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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Justiça de Primeira Instância

  
Comarca de NOVA SERRANA / 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Serrana

 
 

PROCESSO Nº 5001187-25.2020.8.13.0452

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

ASSUNTO: [Sistema Único de Saúde (SUS), COVID-19]

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG 

RÉU: MUNICIPIO DE NOVA SERRANA

Vistos etc. 

Trata-se, com efeito, de pedido de revogação parcial de decisão de tutela de urgência, ora requerido pelo Ministério

Público, no sentido de permissão de funcionamento de atividades empresariais, até então vedadas pela aludida

determinação judicial.

Verifico que com a edição do Decreto Federal nº 10.344/20 de 08 de maio de 2020,houvera aumento do rol de

atividades tidas como essenciais – salões de beleza e barbearias e similares; academias de ginástica e estúdio de

pilates/fisoterapia e similares, podendo, pois, neste período de pandemia mundial –COVID-19, funcionarem, observando

normas de segurança sanitária para, respectivamente, os consumidores e prestadores de serviço.

Aliás, em ocasião anterior à edição do Decreto Presidencial supra, o próprio Município de Nova Serrana já havia

requerido a presente liberação, sendo negada ante a ausência de fato jurídico novo, bem como, sendo a decisão liminar

confirmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

A antecipação de tutela jurisdicional tem caráter rebus sic stantibus. Ou seja, com a edição do supracitado decreto

presidencial, houvera alteração fática e jurídica do status quo ante, devendo, assim, ser revista a aludida determinação,

no sentido de flexibilização de funcionamento das novas atividades, agora elencadas como essenciais.

Portanto, acolho o pedido do Ministério Público e REVOGO parcialmente a decisão inicial de antecipação de tutela

jurisdicional, para permitir o funcionamento das atividades empresariais e de prestação de serviço - salões de beleza e
barbearias e similares; academias de ginástica e estúdio de pilates/fisoterapia e similares, CONDICIONADO ao

estrito cumprimento das normas de vigilância sanitária, na forma preconizada na promoção do Ministério Público, que

incluo como parte desta decisão.

O Poder Público Municipal ficará incumbido de fiscalizar e exigir o cumprimento das normas sanitárias para o fiel

funcionamento das referidas atividades, sob pena de revogação desta decisão.

Intime-se o Município de Nova Serrana, notadamente, para que dê ciência a Sra. Secretaria Municipal de Saúde para

conhecimento, bem como, tomar as medidas cabíveis para aumento do número de leitos hospitalares, em caso de

eventual aumento de ocorrências de COVID-19, em razão da liberação das ditas atividades, as quais se tem contato

mais próximo entre as pessoas.

 

 

Ciência e demais intimações.

 
Nova Serrana, 13 de maio de 2020.

RODRIGO PERES PEREIRA - JUIZ DE DIREITO 

 

 

 
 

 

 

NOVA SERRANA, 13 de maio de 2020
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