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 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Justiça de Primeira Instância 

Comarca de POUSO ALEGRE / 2ª Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre

PROCESSO Nº: 5000488-72.2021.8.13.0525

CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO POPULAR (66)

ASSUNTO: [Concessão / Permissão / Autorização, COVID-19]

AUTOR: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

RÉU: Municipio de Pouso Alegre

DECISÃO

Vistos.

Em observância ao inciso LXXIII do art. 5º da CR/88, determino o prosseguimento do feito independente
 do recolhimento das custas, as quais poderão ser atribuídas ao requerente, caso comprovada má-fé.

 Versam os autos sobre AÇÃO POPULAR C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
 REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE, envolvendo as partes acima, nos termos da inicial de

ID 2073634815.

  Em sua peça inaugural, o requerente alegou em síntese que: 1 –no dia 15 de Janeiro de 2021 o Prefeito
 publicou DECRETO Nº 5.235, que alterou o DECRETO Nº 5.147, de 28 de abril de 2020; 2 –o Prefeito



Num. 2092984976 - Pág. 2Assinado eletronicamente por: DAMIAO ALEXANDRE TAVARES OLIVEIRA - 26/01/2021 17:01:37
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617013776600002090917395
Número do documento: 21012617013776600002090917395

de Pouso Alegre, implementou, mediante Decreto do Poder Executivo Municipal, medidas
 administrativas que já foram anteriormente adotadas, cujos efeitos não se mostraram eficazes e efetivos; 3

 – ademais, o Decreto de 15/01/2021, tem o condão de estabelecer distinções entre estabelecimentos
comerciais que exploram o mesmo tipo de atividade comercial, sem, contudo, apresentar critérios ou

  motivos razoáveis, que autoriza uns e desautoriza outros, a funcionar;4 – na verdade, o Prefeito está
exorbitando de seu poder regulamentar, criando leis por meio de Decreto e infringindo as garantias
constitucionais, o que merece reparo pela via judicial para fins de garantir a proteção dos cidadãos contra
atos arbitrários.

 Desse modo, o requerente pleiteia a concessão da tutela de urgência requerida em caráter antecedente, já
que há prova da verossimilhança da alegação quanto ao risco de dano lesivo à moralidade administrativa,
suspendendo os efeitos jurídicos decorrentes do Decreto Municipal nº 5.235, publicado no DOM no dia
15 de janeiro de 2021.

Atribuiu-se à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais).

Fundamento e Decido.

Trata-se de Ação Popular ajuizada por ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA JÚNIOR contra
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE, requerendo a concessão da medida de urgência em caráter
antecedente para suspender os efeitos jurídicos decorrentes do Decreto Municipal nº 5.235, publicado no
DOM no dia 15 de janeiro de 2021.

 A concessão desta medida inaudita altera parsé providência que só deve ser tomada pelo juiz em
situações excepcionais, por se tratar de uma medida que atende à pretensão de direito material antes do
momento normal, baseada na prova trazida exclusivamente pelo requerente com a petição inicial.

Ademais, para a concessão da tutela de urgência exige a probabilidade do direito (fumus boni iuris), mais
o perigo de dano ou risco de ineficácia do resultado do processo, segundo art. 300 do Novo CPC.

Sobre a Ação Popular, ensina Uadi Lammêgo Bulos :1

 

 

Ação popular é o instrumento constitucional colocado ao dispor de qualquer cidadão, no pleno gozo de
seus direitos políticos, para invalidar atos ou contratos administrativos ilegais ou lesivos ao patrimônio da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Trata-se de um mecanismo que permite a qualquer
cidadão, no pleno gozo de seus direitos políticos, invocar a tutela jurisdicional de interesses difusos.

O que caracteriza a ação popular é a sua impessoalidade, pois visa resguardar a coisa pública, a coisa do
povo; não pode ser usada em nome do interesse particular, inerente ao cidadão individualmente tomado.

 

 

Já em relação à possibilidade de concessão de medida liminar em ação popular, o §4º do art. 5º da Lei
4.717/65, dispõe que “Na defesa do patrimônio público caberá a suspensão liminar do ato lesivo
impugnado”.

Analisando detidamente o feito, entendo que a medida de urgência pleiteada pela requerente deve ser
rejeitada, senão vejamos.

 Da leitura da inicial e da documentação juntada, verifica-se que realmente foi publicado, pelo Município
de Pouso Alegre, o Decreto nº 5237/2021 (Altera o Decreto nº 5.147, de 28 de abril de 2020, que dispõe
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sobre a atualização e sistematização das medidas de prevenção e enfrentamento ao contágio da Covid-19
e dá outras providências).

É que,para efetivar as medidas de combate e prevenção ao coronavirus, cabe ao executivo, dentro da
 competência de cada governo (municipal, estadual ou federal) 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”(passagem da decisão monocrática do relator, Min. Alexandre de Moraes, que concedeu
parcialmente medida cautelar na ADPF 672).

 Seguindo esse raciocínio, é possível ao Executivo Municipal, por meio do seu representante,adotar
   medidas necessárias e eficazes (dentre elas medidas restritivas)para a contenção do vírus, inclusive

podendo flexibilizar eventuais medidas já tomadas, de acordo com os índices de casos, leitos hospitalares
 ocupados e disponíveis, em observância a situaçãolocal em determinado momento.

 Por isso, não vejo, neste momento, qualquer ilegalidade no Decreto nº5.235, de 15/01/2021, que exija a
intervenção judicial.

  Ademais, as situações decorrentes daPandemia causada pelo Coronavírus, especificamente a adequação
pela Administração Pública, são constantemente alteradas, de acordo com a evolução do vírus, seja para
restringir ou flexibilizar regras.

 Tanto é assim que, na data de hoje (26/01/2021), foi publicado o Decreto nº 5.241/2021, cujo texto
demonstra medidas mais flexíveis do que àquelas contidas no Decreto anterior que se pretende a
suspensão.

Por fim, deve ser considerado, ainda, o entendimento de que as medidas adotadas pela Administração
estão amparadas pelo Poder Discricionário do Executivo, não cabendo intervenção do Judiciário, salvo
em hipóteses de irregularidades/inconstitucionalidades, o que não é o caso.

Corroborando o raciocínio acima, cito o seguinte julgado:

 

  EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO– MANDADO DE SEGURANÇA– MEDIDA LIMINAR–
 AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA– COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE

   OS ENTES FEDERADOS– DECISÕES DO STF– MUNICÍPIO DE MANHUAÇU– VEDAÇÃO AO
 FUNCIONAMENTO DE ACADEMIAS– DISCRICIONARIEDADE DA MEDIDA

  ADMINISTRATIVA– AUTONOMIA DO ENTE MUNICIPAL EM SEU INTERESSE LOCAL–
   AUSÊNCIA DE EXCESSOS– INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO– DESCABIMENTO.

1. A ação mandamental é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus"
ou "habeas data", sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver
justo receio de sofrê-la. 2. Conforme decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, seja na ADI
6341, seja ADPF 672, no que concerne às medidas para enfrentamento da pandemia, as regras
constitucionais de repartição de competências administrativas e legislativas deverão ser respeitadas na
interpretação e na aplicação da Lei federal 13.979/2020 e do Decreto presidencial 10.282/2020,
observando-se a competência concorrente entre os entes federados. 3. As medidas tomadas pelo Poder
Executivo Municipal não extrapolam sua autonomia e competência ao vedar o funcionamento de

 academias. 4. Não cabe ao Poder Judiciário substituir o juízo discricionário do Executivo em relação
à tomada de medidas administrativas relacionadas ao Covid-19, notadamente quando amparadas

 nas regras e nos princípios do ordenamento jurídico pátrio e em critérios técnico-científicos. 5.
Ausente qualquer excesso, arbitrariedade ou violação aos princípios constitucionais no Decreto municipal
que impede o funcionamento de academias durante a Pandemia, descabida a pretensão de ordem

 mandamental liminar com vistas à abertura do estabelecimento. 6. Recurso desprovido. (TJMG– Agravo
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de Instrumento-Cv 1.0000.20.051325-7/001, Relator(a): Des.(a) Áurea Brasil, 5ª CÂMARA CÍVEL,
 julgamento em 12/11/0020, publicação da súmula em 13/11/2020). (grifei).

 

 

Dessa forma, em sede de cognição sumária, não vislumbrei as irregularidades apontadas pela requerente,
não restando preenchidos, assim, os requisitos autorizadores para o deferimento da medida rogada.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,  a medida liminar de urgência.indefiro

Diante da publicação do Decreto Municipal 5.241/2021, manifeste o requerente em até 05 (cinco)
dias sobre eventual perda do objeto desta ação.

ite-se o requerido para os termos desta ação e apresentar defesa no prazo legal – Prosseguindo, c 20 (vinte)
dias, conforme art. Art. 7º, §2º, IV, da Lei 4.717/65.

Apresentada contestação, o requerente deve ser intimado para se manifestar sobre a mesma no prazo de
15 (quinze) dias úteis, atentando-se, se for o caso, para as disposições do artigo 338 do Código de
Processo Civil. Ainda, tendo sido apresentada reconvenção, deve o requerente no mesmo prazo acima
apresentar contestação.

Em caso de reconvenção, após apresentada a contestação pelo requerente/reconvindo, deve a
requerida/reconvinte ser intimado para apresentar impugnação no prazo de 15 dias úteis.

Decorrido o prazo para contestação, o que deverá ser certificado pela secretaria, intime-se o requerente
para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Em seguida, intimar as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo sucessivo
de 05 (cinco) dias úteis, com a devida justificação. Cientificá-las de que a ausência de manifestação fará
presumir a desistência de dilação probatória, vindo os autos conclusos para saneamento.

Até esta fase processual, a Secretaria deve proceder às intimações determinadas sem encaminhamento à
conclusão dos autos, salvo se houver algum pedido das partes nesse sentido.

.Intimar o MP, conforme dispõe o art. 7º, I, “a”, da Lei 4.717/65

Atentar para o que dispõem os artigos 180 e 183, ambos do NCPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Damião Alexandre Tavares Oliveira

Juiz de Direito

1    – BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de direito constitucional / Uacli Lammêgo Bulos. - 8. cd. rcv. e
  atrn.11. de acordo com a Emenda Constitucional n. 76/2013 – Seio Paulo: Saraiva, 2014, p. 801-802.
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