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Decisão Decisão



 

 

DECISÃO 

  

            Trata-se de tutela cautelar antecedente ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DO PARÁ em desfavor do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. Em síntese, alegou o

requerente que aos 04 de agosto de 2020 foi editado o Decreto n. 855/2020, o que teria permitido

o retorno às aulas na rede privada de ensino infantil e fundamental. Sob o fundamento de que tal

ato administrativo foi editado apenas para atender o setor privado, foi manejada a presente ação. 

            Inicialmente distribuído à Vara da Fazenda Pública, declinou-se da competência para

processar e julgar o feito (18851193 - Pág. 2), uma vez que se entendeu como questão afeta à

Vara da Infância e Juventude. 

            Instalado o conflito negativo de competência (18854146 - Pág. 2), o 2º grau de jurisdição

indicou aquele juízo como o provisoriamente competente para analisar o pedido de tutela de

urgência formulado. 

            O COMDCAP – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Parauapebas informou contrariedade ao retorno das aulas. De fato, foi dito que no “(....) último dia

16 de julho de 2020, diante da apresentação dos fatos, e depois de decisão unânime, deliberou

por ir contra o retorno imediato das aulas presenciais, tanto do ensino público, quanto da rede

privada de ensino; que se mantenha o protocolo organizado pelo Comitê contra a Covid – 19; e

que se contrate um infectologista, que possa dar um parecer técnico para avaliar o retorno das

aulas presenciais, em nosso município.” 

            É o relatório. Decido. 

            Inicialmente esclareço que cabe ao Poder Executivo projetar e planificar o retorno das

atividades escolares, já que tal temática integra o seu rol de competências constitucionais. 

            Remanesce ao Poder Judiciário, não obstante, vez que tal disciplina fora projetada em ato

administrativo conhecido como Decreto, verificar se preenchidos seus requisitos de validade, 

quais sejam: (a) competência; (b) forma; (c) finalidade; (d) motivo; e, (e) objeto (art. 2º da Lei

4.717/65). 

            Neste aspecto, vez que referido Decreto municipal deveria ter como escopo a tutela da

saúde, numa primeira leitura, tem-se por veraz as razões desenvolvidas pelo Ministério Público,

notadamente aquelas contidas nos planos da finalidade e da motivação. 

            Planos analíticos que não podem ser retirados do Poder Judiciário sob o pretexto da

insindicabilidade do mérito administrativo. Afinal, “ cabe ao Poder Judiciário verificar a

regularidade doa atos normativos e de administração do Poder Público em relação às causas, os

motivos e à finalidade que os ensejam. (...)” (STF, Ag. no RE 365.368/SC, rel. Min. Ricardo

Lewandowski, j. 22.05.2007). 

            Assim, no que toca à motivação, a utilização de substratos de justificação inidôneos,

falsos, ilegais ou desarrazoados têm o potencial de arrastar para a nulidade todo o ato

administrativo. 

  

De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a

vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua
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decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação

dos “motivos de fato” falso, inexistentes ou incorretamente

qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei

não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a

prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se

calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto essa

obrigação de enunciá-los, o ato será válido se estes realmente

ocorreram e o justificavam.[1] (Destaquei).  

  

            Essas premissas são importantes, pois, no concreto restou sinalizado que as motivações 

invocadas seriam estranhas a uma política sanitária adequada. É que, para longe da zona

cinzenta da dúvida, as justificativas declinadas pelo Poder Executivo (evento n. 18810394 – pp.

01 e 02) limitaram-se a atender “o pleito dos mantenedores das escolas particulares de

Parauapebas e a necessidade de manter as crianças acolhidas para que os pais possam

retornar ao trabalho.” 

  

“CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do

risco de doenças, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição da

República; 

CONSIDERANDO a descentralização político-administrativa do Sistema de

Saúde (art. 198, CF, e art. 7° da Lei 8.080/1990), com a consequente

descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos

financeiros entre os entes federativos, inclusive no que diz respeito às

atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 60, 1, da Lei

8.080/1990); 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de

Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de

janeiro de 2020, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus

(COVID-19); 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.979/2020; 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual n° 800/2020; 

CONSIDERANDO a necessidade premente de retomada da economia local,

pleno emprego e bem-estar social cumulado com o direito fundamental à

saúde, à luz dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, todos com

base constitucional; 

CONSIDERANDO a necessidade da retomada gradual e progressiva das

at iv idades econômicas loca is ,  bem como a poss ib i l idade de

reestabelecimento das regras de l imitação no caso conforme as

circunstâncias sanitárias e de saúde locais o exijam; 

CONSIDERANDO o pleito dos mantenedores das escolas particulares de

Parauapebas e a necessidade de manter as crianças acolhidas para que
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os pais possam retornar ao trabalho; 

CONSIDERANDO que incumbe ao Poder Executivo Municipal a execução de

políticas públicas relacionadas à saúde, entre outras, tratando-se de atos de

gestão e mérito administrativo, balizados pelos critérios de oportunidades e

conveniência (discricionariedade); 

CONSIDERANDO os indicadores atuais e o panorama das ações de saúde,

inclusive com o aumento da capacidade de atendimento do sistema de saúde

do Município de Parauapebas; 

CONSIDERANDO a manifestação do Comitê Técnico-Científico COVID-19,

anexa.” 

  

            Esse suposto erro na motivação ganha robustez ao analisarmos a finalidade 

tangenciada no Decreto municipal. Com efeito, se se propõe um retorno gradual e planificado das

atividades escolares, equalizando planos como educação e saúde, não se mostra insignificante

que toda a rotina das atividades educacionais públicas se mantive suspensas pelo risco

pandêmico da COVID-19, senão vejamos: 

            

  

"Art. 6° .......................... 

§1° As unidades de ensino da rede privada do Município

poderão desenvolver aulas ou atividades presenciais,

incluindo-se os cursos técnicos, profissionalizantes, livres e de

idiomas em salas de aula, desde que: 

  

§3° As unidades de ensino fundamental, médio e superior

da rede privada poderão retomar suas atividades a partir do

dia 05 de agosto de 2020, com 30% (trinta por cento) da

capacidade, por sala de aula, desde que atendam às exigências

dos §1° e 2° deste artigo.” (Destaquei). 

  

            Reafirmo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o Poder Executivo no traçado de

suas políticas públicas. Todavia, não é menos verdade que lhe cabe investigar a correlação entre

atributos como motivos e a finalidades do ato administrativo, que no caso se mostram

desvirtuados no contexto sanitário local, que alcançou a marca de quase 25.000 contaminados

pela COVID-19 na data de 27.08.2020. 

            Nesse sentido, até que o Poder Executivo ajuste referidos pressupostos - motivação e a

finalidade - adequando-os à criticidade pandêmica e às diretrizes do órgão cientifico instituído no

bojo da Administração Pública local, com base no princípio da precaução, conquanto imersos

em um cenário de danos sanitários imprevisíveis – eis a face da urgência da tutela judicial

pleiteada -, DECIDO: 

  

(A) CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida e suspendo os efeitos do Decreto Municipal
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n. 855/2020, sem prejuízo de se reconhecer que uma alteração fática superveniente possa

legitimar a edição de outros Decretos, vez que a situação ora judicializada se submete à cláusula 

rebus sic stantibus, remanescendo ao Poder Executivo local a promoção do retorno responsável

e gradual às atividades normais da sociedade. 

  

(B)  CITE-SE o réu para contestar o feito no prazo de 20 (vinte) dias. 

  

Intimem. 

  

CUMPRA-SE, SERVINDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO/OFÍCIO. 

  

Parauapebas, 28 de agosto de 2020. 

  

LAURO FONTES JUNIOR 

JUIZ DE DIREITO 

  

 

[1] Cf. Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito Administrativo. 26ª ed., São Paulo,
2009, p. 398.
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