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Vistos, etc.
 
1. Trata-se de Ação Civil Pública c/c pedido de liminar de tutela de urgência, ajuizada em
desfavor do Município de Varginha, pretendendo, a título de liminar:
- a suspensão na íntegra da eficácia do Decreto Municipal nº 9.793/20;
- a suspensão da eficácia do Decreto Municipal nº 9.777/20, naquilo que diz respeito à realização
de missas, cultos e demais atividades religiosas – art. 7º;
- eventualmente, em relação às atividades religiosas, limitar o número de pessoas nos locais de
celebração em, no máximo, 30 pessoas, além das demais restrições já previstas no Decreto
9.777/20;
- compelir o Município de Varginha à obrigação de não fazer consistente na vedação de edição de
Decretos Municipais ou atos normativos análogos, com inobservância da Deliberação nº 17 do
Comitê Extraordinário COVID-19 e todas as disposições protetivas emanadas pelas autoridades
sanitárias do Estado de Minas Gerais no que se refere à pandemia do COVID-19, enquanto
perdurarem seus efeitos, sob pena de multa de R$100.000,00 (cem mil reais) por ato.
Aduz o MP que a flexibilização veiculada pelos Decretos 9.777/20 e 9.730/20 destoaria das
diretrizes protetivas da Deliberação 17 do Comitê Extraordinário COVID 19 e, portanto,
extrapolariam o âmbito da autonomia do Ente Municipal.
Noticia que a flexibilização das restrições inseridas nos decretos mencionados no parágrafo
anterior teria sido embasada no Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 6.4.2020, que
autorizou os Municípios a iniciarem a transição.
Defende que o STF decidiu que a União não tem ingerência para obstar atos protetivos da saúde
pública estabelecidos pelos demais entes Federativos, na ADI 6.341.
Menciona que o Plenário do Supremo, por unanimidade, confirmou o entendimento de que as
medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para o
enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada de
providências normativas e administrativas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios.
Registra que em nada auxilia a invocação a atos da União, visto que devem ser aplicados os
termos da Deliberação 17 do Comitê Estadual Extraordinário COVID-19 como padrão de
confronto para o controle de legalidade, como é o caso da presente demanda.
Alega que o Município justificou a flexibilização, ante o controle da curva do coronavírus, somado
ao fato de que rede de saúde do Município teria sido encorpada com hospital de campanha e
capacitação de profissionais de saúde.
Argumenta que a tese apresentada pelo Município não influencia na questão de direito
estabelecida, ante o descompasso das normas do Município e as normas estaduais contidas na
Deliberação 17 do Comitê Extraordinário COVID – 19.
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Defende que “não foram apresentadas evidências técnicas que afastem a possibilidade de que a
manutenção da curva epidemiológica alegada seja exatamente resultado do distanciamento
social que até então vigorava”.
Relata que os leitos de UTI de Varginha serviriam a 50 Municípios integrantes da regional de
saúde, abrangendo uma população de 854.442 pessoas, conforme costa do sítio eletrônico da
Secretaria de Saúde.
Informa que a intenção do Parquet é questionar a edição dos decretos que flexibilizaram a
abertura das atividades, mencionando que a conveniência e oportunidade da reabertura de
alguns setores do comércio demandam constante reavaliação pelo gestor público, encarregado
de tais decisões pelo dever de seu mandato político.
Registra que “Nesta seara, cabe ao Judiciário a mínima intervenção possível, restringida que
deve ficar à análise da juridicidade dos atos praticados”.
Pontua que o Município expediu dois atos que contrariam normas estaduais às quais está
vinculado pelos critérios jurídicos de competência concorrente.
Argumenta que a autonomia do Município deve observar o mínimo protetivo estabelecido pelo
Ente Federativo Estadual.
Menciona que a retomada econômica não pode significar o desrespeito às competências
constitucionais instituídas e tampouco deve ser realizada de forma abrupta, evitando-se  uma
inflexão ascendente na curva de contágio e a disseminação descontrolada do vírus que se deve
enfrentar.
Destaca que as normas de flexibilização do distanciamento social pelo Município de Varginha
foram editadas em momento que os números de disseminação da doença assumem contornos
preocupantes, com aumento exponencial de casos confirmados.
Relata que “a rápida transmissão do vírus e a alta demanda por recursos hospitalares em curto
espaço de tempo tem potencial para conduzir ao colapso dos sistemas de saúde a exemplo do
que ocorreu na Itália, Espanha e nos Estados Unidos”.
Entende que  a medida mais efetiva para o enfrentamento da pandemia é o distanciamento
social, que tem por objetivo tornar mais lenta a transmissão do vírus e reduzir a necessidade de
recursos hospitalares em curto espaço de  tempo.
Defende que a saúde foi consagrada como direito fundamental, dentre os direitos sociais (art. 6º)
e que art. 196 da CF estabelece a saúde como dever do Estado, prevendo políticas públicas para
sua “promoção, proteção e recuperação”.
Lado outro, registra que deve ser observada a disposição do art. 198, II, da Carta Magna.
Infere que a Constituição estabeleceu a competência administrativa comum para a atuação dos
entes federados em defesa da saúde (art. 23, II), cabendo aos municípios a prestação de serviços
de atendimento à saúde, com a cooperação técnica da União e do Estado (art. 30, VII).
Argumenta que a competência normativa é concorrente (art. 24, XII) e que compete à União
expedir normas gerais. Aos Estados e aos Municípios está reservada competência suplementar
(art. 24, §§1º e 2º e art. 30, II).
Conclui que as normas municipais não podem contrariar as normas gerais da União e tampouco
as normas complementares dos Estados.
Elenca as normas federais aplicáveis à espécie, a saber, (Lei 8,080/90 [art. 17,inciso IV], Lei
13.979/2020 [art. 3º], Portaria MS/GM nº 356/2020, Portaria Interministerial 5, de 17 de março de
2020, Decreto Federal nº 10.282 de 20 de março de 2020), bem como a legislação estadual (Lei
13.371/99 [art. 1º, VII, art. 10, XV e art. 190], Código de Saúde de Minas Gerais [art. 16, I; art. 20,
I; art. 21, I], Decreto nº 47.891/20, Decreto nº 47.866/20, Deliberações 17 [art. 2º, I, art. 4º, 6º, 7º,
IV, V, §2º], 19 e 39 [art. 4º, caput]).
Anota que os Municípios têm competência suplementar, não podendo contrariar a legislação dos
entes federativos legitimados na forma constitucional.
Ressalta que as deliberações nº 17 e 39, emitidas pelo Comitê Extraordinário COVID-19,
estabelecem regimes jurídicos para o distanciamento social em Minas Gerais e que a deliberação
39 não revogou a 17.
Registra que há dois regimes jurídicos no Estado de Minas Gerais: um primeiro, de caráter
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vinculante, previsto na Deliberação nº 17 e um segundo, por adesão, constante na Deliberação nº
39.
Informa que Varginha ainda não aderiu ao Plano Minas Consciente, encontrando-se vinculada
aos termos da Deliberação nº 17.
Argumenta que está vedado o  funcionamento de: shoppings (art. 6º, III), academias de ginástica
(art. 6º, V)restaurantes (art. 6º, IV), atividades religiosas (art. 2º, I e art. 6º, caput e §1º, da
Deliberação nº 17).
Pretende que seja limitado o número de pessoas em, no máximo 30 pessoas ou menos (a
depender do tamanho do espaço e da necessidade de observância de distância entre os
presentes), de modo a evitar a aglomeração de pessoas e, com isso, facilitar a propagação da
doença.
No mérito, busca a confirmação da liminar.
O despacho inicial determinou a intimação do Município de Varginha, nos moldes do art. 2º, da
Lei 8.437/92, para o fim de que a pessoa jurídica de direito público manifestasse no prazo de 72
horas.
Manifestação do Município no ID 116076696 pugnando pela não concessão da medida de
urgência.
Defende o requerido que a deliberação 17 do Comitê Extraordinário COVID-19 é inaplicável aos
entes federativos municipais, em razão da incompetência normativa extensiva do órgão
expedidor.
Argumenta que o Comitê Extraordinário COVID 19 não tem como ter força vinculante sobre o
Município, visto que a sua criação restringe-se ao âmbito do Poder Executivo (Estadual), sobre
seus órgãos, autarquias, fundações, empresas, estagiários e servidores (Decreto Estadual
47.886).
Registra que os Municípios são entes federais autônomos, nos termos estabelecidos pela
Constituição Federal, em seu art. 18.
Noticia que o Comitê Extraordinário COVID-19 não tem poderes para expedir normas e obrigar os
municípios a cumpri-las, visto que o Decreto (4.886) que o instituiu não lhe confere poderes para
tanto.
Ressalta que a Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário da COVID-19, embora faça referência
a diversas legislações (lei federal e decretos), nenhuma delas o respalda a “legislar” e expedir
“decisões vinculantes” a todos os municípios mineiros, sendo que suas normativas são válidas
apenas e tão somente no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Relata que o Poder Executivo Municipal possui competência para editar decretos baseados na
competência administrativa própria, a qual vem da Constituição Federal (art. 23 c/c art. 30).
Informa que “a espontânea manifestação do governador do Estado de Minas Gerais, ao qual se
submete o ‘Comitê’, deixa claro que compete aos Municípios, através de seus Prefeitos, a
definição de regras para abertura de estabelecimentos comerciais, uma vez que entendeu o
Senhor Governador do Estado, com prudência e razoabilidade, que o Estado de Minas Gerais
comporta ‘várias Minas Gerais’, não sendo possível impor, por igual e linearmente, regras únicas
para Estado tão vasto geograficamente, tão heterogêneo e com municípios tão diferentes em
todos os aspectos, do econômico ao cultural, passando pela estrutura em saúde”.
Destaca que a adesão ao Programa do Governo do Estado intitulado ‘Minas Consciente’, é
voluntária e facultativa pelos Municípios mineiros.
Informa que o Município não aderiu ao Programa mencionado no parágrafo anterior, posto que se
estruturou antes mesmo de sua criação e, vem trabalhando com firmeza na contenção da crise
causada pelo Coronavírus.
Argumenta que a demanda é improcedente, visto que o Decreto Federal nº 10.282 de 20 de
março de 2020, dispõe sobre os serviços essenciais, sendo que a Deliberação nº 17 do Comité
Extraordinário COVID-19 choca-se frontalmente com a norma federal, não podendo prevalecer
sob a esfera federal, o que fulmina com os pedidos (b) e (c) do autor.
Defende que os pedidos (a) e (d) estão fulminados em virtude de não vinculação do Município à
deliberação nº 17, visto que possui vício de origem, em razão da limitação em seu ato criador

Num. 117795316 - Pág. 3Assinado eletronicamente por: WAGNER ARISTIDES MACHADO DA SILVA PEREIRA - 29/05/2020 15:02:44
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20052915024408500000116468219
Número do documento: 20052915024408500000116468219



(Decreto Estadual nº 47.886 de 15 de março de 2020).
Registra que na ADI 6.341 restou reconhecido que a normatização pela União “não afasta a
tomada de providências normativas e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios.
Ressalta que “em um viés prático, o Município de Varginha está com ‘curva da COVID-19’
controlada, havendo suficiente estrutura de pessoal e de equipamentos para atender aos
pacientes, devendo-se, portanto, conjugar questões de saúde com questões de natureza
econômica, evitando-se o colapso da saúde, mas também da economia, com desempregos,
perda de renda e, por via lógica de consequência, perda de arrecadação, em um momento que
carece de investimentos justamente na saúde, não se olvidando do aumento da violência em
razão da perda de renda”.
Noticia que as restrições ou não acerca do funcionamento, são questões de oportunidade e
conveniência, as quais devem ser tomadas na esfera de competência do Gestor Público, com
responsabilidade e suporte de equipes técnicas competentes, tendo o Município agido em
conformidade com o que estabeleceu o Boletim Epidemológico nº 07, de 06 de abril de 2020.
Lado outro, informa que criou um gabinete especial de combate à crise causada pelo
Coronavírus, instituído pelo Decreto Municipal nº 9.776/2020, sendo um órgão multissetorial e
democrático, composto por 23 membros, com maioria de profissionais da saúde, sendo que as
decisões de flexibilização são discutidas e devidamente fundamentadas.
Noticia que está encorpado e preparado para o combate à pandemia causada pelo Coronavírus,
inclusive para atendimento da microrregião de Varginha, que abrange as cidades de 
Cordislância, Elói Mendes e São Gonçalo do Sapucaí.
Defende que devem ser observados os artigos 20, 21 e 22, da LINDB.
O despacho do ID 117104545 designou audiência para o dia 26/5/2020, ocasião em que foram
ouvidos o Secretário de Saúde do Município, o perito de confiança do Juízo, Dr. Armando
Fortunato, o MP, bem como o procurador do Município (ata da audiência no ID 117446788).
Relatado, decido.
 
2. Passo a analisar o pedido de tutela de urgência.
 
Para decidir a viabilidade da tutela de urgência, há que se observar os requisitos legais descritos
em conformidade com o art. 294 e seguintes do CPC[1].
In casu, está em discussão a conjuntura hodierna em decorrência da pandemia do COVID
19, situação que demanda cautela, adoção de regras de experiência, prudência e
racionalidade econômica.
A situação peculiar para a qual o mundo está vivendo configura-se como verdadeira força maior
que deve ser analisada com razoabilidade e proporcionalidade, não se podendo agir,
exclusivamente, com base na emoção e no sentimento de  medo decorrente desse momento
tenebroso.
É preciso que a legislação, notadamente os princípios, sejam adaptados a esta situação anormal,
não se podendo estabelecer uma regra geral para a imensidão do nosso Brasil, visto que cada
região possui as suas particularidades, especificidades, recursos e, finalmente, número diferentes
de casos de pessoas contaminadas pelo Coronavírus.
Pois bem.
Em 6 de fevereiro de 2020, restou editada a Lei Federal nº 13.979, que dispôs sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do
coronavirus, responsável pelo surto de 2019.
Posteriormente, em 20 de março de 2020, o Decreto nº 10.282, regulamentou a lei mencionada
no parágrafo anterior, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais.
Após a publicação de aludida norma, houve a interposição da ADI 6341, na qual o relator,
Ministro Marco Aurélio, em 24/3/2020, deferiu, parcialmente, a medida acauteladora, para tornar
explícita, no campo pedagógico e na dicção do Supremo, a competência concorrente.
Em 15/4/2020, O Tribunal Pleno do STF, por maioria, referendou a medida cautelar pelo Relator,
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acrescida de interpretação conforme a Constituição ao §9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de
explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do art.
198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os
serviços públicos e atividades essenciais.
O acórdão ainda não foi publicado, constando no site do STF a seguinte notícia[2]:

STF reconhece competência concorrente de estados, DF, municípios e União no
combate à Covid-19
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, confirmou o entendimento

de que as medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para

o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem a tomada

de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos

municípios. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (15), em sessão realizada por

videoconferência, no referendo da medida cautelar deferida em março pelo ministro Marco

Aurélio na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341.

A maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson Fachin sobre a necessidade de

que o artigo 3º da Lei 13.979/2020 também seja interpretado de acordo com a Constituição, a

fim de deixar claro que a União pode legislar sobre o tema, mas que o exercício desta

competência deve sempre resguardar a autonomia dos demais entes. No seu entendimento, a

possibilidade do chefe do Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços

públicos, sem observância da autonomia dos entes locais, afrontaria o princípio da separação

dos poderes. Ficaram vencidos, neste ponto, o relator e o ministro Dias Toffoli, que

entenderam que a liminar, nos termos em que foi deferida, era suficiente.

Polícia sanitária
O Partido Democrático Trabalhista (PDT), autor da ação, argumentava que a redistribuição de

poderes de polícia sanitária introduzida pela MP 926/2020 na Lei Federal 13.979/2020

interferiu no regime de cooperação entre os entes federativos, pois confiou à União as

prerrogativas de isolamento, quarentena, interdição de locomoção, de serviços públicos e

atividades essenciais e de circulação.

Competência concorrente
Em seu voto, o ministro Marco Aurélio reafirmou seu entendimento de que não há na norma

transgressão a preceito da Constituição Federal. Para o ministro, a MP não afasta os atos a

serem praticados pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, que têm

competência concorrente para legislar sobre saúde pública (artigo 23, inciso II, da

Constituição). A seu ver, a norma apenas trata das atribuições das autoridades em relação às

medidas a serem implementadas em razão da pandemia.

O relator ressaltou ainda que a medida provisória, diante da urgência e da necessidade de

disciplina, foi editada com a finalidade de mitigar os efeitos da chegada da pandemia ao Brasil

e que o Governo Federal, ao editá-la, atuou a tempo e modo, diante da urgência e da

necessidade de uma disciplina de abrangência nacional sobre a matéria.

Posteriormente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ajuizou Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental, pretendendo a concessão de medida cautelar

para determinar que o Presidente da República se abstivesse de praticar atos contrários às

políticas de isolamento social adotadas pelos Estados e Municípios, e para determinar a

implementação imediata de medidas econômicas de apoio aos setores mais atingidos pela

crise.

Vejamos os trechos da decisão do Ministro Alexandre de Moraes, na ADPF 672[3]:
[...] Em momentos de acentuada crise, o fortalecimento da união e a ampliação de cooperação

entre os três poderes, no âmbito de todos os entes federativos, são instrumentos essenciais e

imprescindíveis a serem utilizados pelas diversas lideranças em defesa do interesse público,

sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e

manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais

valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à

condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.
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Lamentavelmente, contudo, na condução dessa crise sem precedentes recentes no Brasil e

no Mundo, mesmo em assuntos técnicos essenciais e de tratamento uniforme em âmbito

internacional, é fato notório a grave divergência de posicionamentos entre autoridades de

níveis federativos diversos e, inclusive, entre autoridades federais componentes do mesmo

nível de Governo, acarretando insegurança, intranquilidade e justificado receio em toda a

sociedade. A fiel observância à Separação de Poderes e ao Federalismo – cláusulas pétreas

de nossa Constituição Federal e limitadoras de eventual exercício arbitrário de poder – é

essencial na interpretação da Lei 13.979/20 (Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus

responsável pelo surto de 2019), do Decreto Legislativo 6/20 (Reconhece, para os fins do art.

65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000,a ocorrência do estado de calamidade

pública, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da

Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020) e dos Decretos presidenciais 10.282 e 10.292,

ambos de 2020 (Regulamentam a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,para definir os

serviços públicos e as atividades essenciais), sob pena de ameaça a diversos preceitos

fundamentais do nosso texto constitucional. Nesse contexto, é juridicamente possível a

utilização do presente mecanismo de Jurisdição Constitucional, pois, caberá, preventivamente,

arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL

FEDERAL com o objetivo de se evitar condutas do poder público que estejam ou possam

colocar em risco os preceitos fundamentais da República, entre eles, a proteção à saúde e o

respeito ao federalismo e suas regras de distribuição de competências, consagrados como

cláusula pétrea da Constituição Federal, [...]

A Constituição Federal, em diversos dispositivos, prevê princípios informadores e regras de

competência no tocante à proteção da saúde pública, destacando, desde logo, no próprio

preâmbulo a necessidade de o Estado Democrático assegurar o bem-estar da sociedade.

Logicamente, dentro da ideia de bem-estar, deve ser destacada como uma das principais

finalidades do Estado a efetividade de políticas públicas destinadas à saúde. O direito à vida e

à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa

humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição

Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e dever do Estado,

garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde. No

presente momento, existe uma ameaça séria, iminente e incontestável ao funcionamento de

todas as políticas públicas que visam a proteger a vida, saúde e bem estar da população. A

gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das

autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à

saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis

para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde. Nas últimas semanas,

várias questões relacionadas ao enfrentamento da pandemia chegaram, em sede de

Jurisdição Constitucional, ao conhecimento da CORTE, tendo sido proferidas inúmeras

decisões, nas quais se reconhece a grandeza dos efeitos que podem se originar da pandemia

e a extrema necessidade de coordenação na destinação prioritária de recursos e esforços

para a saúde pública, no sentido de minimizar seus reflexos nefastos. A presente arguição de

descumprimento de preceito fundamental deve ser analisada sob a ótica da efetiva aplicação

dos princípios e regras de Separação de Poderes e do Federalismo na interpretação da Lei

13.979/20, afastando-se, preventivamente, desnecessários conflitos federativos, que somente

iriam ampliar a gravidade da crise no País. Em respeito à Separação de Poderes, ao

Presidente da República, como força motriz na condução do Estado nos regimes

presidencialistas, compete à chefia da administração pública federal no planejamento e na

execução de políticas públicas de âmbito nacional, visando a atenuação dos efeitos sociais e

econômicos da pandemia. No exercício de suas atribuições, ao Presidente da República está

assegurado o juízo de conveniência e oportunidade, podendo, dentre as hipóteses legais e

moralmente admissíveis, escolher aquelas que entender como as melhores para o interesse

público no âmbito da saúde, da assistência e da econômica. [...]Assim sendo, em juízo de
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cognição inicial, incabível o pedido da requerente de medida cautelar para que o Judiciário

substitua o juízo discricionário do Executivo e determine ao Presidente da República a

realização de medidas administrativas específicas. Ressalte-se, entretanto, que o caráter

discricionário das medidas realizadas pelo Presidente da República, bem como de suas

eventuais omissões, é passível de controle jurisdicional, pois está vinculado ao império

constitucional, exigindo a obediência das autoridades ao Direito, e, em especial, ao respeito e

efetividade aos direitos fundamentais. Não compete ao Poder Judiciário substituir o juízo de

conveniência e oportunidade realizado pelo Presidente da República no exercício de suas

competências constitucionais, porém é seu dever constitucional exercer o juízo de verificação

da exatidão do exercício dessa discricionariedade executiva perante a constitucionalidade das

medidas tomadas, verificando a realidade dos fatos e também a coerência lógica da decisão

com as situações concretas. Se ausente a coerência, as medidas estarão viciadas por

infringência ao ordenamento jurídico constitucional e, mais especificamente, ao princípio da

proibição da arbitrariedade dos poderes públicos que impede o extravasamento dos limites

razoáveis da discricionariedade, evitando que se converta em causa de decisões desprovidas

de justificação fática e, consequentemente, arbitrárias. Por outro lado, em respeito ao

Federalismo e suas regras constitucionais de distribuição de competência consagradas

constitucionalmente, assiste razão à requerente no tocante ao pedido de concessão de
medida liminar, “para que seja determinado o respeito às determinação dos
governadores e prefeitos quanto ao funcionamento das atividades econômicas e as
regras de aglomeração”. A adoção constitucional do Estado Federal gravita em torno
do princípio da autonomia das entidades federativas, que pressupõe repartição de
competências legislativas, administrativas e tributárias. Em relação à saúde e
assistência pública, inclusive no tocante à organização do abastecimento alimentar, a
Constituição Federal consagra, nos termos dos incisos II e IX, do artigo 23, a existência
de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios. Igualmente, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional prevê
competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre
proteção e defesa da saúde; permitindo, ainda, aos Municípios, nos termos do artigo 30,
inciso II, a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual no que
couber, desde que haja interesse local; devendo, ainda, ser considerada a
descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da
Lei8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços e
distribuição dos encargos financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz
respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei
8.080/1990). As regras de repartição de competências administrativas e legislativas
deverão ser respeitadas na interpretação e aplicação da Lei13.979/20, do Decreto

Legislativo 6/20 e dos Decretos presidenciais 10.282e 10.292, ambos de 2020, observando-

se, de “maneira explícita”, como bem ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO, ao

conceder medida acauteladora na ADI 6341, “no campo pedagógico e na dicção do Supremo,

a competência concorrente”. Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal
afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que,
no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no
âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a
imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades
de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre
outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de
infectados e de óbitos, como demonstram a recomendação da OMS (Organização
Mundial de Saúde) e vários estudos técnicos científicos, como por exemplo, os estudos
realizados pelo Imperial College of London, a partir de modelos matemáticos (The
GlobalImpact of COVID-19 and Strategies for Mitigation and Suppression, váriosautores;
Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID-19 mortality and
healthcare demand, vários autores).Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de
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eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de

lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de

descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA

CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos

artigos 23, II e IX; 24, XII;30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei

13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E
SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas
atribuições e 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 DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO
CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas

restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a validade
formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal
poderá ser analisada individualmente. (grifo nosso)

Essa é a situação atual jurisprudencial quanto à competência dos Municípios, no que tange à
questão alusiva à saúde.
Vejamos o que dispõe o art. 23, II, parágrafo único, da CF:
 

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de

deficiência;

Parágrafo único. Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a União e os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e

do bem-estar em âmbito nacional.

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e

do bem-estar em âmbito nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)

 

A competência comum estatuída no dispositivo da Lei Maior acima transcrito, estabelece as
competências materiais comuns, que serão cumpridas pela União em conjunto com os demais
entes federados, a saber Estados-membros, Distrito Federal e Municípios.
Na competência comum, um ente não inviabiliza ou restringe a atuação dos demais e, no caso de
divergências, cabe à Lei Complementar normatizar a questão para harmonizar os entes
federativos, devendo prevalecer as diretrizes fixadas pela União, por serem mais abrangentes.
Nesse sentido, ensina Nathalia Masson:
 

(...) São atribuições exercitadas por todos os entes concomitantemente; podem ser 

intituladas ‘cumulativas’, uma vez que não há limites prévios estipulados para o
cumprimento delas, isto é, a atuação de um ente não inviabiliza ou restringe a atuação dos

demais.

Como todos os entes estão aptos a realizar as atividades relacionadas às matérias

mencionadas nos incisos, a possibilidade conflitiva das atuações é óbvia. Daí porque é

necessária a instituição de diretrizes, capazes de minimizar o aparecimento de divergências e

neutralizar as que se efetivarem.

É nesse sentido que o parágrafo único estabelece a fixação, por lei complementar federal, de

normatização que vise harmonizar o exercício das atividades por parte dos entes de forma a

evitar conflitos e eventuais desperdícios materiais e financeiros. Se ainda assim choques
ocorrerem entre as atuações das diversas entidades federadas, o STF irá solucioná-los
por meio da aplicação do critério da preponderância dos interesses para determinar que
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as situações de colisão entre as diferentes providências sejam resolvidas em prol do
interesse preponderante, mais abrangente, que é o da União.(…) (MASSON, Nathalia.

Manual de Direito Constitucional. 5ª ed. ver. Ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2017, p.

607) (destaquei)

 
Por conseguinte, o art. 30, da Carta Magna, dispõe:
 

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

(...)

 
A expressão “assuntos de interesse local” é juridicamente indeterminada, visto que as
competências municipais decorrentes desse inciso são construídas casuisticamente, segundo
entendimentos doutrinários e decisões do STF.
Nos moldes do que ensina a doutrina, o interesse local do Município nunca será exclusivamente
do ente, pois qualquer matéria que seja de seu interesse, poderá ser, de outra maneira, de
interesse regional e nacional, como é o caso dos autos.
Lado outro, no que se refere ao inciso II, verifica-se a previsão constitucional no sentido de que os
Municípios poderão complementar a legislação federal e estadual, no que couber, não podendo
agir (com capacidade suplementar-supletiva) ante a inércia dos outros dois entes.
Nesse diapasão, nos moldes do que a ensina a doutrina, para que haja a legítima edição de
normas municipais, em conformidade com o art. 30, da CF, faz-se necessário o cumprimento de
três requisitos: “(i) que estejamos frente a assuntos que envolvam interesse local; (ii) que os
Municípios estejam suplementando uma lei prévia – ou seja, há que haver legislação anterior a
ser suplementada/complementada; e (iii) que esse regramento seja harmônico com a legislação
preexistente” (MASSON, Nathalia. Manual de Direito Constitucional. 5ª ed. ver. Ampl. e atual.
Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 617)
In casu, os três pressupostos restaram cumpridos, pois:
- estamos diante de assunto que envolve interesse local, pois os decretos fixam horário para
funcionamento de estabelecimentos comerciais (súmula vinculante 38, STF), foram elaborados
ante a verificação do estrangulamento do comércio e da necessidade de manutenção das
atividades empresariais, no que tange a empregos, redução de violência, circulação de renda,
garantia de pagamento de impostos para manutenção da gestão municipal, entre outros;
- o ente municipal está suplementando/complementando lei federal;
- os decretos editados pelo Município estão harmônicos com a legislação emanada pelo Poder
Executivo Federal.
A conclusão a que se chega é a de que os Municípios podem estabelecer as regras editadas em
seus decretos, pois elas foram elaboradas com base em legislação federal, norma
hierarquicamente superior à Deliberação 17.
Registra-se, ainda, que o art. 171 da Constituição Mineira, estabeleceu:
 

Art. 171 – Ao Município compete legislar:

I – sobre assuntos de interesse local, notadamente:

[...]

c) a polícia administrativa de interesse local, especialmente em matéria de saúde e higiene

públicas, construção e tráfego, plantas e animais nocivos e logradouros públicos;

[...]

 
Por todo o exposto, em decorrência do entendimento do STF atual, da interpretação da CF e da
CEMG, tem-se que o Município de Varginha, tem competência para editar os Decretos
contestados pelo Parquet.
Nesse azimute, faz-se importante consignar que a Deliberação nº 17, apesar de ser uma diretriz,
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posto que editada pelo Estado, não vincula o Município, na medida em que:
1) o Comitê Gestor que elaborou a Deliberação 17 não tem competência e atribuição para legislar
para os Municípios de Minas Gerais e tal conclusão não se observa de seu texto, consoante o
que giza o art. 2º do Decreto Estadual 47.8886:
 

Art. 2º – Fica instituído o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em

Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, e com

competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo

Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e

controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas.

§ 1º – O Comitê Extraordinário COVID-19 será composto pelas seguintes autoridades:

I – o Secretário de Estado de Saúde, que o presidirá;

II – o Secretário-Geral;

III – o Consultor-Geral de Técnica Legislativa;

IV – o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;

V – o Secretário de Estado de Cultura e Turismo;

VI – o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico;

VII – o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social;

VIII – o Secretário de Estado de Educação;

IX – o Secretário de Estado de Fazenda;

X – o Secretário de Estado de Governo;

XI – o Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade;

XII – o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública;

XIII – o Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

XIV – o Secretário de Estado de Planejamento e Gestão;

XV – o Advogado-Geral do Estado;

XVI – o Controlador-Geral do Estado;

XVII – o Ouvidor-Geral do Estado;

XVIII – o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;

XIX – o Chefe do Gabinete Militar do Governador;

XX – o Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

XXI – o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 47.889, de 16/3/2020, com produção

de efeitos a partir de 15/3/2020.)

§ 2º – O Comitê Extraordinário COVID-19, com o apoio do Centro de Operações de

Emergência em Saúde – COES-MINAS – COVID-19, decidirá sobre a implementação das

medidas de que trata o caput de acordo com a fase de contenção e mitigação da epidemia.

§ 3º – Os titulares a que se refere o § 1º serão substituídos em suas ausências pelos

respectivos secretários-adjuntos ou por quem lhes sejam imediatamente subordinados na

hierarquia administrativa.

§ 4º – O Comitê Extraordinário COVID-19 deliberará pela maioria absoluta de seus membros,

cabendo ao presidente o exercício do voto de qualidade em caso de empate.

§ 5º – Poderão ser convidados para participar da reunião, a juízo dos membros titulares, e

com o objetivo de contribuir com informações a respeito da matéria objeto do convite,

especialistas e representantes de outros órgãos e entidades públicas ou privadas.

§ 6º – O Consultor-Geral de Técnica Legislativa exercerá a função de Secretário-Executivo do

Comitê Extraordinário COVID-19.

(Parágrafo com redação dada pelo art. 1º do Decreto nº 47.889, de 16/3/2020, com produção

de efeitos a partir de 15/3/2020.)

§ 7º – Excepcionalmente, o Presidente do Comitê Extraordinário COVID-19 decidirá ad

referendum os casos urgentes e inadiáveis.

(Parágrafo acrescentado pelo art. 1º do Decreto nº 47.889, de 16/3/2020, com produção de

efeitos a partir de 15/3/2020.)
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2) a legislação federal prevalece sobre uma deliberação emanada na esfera estadual, em nome
da hierarquia das normas;
3) o ente municipal tem autonomia para editar normas de interesse local, relacionadas à saúde,
desde que em conformidade com a esfera estadual ou federal, sendo que, de forma análoga ao
do Estado criou um Gabinete especial de crise, o município também o fez, conforme se extrai do
art. 5º, do decreto 9.776/2020:
 

Art. 5º. O Gabinete Especial de resposta à crise será composto pelos seguintes

representantes das respectivas Secretarias/Órgãos/Entidades, públicos e privados:

I – 4 (quatro representantes da Secretaria Municipal de Saúde, dentre eles o Secretário

Municipal de Saúde, o qual será o coordenador do Gabinete;

II – Procuradoria Geral do Município;

III – Secretaria Municipal de Governo;

IV – Superintendência Regional de Saúde de Varginha;

V – Fundação Hospitalar do Município de Varginha – FHOMUV;

VI – Hospital Regional do Sul de Minas;

VII – Hospital Humanitas de Varginha;

VIII – Hospital Varginha;

IX – 1 (um) membro representando os servidores médicos do Município de Varginha;

X – Associação Médica de Varginha;

XI – Conselho Municipal de Saúde;

XII – Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

XIII – Guarda Civil Municipal de Varginha;

XIV – Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação de Varginha;

XV – Sindicato dos Empregados no Comércio de Varginha e região;

XVI – Sindicato do Comércio Varejista de Varginha;

XVII – Associação Comercial de Varginha;

XVIII – Conselho Regional de Contabilidade;

XIX – Cooperativa Minasul;

XX – 3 (três) membros representando as empresas e o comércio de Varginha, indicados pelo

Prefeito Municipal.

Parágrafo único. A Câmara Municipal de Varginha poderá encaminhar representante a fim de

acompanhar os trabalhos do Gabinete de Gestão da Crise.

 
Registra-se, ainda, que todas as decisões sobre o retorno controlado e gradativo das atividades
presenciais do comércio e outras atividades na cidade só foram tomadas após entrarem em vigor
legislações federais nesse sentido, com observância ao Boletim Epidemiológico do Ministério da
Saúde de 6.4.2020, que autorizou os Municípios a iniciarem a transição.
Outrossim, o Gabinete Especial de Crise instituído para controle e adoção das medidas
necessárias quanto ao COVID-19, tem se reunido a cada 10 ou 15 dias para a verificação da
situação sanitária, hospitalar e econômica, sendo que as medidas vem sendo tomadas
paulatinamente e são feitas de forma fundamentada, considerando a conjuntura médica, sanitária
e operacional da saúde, no sentido de atender à demanda da microrregião abrangida por
Varginha.
A ata do ID 116073755, que revela o que aconteceu na  reunião de 16 de abril de 2020,
demonstra que o Município teve o cuidado de convidar membros do Ministério Público da esfera
estadual e federal, fazendo-se presentes: o Procurador da República, Dr. Marcelo José Ferreira e
o Promotor de Justiça subscritor da exordial, constando, ainda, o seguinte:
 

(...) Ato contínuo, foi dada a palavra ao Dr. Marcelo, Procurador da República, que entende

que quanto à CEF é interessante a iniciativa de transferir alguns a serviços a outro local, que

está em contato com o pessoal da CEF para tentar melhorar a questão de lotação da Caixa.
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Salientou que os munícipes estão resistentes ao cumprimento das normas impostas. Entende,

se necessário, implementar normas mais rígidas para descumprimento. Posteriormente, Dr.

Fernando, Promotor de Justiça, salientou que sua postura é de interferir o mínimo possível da

gestão do Prefeito, mas irá observar as diretrizes do Município, inclusive na adesão do

Município ao programa Minas Consciente. (...)

 
É fato público e notório na cidade que defronte à CEF, a rua foi parcialmente interditada para o
fim de organizar um local com as medidas de distanciamento para atendimento em aludida
instituição bancária.
Em sede de audiência, o Município destacou que vem intensificando a fiscalização e que cassou
alvará de estabelecimento que estava descumprindo as normas sanitárias.
Precisamos analisar o fato pandemia COVID-19, ante as circunstâncias da nossa cidade e a
realidade do nosso país, uma vez que é notória a crise e débâcle des etats, sentida por todos os
entes públicos, principalmente os estados da federação e municípios, não possuindo o executivo
condições de custear a manutenção de todos os mineiros em suas residências.
Aludida conjuntura é explicada de maneira simples por José João Calanzani, saudoso juiz que
compôs o quadro da magistratura mineira, sem sua obra, Metáforas Jurídicas:
 

(...)Fato é coisa ou ação feita, aquilo que realmente existe, diz o dicionário. Fato jurídico é todo

fato com implicações no mundo jurídico, ensinam os compêndios do direito.

Circunstância, por sua vez, é o estado, condição ou situação da coisa ou pessoa, em

determinado momento, ou, ainda, certa particularidade que acompanha um fato.

‘Matar alguém’ é uma hipótese que, se concretizada, tem relevância na vida jurídica. Se o ato,

entretanto, vier acompanhado de uma circunstância, outra será a forma de julgar.

É diferente ‘matar alguém’ de ‘matar alguém em legítima defesa’.

A circunstância acompanha o fato, mas não se identifica com ele: ela não é o fato.

É essencial, para o direito, que se faça distinção entre fato e circunstância e se procure

detectar todas as circunstâncias que envolvem o fato.

A circunstância não elimina o fato, mas interfere na forma de julgá-lo.

Todas as pessoas passam a vida inteira engolindo saliva, mas se passarmos a cuspi-la num

copo, ninguém é capaz, depois, de engoli-la. Nesse caso, a saliva deixou de ser saliva? De

jeito nenhum. Mudaram apenas as circunstâncias. (...) (CALANZANI, José João. Metáforas

Jurídicas: conceitos básicos de Direito através do processo pedagógico da metáfora. 2. Ed.

ver. Ampl. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 130/131)

 
Nesse sentido, verifica-se que as circunstâncias, os dados concretos juntados pelo Município em
sua manifestação e que também foram corroborados na audiência realizada, demonstram que o
Município se estruturou para a abertura gradativa das atividades, pois a conjuntura do Município
(até a data da audiência – 26/05/2020) é a seguinte:
 
-  Registro de 3 óbitos, sendo  1 em abril e 2 em maio, todos moradores de Varginha;
-  Existem 50 leitos de enfermaria FHOMUV;
-  Há 10 UTI  no Hospital Regional (já habilitados pelo SUS), sendo que há somente um paciente
internado;
- Encontra-se em processo de credenciamento, junto a Secretaria de Estado de Saúde, 10 leitos
no Hospital Bom Pastor de UTI e 10 leitos de enfermaria;
- Está em andamento o hospital de campanha, com 9 vagas de CTI (8 já estão habilitados pelo
Ministério da Saúde) e 45 vagas de enfermaria;
-  A previsão para a liberação dos alvarás sanitários para o Oficial de Campanha é entre o dia 5 e
10 de junho;
-  Há convênio para comprar os leitos do sistema privado, se necessário (Humanitas  - 7 leitos de
UTI e Hospital Varginha tem 2 leitos de semi-intensivo);
-  Existem 10 leitos cadastrados e habilitados para tratamento de COVID, no Hospital Regional e
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ainda mais 10 já estão disponíveis e possíveis de serem habilitados e cadastrados;
-  Há 47 leitos de UTI/CTI disponíveis em Varginha para atendimento de pacientes, só existem
questões de credenciamento a serem finalizadas;
-  Há 1 paciente internado hoje com sintomas de covid;
- Existem 5 pacientes em enfermaria com suspeita de covid;
-  No Protocolo de enfrentamento inicial em conformidade com o SUS há duas frentes de
trabalho: medidas de afastamento, barreira e proibição, aumento de testagem gradual de grupos
prioritários;
-  As cidades que abrangem a região de Varginha no polo de saúde são: Cordislândia, Monsenhor
Paulo, São Gonçalo de Sapucaí e Elói Mendes, sendo que aludidas cidades vizinhas registraram
apenas 8 casos de COVID- 19, sem óbito;
-  No mês de março Varginha tinha 7 casos registrados;
-  Em Abril o número de casos confirmados alçou a marca de 24 casos;
-  Nesse mês (até o dia 26) possuíamos 30 casos confirmados;
-  Total até hoje de pessoas contaminadas pelo COVID registrados em Varginha: 61;
-  A fiscalização dos cultos, missas, comércio, clubes, restaurantes tem se intensificado, sendo
obrigatório o uso de máscara na cidade;
-  Ano passado, de janeiro a maio, Varginha registrou 39 óbitos de origem natural e nesse ano, no
mesmo período, tivemos 36 óbitos de origem natural e 3 de COVID – Informação dada pelo perito
oficial, Dr. Armando Fortunato, que atua também como médico legista.
Dessa forma, o fato pandemia vem sendo tratado em conformidade com as circunstâncias do
nosso país e principalmente da nossa região, com observação ao número de casos confirmados, 
a estrutura médica e sanitária montada, bem como a necessidade de dar condições aos
trabalhadores e aos gestores dos entes federativos de manterem suas famílias e a administração
pública.
Ressalta-se, outrossim, que há a imposição de condições para a manutenção de abertura dos
estabelecimentos, restrição de horário de abertura do comércio e de certas atividades, sendo que
a análise da situação de nossa cidade deve ser feita periodicamente, não havendo óbice para
modificação futura e quiçá de restabelecimento da situação de isolamento mais severa, mas se
as circunstâncias atuais revelam segurança para a abertura das atividades, não vejo razão para
deferir a tutela de urgência pretendida, pelo menos, por ora.
Nesse sentido já se pronunciou o TJSP, o que deve ser aplicado ao caso, mutatis mutandis:
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação civil pública Tutela provisória de urgência antecipada

indeferida PandemiaCovid-19 Pretensão do Ministério Público de impor medidas específicas

de combate à pandemia ao Município de Brotas, que toca à restrição de locomoção

intermunicipal de pessoas, no escopo de evitar o turismo local Quadro restritivo de impacto no

mínimo regional, muito além do local em que, em tese, se poderia vislumbrar mero exercício

de autonomia municipal na área da saúde pública - Ausência dos requisitos para a

antecipação de tutela Existência de norma estadual que já estabelece restrições visando à

contenção da epidemia Poder de polícia inerente aos entes federativos que deve ser exercido

para sua fiscalização - Ausência de demonstração de omissão da Administração, a autorizar

excepcional intervenção do Judiciário nesta questão. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP,

Agravo de Instrumento 2072374-82.2020.8.26.0000. Relator: Vicente de Abreu Amadei)

 
Ultrapassadas referidas questões, têm-se, ainda, que se faz necessária a observância de que o
cidadão está resguardado pela própria Constituição da República, que lhe assegura o direito ao
trabalho, à igualdade, assim como o direito à vida digna, ex vi dos artigos 1º, incisos III e IV, 3º,
inciso IV, 5º, caput, todos da Carta Magna.
Apesar de nenhum direito ser absoluto, devendo ser analisado à luz do interesse público (aqui
representado pelo Município de Varginha, que deve obediência às normas de política pública
específica), entendo que, na espécie, não haja elementos, ao menos nesta fase, para atender o
pleito do Ministério Público, o fazendo com fundamento no sagrado direito ao trabalho, na
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igualdade de tratamento e no princípio da dignidade da pessoa humana e dos princípios que
regem a administração pública (art. 37, da CF): legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Os princípios devem estar concatenados com toda a sistemática constitucional, não se podendo
analisar a legislação de forma isolada, visto que a situação da pandemia é exceção mundial.
Destarte, não há como se esquecer do direito fundamental da dignidade da pessoa humana e do
direito ao trabalho.
Para alguns ficar em casa, em isolamento, tem sido fácil, pois o salário continua sendo
depositado todo mês, mas, para muitos, essa não é a realidade, sendo que existem pais de
família em situação de impotência, desespero e miséria.
Se é certo que existem regras para a administração pública, não se olvida da necessidade de
respeito ao princípio da igualdade, do direito ao trabalho e da dignidade da pessoa humana, que
devem ser sopesadas com as questões sanitárias e epidemiológicas, no sentido de haver um
equilíbrio protetivo racional.
Entendo, ainda, que, pelo menos nesse momento, o direito à vida e à saúde vem sendo
resguardado pelo Município de Varginha, que adotou medidas de flexibilização, com
responsabilidade, demonstrando estar preparado para a pandemia, com a apresentação,
inclusive, de dados estatísticos.
Dessa forma, entendo que resta aplicável ao caso, o princípio do devido processo legal
substantivo (substantive due process), no sentido de que a lei deve ser aplicada em
consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade de forma a se
alcançar a justiça no caso em concreto, conforme ensina Fredie Didier Júnior:
 

As decisões jurídicas hão de ser, ainda, devidas. Não basta a sua regularidade formal; é
necessário que uma decisão seja substancialmente razoável e correta. Daí, fala-se em

um princípio do devido processo legal substantivo, aplicável a todos os tipos de processo,

também. É desta garantia que surgem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

aqui tratados como manifestação de um mesmo fenômeno. (...)

 O magistrado, para resolver o conflito, haverá de avaliar qual das normas constitucionais, no

caso concreto, deve prevalecer – como não se pode resolver a tensão pelo princípio da

hierarquia das normas, pois advindas da mesma fonte, o juiz pondera os interesses em jogo,

limitando a aplicação de um dos conflitantes em detrimento da do outro, de modo a delimitar o

seu alcance. Serve, este método de desenvolvimento do direito, “para delimitar, umas em

relação às outras, as esferas de aplicação das normas que se entrecruzam e, com isso,

concretizar os direitos cujo âmbito ficou em aberto”. “Com efeito, o critério da

proporcionalidade é tópico, volve-se para a justiça do caso concreto ou particular, se aparenta

consideravelmente com a equidade e é um eficaz instrumento de apoio às decisões judiciais

que, após submeterem o caso a reflexões prós e contras (Abwängung), a fim de averiguar se

na relação entre meios e fins não houve excesso (Übermassverbot), concretizam assim a

necessidade do ato decisório de correção. (DIDIER JR., Fredie. Direito Processual Civil:Teoria

geral do processo e processo de conhecimento. Salvador:JusPODIVM, 2006. 6ª Ed. p. 47, 48,

49, 50).

 
Assim, não se mostra razoável e tampouco proporcional deferir a tutela de urgência, nos moldes
em que foi proposta, se as circunstâncias, a realidade de nossa cidade, permitem a atitude
tomada pelo Município, que foi feita dentro da legalidade e seguindo as diretrizes federais.
Lado outro, também não se mostra razoável e tampouco proporcional deixar de lado o direito
fundamental da igualdade, da dignidade da pessoa humana e do direito social ao trabalho.
Ora, não basta que o Poder Judiciário dê uma decisão em conformidade com a lei, é preciso que
se dê uma decisão justa.
Por todo o exposto e considerando que somente excepcionalmente é que o Poder Judiciário age
como legitimado extraordinário na defesa de interesses difusos indisponíveis, intervir em políticas
públicas sanitárias, indefiro a tutela de urgência.
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Intimem-se.
3. CITE-SE a parte requerida para que apresente contestação, caso queira, no prazo de 15
(quinze) dias (art. 335, CPC), advertindo-a das penas de revelia e confesso, se cabível.
3.2. Se houver contestação e o réu alegar qualquer das matérias enumeradas no art. 337,
do CPC[4], ouça-se o autor, que deverá sobre elas dizer o que entender de direito, no prazo
de 15 (quinze) dias, permitindo-se-lhe a produção de prova.
3.3. Alegando o réu qualquer das matérias do art. 350, do CPC[5], abra-se vista ao autor
para se manifestar em 15 dias.
3.4. Alegando o(a) requerido(a) que é parte ilegítima em sua contestação, ouça-se o autor,
que deverá se pronunciar sobre tal alegação, facultando-lhe a substituição de parte,
consoante art. 338, do CPC[6].
4. Proposta a reconvenção, ouça-se o autor no prazo de 15 dias[7].
5. Após o decurso do prazo para a contestação, sendo a parte requerida revel, abra-se
vista ao autor para os fins do art. 348, do CPC.[8]
 Cumpra-se.
  Varginha/MG, 29 de maio de 2020.
 
 
 Wagner Aristides Machado da Silva Pereira
 Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública 
   
[1]  Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

            Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter

antecedente ou incidental.

            Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

            § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória

idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte

economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

            § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

               § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
[2]    Disponível em: http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447

[3]    Disponível em: http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADPF672liminar.pdf

[4]          Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

            I - inexistência ou nulidade da citação;

            II - incompetência absoluta e relativa;

            III - incorreção do valor da causa;

            IV - inépcia da petição inicial;

            V - perempção;

            VI - litispendência;

            VII - coisa julgada;

            VIII - conexão;

            IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;

            X - convenção de arbitragem;

            XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual;

            XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar;

            XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.

            (…)

 

[5]         Art. 350. Se o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo

de 15 (quinze) dias, permitindo-lhe o juiz a produção de prova.
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[6]          Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o

juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu.

 

[7]             Art. 343, §1º, do CPC: Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para

apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

 

[8]          Art. 348. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando a inocorrência do efeito da revelia previsto no art.

344 , ordenará que o autor especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado. do prazo

determinado neste item e/ou apresentação de manifestação do réu para o fim delimitado, voltem conclusos para

apreciação do pedido de liminar/tutela de urgência.
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