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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 7ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.20.042007-3/001 NOVA SERRANA 
AGRAVANTE(S) MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA  
AGRAVADO(A)(S) MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MUNICÍPIO 

DE NOVA SERRANA, visando à reforma da r. decisão de Ordem nº 07, 

proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de 

Nova Serrana, que, nos autos dos Ação Civil Pública aviada por 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, deferiu o pedido de tutela 

de urgência, nos termos da inicial, para: 

 

a) em relação à indústria e ao comércio e em se 
tratando de serviços, atividades ou empreendimentos 
cujo funcionamento não esteja expressamente 
vedado pelo artigo 6º da Deliberação n.º 17 do Comitê 
Estratégico COVID-19, imponha ao réu a obrigação 
de complementar o artigo 1º, I, do Decreto 030/2020, 
para determinar aos estabelecimentos comerciais e 
industriais que permanecerem abertos que adotem 
sistemas de escalas, revezamento de turnos e 
alterações de jornadas, para seus trabalhadores, bem 
como que, quanto aos estabelecimentos comerciais e 
de serviços que permanecerem abertos, que 
estabeleçam horários ou setores exclusivos para 
atendimento ao grupo de clientes que, por meio de 
documento ou autodeclaração, demonstrem: a) 
possuir idade igual ou superior a sessenta anos; b) 
portar doença crônica, tais como diabetes, 
hipertensão, cardiopatias, doença respiratória, 
pacientes oncológicos e imunossuprimidos; c) for 
gestante ou lactante; 
b) suspender a eficácia do artigo 1º, II, do Decreto 
030/2020, que autoriza o funcionamento de 
academias, estúdios/clínicas de pilates e qualquer 
estabelecimento de serviços de atividades físicas; 
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c) suspender a eficácia do artigo 1º, IV, do Decreto 
030/2020, que autoriza o funcionamento de salões de 
beleza, barbearias e congêneres; 
d) suspender a eficácia do artigo 1º, V, do Decreto 
030/2020, na parte em que autoriza o funcionamento 
de restaurantes e lanchonetes abertos ao público, 
bem como para determinar que a prestação de 
serviços nesses ramos de atividades observem o 
disposto no inciso II do parágrafo único do artigo 6º da 
Deliberação n.º 17, ou seja, permitindo tão-somente a 
realização de transações comerciais por meio de 
aplicativos, internet, telefone ou outros instrumentos 
similares, admitidos os serviços de entrega de 
mercadorias em domicílio e também a retirada em 
balcão, vedado o fornecimento para consumo no 
próprio estabelecimento. 
e) por fim, impor a obrigação de fazer consistente em 
cumprir a Deliberação n.º 17 do Comitê Extraordinário 
estadual COVID-19, o Decreto Estadual nº 47.886 e 
todas as disposições emanadas pelas autoridades 
sanitárias estaduais mineiras no que se refere à 
pandemia do Covid-19 (novo Coronavírus), enquanto 
perdurar seus efeitos, determinando que proceda a 
orientação à população, fiscalização, execução e 
cumprimento das determinações legais vigentes, na 
forma do art. 18, IV, ‘a’, da Lei 8.080/90, sob pena de 
multa diária de R$ 100.000,00 ao Fundo Estadual de 
Reparação de Interesses Difusos Lesados previsto no 
artigo 13 da Lei n.º 7.347/85, sem prejuízo de 
eventual apuração de responsabilidade. 

 

Nas razões recursais (Ordem nº 01), sustenta o agravante que 

editou o Decreto Municipal nº 030/2020, que permitiu a volta das 

atividades comerciais e industriais na cidade, com uma série de 

restrições. 

Salienta que tanto o Ministério da Saúde quanto o comitê 

extraordinário COVID – 19 criado pelo Estado de Minas deixam claro 

que os municípios têm autonomia para deliberarem sobre as questões 

relativas ao fechamento de comércio e indústrias de suas localidades, 

dado que são os gestores municipais que melhor conhecem suas 

realidades locais. 
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Assevera que o município até o momento não possui qualquer 

caso confirmado de COVID – 19, sendo que estão sendo tomadas 

todas medidas de controle para evitar-se o contágio da população. 

Alega que a autorização de funcionamento de parte do comércio 

partiu do grave momento vivido na economia local, visto que a cidade 

possui sua economia praticamente centrada na indústria calçadista e 

no comércio varejista. 

Argumenta que a determinação pela liminar de escala de 

revezamento e alteração de jornada praticamente inviabiliza a atividade 

industrial nesse momento, por gerar consequências econômicas no 

custo da produção.  

Já com relação ao fechamento de restaurantes, lanchonetes, 

salões de beleza, barbearias e congêneres, bem como as academias, 

aduz entender como desproporcional a medida determinada, visto que 

todos esses ramos comerciais já tiveram sérias restrições de 

funcionamento grafadas no Decreto Municipal 030/2020, sendo 

adotadas, no momento, medidas sanitárias rígidas dos locais e outras 

de distanciamento entre clientes e profissionais.  

Defende a competência do Executivo municipal para legislar 

sobre os assuntos de interesse local, nos termos do art. 30, I da 

Constituição Federal, além de possibilitado pela lei federal 13979/2020, 

e pela deliberação 17 do Comitê Extraordinário COVID – 19 do Estado 

de Minas Gerais, bem como pela Súmula 645 do STF. 

Ante o exposto, requer a atribuição de efeito suspensivo ao 

recurso, para suspender os efeitos da ordem liminar concedida, no 

sentido de se permitir a abertura dos estabelecimentos comerciais 

fechados pela ordem, para que possam funcionar nos termos do 

Decreto Municipal 030/2020, afastando se ainda a determinação de 

escala de horários e revezamento para a indústria calçadista. Ao final, 

pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a r. decisão 

agravada. 
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Ausente o preparo, tendo em vista a isenção legal. 

É o relatório. 

Satisfeitos os seus pressupostos de admissibilidade e 

merecendo pronta apreciação, recebo o recurso. 

Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil 

de 2015, o Relator poderá imprimir efeito suspensivo ao agravo, ou 

deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão 

recursal, desde que a decisão impugnada possa resultar, a um só 

tempo, lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a 

fundamentação. 

Destarte, a pretensão deverá, desde logo, manifestar-se como 

escorada em motivos reveladores de fundamentos convincentes e 

relevantes capazes de evidenciar a verossimilhança do direito da parte 

e a intensidade do risco de lesão séria. 

Insurge-se o agravante contra a decisão de primeiro grau que 

deferiu a liminar requerida pelo Ministério Público, nos termos 

orientados pela inicial, para regularizar o Decreto Municipal nº 

030/2020 no que tange ao funcionamento dos estabelecimentos 

industriais e comerciais, de acordo com as disposições contidas na 

Deliberação nº 17 do Comitê Extraordinário COVID 19.  

Inicialmente, importante tecer considerações a respeito do 

estado de calamidade pública em que se encontra não só o Estado de 

Minas Gerais como todo o país, em razão da pandemia da COVID 19 

causada pelo novo Coronavírus.  

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o Brasil confirmou 23.430 casos e 1.328 mortes até a tarde do 

dia 13 de abril de 20201. A OMS declarou, em 30 de janeiro de 2020, 

que o surto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19) 

constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

                                            
1 Folha informativa – COVID-19 (doença causada pelo novo coronavírus). 
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid
19&Itemid=875. Acesso em: 13 de abril de 2020. 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
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Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme 

previsto no Regulamento Sanitário Internacional. 

No Brasil, foram adotadas medidas em todos os níveis 

federativos a fim de aplacar a curva de contaminação pela doença.  

Nesse contexto, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 

15/04/2020, por unanimidade, confirmou o entendimento exarado pelo 

Exmo. Min. Marco Aurélio de Mello na medida cautelar deferida em 

março na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6341 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 partir do julgamento exarado pela Suprema Corte, infere-se 

que o entendimento adotado no tocante às medidas tomadas pelos 

entes federativos no quadro excepcional apresentado possui 

fundamento na repartição constitucional de competências, mais 

especificamente a aplicação do art. 23, II da CF/88, que institui como 

competência comum de todos os entes federativos cuidar da saúde. 

Nesse sentido, trabalha-se com a competência material ou 

administrativa dos entes, a qual estes exercem em condição de 

igualdade, sem relação de subordinação, e pela qual a atuação de um 

não exclui a atuação dos outros.  

Como frisou-se no momento do julgamento do Plenário, o que 

vai delinear os contornos da competência de cada ente perpassa pelo 

princípio da predominância do interesse, adotado pela Constituição, 

que impõe a outorga de competência de acordo com o interesse 

predominante quanto à respectiva matéria.  

Não obstante, importante ressaltar que esse exercício de 

autonomia, especialmente no que se refere à aplicação do art. .23 da 

CF/88, não deve ser realizado de modo absoluto, mas sim em atenção 

ao princípio constitucional do federalismo cooperativo, de forma que, 
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ainda que se preservem as peculiaridades locais, haja uma integração 

e um equilíbrio entre essas pretensões e as gerais, a fim de se 

preservar a colaboração entre os entes federados. 

Nesse ínterim, no plano legislativo, foi editada a Lei nº 

13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do coronavírus responsável pelo surto mecionado.  

Pela referida lei, no art. 3º, foi possibilitada às autoridades, no 

âmbito de suas competências, a adoção de medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública, constadas em um rol 

não exaustivo. Já o parágrafo 1º do mesmo dispositivo condiciona a 

adoção das medidas às evidências científicas e em análises sobre as 

informações estratégicas em saúde. 

Saliente-se que, como fundamentado pelo col. Tribunal 

Superior, referida lei deve ser interpretada conforme a Constituição, no 

âmbito da competência legislativa concorrente prevista pelo art. 24, XII 

c/c art. 194 da CF/88, possibilitando à União legislar sobre o tema, 

mas, frise-se, sempre resguardando a autonomia dos demais entes.  

Em consonância com a lei federal, o Estado de Minas Gerais, 

pelo seu Poder Executivo, baixou o Decreto nº 47.886/2020, que, entre 

outras disposições, instituiu 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. 

O Comitê Extraordinário dispõe, por meio de suas deliberações, 

sobre medidas emergenciais de restrição e acessibilidade a 

determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos a serem 

adotadas pelo Estado e Municípios, enquanto durar o estado de 
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calamidade pública no âmbito de todo o território do Estado. Nesse 

contexto é que foram realizadas as determinações aos Municípios do 

Estado, no que se refere às restrições ao funcionamento dos 

empreendimentos comerciais e industrais, nos termos dos artigos 6º, 

Seção I, e 7º, Seção II, Capítulo II da Deliberação nº 17/2020. 

No caso em questão, ao se analisar os autos, é possível 

perceber que o Decreto Municipal objeto deste recurso de fato se 

encontra bastante dissonante das determinações efetuadas pelo 

Comitê Extraordinário nos pontos elencados na ação movida pelo 

Parquet estadual.  

No que se refere à competência municipal para regulamentação 

acerca de assuntos locais, como defendido pelo Município recorrente, 

deve-se considerar que, em que pese o Decreto realmente se refira ao 

funcionamento dos estabelecimentos localizados nos limites 

municipais, o quadro apresentado se mostra excepcional e de extrema 

gravidade, cujas repercussões em razão da doença ultrapassam os 

limites municipais, o que demanda maior linearidade no que tange aos 

aspectos gerais de sua regulamentação entre os mais de 800 

Municípios do Estado de Minas Gerais, por isso que editado o referido 

decreto estadual.   

Nesse sentido, apesar de o ente possuir uma certa 

discricionariedade administrativa na adoção das medidas de acordo 

com sua realidade local, como de fato prescreve a lei federal 

supramencionada, esta não é absoluta, na medida em que deve ser 

exercida em harmonia com o que se prescreve nas demais esferas 

federativas, em função do já mencionado princípio do federalismo 

cooperativo, a ser observado principalmente em situações de crise e 

calamidade pública, o que, a princípio, não restou demonstrado.  

Cabe salientar que, conforme demonstrado no Ofício SES/GAB-

AG-PROC nº. 252/2020 da Secretaria Estadual de Saúde (Ordem nº 

05 – f. 01/02), todo o território do Estado de Minas Gerais encontra-se 
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em quadro de transmissão comunitária e que as medidas de restrição 

permanecem as sendo indicadas pelas determinações das 

Deliberações do Comitê e do Decreto Estadual, que têm como base os 

estudos científicos já realizados.  

Importante ainda mencionar que, no Ofício nº 43/2020 (Ordem 

nº 05 – f. 05), em resposta à Promotoria de Justiça, o próprio Município 

informou a inexistência de evidência científica que permitiria verificar 

com certeza os desdobramentos das medidas de flexibilização a serem 

realizadas a partir do Decreto Municipal, o que vai de encontro ao 

disposto no art. 1º, §3º da Lei nº 13.979/2020. 

Ressalte-se que não é insensível este juízo às repercussões 

econômicas levantadas pelo Município em seu recurso. No entanto, à 

míngua de provas mais robustas de modificação do quadro acima 

apresentado, deve-se considerar que o momento processual corrente 

se reveste de uma cognição sumária, no qual não se pôde observar os 

requisitos para concessão do efeito excepcional pretendido, sendo 

mais prudente, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida, 

dando-se oportunidade de oitiva ao agravado e à d. Procuradoria Geral 

de Justiça. 

Assim sendo, indefiro o pedido de efeito suspensivo 

formulado pelo agravante 

Solicite-se à MMª. Juíza da causa as informações que reputar 

necessárias.  

Intime-se a parte agravada para apresentar resposta, no prazo 

legal. 

Após, remetam-se os autos à d. PGJ para emissão de parecer. 

Por fim, retornem conclusos. 

Belo Horizonte, 14 de abril de 2020. 

 

DES. WILSON BENEVIDES 
Relator 
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