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NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIANOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA

SIMP Nº. 003650-001/2021SIMP Nº. 003650-001/2021

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO, no uso de suas atribuições legais e com amparo nas disposições

do artigo 129 da Constituição da República Federativa do Brasil, do artigo

6º, inciso I, da Lei Complementar nº. 75/1993 e dos artigos 27, parágrafo

único,  inciso  IV,  e  80  da  Lei  nº.  8.625/1993  e  artigo  124,  inciso  III,  da

Constituição do Estado de Mato Grosso:

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  é  instituição

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a

defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis (art. 127, CF);

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público  zelar pelo

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública

aos  direitos  assegurados  nesta  Constituição,  promovendo  as  medidas

necessárias a sua garantia (art. 129, II, CF);

CONSIDERANDO que  compete  ao  Ministério  Público  expedir

notificações  nos  procedimentos  administrativos  de  sua  competência,

requisitando informações  e  documentos  para  instruí-los,  na  forma da lei

complementar respectiva (art. 129, VI, CF); 
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CONSIDERANDO os dados contidos no Painel Epidemiológico nº

372  Coronavírus/Covid-19  Mato  Grosso,  de  15  de  março  de  2021,  da

Secretaria Estadual de Saúde,  que indicam que a taxa de ocupação dos

leitos públicos de UTI’s no Estado de Mato Grosso está em 94,7% (noventa e

quatro vírgula sete por cento);

CONSIDERANDO  o crescimento da taxa de contaminação do

novo coronavírus em todos os Municípios do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO que  no  dia  1º  de  março  de  2021,  o

Governador do Estado de Mato Grosso expediu o Decreto Estadual nº. 836,

atualizando as medidas restritivas para conter a disseminação da COVID-19;

CONSIDERANDO que o Governador do Estado de Mato Grosso

expediu o Decreto Estadual nº 861, de 15 de março de 2021, prorrogando

os efeitos do Decreto Estadual nº 836/2021 até o dia 04 de abril de 2021,

em virtude da necessidade de manutenção das medidas de contenção para

avanço da infecção causada pela transmissão do COVID-19 no âmbito da

Administração Pública Estadual;

CONSIDERANDO que  o  Prefeito  Municipal  de  Água  Boa-MT

expediu o Decreto Municipal nº. 3.586, de 17 de março de 2021, dispondo

sobre a implementação de novas medidas emergenciais para o combate do

Coronavírus (COVID-19);
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CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 836/2021 prevê em

seu art. 2º que “Art. 2º O funcionamento de todas as atividades e serviços ficará sujeito às

seguintes condições:

I  -  de  segunda  à  sexta-feira,  autorizado  o  funcionamento  somente  no  período

compreendido entre às 05h00m e 19h00m;

II  -  aos  sábados  e  domingos,  autorizado  o  funcionamento  somente  no  período

compreendido entre às 05h00m e 12h00m”;

CONSIDERANDO que  o  Decreto  Estadual  nº  836/2021 prevê

em seu art.  3º que  “Art.  3º  O  funcionamento  de  serviço  na  modalidade  delivery

ficará autorizado somente até às 23h00m, inclusive aos domingos”.

CONSIDERANDO que  o  Decreto  Estadual  nº  836/2021 prevê

em seu art. 5º que “Art. 5º Fica instituída restrição de circulação de pessoas (toque de

recolher) em todo o território do Estado de Mato Grosso a partir  das 21h00m até às

05h00m.

CONSIDERANDO que, por sua vez, o Decreto Municipal em seu

art. 2º, caput, §§ 4º e 5º dispõem que “O funcionamento de todas as atividades e

serviços ficará sujeito às seguintes condições:

I  -  de  segunda  à  sexta-feira,  fica  autorizado  o  funcionamento  de  todos  os

estabelecimentos  comerciais  estabelecidos  no  município  de  Água  Boa,  somente  no

período compreendido entre às 05h00m e 19h00m (horário de Cuiabá);

II  -  aos  sábados  e  domingos,  fica  autorizado  o  funcionamento  de  todos  os

estabelecimentos  comerciais  estabelecidos  no  município  de  Água  Boa,  somente  no

período  compreendido  entre  às  05h00m  e  12h00m  (horário  de  Cuiabá),  exceto  os

restaurantes conforme § 5º, art. 2º, deste decreto;
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(…)

§4º  Excepcionalmente,  as  atividades  ligadas  ao  comércio  de  gêneros  alimentícios

também poderão funcionar aos sábados até as 19h00m (horário de Cuiabá),  ficando

vedado o consumo de bebidas alcoólicas no local, obedecidos os protocolos de saúde

sanitárias definidos no art. 4º deste decreto.

§5º Excepcionalmente, os restaurantes, poderão funcionar aos sábados e domingos até

as  14h00min  (horário  de  Cuiabá),  obedecidos  os  protocolos  de  saúde  e  normas

sanitárias definidos no art. 4º deste decreto.

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal em seu art. 3º dispõe

que  “Art.  3º  Fica  autorizado  o  funcionamento  de  restaurantes  e  congêneres  nas

modalidades  take-away  e  drive-thru  até  as  20h45m,  e  delivery  somente  até  as  23h

(horário de Cuiabá), inclusive aos domingos”.

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal em seu art. 5º dispõe

que  “Art. 5º Fica instituída  restrição de circulação de pessoas (toque de recolher) em

todo  o  território  do  Município  de  Água  Boa/MT  a  partir  das  21h00m  até  às  05h00m

(horário de Cuiabá).

CONSIDERANDO que da análise dos Decretos acima, denota-se

que  o  Decreto  Estadual  é  mais  restritivo  quanto  ao  horário  de

funcionamento de todas as atividades e serviços, inclusive delivery, do que o

Decreto Municipal,  bem como quanto à circulação de pessoas (toque de

recolher);

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 3586/2021 colide

frontalmente com o Decreto Estadual, eis que desvirtua seu cumprimento,
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já  que  desconsidera  fuso  horário  local,  vinculando  o  horário  de

funcionamento de atividades e serviços e circulação de pessoas ao fuso

horário de Cuiabá;

CONSIDERANDO que  o  Decreto  Estadual  disciplina  outros

pontos não relacionados no Decreto Municipal, e foi objeto de análise em

ADI proposta pelo Procurador-Geral  de Justiça de Mato Grosso perante o

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com pedido cautelar1, deferido

pelo Eminente Des. Orlando de Almeida Perri, cujos principais fundamentos

foram:

“(…)  Além  disso,  o  Decreto  Municipal  autorizou  o
funcionamento  de  supermercados  e  congêneres  das
06h00min  às  22h00min;  distribuidora  de  bebidas  das
10h00min  às  22h00min;  academias  das  06h00min  às
22h00min;  shoppings  centers  das  10h00min  às
21h00min;  bares  e  restaurantes  das  11h00min  às
22h00min; salões de beleza das 08h00min às 20h00min;
e o funcionamento de comércio de alimentos nas vias e
logradouros públicos até as 22h00min, dentre outros. 

Enfim,  percebe-se,  às  escâncaras,  que  o  Decreto
Municipal afrouxou, sensivelmente, as medidas restritivas
impostas  pelo  Governador  do  Estado  a  todo  território
estadual.
 
Não  se  põe  dúvidas  que,  em  termos  de  saúde
pública,  a  Constituição  Federal  estabelece  a
competência concorrente entre os entes que compõe
a  Federação  do  Brasil.  Dentre  as  peculiaridades
locais, o Município é soberano no estabelecimento de
normas  epidemiológicas  para  prevenir  ou  conter
doenças contagiosas, como é o caso do Covid-19 – há
muito considerado uma pandemia pela Organização

1. PJE 1003497-90.2021.8.11.0000.
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Mundial de Saúde --, desde que não afete a população
de outros Municípios do Estado. 

(…)  

De fato,  diante do descontrole da disseminação do
Covid-19 no Estado de Mato Grosso, urge mesmo a
adoção  de  medidas  duríssimas  para  estancar  a
ocupação  dos  leitos  hospitalares  –  quase  todos
concentrados em Cuiabá e Várzea Grande--,  que já
apresenta claros sinais de esgotamento.

(…) 

O Decreto do Governo Estadual busca a preservação da
saúde de toda a população mato-grossense, que pode ser
afetada se a comuna de Cuiabá tratar com menor rigor as
medidas de segurança nele implementadas. 

(…) 

Desse  modo,  não  se  pode  dizer  que,  na  situação
judicializada, o Executivo Estadual usurpou competência
Municipal.  Fato  é  que  não  se  pode  permitir  a
existência  de  Decretos  inconciliáveis  entre  si,
devendo prevalecer aquele que estabelece proteção
e âmbito de abrangência maior.

Nessa ordem de ideias, ao Município se faculta fixar
medidas mais restritivas que o Decreto Estadual, se
as  peculiaridades  próprias  assim  exigir  ou
recomendar,  como,  aliás,  autoriza  o  art.  5º  do
Decreto Estadual n. 783, de 14/1/2021” 

(…) 

Em  conclusão,  a  imposição  de  medidas  restritivas
não  é  assunto  afeto  apenas  ao  interesse  local,
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especialmente  quando  o  objetivo  transcende  os
interesses de um ou outro Município.

(…) 

À vista do exposto, e sem prejuízo de melhor análise da
causa pelo Relator a ser sorteado,  DEFIRO A LIMINAR
vindicada,  ad  referendum pelo  Órgão  Especial,  para
suspender, por ora, os efeitos dos artigos 1º, 2º, § 3º,
5º, 7º, caput, e § 1º, 8º, 14 e 16, do Decreto Municipal
n. 8.340, de 2/3/2021, prevalecendo em todo o Estado
de Mato Grosso, inclusive, no município de Cuiabá, as
medidas impostas nos artigos 1º, 2º e 3º, do Decreto
Estadual n. 836, de 1º/3/2021. (…).” - destaque nosso

RESOLVE,  por  meio  desta  Notificação,  RECOMENDAR ao

Excelentíssimo  Senhor  Prefeito  do  Município  de  Água  Boa-MT,  para  que

revogue os dispositivos do Decreto Municipal nº. 3586, de 17 de março de

2021, que estipulam medidas menos restritivas do que as definidas pelo

Decreto Estadual nº. 836, de 1º de março de 2021, inclusive com alterações

do  Decreto  Estadual  nº  842,  de  5  de  março  de  2021  e  outras  que

eventualmente  surjam,  bem  como  observar  as  referências  do  Decreto

Estadual com base no seu horário  local,  do Município de Água Boa; ou,

determine que, em havendo conflito entre medidas restritivas referentes

ao combate ao Coronavírus/Covid-19, estabelecidas pelo Governo Estadual

e a Prefeitura Municipal, seja válida a norma mais restritiva.

Estabelece-se,  para  tanto,  o  prazo  de  24  (vinte  e  quatro)

horas,  a contar do recebimento desta, para que o notificado informe ao

Órgão  Ministerial,  com  cópia  da  documentação  pertinente,  sobre  o
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acatamento  desta  Notificação  Recomendatória,  ou  ao  revés,  informe  os

motivos de não aquiescer à Notificação.

Esclarece-se,  por  fim,  que  o  não  acolhimento  desta

recomendação poderá implicar em adoção das medidas judiciais cabíveis.

Sem  mais  para  o  momento  e  na  certeza  do  atendimento

imediato da presente  Notificação Recomendatória, coloca-se o Procurador-

Geral  de  Justiça  do  Estado  de  Mato  Grosso  à  disposição  para  mais

informações e esclarecimentos.

Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.

JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA

Procurador-Geral de Justiça

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR2

Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional

2 De acordo com Portaria nº 198/2019-PGJ, que o designou para exercer as funções de Subprocurador-Geral de Justiça
Jurídico e Institucional – nos termos do Ato Administrativo nº. 769/2019-PGJ.
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