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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: 5000381-28.2021.8.13.0525

CLASSE: [CÍVEL] MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO: [Abuso de Poder]

IMPETRANTE: MACIO APARECIDO DA SILVA

IMPETRADO: RAFAEL TADEU SIMÕES

DECISÃO

 

Vistos.

  Diante dos indícios de hipossuficiência para arcar com as despesas processuais, defiro à parte
impetranteos benefícios da gratuidade da justiça, conforme o art. 98 e seguintes do NCPC, sem
prejuízo de posterior revogação, caso evidenciado o contrário.

   Versam os autos sobre MANDADO DE SEGURANÇA Com pedido liminar impetrado por MÁCIO
    APARECIDO DA SILVA contra o PREFEITO DE POUSO ALEGRE, requerendo deferimento da

   liminar aduzindo, em síntese, que: 1 – é proprietário de uma pequena academia da arte marcial jiu-jitsu,
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 na cidade de Pouso Alegre, denominada “Fuscão Silva”,de modo que esta é a sua única fonte de sustento;
  2 – durante toda a pandemia de Covid-19, que assola o país desde março de 2020, até o presente

  momento, sua academia respeita a todos os protocolos de prevenção à doença; 3 – justamente por cumprir
todas as medidas, a impetrante jamais foi notificada pela fiscalização, estando sempre de portas abertas

   para os fiscais, demonstrando que cumpriu fielmente todos os protocolos; 4 – a Prefeitura divulgou o D
  ecreto nº 5.235 de 15 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a atualização e sistematização das medidas de

prevenção e enfrentamento ao contágio de covid-19. Em seu art. 3º-B, vem expressamente: Art. 3º-B. No
Município de Pouso Alegre fica determinada a suspensão de funcionamento de todos os estabelecimentos
de comércio e de serviços, exceto: X – óticas, clínicas veterinárias, lojas de produtos agropecuários,

  farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais serviços de saúde; 5 – em que pese o decreto não fale
expressamente acerca de academias e esportes em geral, pode-se perfeitamente caber uma interpretação
extensiva, no sentido de se incluir as academias e práticas de esportes com o “demais serviços de saúde” e

  como “essenciais”; 6 – o próprio Ministério do Trabalho já reconhece os profissionais de educação física,
como os preparadores físicos (código 2241-25 da CBO) e de atletas (código 2241-20 da CBO), como

  profissionais da área da saúde; 7 – através de uma interpretação extensiva e analógica, a academia de
jiu-jitsu constitui um serviço essencial à saúde, pois além de ser reconhecida pelo MPT e pelo CREF
(Conselho Regional de Educação Física) como ligadas à área da saúde, a prática do esporte contribui para
o fortalecimento no sistema imunológico, sendo a linha de frente no combate ao Corona vírus.

   Assim, a Impetrante requereu o deferimento da liminar para autorizar o retorno das atividades da
academia, uma vez que a academia é considerada “serviço de saúde”, nos moldes dos arts. 8º e 9º da
Resolução 68 de 07 de junho de 2018.

O impetrado e o Município de Pouso Alegre manifestaram acerca do pedido liminar formulado na inicial,
conforme manifestação de ID 2041029861.

É o que importa relatar. DECIDO.

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.

Por sua vez, o artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016, de 2009, estabelece que o juiz, ao despachar a inicial,
ordenará que:

 

[...]se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do
impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

 

 

Assim, para que seja concedida a liminar, torna-se imperiosa a demonstração dos requisitos legais, quais
 sejam, a existência de fundamento relevante (fumus boni iuris) e a possibilidade de que do ato impugnado

possa resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida somente ao final (periculum in mora), sendo
 irrelevante sua eventual natureza satisfativa, esgotando ou exaurindo o objeto do pedido, todavia não

poderá haver risco de irreversibilidade fática da medida.

  Pois bem, da detida análise dos fatos e fundamentos expostospelaImpetrante, verifico que a medida
 antecipatória rogadadeve ser indeferida, visto que, em sede de cognição sumária, não restaram

preenchidos os requisitos autorizadores para o deferimento da medida.

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
sobre a atualização e sistematização das medidas de prevenção e enfrentamento ao contágio da Covid-19
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e dá outras providências), o qual dispõe em seu art. 3º-B, inciso X:

 

Art. 3º-B. No Município de Pouso Alegre, fica determinada a suspensão de funcionamento de todos os
estabelecimentos de comércio e de serviços, exceto:

[&mldr;]

X – óticas, clínicas veterinárias, lojas de produtos agropecuários, farmácias, laboratórios, clínicas,
hospitais e demais serviços de saúde.

[...]

De acordo com o dispositivo retro, não há menção de academia como exceção ao fechamento dos
estabelecimentos de comércio e serviços.

 apesar de o impetrante buscar a interpretação de normas, como fez na inicial, a existênciaContinuando,
de Resolução Nº 68, DE 7 DE JUNHO DE 2018, esta aborda , osobre o profissional de Educação Física
que não pode ser confundido com  (estabelecimento),normas de atuação e funcionamento de academias
muito menos em relação a possibilidade de tomada de decisões para prevenção e combate a Pandemia do
Covid-19.

É importante ressaltar também que o estabelecimento do impetrante exerce atividade em forma de aulas, o
que pressupõe o agrupamento de pessoas no espaço destinado à prática de tais atividades, ainda mais em
se tratando de espaços fechados destinados à realização de exercícios físicos, os quais se mostram como
locais de potencial aglomeração de pessoas, ou seja, pode potencializar o agravamento da pandemia,
apesar das medidas adotadas pelo impetrante.

E 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

 (passagem da decisão monocrática do relator, Min. Alexandre de Moraes, que concedeucientíficos”
parcialmente medida cautelar na ADPF 672).

Corroborando o raciocínio acima, em casos análogos, cito os seguintes julgados:

 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –    –MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 7º, INCISO III, DA LEI N. 12.016/2009 –
AUSÊNCIA –   COVID-19 – DECRETO MUNICIPAL QUE RESTRINGE O FUNCIONAMENTO

  DO COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA E
      EDUCAÇÃO FÍSICA – NÃO INCLUÍDAS – PERMISSÃO PARA ABERTURA –

. Para a concessão de liminar em mandado de segurança, necessária a comprovaçãoIMPOSSIBILIDADE
dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento – dos motivos em que se assenta o pedido
na inicial (fumaça do bom direito) - e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito da
impetrante se vier a ser reconhecido na decisão de mérito (perigo da demora), conforme estabelece o
artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009. O Decreto n. 2.202/2020 editado pelo Município não autoriza
a abertura e funcionamento de clínicas de fisioterapia, tampouco de academias, restringindo as atividades
municipais àquelas consideradas como essenciais. Caso deferida a medida liminar pleiteada pela
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clínica agravada na ação mandamental, evidencio a possibilidade de perigo de dano inverso,
porquanto a permissão de funcionamento para estabelecimentos com potencial aglomeração de
pessoas pode trazer riscos à saúde da população, bem como ao bom funcionamento do sistema de

 (TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.045077-3/001, Relator(a): Des.(a)saúde municipal.
Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em
17/06/2020). (grifei).

 

 

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 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).

 

 Além disso, independente da situação da pandemia em que se vive, o funcionamento de atividade
 comercial tem que preencher outros requisitos, podendo exemplificar os seguintes: a)concessão de alvará

  de funcionamento e/ou licença equivalente; b)demais normas pertinentes a atividade desenvolvida pelo
 impetrante (seja federal, estadual e municipal); além de eventuais outras questões a serem observadas.

 Continuando o raciocínio, em sede de cognição sumária, entendo prematuro afirmar que tenha sido
 determinada a suspensão das atividades do impetrante e que esta se deu apenas em relação ao risco de

propagação da COVID 19.

 Por fim, esclareço que resta patente o caráter reversível da medida, pois a qualquer momento a medida
liminar pode ser deferida, bastando para tanto, a demonstração dos requisitos de tal medida.

Por todo o exposto, , INDEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA nos termos da fundamentação supra.

Notifique-se e intime-se a autoridade coatora indicada na inicial para prestar informações, no prazo de 10
dias (art. 7º, I, da Lei 12.016/2009).

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe
cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, também em 10 (dez) dias (art. 7º,
II, da Lei 12.016/2009), atentando-se, ainda, para o disposto no art. 183 do NCPC.
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Após, ao Ministério Público, nos termos do art. 12 da referida Lei.

Intimem-se. Cumpra-se.

Damião Alexandre Tavares Oliveira

Juiz de Direito

 

Avenida Doutor Carlos Blanco, 245, Residencial Santa Rita, POUSO ALEGRE - MG - CEP: 37558-720 
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