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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 8ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.20.073861-5/001 CONSELHEIRO LAFAIETE 
AGRAVANTE(S) JOSE FLAVIANO PINTO  
AGRAVADO(A)(S) MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

Trata-se de “Agravo de Instrumento” interposto por José 

Flaviano Pinto contra decisão de primeiro grau que, nos autos da 

“Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa” ajuizada 

pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, concedeu 

parcialmente a tutela de urgência pretendida pelo ora agravado para 

“determinar o afastamento do Prefeito Municipal de Itaverava, José 

Flaviano Pinto, de suas funções pelo prazo inicial de 60 dias ou até 

que a situação decorrente da COVID 19 se normalize com a abertura 

gradual dos comércios locais em sintonia com o decreto estadual que 

deliberou a paralisação das atividades não essenciais”. 

Sustenta o recorrente que: 

Logo no inicio da pandemia do COVID-19, mesmo 
diante de todas as incertezas foi editado em 16 de 
março de 2020 o Decreto Municipal n.º 08/2020, já 
estabelecendo regras especificas para o combate e 
prevenção da pandemia.  

Em 20 de março de 2020 foram suspensos os alvarás 
de funcionamento, já prestigiando o isolamento social 
através do Decreto Municipal n.º 09 de 20 de março 
de 2020.  

Em 26 de março de 2020, foi criado o Comitê 
Extraordinário de prevenção e enfrentamento ao 
COVID-19, através do Decreto n.º 11 de março de 
2020. 

Em 30 de março de 2020, foram editadas mais ações 
restritivas e de combate a pandemia, através do 
decreto n.º 12 de 30 de março de 2020.  
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Em 31 de março foi editado o Plano Municipal de 
contingência para emergência em saúde pública.  

Em 18 de abril de 2020 em razão do estado de 
calamidade pública decretado pelo Estado de Minas 
Gerais, foram editadas novas medidas de restrição 
através do Decreto n.º 16 de 2020.  

BREVE PAUSA PARA ESCLARECER QUE ATÉ A 
PRESENTE DATA, TODAS AÇÕES FORAM 
MOTIVADAS ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELO 
PREFEITO SEM NENHUMA MOTIVAÇÃO 
MINISTERIAL.  

Em 17 de abril foram realizadas as adequações para 
as atividades do Sistema Municipal de Ensino a 
realização de atividades escolares não presenciais, 
em razão da pandemia, com a edição do decreto n.º 
17, de 20 de abril de 2020.  

O combate a pandemia do COVID-19, pelo prefeito 
municipal de Itaverava, José Flaviano Pinto, além das 
normas editadas em decretos, são facilmente 
comprovadas através de ações efetivas tomadas pelo 
mesmo, até criticadas por membros menos 
comprometidos da comunidade local, como a titulo de 
exemplo podemos citar o fato que ganhou 
repercussão nacional, do prefeito, que afim de que 
fossem evitadas aglomerações espalhou óleo 
queimado nos pontos críticos do município onde não 
eram observados o isolamento social (matéria em 
anexo).  

Portanto RESTA CLARO QUE AS AÇÕES 
PRATICADAS PELO Prefeito em nada interferiram na 
fiscalização e combate a pandemia do COVID-19, 
sendo seu afastamento completamente inviável haja 
vista suas ações ao contrario do que alega o órgão 
ministerial, serem completamente afinadas com as 
normas por ele mesmo editadas, bem como em nada 
prejudicam a instrução do feito. 

Por fim exatamente nos moldes estabelecidos pela 
ordem judicial liminar decretada no dia 21 de maio de 
2020 Pelo Douto Juízo a quo, o prefeito municipal de 
Itaverava, já se adiantava mesmo sem conhecimento 
da presente demanda e também em 21 de maio 
editou o Decreto n.º 26/2020 que dispõe sobre a 
adesão do município de Itaverava ao “Plano Minas 
Consciente” e dá outras providencias, demostrando 
desta forma encontrar-se em plena sintonia com as 
ações do Estado de Minas Gerais no combate a 
Pandemia do COVID-19.  

Vale ainda ressaltar que graças as ações do Prefeito, 
José Flaviano Pinto, até a presente data o município 
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de Itaverava, não registrou nenhum caso positivo para 
COVID-19, conforme comprova-se através do último 
boletim epidemiológico atualizado, em anexo, sendo 
imperioso, justo e necessário a revogação do 
afastamento preliminar de 60 dias, haja vista o 
colapso administrativo que se formará junto ao 
município, trazendo efetivamente riscos na 
manutenção dos avanços alcançados no combate da 
pandemia. 

 

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo 

e, ao final, pelo provimento do recurso.  

Registro o pagamento do preparo. 

Feito o necessário resumo, conheço do recurso interposto, 

presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua 

admissibilidade. 

Quanto a possibilidade de concessão de efeito suspensivo, 

trago a lume a dicção do artigo 995 do CPC/15, no sentido de que os 

recursos não impedem a eficácia da decisão, que pode, contudo, ser 

suspensa por decisão do Relator, quando a imediata produção de seus 

efeitos resultar em risco de dano grave ou de difícil ou impossível 

reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do 

recurso (parágrafo único), estabelecendo o inciso I do artigo 1.019 do 

novo Estatuto Processual que o Relator “poderá atribuir efeito 

suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou 

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. 

No caso dos autos, cinge a controvérsia recursal em aferir se o 

Prefeito Municipal de Itaverava está inviabilizando as normas vigentes 

na municipalidade no que diz respeito ao combate do novo coronavírus 

(COVID-19) e desta forma estaria pondo em risco a vida da população. 

Nesse passo, verifica-se dos autos que o Prefeito de Itaverava, 

ora agravante, editou vários Decretos Municipais, dentre os quais cito o 

nº 09/2020 (determina a suspensão temporária dos alvarás de 
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localização e funcionamento e autorizações emitidos para realização 

de atividades com potencial de aglomeração de pessoas para 

enfrentamento da situação de emergência de saúde pública causada 

pelo agente coronavírus – COVID-19 e dá outras providencias), o nº 

11/2020 (determina a criação do comitê extraordinário de prevenção, 

enfrentamento e contingenciamento em saúde do COVID-19 e dá 

outras providências), o nº 12/2020 (dispõe sobre medidas 

emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e 

bens públicos e privados, enquanto durar o estado de calamidade 

pública decretado pelo Estado de Minas Gerais, em decorrência da 

pandemia coronavírus – COVID-19, em todo o território do Município 

de Itaverava) e o nº 19/2020 (dispõe sobre a prorrogação das medidas 

emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados serviços e 

bens públicos e privados, enquanto durar o Estado de Calamidade 

Pública decretado pelo Estado de Minas Gerais, em decorrência da 

pandemia coronavírus - COVID-19, em todo o território do Município de 

Itaverava), todos versando sobre o combate à pandemia do novo 

coronavírus (COVID-19) e que se encontram em pleno vigor junto a 

municipalidade. 

Ocorre que, após compulsar o feito, verifico que o Coordenador 

da Vigilância Sanitária e o Secretário de Saúde do Município de 

Itaverava declararam: 

Josimar Julio Bertolino – Coordenador da Vigilância 
Sanitária 

(...) o Prefeito Municipal saiu pela cidade dizendo que 
o comércio poderia reabrir, em desacordo com o 
decreto municipal; que diante disso ficou inviabilizado 
de manter a fiscalização do cumprimento das normas; 
(...) que como seu cargo é de confiança, teme possa 
ser dispensado a qualquer momento, se contrariar a 
vontade do Prefeito. 

 

Gilmar da Cruz Faria – Secretário Municipal de Saúde 
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(...) que com relação à abertura do comércio, pelo que 
sabe, na semana passada o Prefeito Municipal teria 
dito na cidade que poderia abrir, e desde então teve 
de paralisar a fiscalização. (...) sem revogar o Decreto 
Municipal, o Prefeito fez circular pela cidade a 
informação de que o comércio poderia abrir, o que na 
prática está impedindo a atuação do declarante e do 
fiscal Josimar, no sentido de exigir a manutenção do 
fechamento; (...) que não tem como passar por cima 
do Prefeito. (...) que acha muito arriscado o 
comportamento do Prefeito de determinar a abertura 
do comércio de maneira informal, e acha que ele não 
vai ser doido de continuar com isso. Que o trabalho 
de fiscalização do Josimar está inviabilizado, sendo 
que ele chegou a ameaçar se demitir, mas o 
declarante conseguiu convencê-lo a ficar. 

 

Não se olvida que as declarações do Coordenador da Vigilância 

Sanitária e do Secretário de Saúde do Município de Itaverava são 

graves e devem ser objeto de averiguação e apreciação pelo Poder 

Judiciário, com toda a amplitude de defesa preconizada pela 

Constituição da República, com a responsabilização do Prefeito 

Municipal caso efetivamente comprovadas.  

 Contudo, nesta fase inicial da ação, sem a comprovação 

robusta dos fatos narrados, entendo que não há como deferir o 

afastamento do alcaide, por ser o afastamento provisório medida 

excepcionalíssima. 

Com efeito,  a Lei Federal n.º 8.429/92 prescreve em seu artigo 

20, parágrafo único, que: 

Parágrafo único. A autoridade judicial ou 
administrativa competente poderá determinar o 
afastamento do agente público do exercício do cargo, 
emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, 
quando a medida se fizer necessária à instrução 
processual. 

 

De fato, a título de poder geral de cautela, a autoridade judicial 

ou administrativa competente poderá determinar o afastamento de 

agente público do exercício de seu mandato eletivo, cargo ou função, 
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por prazo determinado, a fim de que não obste a busca da verdade 

real na colheita das provas. 

Ocorre que, no caso específico dos autos, entendo que não 

existe risco a instrução processual caso o agravante continue no 

exercício do mandado eletivo, sendo certo que a ameaça à instrução 

do processo deve ser efetivamente comprovada, não cabendo a mera 

cogitação teórica de sua possível ocorrência (REsp 993.065/ES, Rel. 

Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26/02/2008, DJe 12/03/2008). 

Em sendo assim, não há como manter o afastamento do 

agravante, eis que não foi demonstrada de forma efetiva a 

probabilidade do direito invocada pelo parquet, devendo ser concedido, 

portanto, o efeito suspensivo postulado, sobretudo por inexistir risco a 

instrução probatória. 

Pelo exposto, recebo o recurso no duplo efeito. 

Determino a intimação da parte agravada para que responda no 

prazo legal, facultando-lhe a juntada da documentação que entender 

necessária ao julgamento do recurso, conforme preceitua o artigo 

1.019, inciso II do CPC/15. 

Dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para emissão 

de parecer. 

Publique-se e intime-se. 

 

Belo Horizonte, 31 de maio de 2020. 

 

DESA. TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO 
Relatora 
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Documento assinado eletronicamente, Medida Provisória nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001. 

Signatário: Desembargadora TERESA CRISTINA DA CUNHA PEIXOTO, Certificado: 0728, Belo 
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