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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Justiça de Primeira Instância 
Comarca de POUSO ALEGRE / 1ª Vara Cível da Comarca de Pouso Alegre
 
PROCESSO Nº: 5000626-39.2021.8.13.0525
CLASSE: [CÍVEL] AÇÃO POPULAR (66)
ASSUNTO: [Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico, COVID-19]
AUTOR: BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA 
 
RÉU: RAFAEL TADEU SIMÕES e outros
 
 
SENTENÇA
 
Vistos, etc...
 
BEATRIZ DA SILVA CERQUEIRA, parte autora qualificada nos autos, por advogado, ajuizou
a presente ação popular contra MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE , parte ré também
qualificada, alegando na petição inicial, em suma, que  inobstante a grave crise sanitária
ocasionada pela pandemia da COVID-19 o Município  mantém vigente o Decreto nº 5.233 de
13 de janeiro de 2021, que altera o Decreto nº 5.147, de 28 de abril de 2020 mantendo a 
 retomada, a partir de 1° de fevereiro de 2021, das atividades presenciais nas escolas
públicas e privadas no Município de Pouso Alegre; que que  tal  medida,  além  de  agravar 
 a  possibilidade  de  contágio,  oferece risco à saúde dos profissionais de ensino da rede
municipal; que a manutenção da autorização do retorno das  atividades  presenciais  viola  
direito  coletivo  da  categoria, bem como as recomendações de isolamento social.Em sede
de tutela provisória, pleiteia a suspensão do Decreto Municipal de 5.233/2021 da Prefeitura
de Pouso Alegre, notadamente no que concerne ao retorno das aulas presenciais na rede
pública municipal de ensino. No final, requereu concessão de liminar e a procedência do
pedido. 
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A petição inicial foi instruída com os documentos.
 
O Ministério Público manifestou em ID 2217546479, opinando pelo indeferimento da liminar
pleiteada. 
 
No despacho de ID 2676081422, foi indeferido o pedido liminar com a ressalva de que os efeitos
do Decreto Municipal5.233/2021 seguem suspensos por força da decisão de tutela antecipada
recursal proferida no bojo do Agravo de Instrumento interposto na  Ação Civil Pública n°5001329-
67.2021.8.13.0525   conexa aos presentes autos  e ordenada a citação do ente requerido.
 
A autora interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a liminar.
   
O réu Município de Pouso Alegre manifestou em ID 2842321434, requerendo a extinção do feito
sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto da presente demanda, tem
em vista que o  Decreto  Municipal nº 5.277/2021 revogou expressamente o Decreto  Municipal nº
  5.241/2021, a fim de alinhar o Município de Pouso Alegre ao protocolo Onda Roxa adotado em
todo o Estado pelo Governo de Minas Gerais,  não mais existindo norma autorizativa para
realização de aulas presenciais  nas escolas de Pouso Alegre.
 
A autora se manifestou em ID 3159786444 , afirmando não haver que  se falar em  perda do  
direito de  agir já  que o Decreto Executivo nº  5.277,  que  impôs o  Protocolo Onda Roxa no
Município de  Pouso  Alegre, teve  a  sua vigência datada até 31 de março de 2021, sendo  que a
decisão constante do Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.041958-6/001, suspendeu   o   
retorno   presencial às   aulas no Município em quaisquer das redes, seja pública ou privada,
independentemente do   ato normativo emanado   pela Administração Pública, tendo também
como finalidade o impedimento da emanação de  novo  Decreto  de  mesmo  teor.  
 
O Ministério Público se manifestou em ID 3213381408, opinando pela extinção do processo pela
perda superveniente do direito de agir.  
 
É o relatório. Segue-se a decisão. 
 
Acolho o parecer do IRMP, adotando-o como razões de decidir, uma vez que não obstante o
Decreto nº 5.277/2021 tenha se baseado no “Protocolo Onda Roxa em Biossegurança Sanitário-
Epidemiológico – Onda   Roxa”, com vigência  temporária,  houve  revogação, expressa do
Decreto n° 5.241/2021,e, considerando que a repristinação, no ordenamento jurídico brasileiro,
somente ocorre de forma expressa, implica concluir que a expiração do prazo do “Protocolo  
Onda  Roxa” não  determina o retorno da vigência do decreto revogado, sendo necessária
elaboração de novo  decreto determinando a   volta presencial das aulas.
 
Desta forma resta prejudicado o julgamento do mérito, tendo em vista que a edição de novo
decreto municipal envolvendo a matéria discutida nos autos , se   encontra   dentro   da   
prerrogativa  do ente de  analisar a conveniência  e oportunidade para a    prática  do ato
administrativo.
 
Dessa forma, ao Judiciário é permitido verificar a legalidade do ato administrativo, sem tolher o
discricionarismo da Administração quanto à sua conveniência e oportunidade, sob pena de
violação ao Princípio da Separação dos Poderes, preconizado no art.2º da CR/88.
 
 Diante do exposto, julgo extinto o processo sem a resolução do mérito, nos termos do art.
485, IV do CPC.
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Informar o i. Relator do Agravo de Instrumento interposto sobre esta decisão. 
 
Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85.  
 
P. R. Intimem-se.    
 
 
 
 
 
 
POUSO ALEGRE, data da assinatura eletrônica.                       
 
JOSE HELIO DA SILVA
Juiz(íza) de Direito
Avenida Doutor Carlos Blanco, 245, Residencial Santa Rita, POUSO ALEGRE - MG - CEP:
37558-720


	Sentença | NUM: 3236976406 | 23/04/2021 12:12

