquer reunião de 3, 4 ou 5 pessoas, por exemplo, carreata ou

passeata de protesto, independentemente do número de participantes, deverá ser

reprimida pelos agentes de segurança pública com a prisão dos infratores. Ainda os

direitos  de  livre  manifestação  do  pensamento  e  de  reunião  pacífica,  previstos

diretamente na Constituição, afastem a configuração de qualquer infração penal (já

que a lei  ordinária não pode criminalizar o que a CF permite),  inclusive daquela

prevista no art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), as

forças policiais estaduais estão sendo obrigadas a cumprir ordem ilegal. 

A  um só tempo, o ato da Governadora do Estado atenta contra direitos

fundamentais de todos os cidadãos, que não podem ser restringidos por simples

decreto, e impõe aos agentes de segurança pública (notadamente os policiais) a

obrigação  de  cumprirem uma ordem inconstitucional,  sujeitando-os,  inclusive,  ao

risco de serem acusados de crime de abuso de autoridade ou mesmo enfrentarem
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reação (legítima) do cidadão que não aceite ser preso injustamente. Corre-se o risco

de assistirmos no Rio Grande do Norte a repetição de cenas de pessoas presas por

fatos criminalmente atípicos, como está ocorrendo em outros lugares do Brasil em

que governadores ou prefeitos resolveram suspender direitos constitucionais.

Diante  desse  cenário,  o presente  HC  coletivo visa  tanto  a  proteção

jurídica dos agentes de segurança pública, que estão sendo impelidos a praticarem

atos  abusivos,  quanto  dos  cidadãos  em  geral,  que  precisam  ser  protegidos  de

qualquer  abuso  de  autoridades  públicas.  São  direitos  indissociáveis,  que  devem

necessariamente ser protegidos simultaneamente. Logo, os pacientes da impetração

são, primeiramente, os agentes  estaduais de segurança pública, mas também os

demais cidadãos que estejam sujeitos aos efeitos ilegítimos do decreto expedido

pela autoridade coatora. Com efeito, o Ministério Público tem o dever constitucional

de defender toda a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e

individuais indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição da República.

3 – Do ato impugnado: impossibilidade de restrição de direitos fundamentais

por decreto de Governador de Estado, notadamente para forjar situação de

flagrância delitiva destinada a justificar a prisão em flagrante de cidadãos

pelas forças policiais

O  surto de  coronavírus que assola todo o mundo ensejou,  também  no

Brasil, a adoção de medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública

previstas na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dentre as quais a quarentena

(art. 3º, II), legalmente conceituada como “restrição de atividades ou separação de

pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de

bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de

contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do

coronavírus” (art. 2º, II). Apesar de desnecessário, cabe destacar que “restrição de

atividades” não se confunde com suspensão de direitos fundamentais, uma vez que
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atividades e  direitos têm conceitos diversos, da mesma forma que “separação de

pessoas suspeitas de contaminação” não pode ser interpretado extensivamente para

pretender impor o isolamento de todas as pessoas, até daquelas que não estão

comprovadamente doentes.

No  âmbito  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  a  quarentena,  na

modalidade  de  restrição  de  atividades,  está  atualmente  disciplinada  no  Decreto

Estadual  nº  29.583,  de 1o de abril  de 2020 (alterado pelo  Decretos  nº  29.600 e

29.634, ambos de 2020), que, no seu art. 17, somente prevê o  isolamento social

domiciliar obrigatório numa única situação muito específica1. Em relação às demais

pessoas, que não se enquadram nessa exceção, a limitação de circulação em vias e

espaços  públicos  é  apenas  uma  RECOMENDAÇÃO  (art.  20).  O  novo  decreto,

publicado em 23.4.2020, acrescentou a RECOMENDAÇÃO do uso de máscara de

proteção, industrial ou caseira2.

O mesmo Decreto nº 29.634, de 22 de abril de 2020, modificou o art. 13

do  Decreto  nº  29.583/2020  e  incrementou,  ainda  mais,  a  relação  de  atividades

permitidas, isto é, das que não estão suspensas. Com a nova redação, o referido art.

1 Art. 17. Os passageiros e a tripulação de voos, navios e automóveis, oriundos de localidades em
que  houve  registro  de  casos  da  COVID-19,  que  desembarquem  em  território  potiguar  estão
submetidos  ao  isolamento  social  domiciliar  por  no  mínimo  14  (quatorze)  dias,  mesmo  que  não
apresentem qualquer sintoma relacionado à doença.

Parágrafo único. Em se tratando de visitante não residente no Estado do Rio Grande do Norte, o
isolamento social de que trata o caput será cumprido no local em que esteja hospedado.
2 Art. 20. Fica recomendado que a circulação de pessoas no âmbito do Estado do Rio Grande do
Norte  se  limite  às  necessidades  imediatas  de  alimentação,  cuidados  de  saúde  e  exercício  de
atividades essenciais.

§ 1º Na hipótese do caput e para o acesso aos serviços e atividades cujo funcionamento não esteja
suspenso, fica recomendada a utilização de máscara de proteção, industrial ou caseira. 

§  2º  A  utilização  de  máscaras  caseiras  deverá  obedecer  às  orientações  constantes  da  Nota
Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, do Ministério da Saúde. 

§ 3º Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso profissional garantirão, prioritariamente, o
abastecimento da rede de assistência e de atenção à saúde.
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13 passa a contar com 45 (quarenta e cinco) incisos nos quais estão relacionadas as

atividades que não se sujeitam à suspensão de funcionamento. A maior parte das

atividades  econômicas  está  liberada.  Nada  obstante,  em sentido  completamente

inverso, a Governadora do Estado decidiu proibir as  reuniões de pessoas ou de

pessoas em seus veículos, como carreatas, passeatas e congêneres.

 Essas  restrições,  todavia,  são  claramente  inconstitucionais.  A

Constituição  Federal  estabelece,  como  um  dos  fundamentos  da  República

Federativa do Brasil,  a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), e, como um dos

seus  objetivos  fundamentais,  a  construção  de  uma  sociedade  livre (art.  3º,  I),

garantindo ainda a todos os cidadãos brasileiros, como direitos fundamentais, que:

“ninguém poderá ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão

em virtude de lei”; “é livre a manifestação do pensamento”; “é livre a locomoção

no território nacional em tempo de paz”; “todos podem reunir-se pacificamente,

sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização”;

“ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”;

“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada

de autoridade judiciária competente” (art. 5o, incisos II, IV, XV, XVI, LIV e LXI).

Embora  os  direitos  e  garantias  individuais  não  sejam  absolutos,  as

eventuais restrições devem necessariamente observar os parâmetros   estabelecidos  

EM LEI, isto é, em formal (princípio da legalidade). Com efeito, o art. 5o, inciso II, da

Constituição Federal, assegura o que somente a lei pode obrigar alguém a fazer ou

deixar de fazer alguma coisa. O decreto regulamentar, expedido por governador ou

prefeito, não é um meio legítimo para restringir direitos fundamentais, muito menos

se para essa restrição for empregada força policial.

A  Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento

da  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional  decorrente  do

coronavírus, não prevê a possibilidade de suspensão ou restrição dos direitos à livre
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manifestação nem de reunião pacífica.  A referida  lei  somente  prevê a  “restrição

excepcional  e  temporária  de  locomoção,  conforme  recomendação  técnica  e

fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou

aeroportos  de  locomoção  interestadual  e  intermunicipal”  (art.  3º,  VI,  b),  mesmo

assim  exigindo  “Ato  conjunto  dos  Ministros  de  Estado  da  Saúde,  da  Justiça  e

Segurança Pública e da Infraestrutura” ou ato do pelos gestores locais de saúde,

desde que autorizados pelo Ministério da Saúde (§§ 6º e 7º).

Por outro lado, o Código de Trânsito Brasileiro não veda a realização de

carreatas, que conceitua como sendo o “deslocamento em fila na via de veículos

automotores em sinal de regozijo, de reivindicação, de protesto cívico ou de uma

classe”. A carreata, por si só, não se qualificada como uma aglomeração de pessoas

que  possa  incrementar  o  risco  de  contágio  do  coronavírus.  A  passeata,  se

cumpridas as recomendações (do próprio poder público) de distanciamento mínimo

de uso de máscaras de proteção, também não representa um risco maior do que

outras  atividades  coletivas  que  estão  permitidas,  como  feiras  livres  e  o  próprio

funcionamento de algumas atividades comerciais.  Registre-se,  por  oportuno,  que

não  tem  qualquer  relevância  jurídica  o  conteúdo  ideológico  dos  protestos  ou  a

motivação pessoal de qualquer manifestante.

Da mesma forma, a reunião pacífica de algumas pessoas não pode ser

criminalizada via decreto executivo nem autoriza a sua dispersão com força policial,

nem muito menos a prisão de quem eventualmente não cumpra a abusiva medida

restritiva. Carece de amparo jurídico – e mesmo de razoabilidade – proibir que as

pessoas se reúnam pacificamente, especialmente se forem pequenos grupos. Como

o decreto não esclarece que “reuniões de pessoas” estariam proibidas, instaurou-se

a insegurança jurídica,  pois,  até  grupos pequenos podem ser  alvo da repressão

policial.
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O Supremo Tribunal Federal, em duas decisões recentes, reconheceu a

competência  e  autonomia  dos  Estados-membros  para  legislar  e  estabelecer

medidas  de  polícia  sanitária,  no âmbito  de  seus  respectivos  territórios,  para  a

adoção ou manutenção de medidas restritivas    legalmente permitidas   durante a  

pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena,

suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à

circulação  de  pessoas,  entre  outras,  independentemente  das  medidas de

abrangência nacional que forem adotadas pelo governo federal em todo o território

nacional  (ADPF nº  672,  Rel.  Min.  Alexandre  de Morais,  decisão monocrática  de

8.4.2020; ADI nº 6.341, Rel. Min. Marco Aurélio, com medida cautelar referendada

pelo plenário em 15.4.2020). As medidas restritivas permitidas, obviamente, são as

PREVISTAS  EM  LEI,  jamais  as  criadas  por  simples  decretos  estaduais  ou

municipais, especialmente se a restrição excepcional e temporária, não contar com

recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Noutras  duas decisões recentes,  proferidas nos dias  15 e 17 de abril

passados,  o  presidente  do  STF,  ministro  Dias  Toffoli,  manteve  decisões  dos

Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo (Suspensão de Tutela Provisória nº

175)  e  do  Paraná  (Suspensão  de  Liminar  nº  1.315)  que  suspenderam medidas

restritivas  de  liberdade  criadas  por  decretos  municipais  sem  amparo  em

recomendação  da  ANVISA.  Em  ambos  os  casos  (cópias  anexas)  adotou

fundamentação similar:

Assim, muito embora não se discuta, no caso, o poder que detém o
chefe do executivo municipal para editar decretos regulamentares, no
âmbito  territorial  de  sua  competência,  no  caso  concreto  ora  em
análise, para impor tal restrição à circulação de pessoas, deveria
ele estar respaldado em recomendação técnica e fundamentada
da ANVISA, o que não ocorre na espécie.

A própria decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco
Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341, aborda a possibilidade da edição,
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por prefeito municipal,  de decreto impondo tal  ordem de restrição,
mas sempre amparado em recomendação técnica da ANVISA.

Fácil  constatar,  assim,  que  referido  decreto  carece  de
fundamentação  técnica,  não  podendo  a  simples  existência  da
pandemia que ora assola o mundo, servir de justificativa, para tanto.

Não  é  demais  ressaltar  que  a  gravidade  da  situação  por  todos
enfrentada exige a  tomada de providências  estatais,  em todos as
suas esferas de atuação, mas sempre através de ações coordenadas
e  devidamente  planejadas  pelos  entes  e  órgãos  competentes,  e
fundadas em informações e dados científicos comprovados.

Bem por isso,  a exigência legal  para que a tomada de medida
extrema, como essa ora em análise, seja sempre fundamentada
em parecer técnico e emitido pela ANVISA.

Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os
esforços encetados pelos órgãos públicos devem ocorrer de forma
coordenada,  capitaneados pelo Ministério  da Saúde,  órgão federal
máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como
essa  ora  em  análise,  que  atendem  apenas  a  uma  parcela  da
população,  e  de uma única  localidade,  parecem mais  dotadas do
potencial  de  ocasionar  desorganização  na  administração  pública
como um todo, atuando até mesmo de forma contrária à pretendida.

Assim, a decisão regional atacada, ao coartar uma tal atitude estatal,
não tem o condão de gerar  os alegados riscos de dano à ordem
público-administrativa, mas antes de preveni-los.

No caso vertente, as restrições aos direitos de manifestação e de reunião,

criadas pelo recente Decreto nº 29.634/2020, não encontram amparo na Lei Federal

nº  13.979/2020  nem  tampouco  em  recomendação  técnica  e  fundamentada  da

Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA).  Muito  pelo  contrário,  dão  a

impressão de que se  tratam,  na  realidade,  de  uma tentativa  autoritária  de  inibir

manifestações  de  pensamentos  divergentes,  o  que  é  antidemocrático,  além  de

evidentemente inconstitucional.
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De qualquer maneira,  as proibições instituídas pelo referido decreto (art.

11) já estão em vigor os agentes de segurança pública estão obrigados a prender

quem não respeitá-las (art. 24), o que se mostra suficiente para gerar a ameaça de

coação ilegal enfrentada neste habeas corpus coletivo. 

4 – Do fundado receio de coação ilegal iminente: a falta de justa causa para a

prisão em flagrante por participação em reunião, passeata ou carreata

Os meios de comunicação e redes sociais têm divulgado nos últimos dias

uma  série  de  prisões,  realizadas  em  diversos  locais  do  país,  de  pessoas  que

supostamente descumpriram ordens de restrição sanitária, criadas em decretos de

governadores e prefeitos, conduta que passou a ser chamada de “crime de COVID”

(expressão  do  desembargador  Paulo  Rangel,  do  TJRJ).  Em algumas  situações,

foram presas pessoas que caminhavam na praia ou se banhavam no mar, ou que

protestavam contra o fechamento do comércio em carreatas.

A infração penal comumente invocada para justificar a  detenção é o art.

268 do Código Penal  (infração de medida sanitária preventiva),  que consiste em

“Infringir  determinação  do  poder  público,  destinada  a  impedir  introdução  ou

propagação de doença contagiosa”. O pressuposto para a configuração desse delito

é  a  existência  de  uma  determinação  do  poder  público  LEGÍTIMA,  destinada  a

impedir  introdução  ou  propagação  de  doença  contagiosa.  Como  foi  visto,  as

medidas restritivas da liberdade dos cidadãos, mesmo em situação de crise, devem

estar PREVISTAS EM LEI e contar com recomendação técnica e fundamentada da

ANVISA. No caso, não existe uma coisa nem outra. 

Nada obstante, subsiste a ordem da Governadora do Estado, contida no

próprio decreto (art. 24), para que os  agentes de segurança pública  prendam em

flagrante e conduzam à delegacia de polícia “quem quer que seja encontrado em

flagrante delito relacionado ao objeto deste Decreto”. Desta forma, existe uma ordem
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de  serviço  para  prender  quem  descumprir  as  restrições  impostas  no  decreto

executivo,  que  agora  inclui  a  proibição  de  reuniões  e  protestos  por  meio  de

passeatas ou  carretas.  Sendo  os  agentes  de  segurança  subordinados  à

Governadora, devem cumprir a sua  ordem, sob pena de serem responsabilizados,

tanto disciplinarmente quanto por crime de prevaricação (CP, art. 319).

A situação dos policiais militares é ainda mais grave. O Código Penal

Militar, no seu art. 163, tipifica como crime de recusa de obediência, com pena de 1

a 2 anos de detenção, a conduta de “Recusar obedecer a ordem do superior sobre

assunto ou matéria de serviço, ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento

ou instrução”. A insubordinação é um crime grave na caserna, porque atenta com os

pilares da instituição militar: a hierarquia e a disciplina.

Ressalte-se, mais uma vez, que a Constituição do Estado do Rio Grande

do Norte confere ao Governador  (a)   o COMANDO SUPREMO da Polícia Militar   (art.

64,  inciso  XIII).  Uma  ordem  de  um comandante  supremo se  cumpre!  Nem  o

comandante-geral da Polícia Militar pode (nem deveria) se opor publicamente a uma

ordem da Governadora, sob pena de violar a hierarquia e fomentar a indisciplina na

tropa. O decreto em questão é, inegavelmente, um regulamento ou instrução sobre

assunto ou matéria de serviço que deve ser cumprido por todos os policiais militares.

Ocorre que a ordem da Governadora do Estado conflita com os direitos

fundamentais  previstos no art.  5º,  incisos IV e XVI,  da Constituição Federal.  Os

policiais militares,    destarte  , estão diante de um dilema  :  devem cumprir o decreto

da comandante suprema ou a Constituição? A resposta talvez seja fácil para um

operador do direito não sujeito à hierarquia militar, mas certamente não o é para um

soldado,  cabo  ou  sargento  que  executa  o  trabalho  operacional  nas  ruas  e  que

podem sofrer pessoalmente as consequências de sua decisão.  Se ele cumprir  a

ordem ilegal e efetuar  a detenção  ilegítima de um cidadão, pode ser acusado de

abuso  de  autoridade  e,  ainda,  enfrentar  resistência  violenta  por  parte  de  quem
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estiver sendo preso injustamente (qualquer pessoa tem o direito de se defender de

uma prisão ilegal); se optar, ao revés, por ignorar a ordem superior, pode ele mesmo

ser preso e acusado de insubordinação.

Na linguagem coloquial, esse dilema pode ser resumido nas expressões -

muito empregadas aqui no Nordeste – de que estão “entre a cruz e a espada” ou,

mais adequadamente, que “se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come”.  Mas a

verdade é que não há nada de cômico nessa situação, o que está em discussão são

as liberdades fundamentais de todos os cidadãos, inclusive dos próprios policiais.

Sob os aspectos teórico e jurídico, a ordem superior em questão carece

de legitimidade, de sorte que a sua recusa não pode configurar o crime militar de

insubordinação.  Com efeito,  para a configuração desse delito,  é  exigível  o  dolo,

consistente  na  vontade  livre  e  consciente  de  se  recusar  a  obedecer,  sem justo

motivo, ordem de superior hierárquico, o que pressupõe a  juridicidade desta.  Se a

ordem não é legítima ou se a obediência é inexigível, não se aperfeiçoa o referido

crime militar. O art. 42, incisos III e IV, do Código Penal Militar, dispõe que não há

crime quando o agente praticar o fato em estrito cumprimento do dever legal ou em

exercício regular de direito".

A  recusa  de  ordem ilegal  afasta,  EM TESE,  a  tipicidade  da  conduta.

Todavia, uma recusa coletiva ao cumprimento da ordem da Governadora do Estado

poderia configurar  outro crime militar  de maior  gravidade:  o  MOTIM (art.  149 do

Código Penal Militar). Assim, a bem da própria disciplina militar, é necessário que o

Poder  Judiciário  afaste  a  aplicabilidade  da  ordem inconstitucional  da  autoridade

coatora, o pode evitar também uma “enxurrada” de ações judiciais para questionar

possíveis abusos praticados por policiais e contra os policiais.
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5 – Dos requisitos para a concessão da liminar

Os  pacientes  do  presente  habeas  corpus –  todos  os  agentes  de

segurança pública  do Estado do Rio Grande do Norte,  mas sobretudo os policiais

militares, e demais cidadãos sujeitos à atividade policial  – estão na iminência de

sofrerem restrição de seus mais direitos fundamentais,  inclusive a liberdade,  em

razão do ato abusivo e ilegal expedido pela autoridade coatora. A iminência de um

número indeterminado de prisões sem justa causa é real, e não apenas uma simples

cogitação.  Nessas  circunstâncias,  faz-se  imprescindível  a  concessão  liminar  da

ordem de habeas corpus, uma vez que presentes os fundamentos da plausibilidade

do direito e o risco da demora da prestação jurisdicional.

Por  outro lado,  na atual  conjuntura,  a  prisão de várias pessoas e sua

condução a delegacias de polícia, em todo o estado, numa época em que não estão

sendo realizadas sequer audiências de custódia, pode contribuir para propagação da

epidemia que se pretende evitar. Com efeito, impelir os policiais a executar a prisão

de pessoas que eventualmente estejam realizando uma passeata ou carreata,  por

exemplo,  pode causar  tumultos de grande monta que – estes,  sim – facilitam  a

propagação  do  coronavírus.  Os  policiais,  civis  e  militares,  envolvidos  nessa

esdrúxula  repressão  estão  ainda  mais  expostos  à  COVID-19  em  razão  da

necessidade de contato físico na execução de qualquer prisão.

Estão presentes, assim, os requisitos inerentes às tutelas jurisdicionais de

urgência, consistentes na relevante fundamentação e o risco do ato coator provocar

grave lesão ao direito dos pacientes, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora,

justificando-se a  concessão de decisão liminar  para  conceder  aos pacientes  um

salvo-conduto  coletivo  para  que  não  sejam  submetidos  a  qualquer  ato  de

persecução penal, sobretudo a autuação em flagrante, por fatos que não configuram

crimes.

Página 16 de 18

Num. 5840379 - Pág. 16Assinado eletronicamente por: WENDELL BEETOVEN RIBEIRO AGRA - 23/04/2020 17:54:38
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042317543829100000005721979
Número do documento: 20042317543829100000005721979



19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto,110,Candelária, Natal/RN, CEP 59065-555, fone (84) 99994-0144

6 – Dos pedidos

Em face de todo o exposto, requer o Ministério Público do Estado do Rio

Grande do Norte que seja julgada procedente a impetração para conceder a ordem

de habeas corpus coletivo, a fim de afastar o risco de prisão de quaisquer pessoas

por  descumprimento  às  proibições  de  REUNIÃO,  PASSEATA  ou  CARREATA,

contidas no art. 11 do Decreto Estadual nº 29.583, de 1o de abril de 2020 (com a

redação determinada pelo Decreto Estadual nº 29.634, de 22 de abril de 2020), e,

consequentemente, para também afastar o risco de que os policiais militares sejam

responsabilizados  criminalmente  pelo  delito  de  insubordinação  na  hipótese  de

deixarem de cumprir a determinação contida no art. 24 do mesmo decreto. 

Pugna também pela concessão de liminar para suspender a eficácia do

ato impugnado,  expedindo-se de imediato o salvo-conduto coletivo em favor dos

pacientes (todos policiais miliares do Estado do Rio Grande do Norte e dos cidadãos

em geral), com a devida comunicação da decisão à autoridade coatora,  dando-se

conhecimento, ainda, às seguintes autoridades: Secretário de Estado da Segurança

Pública e da Defesa Social, Comandante-Geral da Polícia Militar e Delegada-Geral

de Polícia Civil, a fim de que realizem a difusão junto aos respectivos subordinados.

Requer  ainda  o  impetrante  que,  após  a  concessão  da  liminar,  sejam

determinadas as seguintes providências:

1. Notificação da Governadora do Estado, FÁTIMA BEZERRA, na condição de

autoridade coatora (com endereço funcional na sede do Governo do Estado,

no Centro Administrativo, localizado no bairro de Lagoa Nova, nesta capital),

para que preste as informações pertinentes no prazo do art. 472 do CPPM;
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19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL
CONTROLE EXTERNO DA ATIVIDADE POLICIAL E DO SISTEMA PENITENCIÁRIO

Rua Promotor Manoel Alves Pessoa Neto,110,Candelária, Natal/RN, CEP 59065-555, fone (84) 99994-0144

2. Após  as  informações,  ou  sem  elas,  que  seja  dada  vista  dos  autos  ao

Ministério Público, na condição de fiscal da ordem jurídica, na forma do art.

472, §3º, do CPPM.

Confia deferimento.

Natal, 23 de abril de 2020.

(Documento assinado eletronicamente)
Wendell Beetoven Ribeiro Agra

PROMOTOR DE JUSTIÇA

Página 18 de 18

Num. 5840379 - Pág. 18Assinado eletronicamente por: WENDELL BEETOVEN RIBEIRO AGRA - 23/04/2020 17:54:38
https://pje2g.tjrn.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042317543829100000005721979
Número do documento: 20042317543829100000005721979


	Cabeçalho
	Índice
	Outros documentos | NUM: 5840379 | 23/04/2020 17:51

