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Cuida-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS em face do MUNICÍPIO DE ITAÚNA.
Em síntese da inicial, o MINISTÉRIO PÚBLICO alegou que o Decreto Municipal nº 7.156/20, que
flexibilizou o regime de quarentena no âmbito do município de Itaúna, especialmente para
autorizar o funcionamento de restaurantes e similares, clínicas de ética, além de reuniões de
cultos religiosos, seria ilegal, na medida em que se mostra contrária à Diretriz nº 17/20 do Estado
de Minas Gerais.
Portanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu, inclusive em sede liminar, a suspensão da eficácia
do inciso VII, do artigo 2º, bem como da expressão “clínica de estética”, do inciso XXI, do artigo
3º, ambos do Decreto Municipal nº 7.156/20, além de que fosse acrescido, nas condições do
inciso XIX, do artigo 2º, do referido Decreto, que os cultos não poderão ter mais de 30 (trinta)
pessoas, incluídos todos os responsáveis pela celebração, sob pena de multa.
Eis o quanto basta relatar para fins desta decisão interlocutória.
A concessão da tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipatória, pressupõe a evidência
da probabilidade do direito, além perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Élícito ao Poder Judiciário exercer o controle externo de legalidade dos atos administrativos,
sendo-lhe defeso, contudo, imiscuir-se na decisão político-administrativa do gestor público, sob
pena de violação do artigo 2º da Constituição da República.
No caso em tela, não se trata de examinar a conveniência e oportunidade do Decreto Municipal
nº 7.156/20, mas de aferir a conformação legal dele.
Sobre o tema veiculado na petição inicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº
6343, estabeleceu que a competência dos Estados e dos Municípios para estabelecer medidas
de contenção do COVID-19, especialmente a quarentena, isolamento ou distanciamento social é 
supletiva ou complementar. Isso significa dizer que a norma local não pode tornar menos rígia
a regra regional ou federal. Veja-se a ementa do julgado referido, cujo inteiro teor pende de
publicação pela Suprema Corte:

Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu parcialmente a cautelar para i) suspender
parcialmente, sem redução de texto, o disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de
excluir estados e municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente federal;
e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos no sentido de que as medidas
neles previstas devem ser precedidas de recomendação técnica e fundamentada, devendo
ainda ser resguardada a locomoção dos produtos e serviços essenciais definidos por decreto
da respectiva autoridade federativa, sempre respeitadas as definições no âmbito da
competência constitucional de cada ente federativo, nos termos do voto do Ministro
Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos o Ministro Marco Aurélio (Relator),
que trazia a referendo o indeferimento da medida liminar, e, em parte, os Ministros Edson
Fachin e Rosa Weber, que deferiam parcialmente a medida cautelar para conferir
interpretação conforme ao inciso II do § 7º do art. 3º da Lei nº 13.979/2020. Afirmou
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suspeição o Ministro Roberto Barroso, ausente justificadamente. Presidência do Ministro Dias
Toffoli. Plenário, 06.05.2020 (Sessão realizada inteiramente por videoconferência –
Resolução 672/2020/STF).

Portanto, somente é lícito aos Estados e aos Municípios, observada a competência supletiva e
a hierarquia político-administrativa, além da realidade fática regional e local, respectivamente, 
estabelecer regras mais restritivas do aquelas editadas pela União, mas jamais em sentido
inverso.
No caso dos autos, não obstante a autonomia administrativa do Município de Itaúna, é defeso a
ele flexibilizar o isolamento ou distanciamento social imposto pelo Estado de Minas Gerais
, agindo em contrariedade ao que dispõe a Diretriz nº 17/20.
Referida diretriz, em seu artigo 6º, incisos I, IV e V, estabelece que “Os Municípios, no âmbito de
suas competências, devem suspender serviços, atividades ou empreendimentos, públicos ou
privados, com circulação ou potencial aglomeração de pessoas, em especial: I – eventos públicos
e privados de qualquer natureza, em locais fechados ou abertos, com público superior a trinta
pessoas; IV – bares, restaurantes e lanchonetes; V – cinemas, clubes, academias de ginástica,
boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos e clínicas de estética;”.
Assim, no que diz respeito a autorização para realização de cultos religiosos com aglomeração de
pessoas, sem restrição de participantes, funcionamento de restaurantes, lanchonetes, além das
clínicas estéticas, o Município de Itaúna extrapolou os limites de sua competência, na medida em
que usurpou a competência do Estado de Minas Gerais, especialmente naquilo em que
confrontou com a referida Diretriz 17/20.
Em face do exposto, evidenciados, a partir de um exame sumário da causa, a probabilidade do
direito, além do perigo de dano coletivo, DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA para o fim de 
suspender a eficácia do inciso VII, do artigo 2º, bem como da expressão “clínica de
estética”, do inciso XXI, do artigo 3º, ambos do Decreto Municipal nº 7.156/20, e para
manter a eficácia do inciso XIX, do artigo 2º, do referido Decreto, com acréscimo da
restrição de que a participação em cultos religiosos seja restringida a um número inferior a
30 pessoas, incluindo-se nesse limite o celebrante e todos os responsáveis pela celebração, sob
pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Ademais, comino ao Município a obrigação divulgar amplamente essa decisão – no diário oficial,
jornais de circulação local e sites oficiais – e de proceder à fiscalização dos estabelecimentos
restaurantes, lanchonetes, clínicas de estética e templos religiosos, diariamente, inclusive durante
o período noturno.
Devido a recomendação de distanciamento social, por efeito da pandemia causada pelo CODIV-
19, deixo, excepcionalmente, de designar audiência preliminar de conciliação.
INTIME-SE o MUNICÍPIO DE ITAÚNA para dar cumprimento à liminar, no prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas,
CITE-SE o MUNICÍPIO DE ITAÚNA, também, para apresentar defesa no prazo legal.
INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO.
Itaúna, 27 de maio de 2020.
Alex Matoso Silva – juiz de direito
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