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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EXCELSO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL 

 

 

 

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, ente federativo da República, 

inscrito no CNPJ n. 18.715.383/0001-40, com sede na Avenida Afonso Pena 1.212, 

centro, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-003, vem, com fundamento no art. 4º, caput 

e § 7º, da Lei nº 8.437/92, e no art. 297 do Regimento Interno do STF (RISTF), ajuizar 

o presente pedido de 

 

SUSPENSÃO DE LIMINAR 
Com pedido de medida liminar  

 

Em face da decisão monocrática proferida pelo Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Nunes Marques na ADPF 701, por meio da qual determinou que os Estados, 

Distrito Federal e Municípios se abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de 

decretos ou atos administrativos locais que proíbam completamente a realização de 

celebrações religiosas presenciais, por motivos ligados à prevenção da Covid-19, 

causando, assim, grave dano à ordem e à saúde públicas. 
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1 – A DECISÃO OBJETO DA PRESENTE SUSPENSÃO DE LIMINAR  

 

A decisão objeto da presente Suspensão de Liminar foi proferida, na data de 

ontem, no âmbito de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – 

ADPF, promovida pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE 

contra o art. 6º do Decreto n. 31, de 20/03/2020, do Município de João 

Monlevade/MG. A autora da ADPF alegava que, no contexto da implementação de 

medidas de enfrentamento da pandemia de COVID-19, foi ferido o direito 

fundamental à liberdade religiosa e o princípio da laicidade estatal, ao ser 

determinada a suspensão irrestrita das atividades religiosas na cidade. A inicial da 

ADPF afirma, ainda, que a mesma violação da liberdade religiosa praticada pelo 

Município de João Monlevade/MG estaria sendo praticada por inúmeros outros 

Estados e Municípios, os quais teriam imposto violações equivalentes em todo o 

país. 

 

No que diz respeito ao mérito da controvérsia constitucional discutida na 

ADPF 701, o Ministro Kassio Nunes Marques assinalou que os atos administrativos 

estaduais e municipais que vedavam a realização de cultos religiosos por igrejas em 

razão da pandemia da COVID-19 afrontariam o direito fundamental à liberdade 

religiosa, in verbis: 

 
"Os atos normativos apresentados na inicial demonstram que há de fato uma 
situação segundo a qual há disciplina desuniforme sobre a liberdade de culto 
durante a epidemia de COVID19. Enquanto em alguns municípios e estados, o 
culto presencial é simplesmente proibido, em outros ele é tolerado, dentro de certas 
regras restritivas do contato interpessoal. 
[...] 
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Este é o cerne da controvérsia nesta ação e que não só autoriza como recomenda a 
ativação da jurisdição constitucional deste Supremo Tribunal Federal. Há 
plausibilidade na tese sustentada pela autora, segundo a qual a proibição total da 
realização de cultos religiosos presenciais representa uma extrapolação de poderes, 
pois trata o serviço religioso como algo supérfluo, que pode ser suspenso pelo 
Estado, sem maiores problemas para os fiéis. 
[...] 
Ao tratar o serviço religioso como não-essencial, Estados e municípios podem, por 
via indireta, eliminar os cultos religiosos, suprimindo aspecto absolutamente 
essencial da religião, que é a realização de reuniões entre os fiéis para a celebração 
de seus ritos e crenças. No recente julgamento do caso South Bay United 
Pentecostal Church v. Newson (592 U.S. __ 2021) (disponível em: 20A136 South 
Bay United Pentecostal Church v. Newsom (02/05/2021) (supremecourt.gov), a 
Suprema Corte dos Estados Unidos considerou legítima a restrição de público em 
cultos religiosos (tolerando a ocupação de até 25% da capacidade dos templos), 
mas considerou inconstitucional a proibição completa dos cultos religiosos. 
[...] 
Dessa forma, entendo que a solução adotada pela Suprema Corte (592 U.S. 2021) 
no caso acima mencionado compatibiliza a necessidade de distanciamento social, 
decorrente da epidemia da Covid19, com a liberdade religiosa. A proibição 
categórica de cultos não ocorre sequer em estados de defesa (CF, art. 136, § 1º, I) 
ou estado de sítio (CF, art. 139). Como poderia ocorrer por atos administrativos 
locais? Certo, as questões sanitárias são importantes e devem ser observadas, mas, 
para tanto, não se pode fazer tábula rasa da Constituição. Observa-se, nesse 
sentido, que diversas atividades também essenciais, tais como o serviço de 
transporte coletivo, vêm sendo desenvolvidas ainda que em contexto pandêmico, 
demandando para tanto um protocolo sanitário mínimo que, com as devidas 
considerações, poderia ser também adotado no presente caso. 
É importante reconhecer que o transporte coletivo tem sido considerado essencial, 
a exemplo de mercados e farmácias ― que, de fato, o são. Tais atividades podem 
efetivamente gerar reuniões de pessoas em ambientes ainda menores e sujeitos a 
um menor grau de controle do que nas igrejas. Por isso mesmo, a partir da 
constatação dessa realidade, não vejo como se possa simplesmente vedar a abertura 
dos templos e igrejas. Daí concluo ser possível a reabertura de templos e igrejas, 
conquanto ocorra de forma prudente e cautelosa, isto é, com respeito a parâmetros 
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mínimos que observem o distanciamento social e que não estimulem aglomerações 
desnecessárias. Entendo por demais gravosa a vedação genérica à atividade 
religiosa, da forma como prevista em parte dos diplomas objeto da presente ação, 
traduzindo-se em medida atentatória a preceito fundamental consubstanciado em 
liberdade religiosa. Proibir pura e simplesmente o exercício de qualquer prática 
religiosa viola a razoabilidade e a proporcionalidade. Antes, é possível a 
harmonização da liberdade religiosa com medidas preventivas também 
reconhecidamente eficientes no combate à pandemia, como exigência de uso de 
máscaras, disponibilização de álcool em gel nas entradas dos estabelecimentos, 
aferição de temperatura, utilização do ambiente respeitando a ventilação adequada, 
sempre que possível com portas ou janelas abertas, bem como a observância de 
certo distanciamento social. Tais parâmetros devem, assim, ser utilizados como 
balizas mínimas de segurança. 
[...] 
Reconheço que o momento é de cautela, ante o contexto pandêmico que 
vivenciamos. Ainda assim, e justamente por vivermos em momentos tão difíceis, 
mais se faz necessário reconhecer a essencialidade da atividade religiosa, 
responsável, entre outras funções, por conferir acolhimento e conforto espiritual. 
Destaco também o caráter filantrópico, promovido por tais instituições, sendo que 
muitas fornecem alimentação e abrigo à população mais carente (cuja necessidade 
mais se destaca no atual contexto) e que, além de concretizar a solidariedade, 
preceito fundamental do art. 3º da Constituição, é elemento essencial para 
enfrentarmos os reflexos da pandemia. Para além da plausibilidade jurídica, 
considero ocorrer no caso também o perigo na demora. Estamos em plena Semana 
Santa, a qual, aos cristãos de um modo geral, representa um momento de singular 
importância para as celebrações de suas crenças — vale ressaltar que, segundo o 
IBGE, mais de 80% dos brasileiros declararam-se cristãos no Censo de 2010 (Print 
(ibge.gov.br)." 
 

Com base nesses fundamentos, o Ministro Kassio Nunes concedeu ampla 

medida liminar que sustou os efeitos de todos os atos administrativos dos Estados e 

Municípios brasileiros que impuseram proibição temporária de realização de 



 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

 

celebrações religiosas presenciais, por motivos ligados à prevenção da COVID-19, 

nos seguintes termos:   

 

"Assim, é de ser concedida a medida postulada na inicial, inclusive para além dos 
participantes da presente demanda, dada a natureza unitária da tese jurídico-
constitucional e da necessidade de uniformidade de tratamento do tema em todo o 
território nacional. Ante o exposto, admito o ingresso do CENTRO BRASILEIRO 
DE ESTUDOS EM DIREITO E RELIGIÃO – CEDIRE na condição de amicus 
curiae, e concedo a medida cautelar pleiteada, ad referendum do Plenário, para o 
fim de determinar que: a) os Estados, Distrito Federal e Municípios se abstenham 
de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos locais 
que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas presenciais, por 
motivos ligados à prevenção da Covid19; e b) sejam aplicados, nos cultos, missas 
e reuniões de quaisquer credos e religiões, os protocolos sanitários de prevenção, 
relativos à limitação de presença (no máximo, 25% da capacidade), além das 
medidas acima mencionadas, tais como: distanciamento social (com ocupação de 
forma espaçada entre os assentos e modo alternado entre as fileiras de cadeiras ou 
bancos), observância de que o espaço seja arejado (com janelas e portas abertas, 
sempre que possível), obrigatoriedade quanto ao uso de máscaras, disponibilização 
de álcool em gel nas entradas dos templos, aferição de temperatura, fixadas estas 
como balizas mínimas, recomendando-se também outras medidas profiláticas 
editadas pelo Ministério da Saúde; sem prejuízo da possível e gradativa mitigação 
das restrições pelo Poder Executivo, conforme haja evolução positiva no 
tratamento e combate à pandemia.  
Oficiem-se aos Estados-membros e ao Distrito Federal para cumprimento. 
Requisitem-se aos Estados também que comuniquem, por meio apropriado, aos 
respectivos municípios, para cumprimento da ordem. Comunique-se à União e ao 
Ministério Público Federal. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Brasília, 03 de 
abril de 2021." 

 

Contra essa decisão liminar proferida na ADPF 701, o Município de Belo 

Horizonte ajuíza a presente Suspensão de Liminar, pelas razões abaixo alinhavadas.  
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2 – O CABIMENTO DA PRESENTE SUSPENSÃO DE LIMINAR 

 

O debate acerca do cabimento excepcional da suspensão de liminar contra 

decisão monocrática proferida por Ministro do STF foi pacificado, recentemente, no 

julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395 pelo Plenário desta Corte Suprema. 

Na oportunidade, afirmou-se, em síntese, que a suspensão de liminar contra decisão 

de Ministro do STF somente seria admitida em caráter excepcional quando se 

fizessem presentes dois requisitos cumulativos: (i) desconsideração dos 

pronunciamentos colegiados desta Corte; e (ii) potencialidade de grave insegurança 

jurídica e conturbação da ordem pública. É o que registrou o Ministro Presidente 

Luiz Fux em voto confirmado pelo Plenário do STF: 

 
"A legislação prevê o incidente de suspensão de liminar como meio autônomo de 
impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa 
jurídica de direito público interessada quando se verifique, dentre outros, risco de 
grave lesão à ordem e à segurança (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 
12.016/2009 e art. 297 do RISTF).  
In casu, tem-se pedido de suspensão ajuizado pela Procuradoria-Geral da República 
em face de liminar de Ministro desta Suprema Corte. No ponto, saliento que o 
presente incidente processual é excepcionalíssimo, nada obstante cabível como 
medida extrema, à luz da interpretação sistemática da Lei n. 8.437/92 e do 
Regimento de Interno deste Supremo Tribunal Federal.  
Outrossim, dispõe o artigo 4º da Lei n. 8.437/92 competir ao Presidente do Tribunal 
ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso o conhecimento do pedido de 
suspensão de ato judicial. Haja vista este Supremo Tribunal Federal ocupar posição 
de cúpula do Poder Judiciário Nacional, decisões monocráticas proferidas por 
Ministro desta Corte só poderão ser desafiadas por instrumentos de competência 
deste Supremo Tribunal (no caso, agravo em habeas corpus). A fortiori, uma vez 
reconhecida ao Poder Público a possibilidade do manejo do incidente de 
contracautela à vista de evidente risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas, 
o órgão competente para a medida é a Presidência deste Supremo Tribunal Federal.  
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O entendimento ora declinado quanto ao cabimento da suspensão de decisão liminar 
proferida por integrante desta Corte encontra precedente no âmbito deste Supremo 
Tribunal Federal. Com efeito, por ocasião da análise da SL 1.188, o Eminente 
Ministro Dias Toffoli conheceu incidente de contracautela e concedeu a ordem de 
suspensão dos efeitos de decisão monocrática proferida por Ministro desta Corte nos 
autos da ADC 54. Naquela oportunidade, assentou Sua Excelência, tal como aponta 
a Procuradoria Geral da República no presente caso, que a decisão liminar 
impugnada, além de gerar grave risco à ordem pública, estava em desacordo com a 
jurisprudência colegiada do Supremo Tribunal Federal, o que reforça a atuação 
excepcional da Presidência, máxime quando cumpre ao Presidente “velar pelas 
prerrogativas do Tribunal” e “dirigir-lhe os trabalhos [...], cumprindo e fazendo 
cumprir” o seu Regimento Interno (Art. 13, incisos I e III, RISTF).  
Nesse sentido, entendo que atuação de velar pela intangibilidade e integridade dos 
julgados colegiados do Tribunal consiste em desdobramento lógico das competências 
regimentais da Presidência (Vide STF, SL 1188, Rel. Min Dias Toffoli, Presidência). 
Deveras, não se trata aqui de se admitir um mecanismo de uniformização de 
jurisprudência sob a responsabilidade da Presidência, o que jamais seria admitido 
considerada a natureza de suas funções. Pelo contrário, trata-se de exercício de 
competência jurisdicional conferida ao Presidente pela Lei e pelo Regimento Interno 
do STF, para excepcionalmente suspender os efeitos de medida liminar proferida por 
relator deste Tribunal mediante satisfação de dois requisitos cumulativos: 1) 
desconsideração dos pronunciamentos colegiados desta Corte; e 2) potencialidade de 
grave insegurança jurídica e conturbação da ordem pública.  
Assentado, pois, o cabimento do presente incidente, passo à análise do mérito." 

 

Ambos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Plenário do STF 

como condições para o cabimento excepcional da suspensão de liminar contra 

decisão monocrática de Ministro do Tribunal encontram-se plenamente satisfeitos 

no presente caso. Senão vejamos. 

 

Em primeiro lugar, a decisão monocrática desconsidera uma sequência 

importante de pronunciamento colegiados do próprio STF que afirmaram de 



 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

 

maneira segura que Estados e Municípios possuem competência concorrente para 

fixar as medidas restritivas adequadas a cada realidade local no contexto da 

pandemia da COVID-19. Destaque-se, a propósito, recentíssimo julgado proferido 

na ADI 6341, na qual se reconheceu a competência concorrente dos entes federados 

para estabelecerem medidas restritivas de combate à atual pandemia à luz da 

singularidade de cada localidade: 

 

"EMENTA: REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA 
DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. 
DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 
13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA 
LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À 
EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE 
SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR 
PARCIALMENTE DEFERIDA. 1. A emergência internacional, reconhecida pela 
Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga 
de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado 
Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para 
proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, 
isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado 
Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e 
o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante 
emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. 2. O exercício da 
competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros 
materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. 
Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que 
o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar. 3. O pior erro na 
formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais 
exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da 
competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, 
impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, 
implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos 
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fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios. 4. 
A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não 
significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de 
cada um deles. 5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como 
decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância 
epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício 
da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria 
dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, 
afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. 6. O direito à 
saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas 
necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem 
aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas 
obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da 
Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam 
com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. 7. Como a 
finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o 
exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, 
amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial 
da Saúde. 8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação 
conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, 
preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 
198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, 
sobre os serviços públicos e atividades essenciais." (ADI 6341 MC-Ref, Rel. Marco 
Aurélio, Rel. p/ acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 15/04/2020). 

 

Essa mesma diretriz jurisprudencial foi reafirmada em julgamento mais 

recente, de 2021, por meio do qual o Plenário do STF tornou a reconhecer, no 

contexto da pandemia da COVID-19, a competência comum de todos os entes 

federados para estabelecer medidas restritivas necessárias à proteção da vida e da 

saúde dos indivíduos: 
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"Ementa: TUTELA DE URGÊNCIA EM ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONCESSÃO 
MONOCRÁTICA. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS 
PARA CUIDAR DA SAÚDE. ARTS. 23, II, E 196 DA CF. FEDERALISMO 
COOPERATIVO. LEI 13.979/2020, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS PARA 
O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
DECORRENTE DA COVID-19. VACINAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR 
REFERENDADA PELO PLENÁRIO. I - A Constituição Federal prevê, ao lado 
do direito subjetivo público à saúde, a obrigação de o Estado dar-lhe efetiva 
concreção, por meio de “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para a sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196). II – Esse dever abrange 
todos os entes federados, inclusive as comunas, os quais, na seara da saúde, 
exercem uma competência administrativa comum, nos termos do art. 23, II, do 
Texto Constitucional. III - O federalismo cooperativo, adotado entre nós, exige que 
a União e as unidades federadas se apoiem mutuamente no enfrentamento da grave 
crise sanitária e econômica decorrente da pandemia desencadeada pelo novo 
coronavírus. IV - Embora o ideal, em se tratando de uma moléstia que atinge o 
País por inteiro, seja a inclusão de todas as vacinas seguras e eficazes no PNI, de 
maneira a imunizar uniforme e tempestivamente toda a população, o certo é que, 
nos diversos precedentes relativos à pandemia causada pela Covid-19, o Supremo 
Tribunal Federal tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das 
autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde 
pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. V- O 
Plenário do STF já assentou que a competência específica da União para legislar 
sobre vigilância epidemiológica, da qual resultou a Lei 13.979/2020, não inibe a 
competência dos demais entes da federação no tocante à prestação de serviços da 
saúde (ADI 6.341-MC-Ref/DF, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin). 
VI - A Constituição outorgou a todos aos integrantes da Federação a competência 
comum de cuidar da saúde, compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que 
se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir a higidez física das pessoas 
ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia, incluindo-se nisso a 
disponibilização, por parte dos governos estaduais, distrital e municipais, de 
imunizantes diversos daqueles ofertados pela União, desde que aprovados pela 
Anvisa, caso aqueles se mostrem insuficientes ou sejam ofertados a destempo. VI 
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– Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal para 
assentar que os Estados, Distrito Federal e Municípios (i) no caso de 
descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a 
Covid-19, recentemente tornado público pela União, ou na hipótese de que este não 
proveja cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, poderão 
dispensar às respectivas populações as vacinas das quais disponham, previamente 
aprovadas pela Anvisa, ou (ii) se esta agência governamental não expedir a 
autorização competente, no prazo de 72 horas, poderão importar e distribuir 
vacinas registradas por pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e 
liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, conforme o art. 3°, 
VIII, a, e § 7°-A, da Lei 13.979/2020, ou, ainda, quaisquer outras que vierem a ser 
aprovadas, em caráter emergencial, nos termos da Resolução DC/ANVISA 444, 
de 10/12/2020." 
(ADPF 770 MC-Ref, Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. em 
24/02/2021). 

 

Em segundo lugar, faz-se presente também a potencialidade de grave 

insegurança jurídica e conturbação da ordem pública. É que, como se demonstrará 

na sequência, a determinação para que os Estados, Distrito Federal e Municípios se 

abstenham de editar ou de exigir o cumprimento de decretos ou atos administrativos 

locais que proíbam completamente a realização de celebrações religiosas 

presenciais, por motivos ligados à prevenção da Covid-19, tem potencial concreto 

para colocar em risco a proteção de vidas dos munícipes de Belo Horizonte, dadas 

as condições empíricas do avanço da contaminação e do funcionamento do sistema 

de saúde local.  

 

Nesse sentido, o requisito adicional de cabimento da suspensão de liminar – 

potencialidade de grave insegurança jurídica e conturbação da ordem pública – se 

confunde, em alguma medida, com a própria demonstração da existência dos 

requisitos legais para o seu deferimento.  
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Convém destacar, ademais, a inexistência de outro meio processual apto a 

permitir a imediata cessação dos efeitos jurídicos da decisão monocrática proferida 

no âmbito da ADPF 701. Nesse sentido, impõe-se recordar que a decisão objeto da 

presente suspensão foi proferida, individualmente, às vésperas do Domingo de 

Páscoa, no momento mais grave da pandemia da COVID-19 no Brasil.  

 

A crise sanitária é enorme e os sistemas locais de saúde estão operando acima 

do limite de capacidade de atendimento dos casos graves. Estados e Municípios 

estabeleceram restrições às atividades religiosas presenciais à luz das peculiaridades 

do avanço da pandemia em cada local bem como tendo em conta a capacidade real 

de oferecer atendimento médico adequado aos indivíduos em cada uma dessas 

localidades. Não se despreza a existência de um amplo debate acerca da necessidade 

ou não de tratar a atividade religiosa como serviço essencial no contexto da atual 

pandemia. 

 

 Mas parece necessário que esse debate seja realizado pelo Plenário do STF, 

com a mais ampla participação não só da sociedade civil, mas também das 

autoridades locais, de modo a permitir que o colegiado profira uma decisão 

definitiva segura acerca dos limites da atuação dos Estados e Municípios para fixar 

as medidas restritivas de atividades religiosas adequadas a cada realidade local no 

contexto da pandemia da COVID-19. Sem que haja nova decisão do Plenário do STF, 

a prudência parece sugerir a necessidade de prestígio à orientação jurisprudencial 

firmada no julgamento colegiado da ADI 6341.  
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3 – OFENSA À ORDEM E À SAÚDE PÚBLICAS 

 

 Com base na firme diretriz jurisprudencial do Plenário do Supremo Tribunal 

Federal acerca da competência comum de todos os entes federados para adoção das 

medidas sanitárias necessárias ao enfrentamento à pandemia de Covid-19, o 

Município de Belo Horizonte implementou uma política pública séria baseada em 

evidências científicas e com a observância de dados técnicos e objetivos. 

 

 É fato notório que o Brasil passa pelo pior momento da pandemia. Em março, 

houve 66.868 mortes por Covid-19: 
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 Em Belo Horizonte, o aumento do número de mortes está diretamente 

relacionado à elevação descomunal de novos casos de Covid-19 nas últimas 

semanas, como se percebe no comparativo dos dados de dezembro de 2020 (média 

de 100 casos por 100 mil habitantes) e de março de 2021 (média de 500 casos):  
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Essa situação colapsou o sistema de saúde mesmo com a contínua ampliação 

do número de leitos. Na rede pública de atribuição do Município de Belo Horizonte, 

existiam 249 leitos destinados à Covid-19 em 01.01.2021. Março se encerrou com 548 

leitos. Houve um aumento de 299 leitos (120%) este ano: 

 

 
  

Mesmo com esse esforço notório do Município no combate à pandemia, 

imensamente dificultado (i) pela falta de insumos e de profissionais de saúde, (ii) 

pela impossibilidade de requisição de leitos particulares e (iii) pelo colapso da rede 

suplementar, ainda existem, em Belo Horizonte, 151 solicitações pendentes de 

internação em leito de UTI para tratamento de Covid-19: 
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 Nesse cenário trágico, a partir da análise dos indicadores epidemiológicos e 

das recomendações Comitê de Enfrentamento à Epidemia da Covid-19, o Senhor 

Prefeito de Belo Horizonte, movido pelo objetivo de salvar vidas e se orientando 

exclusivamente por evidências científicas, editou o Decreto 17.566, de 12.03.2021, 

com a seguinte disposição: 

 

"Art. 2º-B - Ficam suspensos cultos, missas e demais atividades religiosas de 
caráter coletivo, sendo permitido que os espaços religiosos fiquem abertos, desde 
que adotadas as medidas de prevenção ao contágio e contenção da propagação 
da covid-19 estabelecidas pelas autoridades de saúde." 

 

 Verifica-se que o Decreto 17.566/21 permitiu que os espaços religiosos 

ficassem abertos, suspendendo apenas – em caráter temporário e excepcionalíssimo 

– a realização de atividades religiosas presenciais de caráter coletivo.  

 

 Essa determinação se deu porque os mais recentes estudos publicados em 

renomadas revistas científicas apontam que o SARS-CoV-2 se transmite 

principalmente pelo ar em ambientes fechados, como as igrejas. 
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 Com base em modelos de rede de mobilidade, que mapearam em tempo real 

98 milhões de pessoas, pesquisadores de conceituadas Universidades norte-

americanas publicaram completo estudo na Revista Nature1 de Janeiro de 2021 

demonstrando o elevado risco de contaminação em Igrejas: 

 

 
 

  Os pesquisadores concluíram que “em áreas metropolitanas, restaurantes de 

serviço completo, ginásios, hotéis, cafés, organizações religiosas e restaurantes de serviço 

limitado produziram os maiores aumentos previstos em infeções quando reabertos”. 

 

 
1 Chang, S., Pierson, E., Koh, P.W. et al. Mobility network models of COVID-19 explain inequities and 
inform reopening. Nature 589, 82–87 (2021). Disponível em https://doi.org/10.1038/s41586-020-
2923-3 - acesso em 04.04.2021. 
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 Nesse contexto, diante do colapso do sistema de saúde, com centenas de 

pessoas esperando vagas em UTI, a medida liminar deferida pelo Ministro Nunes 

Marques na ADPF 701 tem potencial concreto para colocar em risco a saúde e a vida 

dos munícipes, com grave risco à ordem e à saúde públicas, uma vez que há 

consenso científico do elevado risco de contaminação pro Covid-19 em Igrejas, 

conforme o apontado estudo publicado na recente Edição 589 da Revista Nature. 

 

 Registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou no 

Referendo da Medida Cautelar na ADI 6341 que as medidas de enfrentamento à 

Covid-19 devem ser, sempre, tomadas com base em evidências científicas. 

Reforçando essa visão, a doutrina especializada adverte: 

 

"O combate à Covid-19 envolve trade-offs complicadíssimos e os 
juízes devem evitar avaliações de conveniência e oportunidade 
baseadas na sua própria leitura do cenário presente e futuro, ainda que 
suas decisões tenham verniz técnico-jurídico, usando algum princípio abstrato 
ou fazendo sopesamentos (os quais, no geral, por falta de informações 
completas, tendem a ser mais retóricos que analíticos). O que justifica a 
autocontenção judicial? Primeiro, razões epistêmicas. A resposta à 
Covid-19 requer conhecimento científico (medicina, estatística, 
epidemiologia etc.) muito especializado. (Carlos Ari Sundfeld e Daniel 
Wei Liang Wang – destacou-se)."2 

 

 
2 Qual o papel do Judiciário no combate à Covid-19? Jota, 2020. Disponível em 
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/qual-o-papel-do-judiciario-no-combate-a-covid-
19-13042020. Acesso em 04.04.2021.  
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 Por fim, convém destacar que não se mostra correta a compreensão de que o 

Decreto Municipal 17.566, de 12.03.2021, produziria restrição desproporcional ao 

exercício do direito fundamental à liberdade religiosa.   

 

Em primeiro lugar, porque, embora seja amplamente aceita a ideia de que a 

liberdade de crença não se sujeita a limites externos – por consubstanciar verdadeira 

regra jurídica, e não princípio jurídico –, a liberdade de culto (i.e. a reunião das 

pessoas nos templos religiosos) se sujeita a restrições, desde que sujeitas aos 

parâmetros da proporcionalidade.  

 

Não se pode confundir a liberdade de crença com a liberdade de culto. 

Apenas esta última está excepcional e temporariamente sujeita a limitações 

decorrentes da necessidade de implementar medidas restritivas sanitárias cuja 

necessidade é evidente no contexto atual.   

 

 Pensar o contrário, seria admitir, ad absurdum, que não poderia o Poder 

Público interditar uma Igreja que estivesse com dano estrutural e risco de 

desmoronamento, o que não é verdade porque razões de ordem pública podem se 

sobrepor à proteção constitucional ao local do culto. Com maior razão, deve-se 

admitir restrições ao funcionamento de templos religiosos como medida necessária 

à proteção da saúde e da vida das pessoas.  

 

Essa diferença entre regras e princípios é amplamente conhecida e tem 

orientado a dogmática de direitos fundamentais no Brasil nas últimas décadas. 

Como se sabe, a distinção qualitativa entre regras e princípios supõe uma forma de 

aplicação e também de solução de conflitos normativos típicas para cada um desses 
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tipos de normas: regras são aplicadas por subsunção e princípios por sopesamento. 

As regras não admitem aplicação gradual, de modo que se duas regras 

estabelecerem consequências jurídicas antagônicas, uma delas deverá ser tida como 

inválida. A não aplicação de uma regra depende da demonstração de que ela é 

inválida ou de que a situação fática não enseja a sua aplicação. Na colisão de 

princípios, ainda que um deles seja definitivamente aplicado, o outro não será 

declarado inválido. A validade do princípio não fica comprometida pela sua não 

realização definitiva, que está sempre condicionada às possibilidades fáticas e 

jurídicas. Um princípio tem precedência condicionada – apenas em determinadas 

condições fáticas e jurídicas – sobre o outro, de acordo com um raciocínio 

(sopesamento) destinado a verificar qual deles tem maior peso no caso concreto.3 

 

Com base nessas premissas, o princípio da proporcionalidade seria uma 

decorrência lógica da necessidade de realização graduada dos princípios na maior 

medida possível dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes no caso 

concreto. Como afirmou Jane Reis, “ao entender-se as normas de direito fundamental 

como princípios – ou seja, como normas que podem ser cumpridas em diferentes graus –, 

torna-se imperativo adotar um critério que se preste a mensurar em que escala a Constituição 

exige o seu cumprimento em cada caso”. Essa é a justificativa para conceber o princípio 

da proporcionalidade como “um comando que deve ser realizado na melhor medida 

possível, segundo as possibilidades fáticas e jurídicas existentes”.4 

 
3 ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 92 e ss. 
 
4 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Os imperativos da proporcionalidade e da razoabilidade: um 
panorama da discussão atual e da jurisprudência do STF. In: SARMENTO, Daniel; SARLET, Ingo 
Wolfgang. Direitos fundamentais no Supremo Tribunal Federal: balanço e crítica. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2011, p. 173. 
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Por isso mesmo, e considerando que a liberdade de culto é um princípio 

jurídico – i.e. um direito fundamental passível de restrição com base em autorização 

legal proporcional –, deve-se destacar que, não havendo outro meio seguro para 

afastar o risco de propagação do vírus e colocação da vida das pessoas em risco, até 

mesmo a suspensão temporária da realização de cultos presenciais pode ser 

validamente imposta pelo poder público. Foi o que afirmou, a propósito dessa 

mesma controvérsia, o Tribunal Constitucional alemão, conforme noticiou o Jota 

em matéria de abril de 2020: 

 

"A 2ª Câmara do Tribunal Constitucional Federal Alemão determinou a 
aplicação provisória de uma portaria do governo do estado de Hesse que proíbe 
reuniões em igrejas, mesquitas, sinagogas e reuniões de outras comunidades 
religiosas, com o intuito de combater a disseminação da Covid-19. 
Um cidadão católico foi à Corte com o objetivo de frequentar a missa sob o 
argumento de que a celebração comum da Eucaristia é, de acordo com a 
convicção católica, um componente central de fé, cuja falta não pode ser 
compensada por formas alternativas de crença, como a transmissão de serviços 
na internet ou a oração individual, que ainda são permitidas. 
A 2ª Câmara da Corte Constitucional Alemã concordou que a proibição de 
reuniões em igrejas determinada pela portaria do estado de Hesse é uma 
interferência extremamente séria na liberdade de crença, especialmente no 
período da Páscoa. 
Por outro lado, se a proibição de reuniões nas igrejas não fosse aplicada 
provisoriamente, um grande número de pessoas provavelmente se reuniria 
para celebrar sua fé, o que poderia provocar o alastramento do coronavírus e a 
sobrecarga das unidades de saúde no tratamento de casos graves e, na pior das 
hipóteses, a morte de pessoas. Estes perigos, aliás, não se limitam àqueles que 
voluntariamente fossem à igreja, mas se estenderiam a um grupo 
consideravelmente maior de pessoas. 
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Na visão da 2ª Câmara, atualmente a proteção contra os perigos à vida dos 
membros da comunidade tem precedência sobre a proteção do direito 
fundamental à liberdade de crença, mesmo que a interferência seja 
extremamente grave. 
Como o regulamento contra o coronavírus do estado de Hesse tem validade até 
o dia 19 de abril, para a Corte, a cada atualização da portaria, um exame 
rigoroso de proporcionalidade deve ser realizado com vistas à possibilidade de 
se abrandar a invasão extremamente série à liberdade de culto. 
A Câmara conclui dizendo que a mesma lógica se aplica a outras religiões, que 
são igualmente afetadas pela proibição de reuniões."5 

 

 O culto em si não está vedado, uma vez que o decreto permite que as Igrejas 

fiquem abertas. O que está suspenso, temporariamente, é apenas a sua realização 

com a presença física de pessoas em aglomeração perigosa no contexto atual de 

descontrole da contaminação pela COVID-19 e com o objetivo de contenção à 

propagação do vírus. 

 

É preciso, ainda, fazer uma leitura crítica a respeito da decisão da Suprema 

Corte dos EUA citada pela decisão monocrática do Ministro Kassio Nunes. Isso 

porque a Suprema Corte norte-americana não afirmou de forma absoluta o triunfo 

da liberdade de religiosa sobre as restrições impostas para combate à pandemia 

da Covid-19, decorrentes dos direitos à vida e à saúde. Em South Bay United 

Pentecostal Church v. Newsom (2020), a Suprema Corte corrigiu uma discriminação 

aplicada aos cultos e atividades religiosas, autorizando sua realização nos mesmos 

moldes das autorizações em vigor para funcionamento de outras atividades 

seculares. 

 
5 https://www.jota.info/jotinhas/covid-19-corte-constitucional-alema-determina-proibicao-de-reunioes-em-
igrejas-11042020.  



 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

 

 

No caso, o Estado da Califórnia havia proibido todos os cultos religiosos em 

ambientes fechados por meses. No entanto, durante o mesmo período, a Califórnia 

autorizou que diversos negócios e atividades seculares, tais como lojas relativas a 

atividades não essenciais, estúdios de cinema e salões de beleza, permanecessem em 

funcionamento, embora com a imposição de limites de ocupação em termos 

percentuais e outros cuidados sanitários. 

 

Ao decidir o caso, a Suprema Corte aplicou o precedente firmado em Roman 

Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo, no qual a Corte decidiu que Nova York não 

poderia, ao mesmo tempo, autorizar que lojas de varejo não essenciais operassem 

com limites de ocupação em termos percentuais (o que poderia autorizar a entrada 

de centenas de compradores) e impor aos cultos religiosos limites de ocupação em 

termos absolutos, limitando a presença a 10 ou 25 pessoas, independentemente do 

tamanho do templo religioso.  

 

Portanto, a Suprema Corte decidiu, por 5 votos a 4, que o Estado de Califórnia 

não poderia impor uma proibição que fosse discriminatória aos cultos religiosos 

(isto é, proibir cultos enquanto autoriza outras atividades não essenciais). 

 

Nesse contexto, uma leitura atenta do precedente dos EUA remete a uma 

construção dogmática conhecida entre nós a respeito da ideia de razoabilidade como 

coerência. O que se afirmou foi que o tratamento dado às igrejas não poderia ser 

diferente e mais gravoso daquele conferido às atividades comerciais e não-

essenciais. 
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Na doutrina, tem-se realizado um esforço de definir um conteúdo autônomo 

para o princípio da razoabilidade, diferenciando-o da proporcionalidade, apesar de 

ambos se voltarem à contenção do arbítrio estatal. O Professor Humberto Ávila 

apontou três conteúdos autônomos desse princípio: (i) a razoabilidade como equidade, 

que requer a harmonização da norma geral com a situação particular e individual, 

sempre que as particularidades do caso concreto fugirem significativamente da 

normalidade, tornando a incidência da regra a esse caso injusta; (ii) a razoabilidade 

como congruência, a exigir “para qualquer medida, a referência a um suporte empírico 

existente,” de modo a reclamar que as normas sejam harmonizadas com as suas 

condições externas de aplicação, impedindo tanto que o legislador se afaste da 

realidade e da natureza das coisas, quanto que crie discriminações arbitrárias, que 

não guardem “uma relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a medida 

adotada”; e (iii) a razoabilidade como equivalência, a exigir uma relação de proporção 

entre a medida que é adotada e o critério utilizado para dimensioná-la.6 

 

Também os Professores Daniel Sarmento e Cláudio Pereira de Souza Neto 

extraíram quatro dimensões autônomas do princípio da razoabilidade: (i) a 

razoabilidade como exigência de razões públicas para a conduta do Estado; (ii) a razoabilidade 

como coerência, que impede atuações estatais contraditórias; (iii) a razoabilidade como 

congruência, que veda a edição de medidas sem qualquer amparo na realidade; e (iv) 

a razoabilidade como equidade, que autoriza a adaptação de normas gerais às 

 
6 Humberto Ávila. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 5ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006. p. 139. 
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circunstâncias particulares de cada caso concreto, de modo a evitar que sua 

aplicação provoque flagrante injustiça.7 

 

A partir da leitura atenta do precedente dos EUA, deve-se considerar, 

portanto, a necessidade de aplicar ao caso concreto o parâmetro da razoabilidade como 

coerência, que, no exemplo dado pelos Professores Daniel Sarmento e Cláudio Pereira 

de Souza Neto, impede que o Estado proíba uma conduta menos grave, ao mesmo 

tempo em que autorize outra que viole de forma mais grave o mesmo bem jurídico 

protegido.  

 

Também se aplica ao caso o conceito do Professor Humberto Ávila de 

razoabilidade como congruência, que impede a criação de discriminações arbitrárias, 

que não guardem “uma relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a 

medida adotada”. 

 

Deve-se sublinhar, ainda, que, em South Bay United Pentecostal Church v. 

Newsom, a Corte norte-americana assentou que os tribunais devem atuar com 

significativa deferência em relação a decisões dos agentes políticos responsáveis 

com competência e experiência para avaliar a saúde pública. Nada obstante, 

impediu apenas que a Califórnia impusesse às instituições religiosas limitações 

patentemente mais rigorosas do que aquelas aplicáveis a muitas empresas. A rigor, 

o precedente citado sugere a necessidade de manutenção das medidas restritivas 

aplicadas pelo Município de Belo Horizonte às atividades presenciais dos templos 

e igrejas, e não o contrário. 

 
7 Cf. Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. Direito Constitucional - Teoria, História e 
Métodos de Trabalho. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 283. 



 

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte. 
Avenida Afonso Pena, n. 1.212. 

 

 

Ao se aplicar o raciocínio empregado pela Suprema Corte dos EUA ao caso 

concreto, verifica-se que o Município de Belo Horizonte não incorre em qualquer 

tipo de violação à isonomia ou à razoabilidade como congruência, já que não foi 

aplicada às igrejas restrição mais gravosa do que aquela aplicada de maneira geral a 

todas as demais atividades que dependam da aglomeração de pessoas no Município. 

Convém, portanto, adotar as cautelas necessárias ao transportar de maneira 

automática o resultado da decisão proferida pela Suprema Corte dos EUA em South 

Bay United Pentecostal Church v. Newsom, sem atentar para a necessidade de verificar 

concretamente se houve ou não um tratamento diferenciado e mais gravoso às 

igrejas no contexto da adoção de medidas restritivas para combate à COVID-19.   

 

 Ademais, é fato notório que as entidades religiosas no Brasil contam com 

amplo acesso ao rádio, à televisão e à internet, sendo certo que a excepcional e 

temporária restrição da atividade presencial no local do culto, durante a fase de 

colapso do sistema de saúde, não é capaz de comprometer a liberdade religiosa. 

 

 Por essas razões, a tutela provisória do Ministro Nunes Marques causa grave 

ofensa à ordem e à saúde públicas ao permitir a reabertura de igrejas, que 

comprovadamente têm alto risco de espalhamento do Sars-Cov-2, conforme estudo 

científico publicado na Revista Nature de janeiro de 2021, justamente na pior fase da 

pandemia em que o sistema de saúde está colapsado, causando indevida 

interferência na política pública desenvolvida em Belo Horizonte baseada em 

evidências científicas. 
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 A lesão à ordem pública ainda é evidenciada porque a decisão monocrática 

do Ministro Nunes Marques na ADPF 701 contraria a orientação do Plenário do 

Supremo Tribunal Federal no Referendo na Medida Cautelar na ADI 6.341, ocasião 

em que restou decidido que competem aos entes federados adotar as medidas 

sanitárias de combate à Pandemia. 

 

 A decisão monocrática cujos efeitos se pretende sejam suspensos também 

causa tumulto à ordem pública, em seu sentido jurídico, porque afronta o Plenário 

do Supremo Tribunal Federal ao impedir que os entes federados de adotar as 

medidas para enfrentamento à Pandemia e porque decide sem nenhum 

embasamento técnico, mesmo havendo consenso científico do elevado risco de 

contaminação em igrejas.  

 

 Assim, havendo conflito entre a decisão monocrática proferida na APDF 701 

e o acórdão do Plenário do STF na ADI 6.341/MC, recomenda-se que a decisão 

monocrática seja suspensa pela Presidência do Tribunal, em caráter excepcional, até 

ulterior decisão do Plenário. 

 

 

4 - CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, o Município de Belo Horizonte requer: 

 

1) Com fundamento no artigo 4º, §7º, da Lei n. 8.437/92, a 

urgente concessão de contracautela para suspender os 

efeitos da decisão monocrática proferida pelo Ministro do 
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Supremo Tribunal Federal Nunes Marques na ADPF 701, 

por meio da qual determinou que os Estados, Distrito 

Federal e Municípios se abstenham de editar ou de exigir o 

cumprimento de decretos ou atos administrativos locais que 

proíbam completamente a realização de celebrações 

religiosas presenciais, por motivos ligados à prevenção da 

Covid-19, até deliberação do Plenário do STF.  

 

2) Ao final, a confirmação, pelo Plenário do STF, da medida 

liminar concedida pelo e. Ministro Presidente da Corte. 

 

Belo Horizonte, 4 de abril de 2021. 
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