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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância 

Comarca de DIVINóPOLIS / Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis

PROCESSO Nº: 5003294-16.2021.8.13.0223

CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

ASSUNTO: [Saúde, COVID-19]

AUTOR: ESTADO DE MINAS GERAIS

RÉU: MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS

 

DECISÃO

 

Vistos.

Versam estes autos a respeito de uma Ação Civil Pública proposta pelo Estado de Minas Gerais contra o
Município de Divinópolis motivada pelo fato deste último implementar certas medidas que flexibilizaram
o regime de restrições imposto no programa minas consciente.

Foi determinada a oitiva do ente demandado.

De sua parte o requerente pleiteou a concessão da liminar independentemente da oitiva da parte contrária.

Este pedido não é desarrazoado
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Com efeito, o TJMG já decidiu reiteradas vezes sobre a admissibilidade desta providência:

"Processo: Agravo de Instrumento-Cv 1.0557.17.001724-7/0010125167-63.2018.8.13.0000 (1) -
Relator(a): Des.(a) Gilson Soares Lemes - EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE GASTOS DO
LEGISLATIVO. ATIVIDADES TÍPICAS DO PODER EXECUTIVO. REALIZAÇÃO DE EVENTOS E
PREMIAÇÕES. PRECEDENTES DO TCE. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS NATALINAS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. No tocante à suposta violação do art. 2º da Lei
8.437/92, ante a ausência de oitiva prévia do Município para a concessão da liminar, a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça mitiga esta exigência, permitindo em casos excepcionais a
concessão da liminar inaudita altera parte contra a Fazenda Pública. A tutela concedida pelo Juízo a
quo não gerou riscos ao desenvolvimento das atividades da Câmara Municipal, nem tampouco prejudica
sua autonomia administrativa, uma vez que a medida incide somente na verba repassada especificamente
para os programas ora impugnados, sendo certo que somente estes sofrerão algum impacto. A "Semana
Cultural do Legislativo Municipal", a ser realizada na "semana em que cair o aniversário da cidade",
tem como finalidade "a promoção das artes e da cultura local, regional e nacional". Logo, não se
demonstra relacionada com as funções legislativas e administrativas da Câmara Municipal. Para a
distribuição de cestas natalinas aos servidores públicos é necessário não somente previsão de dotação
orçamentária, mas também lei que autorize o pagamento, a fim de preservar os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e razoabilidade. Recurso conhecido e desprovido."

No caso submetido à nossa análise não é exagero declarar que a pandemia que grassa o planeta representa
um dos maiores desafios da história da humanidade. Os horrores da gripe espanhola, da peste negra, das
pestes de Cipriano e de Justiniano; da praga Antonina ressurgem como uma maldição em razão da
vertiginosa capacidade que este vírus tem de se propagar.

Em termos locais, basta um lançar de olhos em qualquer jornal para constatar que o número de infectados
e mortos aumenta a cada dia.

Cremos que estas razões são suficientes para justificar a apreciação do pedido de liminar olvidando o art.
2 º da Lei 8437.

No momento o cerne da questão liminar consiste em apurar se o Município que integra o programa Minas
Consciente pode estabelecer condições distintas.

De nossa parte cremos que a partir do momento em que o município adere ao programa deve segui-lo
fielmente.

Não é diferente o pensar de Rogério Tadeu Romano (no artigo ‘Uma errônea decisão’):

“É impositiva a ação estatal, em todas as esferas federativas, quando o assunto é a saúde pública.

O Princípio da obrigatoriedade da ação estatal ensina que o Estado deve prevenir, por todos os meios
possíveis, as ameaças à saúde pública.

No passado presente, é sempre indispensável dizer, vivemos a maior crise sanitária de nossa geração.
Suas repercussões são terríveis na ordem econômica, social, da educação.

Os entes federativos têm vivido sérios problemas quanto à adequação das medidas que devem ser
tomadas, no exercício do poder de polícia, em face da Lei nº 13.979/2020.

Sabe-se que a Constituição disciplinou a competência dos entes federativos como concorrente.

Mas, recentemente, em sede de Suspensões de Liminares, onde o mérito não foi objeto de cogitação, mas
a adoção de medidas determinadas em face de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade,
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e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, em março deste ano, o
presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, restabeleceu a plena eficácia do
Decreto estadual 65.545/2021 de São Paulo que determinava a classificação do Município de São José
dos Campos na fase vermelha do Plano São Paulo de combate à pandemia da Covid-19. A decisão
cautelar foi proferida em dois pedidos de Suspensão de Liminar (SL 1428 e SL 1429) contra decisão do
Tribunal de Justiça estadual (TJ-SP) que havia autorizado a migração do município para a fase laranja,
menos rígida.

Então, o que fazer com relação à matéria envolvendo fechamento do comércio e dos serviços não
essenciais, até mesmo um lockdown, tomados na devida proporcionalidade, quando União, Estados,
Municípios, têm decisões conflitantes, de caráter prescritivos, com functores deônticos?

Penso que o assunto, por envolver uma pandemia, tem que ser tratado como direito à saúde.

Se entendido como tal, a competência seria concorrente, como julgado pelo Supremo na ADi 6341. Por
compreender ser aplicado ao caso o princípio da precaução/prevenção, há de prevalecer a norma do
ente federativo concorrente que, sendo mais restritiva, tenha o maior condão profilático na matéria.
Sobre a matéria, há interesse estudo de Gabriel Vedy (O princípio constitucional da precaução como
instrumento do meio ambiente e da saúde pública", Ed. Forum, 3ª ed., 2020).

Essa vertente diz respeito à aplicação dos princípios da prevenção e da precaução, o que exigiria maior
atenção das autoridades sanitárias e o implemento de medidas mais severas.

Em sendo assim, sob essa ótica, na controvérsia entre as medidas legais tomadas pelo município ou pelo
Estado Membro, adotar-se-ia a mais grave e a mais incisiva para o caso.

O objetivo do Princípio da Prevenção é o de impedir que ocorram danos à saúde, concretizando-se,
portanto, pela adoção de cautelas, antes da efetiva execução de atividades potencialmente produtoras de
danos.

O Princípio da Precaução, por seu turno, possui âmbito de aplicação diverso, embora o objetivo seja
idêntico ao do Princípio da Prevenção, qual seja, antecipar-se à ocorrência das agressões à saúde.

Enquanto o Princípio da Prevenção impõe medidas acautelatórias para aquelas atividades cujos riscos
são conhecidos e previsíveis, o Princípio da Precaução encontra terreno fértil nas hipóteses em que os
riscos são desconhecidos e imprevisíveis, impondo à Administração Pública um comportamento muito
mais restritivo quanto às atribuições de fiscalização e de licenciamento das atividades potencialmente
danosas à saúde.

Com isso, proteger-se-ia o direito à saúde, que tem natureza difusa na sociedade.

Para tanto, é preciso reconhecer que, tendo em mente a equivalência valorativa entre os princípios da
precaução e da prevenção, viabilizar-se-ia a sua consideração em duas dimensões, duas faces de uma
mesma moeda: a) havendo ameaça de lesão, cujos reflexos são previsíveis ou conhecidos (situação
tradicionalmente associada ao princípio da prevenção); e b) havendo ameaça de lesão, cujos reflexos
não são previsíveis ou não são conhecidos (situação comumente associada ao próprio princípio da
precaução).

Essa necessidade de atuação do Poder Público é respaldada na existência de outro princípio: o princípio
da obrigatoriedade da ação estatal.

Sendo assim, repito, há de prevalecer a norma do ente federativo concorrente que, sendo mais restritiva,
tenha o maior condão profilático na matéria, dentro de um necessário pacto pela vida. As normas
federais são genéricas na matéria, a dos Estados e do Distrito Federal no âmbito de seu território e a dos
Municípios, na estrita conveniência e oportunidade dos seus interesses locais. Repito: há competente
concorrente entre os entes federativos para dispor sobre saúde.
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Mais adiante o mesmo autor prossegue :

Raul Machado Horta, um dos teóricos brasileiros que mais têm dedicado atenção ao tema do
federalismo, considera que o constituinte de 1988 "enriqueceu a autonomia formal, dispondo que a
competência da União consistirá no estabelecimento de normas gerais, isto é, normas não exaustivas, e a
competência dos Estados se exercerá no domínio da legislação suplementar". Complementando essa
observação, oferece em seguida uma noção muito precisa: "A lei de normas gerais deve ser uma lei
quadro, uma moldura legislativa. A lei estadual suplementar introduzirá a lei de normas gerais no
ordenamento do Estado, mediante o preenchimento dos claros deixados pela lei de normas gerais, de
forma a afeiçoá-la às peculiaridades locais" (Estudos de Direito Constitucional, Del Rey, Belo Horizonte,
1995, págs. 419/420).

Estamos diante de normas gerais que são as editadas pelos poderes federais, vigorando em todo o
território nacional. As normas particulares são emitidas pelos poderes estaduais e municipais tendo
eficácia apenas em seus territórios e dizem respeito a seus especiais interesses locais.

Na divergência entre elas, vigora a que for mais restritiva em favor da saúde, pouco importando os
interesses econômicos e políticos envolvidos, isto à luz dos princípios indicados.

Seguindo esta lição, como a norma exarada pelo requerido é muito mais complacente que a legislação
mineira, esta há de prevalecer.

O TJMG já se pronunciou neste sentido:

"Processo Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.075756-5/001 0757573-20.2020.8.13.0000 (1) -
Relator(a) Des.(a) Afrânio Vilela - EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
TUTELA ANTECIPADA - REABERTURA INDISCRIMINADA DO COMÉRCIO - AUSÊNCIA DE
RECOMENDAÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE OU VIGILÂNCIA SANITÁRIA - IMPOSSIBILIDADE -
COVID-19 - COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS - DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê, para a concessão da tutela de urgência, a presença
dos requisitos concernentes à probabilidade do direito invocado, além do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. 2. A Lei Federal nº 13.979/2020 permite que as autoridades, no âmbito de
suas competências, restrinjam atividades da população com vistas a evitar a contaminação e a
propagação da COVID-19. 3. As medidas adotadas pelo Poder Executivo devem ser pautadas em
orientações de profissionais com conhecimento científico sobre o assunto, detentores de informações
estratégicas para se evitar a proliferação e o contágio da população pelo novo coronavírus. 4.
Considerando a competência concorrente dos entes federados em caso de saúde pública (Medida
Cautelar na ADI 6.341/DF), o Município de Sete Lagoas, ao emitir decretos que estabelecem a retomada
indiscriminada das atividades, atua além de sua competência, vez que se contrapõe às medidas adotadas
no âmbito federal e estadual."

No acórdão foi decidido:

"O cerne da questão cinge-se à análise do acertamento da decisão que indeferiu a medida liminar
pleiteada, com vistas a obter a suspensão dos Decretos Municipais que flexibilizaram as regras de
isolamento social, e autorizaram o amplo funcionamento do comércio no Município Agravado.

A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve observar
a presença cumulativa dos requisitos concernentes à probabilidade do direito invocado, e, ainda, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais, portanto, devem ser analisados para a
verificação do acertamento da decisão.

Pois bem.

Como se sabe, vivenciamos situação atípica diante da pandemia mundial causada pela alta
transmissibilidade da COVID-19, a qual, se contraída, ocasiona risco à saúde e à vida da população,
principalmente de pessoas idosas e/ou portadoras de doenças crônicas.
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Tal situação implica em adoção de medidas urgentes para prevenção da proliferação do vírus, sendo,
inclusive, recorrentemente indicado o isolamento social, ante a dificuldade de sua contenção, máxime na
hipótese de aglomeração de pessoas.

Diante disso, no âmbito Federal, o Presidente da República sancionou Lei nº 13.979/2020, de "medidas
para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus", e concessão expressa para as autoridades, no âmbito de suas competências, restringirem
atividades da população com vistas a evitar a contaminação e a propagação da COVID-19.

(...)

A situação de emergência e calamidade experimentada no País e no Mundo causa mais perplexidade
ainda em face do desconhecimento científico desse vírus.

Logo, é preciso mais cautela para afrouxamento das medidas restritivas adotadas, com vistas a evitar o
agravamento da situação, já nefasta.

Neste momento crucial da evolução da pandemia no País é indispensável, no mínimo, seguir
rigorosamente as orientações de profissionais com conhecimento científico sobre o assunto, e os da área
de saúde e sanitária, detentores de informações estratégicas para se evitar a proliferação e o contágio.

Pontualmente, conforme previsto no § 9º, do art. 3º, da Lei Federal mencionada, o Presidente da
República definiu, no Decreto nº. 10.282/2020, o funcionamento dos serviços públicos e atividades
essenciais, alterado, paulatinamente, a permissão do exercício de ocupações, desempenho e abertura de
outros ramos comerciais e industriais, tudo condicionado à adoção de medidas de segurança
higiênica/sanitária imprescindíveis e exigíveis nesta crise.

Em âmbito estadual, por meio do Decreto 47.886/2020, o Poder Executivo para prevenir o contágio e
enfrentar o contingenciamento da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo
coronavírus SARS-CoV-2, instituiu o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em
Saúde da COVID-19 - Comitê Extraordinário COVID-19.

Este Comitê Extraordinário, no exercício de suas atribuições, aprovou o Plano Minas Consciente com o
escopo "de orientar e apoiar os municípios nas ações de enfrentamento da pandemia COVID-19, e de
restabelecimento, de modo seguro e gradual, das atividades econômicas no território do Estado", em
consonância com as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde e da
Secretaria de Estado de Saúde.

E, em que pese a adesão ao Plano traçado pelo Estado de Minas Gerais seja facultativo aos Municípios,
o Supremo Tribunal Federal, recentemente, indeferiu pedido formulado pelo Município de Sete Lagoas,
na Suspensão de Tutela Provisória 442 Minas Gerais, com vistas a não seguir as diretrizes apresentadas
pelo Governo Estadual, sob o fundamento:

(...)

Considerando que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigação de garantir a saúde como
competência comum a todos entes da Federação (CF/88, art. 23, II), com um sistema correspondente
único, integrado por ações e serviços organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada (CF/198,
caput), entendo que sobressai o dever de articulação entre os entes federados no movimento de retomada
das atividades econômicas e sociais, não tendo a parte requerente, nos presentes autos, logrado
comprovar ter atuado nesse sentido.

No caso, há risco inverso na hipótese de concessão da contracautela requerida, uma vez que a decisão do
TJMG fundamenta-se na preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelo governo estadual,
em atenção ao entendimento formado nesta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação
entre os entes federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2.
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Dentre outros julgamentos, na ADI nº 6.341/DF, não obstante se tenha afirmado a autonomia dos entes
subnacionais para instituição de políticas públicas voltadas à superação da situação de emergência em
razão da disseminação da doença causada pelo novo coronavírus no país, o STF ressaltou i) a
composição de interesses entre os entes da Federação e ii) o gerenciamento técnico da crise sanitária
como providências necessárias para se chegar a uma melhor solução para as dificuldades
experimentadas.

Nesse sentido foi ainda o julgado na STP nº 334/MG (DJe de 5/6/2020).

Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando
prejudicado o pedido de tutela de urgência." (STP 442/MG, Min. Dias Toffoli, DJE 10/07/2020 - grifei)

Como narrado, o executivo municipal de Sete Lagoas, ao atender reivindicação de amplo setor da
comunidade para abertura e flexibilização das atividades empresariais locais, editou os Decretos nº.
6.263 e 6.256, sem apresentar sequer estudo e parecer favorável de profissionais de saúde, vigilância
sanitária, e órgãos correlatos.

A Constituição Federal dispõe que os Municípios detêm competência comum com a União, os Estados e o
Distrito Federal, para cuidar da saúde e assistência pública (art. 23, inc. II).

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que a disciplina geral de
abrangência nacional neste período de coronavírus, não afasta a competência concorrente em caso de
saúde pública (Medida Cautelar na ADI 6.341/DF, p. 26/03/2020).

SAÚDE - CRISE - CORONAVÍRUS - MEDIDA PROVISÓRIA - PROVIDÊNCIAS - LEGITIMAÇÃO
CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e necessidade, no que medida provisória
dispõe sobre providências no campo da saúde pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Contudo, o Município de Sete Lagoas, ao emitir decretos que estabelecem a retomada das atividades
empresariais, e de prestação de serviços na sua área geográfico/territorial, atua além de sua
competência, pois se contrapõe às medidas adotadas no âmbito federal e estadual, ainda de se manter as
restrições, e não alargá-las agora, no pico do contágio.

Ademais, como se vislumbra do sítio eletrônico oficial do Município de Sete Lagoas
(https://www.setelagoas.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/programa-minas-consciente-restringe-funcionamento-de-bares-lanchonetes-e-restaurantes/57797),
há informações de aumento, no último fim de semana, do número de notificações suspeitas de
coronavírus na cidade, chegando a 4.224 desde o início da pandemia.

Por fim, vale frisar que, a reabertura indiscriminada das empresas locais infringe as normas
constitucionais e as resoluções técnicas estaduais.

Assim, a ilegalidade evidenciada demonstra os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar
na ação civil pública e, por conseguinte, justifica a suspensão dos Decretos Municipais.

Desse modo, presente a probabilidade do direito invocado e, sobretudo, o risco de lesão grave, de difícil
ou impossível reparação à população local, ante a possibilidade de alastramento da doença e colapso do
sistema de saúde local, o provimento do agravo de instrumento é medida imperativa."

Acrescente-se que o estado de superlotação dos hospitais e o pequeno número de leitos, profissionais e
insumos configura-se o risco de ofensa aos interesses difusos e coletivos.

Ante o exposto DEFIRO A LIMINAR pleiteada pelo Estado de Minas Gerais para determinar a imediata
suspensão da nota explicativa do Decreto Municipal 14.298\2021.

Determino que o requerido proíba imediatamente as atividades não essenciais segundo a previsão do
Protocolo estadual do Minas Consciente para a onda roxa.
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Determino, outrossim, que o Município de Divinópolis siga fielmente o Protocolo Estadual onda roxa,
inclusive no que diz respeito às atividades essenciais ali constantes.

A não observância desta decisão acarretará a aplicação de multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) para cada dia de mora.

Intimar com a necessária urgência.

Transcorridas as 72 horas concedidas ao município requerido e com a manifestação deste, conclusos os
autos para a apreciação da manifestação eventualmente apresentada.

Divinópolis , 14 de abril de 2021.

Ather Aguiar

Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Autarquias

Comarca de Divinópolis/MG

 

Rua Doutor Paulo de Mello Freitas, 100, Fórum Dr. Manoel Castro dos Santos - Liberdade, Liberdade,
DIVINóPOLIS - MG - CEP: 35502-635 
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