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Vistos, etc.

Trata-se de uma AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS em face de ESTADO DE MINAS GERAIS ao fundamento de que
aderiu ao Programa Minas Consciente do Governo Estadual para o combate à pandemia pelo
coronavírus, contudo, com a recente reclassificação das Ondas do Programa, de maneira
imotivada a parte Requerida rebaixou o Requerente para a Onda Vermelha, em que se mantém
apenas os serviços essenciais em funcionamento ao passo que houve uma comprovada melhora
no sistema de saúde municipal com ocupação de apenas 24,32% dos leitos ocupados,
pretendendo portanto, liminarmente, que seja reenquadrado o município de Patos de Minas à
Onda Amarela do programa.

É o relatório, decido.

Inicialmente, cumpre destacar que para se deferir uma Tutela de Urgência é necessário
restar comprovados os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil/15, quais sejam: a
probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Compulsando os autos, em que pese o Supremo Tribunal Federal ter entendido através
da ADI nº 6343 que os entes federados possuem competência concorrente para dispor sobre o
combate ao coronavírus, é certo que deve ser considerado também a realidade vivida por cada
município, não podendo ser questionada a autonomia do Prefeito Municipal para adequar sua
cidade à realidade vivida por ela.

No caso dos autos, há um aparente conflito entre a norma do ente estadual (genérica)
com a norma do ente municipal (específica).

Dessa forma, com a documentação apresentada verifico que houve uma nítida melhora
na disponibilidade do número de leitos de UTI para o coronavírus no município de Patos de
Minas, sendo certo até mesmo, que na ocasião da progressão da antiga Onda Verde para a antiga
Onda Branca, o quadro do município estava um pouco pior e mesmo assim foi obtida
reconhecida a evolução pelo Requerido.



Desde essa situação, verifica-se mais, que houve um aumento importante no número de
leitos UTI oferecidos pelo município de Patos de Minas, bem como também foram instalados
leitos próprios em várias cidades que compõem a macrorregião do Noroeste de Minas, fazendo
com que as cidades menores consigam tratar seus respectivos munícipes sem a necessidade de
encaminhá-los à cidade polo.

Portanto, parece-me desarrazoado que um município com apenas 24,32% de leitos UTI
ocupados para o coronavírus seja obrigado a manter funcionando apenas os serviços essenciais
(Onda Vermelha), ao passo que em outras localidades do Estado que atravessam um quadro
consideravelmente mais grave tenham as atividades flexibilizadas (Onda Amarela).

Sob outro prisma, também é importante destacar que mesmo se tratando de um
programa de livre adesão, a classificação das macrorregiões consubstanciam ato administrativo e,
em sua essência, necessitam de motivação.

Contudo, de acordo com a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 71
apresentado ao ID nº 274376912, nota-se que houve regressão apenas do Requerente sem
nenhuma motivação para tanto, o que é vedado em nosso ordenamento pátrio.

Aliás, é o que ensina o Professor José dos Santos Carvalho Filho:

 

“Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão e certos fatores
fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de
ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de
direito, responsáveis pela extroversão da vontade.”

 

Dessa maneira, na ausência de motivação pelo Governo Estadual que justifique a
regressão de onda do Requerente, entendo que, em razão dos números apresentados, é razoável
que o Requerente, a princípio, retome as atividades da classificação da Onda Amarela do
Programa Minas Consciente.

ANTE AO EXPOSTO, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência uma vez que restaram
evidenciados em um juízo sumário de cognição os elementos autorizadores do art. 300 do
CPC/15 de sorte que determino seja estabelecido, via Decreto Municipal, a reabertura das
atividades classificadas na atual Onda Amarela do Programa Minas Consciente pelos próximos 21
dias, a contar da publicação da presente decisão.

Findo o prazo, o Comitê Extraordinário COVID-19 deverá analisar novamente a
classificação do Requerente e decidir, de forma motivada, por mantê-lo na Onda Amarela,
regredi-lo para a Onda Vermelha ou progredi-lo para a Onda Verde.

Destaco ainda, que nesse período, a critério do Prefeito Municipal de Patos de Minas e, de
acordo com seu poder discricionário, ele poderá restringir às atividades à Onda Vermelha se ele
entender que o sistema de saúde municipal poderá colapsar, ocasião em que não será necessário
aguardar os 21 dias previstos na presente decisão.

Considerando o contido no OF.GAB.AGE-MG nº 174/16, dirigido ao Presidente do TJMG,
que trata de manifestação do EMG sobre as recentes alterações advindas com a vigência do
NCPC, em especial as atinentes à designação de audiências de conciliação ou mediação (Artigo
334 do CPC/2015), em que a “Advocacia-Geral do Estado não vê utilidade na designação das
referidas audiências nas ações envolvendo o Estado de Minas Gerais...” Grifei.

Cite-se a parte ré para oferecer contestação, no prazo legal, expedindo-se para isso, a
competente carta precatória, bem como cientificando-a sobre a revelia e seus efeitos.
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Apresentada a contestação, dê-se vista à parte autora para impugnação.

Com fulcro no artigo 314, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 355/2018 da CGJ/TJMG, dou ciência
às partes de que os originais dos avisos de recebimento/mandados/cartas
precatórias/ofícios/termos e demais expedientes, depois de digitalizados e juntados aos autos
eletrônicos, serão mantidos na Secretaria desta Unidade Judiciária pelo prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, sendo que, ao final de referido prazo, caso qualquer das partes não manifeste
interesse em manter a guarda de referidos documentos físicos, estes serão
descartados/incinerados.

Intime-se.

Patos de Minas, 7 de agosto de 2020.

Marcus Caminhas Fasciani

Juiz de Direito

 

1CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 31.ed. São Paulo: Atlas,
2017.
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