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Vistos etc.
 

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar impetrado pelo Município

de Barra do Garças-MT, contra decisão prolatada pelo Juiz da 1ª Vara Especializada

da Fazenda Pública de Várzea Grande-MT, determinando-lhe, liminarmente, que

aplique, pelo período de 15 dias a contar das 0h00min., do dia 18/07/2020, todas as

medidas previstas no art. 5º, IV, do Decreto Estadual n. 522/2020, com as alterações

do Decreto n. 532/2020, sem prejuízo da manutenção das disposições dos Decretos

Municipais que não colidam com as dos Decretos Estaduais, sob pena de multa diária

de R$ 100.000,00. 

Em síntese, o Agravante sustenta que: I) o pronunciamento judicial objurgado viola a

jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste TJMT; II) a liminar foi deferida sem a

prévia oitiva da fazenda Pública em franca lesão ao art. 2º da Lei n. 8.437/92; III) não

foi observada a competência concorrente do município para legislar sobre as medidas

necessárias para conter a disseminação do coronavírus; IV) houve desrespeito ao

princípio constitucional da separação dos poderes.

Com esses argumentos, pleiteia, in limine, a suspensão da decisão agravada com sua

consequente revogação no mérito deste Agravo de Instrumento (Id. 50836981). 

É a síntese. Passo a decidir. 

Como sabido, nos termos do parágrafo único art. 995 do CPC “ A eficácia da decisão

recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de

seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar

 demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.    

Especificamente na hipótese em exame, não se verifica de plano, a incidência dos

referidos requisitos. Explico. 

Não há dúvidas que a União, os Estados e os Municípios possuem competência 

concorrente para legislar sobre defesa e proteção à saúde, nisso, incluindo-se a

adoção de providências para combate, prevenção e tratamento do Covid-19.    

Dessarte, à União cumpre a fixação de regras gerais, às quais os Estados, atentos às

necessidades regionais, podem suplementar. Já os Municípios, têm o poder de

suplementar as regras federais e estaduais de acordo com os interesses locais.

Todavia, a suplementação, seja estadual ou municipal, não pode contrariar a diretriz

superior.

Em outras palavras, a suplementação dos Estados não pode ser contrária às diretrizes
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da União e, as dos Municípios, devem observar as da União e dos Estados.         

Nessa ordem de ideias, tem-se que, a princípio, a decisão agravada não lesiona a

jurisprudência dos Tribunais Superiores ou mesmo do TJMT, pois não é adversa à

competência concorrente, tanto, que faz referência ao fato de que “O Município de

Barra do Garças deixou claro que não editaria normas em harmonia com os Decretos

Estaduais supracitados, coligindo aos autos o último Decreto Municipal onde consta,

em suma, a regulação de vários serviços, porém, na sua maioria, não se enquadram

no Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que trata dos serviços

essenciais”.      

Sendo assim, lembrando que o Poder Judiciário é o guardião da Constituição e que o

art. 6º deste diploma legal máximo, estabelece, entre outros, o direito à saúde e como

direito social e fundamental, o julgador a quo agiu nos limites de sua competência ao

determinar ao município de Barra do Garças-MT a adoção de  todas as medidas

previstas no art. 5º, IV, do Decreto Estadual n. 522/2020, com as alterações do

Decreto n. 532/2020, sem prejuízo da manutenção das disposições dos Decretos

Municipais que não colidam com as dos Decretos Estaduais.

Diante das amplas divulgações pela imprensa dos números de pessoas infectadas e

dos óbitos causados pela Pandemia gerada pelo novo Coronavírus, seria

desnecessário lembrar, nesta decisão, a gravidade da situação. 

Entretanto, a fim de que não pairem dúvidas, me restrinjo a discorrer sobre a situação

do Agravante que, em relação à disseminação do Covid-19, desde o dia 24/06/2020

estava na classificação de RISCO ALTO, passando, em 09/07/2020 à categoria de

RISCO MUITO ALTO. Nesse contexto, por ser cidade com mais de 60.000 habitantes,

é evidente que a criação de 8 leitos de públicos no Hospital Municipal e 31 leitos de

enfermaria disponíveis na UPA, não são suficientes para atender à crescente  

demanda de infectados.   

Portanto, sopesando o acima exposto e lembrando que a Sociedade Brasileira de

Infectologia – SBI, em 24/03/2020 expediu nota consignando que “(...). Quando a

COVID-19 chega à fase de franca disseminação comunitária, a maior restrição social,

com fechamento do comércio e da indústria não essencial, além de não permitir

aglomerações humanas, se impõe. (...)”, não se verifica teratologia na decisão

agravada.

Por fim, não se constata, de plano, qualquer violação ao art. 2º da Lei n. 8.437/92, uma

vez que a liminar combatida foi deferida após a realização de audiência de conciliação,

o que significa dizer que Fazenda Pública já possuía plena ciência da lide.   

Diante do exposto, tendo em vista que a decisão agravada não revelou teratologia ou

manifesto abuso de poder, indefiro a liminar vindicada, cabendo ao Colegiado, juiz
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natural da causa, a análise do mérito deste Agravo

Proceda-se da forma regimental, com as comunicações e providências de estilo. 

Cuiabá, 19 de julho de 2020.
 

 
 

 
 

         Rondon Bassil Dower Filho
 

          Desembargador Plantonista
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