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EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ

COLENDA QUINTA CÂMARA CÍVEL

EXCELENTÍSSIMO RELATOR

1. Relatório

Trata-se de apelação cível interposta por Fabiana Simão em

face de sentença proferida, em sede de Ação Civil Pública, pelo MM. Juízo da Vara

Cível de Ortigueira, que assim decidiu:

Ante  o  exposto,  com fulcro  no  art.  487,  inciso  I,  do  Código  de
Processo  Civil,  JULGO  PROCEDENTE  a  pretensão  inicial  e
confirmo a antecipação de tutela concedida, para o fim de condenar
a ré Ortigueira’s Pub & Hamburgueria ao cumprimento da obrigação
de  não  fazer,  consistente  em  abster-se  de  infringir  as  normas
sanitárias, assim como ao pagamento do valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a título de danos sociais e morais coletivos, a ser
revertido  em  favor  do  FUNSAUDE  –  MPCOVID  19  e  outras
endemias. 
(mov. 50.1) 

Inconformada com o teor da decisão, Fabiana Simão interpôs

recurso de apelação pugnando pela sua reforma, sustentando, preliminarmente, a

sua irregularidade em decorrência de ter havido julgamento antecipado da lide,

alegando, ainda, que a demanda perdeu objeto. No mérito, alega que não restou

configurado o dano moral coletivo apontado pelo Ministério Público.
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O  Ministério  Público,  em  contrarrazões,  pugnou  pelo

desprovimento do recurso,  defendendo que nada há de irregular no julgamento

antecipado da lide, bem como que não houve perda superveniente do objeto por

conta da expedição de alvará de funcionamento ao estabelecimento réu, uma vez

que a demanda visa à sua responsabilização pelo descumprimento de Decretos

Estaduais  e  Municipais  que  determinavam  a  restrição  de  funcionamento  de

atividades comerciais não essenciais para contenção da disseminação de COVID-

19. A promoção de aglomeração no local, em desrespeito às normas sanitárias,

enseja, assim, o dano moral coletivo.

Posteriormente, vieram os autos para pronunciamento deste

Sexto Grupo Cível.

É o breve relatório.

2. Mérito

O recurso merece conhecimento, uma vez que presentes os

pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos. Quanto aos argumentos

expostos, tem-se que não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, insta salientar que as preliminares arguidas,

assentando a nulidade do feito, são manifestamente improcedentes.

Não  existe,  pois,  nenhuma  irregularidade  processual  em

decorrência de ter se procedido ao julgamento antecipado da lide. 
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Sustenta  o  recorrente  que  tal  decisão  teria  violado  o

contraditório e a ampla defesa. Entretanto, verifica-se que, desde o início, a ação

civil pública que ora se analisa foi instruída com documentos consideravelmente

robustos e detentores de presunção de veracidade que não foi desconstituída pela

ré.

As provas requeridas pela ora recorrente, é dizer, pouco ou

nada contribuiriam para o presente caso. Como bem apontado pelo magistrado de

primeira instância, "as alegações da requerida se referem, tão somente, à ausência

de  prova  acerca  dos  danos  sociais  alegados  na  peça  inicial,  assim  como  da

transmissão do vírus, fatos estes que não demandam dilação probatória". 

A tese de que houve perda superveniente do objeto por conta

da  expedição  de  alvará  de  funcionamento  em  favor  do  estabelecimento,

igualmente, não comporta provimento, uma vez que o que se discute nestes autos

não é a regularidade do negócio em si, mas o seu desrespeito às normas sanitárias

de  contenção  à  disseminação  de  COVID-19  -  bem  como  a  sua  consequente

responsabilização por tal descumprimento.

Assim  sendo,  não  merecem  acolhimento  as  preliminares

arguidas.

Pois bem.

Melhor  sorte,  ainda,  não  assiste  à  apelante  no  mérito  da

demanda.
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A COVID-19  é  enfermidade  causada  pelo  que  é  chamado

popularmente novo Coronavírus, de denominação técnica Sars-Cov-2, mutação do

chamado  Coronavírus  comum  (CID10),  que  causa  infecção  respiratória  de

diferentes  gravidades  a  depender  da  pessoa  que  o  contrai,  causando  temor,

especialmente,  pelo  fato  de  que,  por  se  tratar  de  vírus  novo,  não  houve  o

desenvolvimento de imunidade à doença pela população mundial.1

O temor social causado pela enfermidade em todo o mundo

se deve, em especial, a alguns aspectos: i) o alto índice de contágio do vírus, a

despeito da baixa taxa de letalidade; ii) à ausência, não só de imunidade à doença

pela população em geral, mas, também, de qualquer tratamento médico preventivo

(vacinas)  ou  curativos  (remédios)  com  comprovada  efetividade  até  o  presente

momento;  iii)  à  incapacidade  dos  sistemas  públicos  de  saúde  de  prestar

atendimento adequado aos infectados caso haja contágio populacional em massa,

o que levaria ao seu inevitável colapso.2

É  de  conhecimento  público  e  notório,  sobre  isto,  que

justamente  a  rápida  disseminação  do  vírus  por  todo  o  globo  terrestre  levou  a

Organização Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, a classificar a COVID-19

como  pandemia3 –  doença  contagiosa  que  se  espalha  pela  população  em

proporções globais.

1 A  respeito  do  tema,  consultar  https://coronavirus.saude.gov.br/sobre-a-doenca#o-que-e-covid.
Acesso em 09/06/21.
2 Sobre  isso:  https://www.dw.com/pt-br/os-n%C3%Bameros-sobre-a-pandemia-de-coronav
%C3%Adrus/a-52848559. Acesso em 09/06/21.
3 Disponível em: ht  t  p://www.unasus.gov.  b  r/noticia/organizacao-mundial-de-saude-declara-pandemia-  
de-coronavirus. Acesso em 09/06/21
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Todos  esses  fatores,  que  comprovam  a  incontestável

seriedade da questão, aliados ao seu ineditismo, à sua relevância social  e,  até

mesmo, à ausência de reais perspectivas relativas às efetivas consequências que a

pandemia trará ao mundo quando chegar ao fim, têm provocado todos os setores

da  sociedade  a  debaterem  possíveis  medidas  de  enfrentamento  ao  vírus  e,

simultaneamente, de redução dos seus efeitos colaterais.

Diariamente,  governantes  e  agentes  políticos  têm  sido

instados a tomarem providências visando à proteção da população em busca da

mitigação dos malefícios que a disseminação do vírus pode causar.

Justamente neste contexto,  a  União Federal,  no âmbito  de

suas  atribuições,  passou a  expedir  atos  normativos  visando à  prevenção e  ao

combate da epidemia em território nacional. Dentre eles, destacam-se, aqui, a Lei

Federal  n.º  13.979/20204,  os  Decretos  n.º  10.282/2020  e  n.º  10.292/2020,  que

regulamentam a referida Lei, a Portaria n.º 454/20205 do Ministério da Saúde, e o

Decreto Legislativo n.º 6/2020, que reconhece o estado de calamidade pública em

território nacional.

O Estado do Paraná, igualmente, por meio dos Decretos n.º

4.230/2020,  que determina a  não realização de eventos  com aglomerações de

mais de cinquenta pessoas e n.º 4.317/2020, que “dispõe sobre as medidas para a

iniciativa  privada acerca do enfrentamento da emergência  de  saúde pública  de

importância decorrente da COVID-19” e prevê, dentre outras medidas, a suspensão

de atividades comerciais não essenciais, vem, por meio das medidas que entende

necessárias, empreendendo esforços para a redução da disseminação do vírus.
4 “Dispõe  sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019”.
5 “Declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (covid-
19)”.
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Esses  expedientes  acima  mencionados  possuem,  como

denominador  comum,  um  ponto  específico:  regulamentações  referentes  ao

distanciamento social. 

Em  uma  conjuntura  na  qual  não  se  há  imunidade  inata,

tampouco  descoberta  de  cura,  vacina  ou  remédio  para  tratar  a  enfermidade,

medidas de enfrentamento à pandemia como a que aqui  se confronta passam,

inevitavelmente, por restrições ao direito de ir e vir do indivíduo, justamente visando

a evitar o contágio em massa da população. Esta é, pois, a medida mais eficaz de

combate que se pode adotar, no momento.

A presente demanda, neste sentido, refere-se justamente ao

descumprimento de normas restritivas por parte da ré. Relata o Ministério Público,

neste sentido, que constatou-se que:

[...]
(i) em 15/05/2020, o estabelecimento aberto com consumo em seu
interior,  após  o  horário  permitido,  o  que  resultou,  inclusive,  na
condenação criminal  do  representante  da empresa nos autos  nº
716-33.2020.8.16.0122 (mov. 1.2, fls. 12/20); (ii) em 15/01/2021, o
estabelecimento novamente infringiu normas sanitárias, ao abster-
se de adotas as medidas para dispersar os consumidores, os quais
foram  identificados  em  aproximadamente  72  (setenta  e  duas)
pessoas, após o horário permitido (mov. 1.2, fl. 06 e mov. 1.4/1.5);
(iii) em 26/02/2021, novo descumprimento das medidas sanitárias,
estando pessoas no interior do estabelecimento sem máscara e em
flagrante aglomeração, resultando no boletim de ocorrência de mov.
1.6. 

Como  se  vê,  por  reiteradas  vezes  o  estabelecimento  réu

infringiu  decretos  estaduais  e  municipais,  funcionando  sem  autorização  e

promovendo aglomerações, de modo a expor a comunidade local ao contágio por

COVID-19.
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Repisa-se,  é  o  distanciamento  social  que,  até  o  presente

momento, apresenta-se como melhor forma de prevenção de contaminação. O seu

desrespeito,  portanto,  configura  inequívoco  risco  à  saúde  pública,  e  deve  ser

devidamente responsabilizado.

Verificou-se, assim, a ocorrência de dano moral coletivo, uma

vez que houve a promoção de aglomeração em contexto de pandemia, de modo a

expor toda a comunidade local a risco de contágio e, em última análise, de vida.

Tal negligência é fato da maior relevância, causando lesão à

população  municipal  e  ensejando,  por  isso,  a  condenação  por  danos  morais

coletivos.

A respeito do instituto, leciona Carlos Alberto Bittar Filho:

O dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma
dada  comunidade,  ou  seja,  é  a  violação  antijurídica  de  um
determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano
moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio
valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente
considerado,  foi  agredido de maneira absolutamente injustificável
do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que
se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá
na seara do dano moral  individual,  aqui  também não há que se
cogitar  de  prova  da  culpa,  devendo-se  responsabilizar  o  agente
pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa).6 

Logo, uma vez configurado o dano moral coletivo, verifica-se

que não encontra guarida a pretensão recursal da ré, devendo a sentença apelada

ser mantida em sua íntegra.

6 BITTAR FILHO, Carlos alberto.  Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro.
Disponível  em  <http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf.>
Acesso em 17.09.2020. 
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Pelo desprovimento do recurso, portanto.

É o parecer.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

SAINT-CLAIR HONORATO SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA
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