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DECISÃO LIMINAR
 
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO, com pedido liminar, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, em face do Município de Belo Horizonte, pessoa
jurídica de direito público interno, conforme fatos e fundamentos a seguir expostos.
Relata a inicial, em resumo, que, em dezembro de 2019, o mundo se deparou com a pandemia
da Covid-19, uma crise sanitária de escala global. No primeiro semestre de 2020, dentre as 
medidas sanitárias inicialmente necessárias, ocorreu a suspensão das aulas presenciais em todo
o país e adoção de atividades escolares remotas, situação que teria potencializado a evasão 
escolar, a distorção idade série, bem como agravada a violação sistêmica do princípio da 
universalidade de acesso ao atingir, principalmente, a população mais vulnerável. Foram as
externalidades negativas geradas.
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A par da crise sanitária em razão da pandemia da Covid-19, tem se aprofundado verdadeira crise 
educacional em razão do afastamento prolongado de crianças, adolescentes e jovens das
atividades presenciais nas instituições de ensino.
Informa que, em 23 de junho de 2021, no curso da Ação Civil Pública nº 5071824-
87.2021.8.13.0024, a 25ª Promotoria de Justiça de Belo Horizonte, com atribuição para a defesa
da educação, celebrou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Município de Belo
Horizonte. Esse TAC teve como objetivo a observância de publicidade e transparência nos atos
administrativos planejadores, visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de 
transmissão da COVID-19, contemplando motivos determinantes para as decisões vigentes
de restrições de funcionamento de todas as atividades na Capital Mineira, com base em 
dados epidemiológicos objetivos, que permitam nortear o planejamento completo do
retorno ao ensino presencial de todas as atividades educacionais, das redes públicas e
privadas, que sejam impactadas, direta ou indiretamente, pelo poder de polícia municipal.
Relata que, em agosto de 2021, em entrevista para a rede Globo Minas, o Prefeito Municipal de 
Belo Horizonte Alexandre Kalil afirmou que, com base em “novos estudos” (critério científico),
seria adotado como parâmetro municipal o critério de que a escola deveria ser “a última coisa
 a fechar”.
Esclarece que, desde 2020, a Secretaria Municipal de Belo Horizonte desenvolveu metodologia 
denominada Matriciamento de Risco (MR), que consiste em critério utilizado para a abertura e
fechamento das escolas. O indicador é calculado a partir de dados agregados, que consideram 
seis parâmetros: taxa de incidência; tendência de taxa de casos novos; mortalidade por Covid-19;
 tendência de taxa de mortalidade; letalidade de Covid-19; e percentual da população plenamente
 vacinada.
Em 27 de janeiro de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte publicou a edição
nº 446/2022 do Boletim Epidemiológico e Assistencial Covid-19. Salienta que, de acordo com o
referido Boletim Epidemiológico, o indicador de Matriciamento de Risco (MR) medido foi de 
68%, que se enquadra como “MR Moderado”, situação que aponta como recomendação
para as escolas o “retorno às aulas presenciais para alunos até 18 anos de idade”.
Nesse mesmo dia, o Prefeito Municipal de Belo Horizonte editou o Decreto Municipal n. 17.856,
que suspendeu, até 13 de fevereiro de 2022, a realização de aulas e demais atividades
presenciais destinadas a crianças da faixa etária de 5 a 11 anos, em instituições de ensino 
públicas e privadas. O início do calendário escolar foi adiado, ao argumento de que a cobertura
vacinal ainda não teria alcançado as crianças dessa faixa.
Ainda em 27 de janeiro de 2022, o cronograma de vacinação infantil do Município de Belo
Horizonte já havia alcançado a vacinação de crianças de 9, 10 e 11 anos, fato que demonstraria a
falsidade, ainda que parcial, do fundamento da Prefeitura de Belo Horizonte, vez que a pretendida
 cobertura vacinal para crianças nesta faixa etária já estava em curso antes da data regularmente
prevista para início das aulas. Nesse cenário, as crianças de 5 a 11 anos devidamente vacinadas,
seja em razão de comorbidades ou pelo critério etário, ficaram proibidas de frequentar a escola.
O Decreto Municipal afetou apenas as atividades escolares presenciais de crianças de 5 a 11
anos de idade e não foi acompanhado de outras medidas de restrição sanitária para a mesma 
faixa etária, sendo mantida a ampla permissão para acesso e permanência em teatros, shows,
espetáculos, feiras, exposições, congressos, seminários, eventos corporativos, espetáculos 
circenses, eventos gastronômicos e eventos esportivos.
Por tudo isso, o MPMG instaurou, em 31 de janeiro de 2022, Procedimento Administrativo nº
MPMG-0024.22.001439-3, que tem como objeto acompanhar o cumprimento das cláusulas do 
TAC celebrado. Em 3 de fevereiro 2022 foi realizada reunião com a participação de 
representantes das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e de representantes do 
Ministério Público com atuação especializada em Educação, Saúde e Crianças e Adolescentes,
sendo frustradas as tentativas de soluções acordadas
Discorre que, de acordo com a cláusula primeira do TAC, a Prefeitura Municipal de Belo 
Horizonte se comprometeu a adotar dados epidemiológicos objetivos para nortear o planejamento
completo do retorno ao ensino presencial em todas as atividades educacionais, contemplando
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motivos determinantes para as decisões de restrições de funcionamento. Tal providência deveria
observar plena publicidade e transparência. Contudo, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
descumpriu o acordo.
Houve assim o descumprimento do TAC por: a) inobservância dos matriciamento de risco (MR)
elaborado pela Secretaria Municipal de Belo Horizonte; b) inobservância do critério publicizado de
que escolas seriam as “últimas a fechar”; c) violação ao princípio da proporcionalidade e
esvaziamento do direito fundamental à educação.
Pelo flagrante descumprimento das obrigações expressas e deveres anexos decorrentes das 
cláusulas do Termo de Ajustamento celebrado com o Ministério Público de Minas Gerais, o
ajuizamento desta execução do TAC se justifica. O cabimento de execução forçada de título
executivo pelo Ministério Público está previsto no art. 778, §1º, inciso I, do Código de Processo
Civil.
Pugnou pelo deferimento liminar do pedido, inaudita altera pars, para suspensão dos efeitos do
Decreto Municipal nº 17.856/2022, reconhecendo a violação do TAC e a nulidade do Decreto em
razão de sua ilegalidade e inconstitucionalidade, determinando ao município obrigação de fazer
para dar concretude à cláusula violada do TAC, adotando medidas administrativas necessárias e
suficientes ao retorno imediato das aulas presenciais para estudantes de todas as idades, nas
instituições de ensino públicas e privadas estabelecidas no município de belo horizonte.
Por fim, requereu a citação do Município de Belo Horizonte para, no prazo de três dias: a) 
cumprir a obrigação de pagar multa diária em razão do descumprimento das obrigações e
deveres anexos pactuados no Termo de Ajustamento de Conduta, no valor de R$ 450.00,00
(referente a 9 dias de descumprimento desde a edição do decreto até a presente data), acrescido
de R$ 50.000,00 por dia até o efetivo retorno às aulas presenciais nos estabelecimentos de
ensino públicos e privados; b) cumprir obrigação de fazer decorrente das obrigações e deveres
anexos pactuados no Termo de Ajustamento de Conduta, consistente em atender ao
Matriciamento de Risco (MR), critério científico adotado pelo Secretaria Municipal de Saúde, com
ampla publicidade e transparência, adotando as providências administrativas necessárias e
suficientes ao retorno imediato das aulas presenciais para estudantes de todas as idades, nas
instituições de ensino públicas e privadas estabelecidas no município de Belo Horizonte; c) 
cumprir obrigação de fazer decorrente das obrigações e deveres anexos pactuados no Termo de
Ajustamento de Conduta, consistente na edição de atos administrativos municipais dotados de
transparência, notadamente na divulgação dos critérios de seletividade e prioridade para
fechamento/abertura de estabelecimentos de ensino
Atribuiu à causa valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).
A inicial veio acompanhada de documentos.
É O RELATÓRIO. PASSO A DECISÃO
Inicialmente, em exame sucinto, reconheço a competência da Justiça da Infância e da Juventude
para o conhecimento desta ação.
A competência da Vara da Infância está sempre ligada a circunstâncias de riscos que possam 
causar ou ameaçar causar lesão a direitos de crianças e adolescentes, podendo essa situação de
risco ser causada por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, conforme define o art. 98,
inciso I, da Lei 8.069/90. Ademais, de acordo com o art. 212, do ECA, para defesa dos direitos e
interesses protegidos nessa Lei, são admissíveis todas as espécies de ações pertinentes. São
formas de negligências do poder público, ressalvadas expressamente pelo art. 227 da CRF/88
como violadoras de direitos de crianças e de adolescentes.
Assim, considerando que a parte autora atribuiu à parte requerida o descumprimento do Termo
de Ajustamento de Conduta celebrado no âmbito dos autos da ação civil pública nº 5071824-
87.2021.8.13.0024, que tramita perante este Juízo, situação que violaria o direito ao acesso à
educação de crianças, a definição da competência da Vara da Infância e da Juventude, de forma
absoluta, é medida que se impõe.
Em exame dos autos, verifica-se que, na ação civil pública nº 5071824-87.2021.8.13.0024, o
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e o Município de Belo Horizonte celebraram Termo
de Ajustamento de Conduta (TAC).
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Importante salientar que o Termo de Ajustamento de Conduta é instrumento consensual, no qual 
as partes interessadas, com o objetivo de proteger direitos de caráter transindividual, 
estabelecem obrigações de fazer e não fazer, acompanhadas da correspondente cominação para
o caso de seu descumprimento, possuindo esse instrumento força de título executivo extrajudicial.
Assim, por serem verdadeiros contratos firmados extrajudicialmente entre a partes, ajustes
qualificados pelo interesse público envolvido, no caso de descumprimento, é dispensada a
homologação judicial para se adquirir força executiva. Portanto, no presente caso, em que pese o
referido TAC ainda não ter sido homologado por este Juízo nos autos da ação civil pública nº
5071824-87.2021.8.13.0024, essa homologação é prescindível, sendo as obrigações nele
firmadas certas, líquidas e exigíveis.
O Ministério Público do Estado de Minas Gerais afirmou que o Município de Belo Horizonte
descumpriu o TAC firmado (ID 8174343014), especialmente a cláusula primeira, que estabelece o
seguinte:
“O município de Belo Horizonte, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da assinatura do presente
documento, obriga-se a conferir publicidade e transparência, revisando os atuais atos
administrativos planejadores vigentes e todos os que vier a confeccionar, visando à prevenção,
controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19, contemplando motivos
determinantes para as decisões vigentes de restrições de funcionamento de todas as
atividades na Capital Mineira com base em dados epidemiológicos objetivos que permitam
nortear o planejamento completo do retorno ao ensino presencial de todas as atividades
educacionais, das redes públicas e privadas, que sejam impactadas, direta ou indiretamente,
pelo poder de polícia municipal.”
O Ministério Público alegou que o Decreto Municipal nº 17.856, editado em 27 de janeiro de 2022,
que suspendeu até 13 de fevereiro de 2022 o retorno das aulas presenciais destinadas a crianças
da faixa etária de 5 a 11 anos de idade, não observou o critério técnico do Matriciamento de Risco
(MR), uma vez que o índice constante na edição nº 446/2022 do Boletim Epidemiológico e 
Assistencial Covid-19, publicada no mesmo dia, apontava indicador como “MR 
Moderado”, o que implica a recomendação de retorno às aulas presenciais para alunos até 
18 anos de idade.
Afirmou que o Município de Belo Horizonte violou a obrigação de publicidade e transparência ao
adotar decisão administrativa divergente da recomendação apontada no Boletim Epidemiológico
Assistencial.
Cuidou de destacar que, logo após o compromisso específico de transparência e publicidade
firmado com o Ministério Público, o Prefeito Municipal Alexandre Kalil, em seu pronunciamento
emitido na rede Globo Minas, transmitiu à população o critério que adotaria para a seletividade no
 fechamento de estabelecimentos, qual seja, de que a escola deveria ser a “última coisa a 
fechar”. Todavia, sustenta que, em flagrante contrariedade ao critério que anunciou em seu
pronunciamento, o Prefeito Municipal editou Decreto suspendendo as aulas presenciais, sem 
adotar medida sanitária de fechamento em estabelecimento de nenhum outro setor.
Sustentou que o Decreto é nulo por profunda violação do princípio da proporcionalidade. Após
mais de dois anos desde as primeiras medidas sanitárias restritivas, o que se verifica é que as
escolas continuam sendo as primeiras a fechar e/ou últimas a abrir, ficando prejudicadas na
escala de prioridades públicas, o que ultrapassa os limites de escolhas legítimas das políticas
públicas.
A única restrição imposta pelo alcaide, neste momento de gestão da crise, foi o retorno das
crianças à escola. No mais, tudo está livre. As crianças podem ir a qualquer lugar, menos à
escola.
Destaco que a análise desta causa será feita com fundamento na “Teoria dos Motivos
Determinantes do ato administrativo.
É importante breve incursão sobre a doutrina dessa teoria.
Conforme ensina o professor Celso Antônio, por essa teoria, os fatos que serviram de suporte à
decisão administrativa integram a validade do ato. Se os motivos não existem, o ato está viciado.
Se elegeu motivos para edição de ato administrativo, precisam ser demonstrados. Confira:
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“De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos
que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de
‘motivos do fato’, falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando,
conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejaram a
prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei
não haja expressamente imposto a obrigação de enunciá-lo, o ato só será válido se estes
realmente ocorreram e o justificavam.” (Curso de Direito Administrativo – 34 edição. Malheiros
Editores. P. 412. )
 
Analisando aos autos, constata-se que razão assiste ao Ministério Público ao apontar o
descumprimento do TAC pelo Município de Belo Horizonte. A municipalidade deixou de lado o
próprio critério criado para gerir a pandemia da Covid-19. Sem critério, ou com critérios
livres, pode-se tudo.
Em suma, o TAC vincula a municipalidade aos próprios critérios que editou. Foi adotada matriz de
risco epidemiológico que não há como ser ignorada. A própria matriz adotada não permite
restrição à volta das aulas pelas crianças de de cinco anos até onze anos. Para que essa
decisão fosse válida, teria que se fundamentar nos próprios motivos até então adotados pela
municipalidade para gerir quais as atividades podem ou não retornar à normalidade. Ao se
afastar de critérios técnicos vinculantes, publicizados, abre espaço para toda sorte de
decisões ao sabor de múltiplos critérios.
Seria, sim, legítima a imposição de restrição de circulação às crianças, mas desde que fosse
observado o critério científico até então adotado pela municipalidade. Não foi isso o que
aconteceu. O critério foi posto de lado. Saiu a racionalidade e adentrou a arbitrariedade.
Isso gera insegurança, instabilidade e imprevisibilidade. Havia um modelo de gestão da
crise sanitária que foi desconsiderado.
Em Belo Horizonte, o Executivo, com o intuito de deliberar acerca da liberação de cada atividade
na cidade e implementar as necessárias políticas públicas sanitárias, elaborou seu próprio projeto
sanitário, tendo construído uma matriz de riscos, baseada em evidências científicas, em que se
analisam várias informações epidemiológicas. Assim, as decisões técnicas são tomadas a partir
dos dados constantes desta matriz de riscos epidemiológicos. É um modelo racional, baseado
em dados que tornam a gestão da pandemia impessoal. Mas era assim. Com o Decreto
17.856/22, passou a não ser mais.
Verifica-se que o Município de Belo Horizonte, ao editar Decreto Municipal nº 17.856 em 27 de
janeiro de 2022, contrariou as próprias orientações técnicas científicas que editou, vez que
suspendeu até 13 de fevereiro de 2022 o retorno às aulas presenciais. De acordo com o Boletim
Epidemiológico, que é utilizado pela parte requerida como referência científica, em 27 de janeiro
de 2022, os indicadores apontavam pela possibilidade de retorno às aulas presenciais para todos
os alunos de até dezoito anos de idade, indicadores esses que, inclusive, permanecem com a
mesma recomendação até a presenta data.
Quando a municipalidade abandona as próprias regras que criou estabelece cenários de
insegurança, de imprevisibilidade, e de arbítrio. A ser assim, poderá tudo.
Ao adotar uma postura contrária aos parâmetros científicos, não observando a publicidade e
transparência na edição de decisão administrativa, a Prefeitura de Belo Horizonte efetivamente
descumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta firmado.
A justificativa do Município de Belo Horizonte para a suspensão até 13 de fevereiro de 2022 do
retorno às aulas presenciais está baseada no fato de que a cobertura vacinal ainda não terá
alcançado todas as crianças de 5 a 11 anos de idade. Nessa perspectiva, entendo que a referida
motivação seria legítima desde que um dos critérios técnicos da matriz epidemiológica utilizada
pela parte requerida fosse o índice de vacinação infantil, e o indicador projetasse o veto ao
retorno de crianças de 5 anos a 11 anos de idade à escola. Todavia, isso não existe. A
municipalidade não tem indicador para fundamentar a decisão tomada.
A municipalidade determinou um novo calendário escolar para crianças sem base em indicador
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matricial epidemiológico, abandonando toda a metodologia até então adotada. Neste cenário,
acaba fazendo o que bem entender.
Segundo consta no site da Prefeitura de Belo Horizonte, a vacinação de crianças de 5 a 11 anos
começou em 15 de janeiro de 2022, ou seja, muito tempo depois da elaboração pelo município da
 metodologia do Matriciamento de Risco (MR), a qual estabeleceu critérios para a abertura e
fechamento das escolas. Ou seja, considerando que, no momento da criação da matriz de risco, a
vacinação infantil não estava em perspectiva, ela não foi considerada como critério específico e,
consequentemente, não pode, no momento, ser utilizada como critério isolado, conforme
pretende a Prefeitura de Belo Horizonte.
Quando a municipalidade edita critérios técnicos para definir quais as atividades podem ou
não funcionar, pela teoria dos motivos determinantes, está vinculada à sua observação,
sob pena de, decidindo de forma diversa, ser nulo o ato editado.
Dessa forma, ainda que o Município tivesse pautado o Decreto Municipal nº 17.856 na matriz de
riscos existentes, que incluísse na construção do indicador fenômenos epidemiológicos
específicos ligados às crianças, só poderia ser utilizada como base para a tomada de decisão
voltada a este público, desde que houvesse indicador assim determinando. Isso, todavia,
não se verifica.
Portanto, no presente caso, o que se observa é tanto uma ausência de motivação e transparência
do ato administrativo de suspensão das aulas presenciais até o dia 13 de fevereiro de 2022, ante
a desconsideração dos critérios técnicos existentes, quanto uma inconsistência na própria matriz
de risco utilizada, haja vista que, após o início da vacinação infantil, o Município de Belo Horizonte
não adaptou essa. Tal situação, inclusive, evidencia o descumprimento do princípio da eficiência
por parte do ente público.
A ausência de indicadores relativos às crianças é compreensível porque das várias especulações
que a pandemia gerou, uma delas é que crianças não eram contaminadas. Não precisavam de
vacinação. A realidade cuidou de demonstrar que essa especulação não estava certa. Crianças
não só se contaminam, mas transmitem, e morrem.
A vacinação de crianças vive uma enorme disputa no momento, com viés inclusive ideológico. Há
aqueles que defendem com rigor a vacinação. E há aqueles que entendem que a vacinação é
inapropriada e pode causar mais males, muitos deles desconhecidos. Nesse cenário, é mais do
que legítimo organizar decisões administrativas a partir de indicadores de fenômenos vacinais
envolvendo as crianças. Só que a municipalidade não tem esse indicador. Isso não foi feito. Isso
não se conhece. A par das certezas daqueles que defendem a não vacinação, argumentos vários
podem ser usados para não restringir a circulação de crianças. As crianças só não podem ir à
escola. Deveria parecer estranho. Podem ir a todos os lugares. A escola, sabe-se, é um espaço
de segurança, com rígidos protocolos. É espaço qualificado de responsabilidades.
Destaco, ainda, que, apesar de no texto do Decreto Municipal nº 17.856 estar consignado a
determinação de suspensão do início das aulas presenciais até o dia 13 de fevereiro de 2022,
considero que aludida medida se trata, essencialmente, de prorrogação do início das aulas para o
dia 13 de fevereiro de 2022.
Em certa medida, poder-se-ia argumentar que se trata apenas de uma semana. Assim a
prorrogação decretada pela Prefeitura de Belo Horizonte poderia ser considerada razoável. Sim,
isso seria certo, mas apenas se ela estivesse pautada em matriz epidemiológica, o que não
ocorre no presente caso. Qualquer decisão tomada pela municipalidade fora dos critérios
adotados, implica nulidade por ofensa explícita aos próprios motivos determinantes do ato
administrativo. Noutra perspectiva, mesmo se fosse demonstrado por argumentos outros, a
razoabilidade da medida, a suspensão por uma semana induz dúvidas se esse prazo seria
suficiente. Haveria talvez mais vacinados, mas já estariam imunes?
Ressalta-se que a motivação do ato administrativo deve ser explícita, clara e congruente,
vinculando o agir do administrador público. Viciada ou ausente a motivação, inválido resultará
o ato. No caso em apreço, em análise liminar, entendo que o ato administrativo que prorrogou o
retorno das aulas presenciais para crianças de 5 a 11 anos de idade é ilegal, uma vez que não
apresentou justificativa válida, segundo os próprios critérios eleitos pela administração,
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aos quais está vinculada, situação que viola o princípio da motivação, bem como porque
descumpriu o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Publico.
Frisa-se, no entanto, que, apesar de a atividade administrativa ser subordinada à fiscalização,
somente é lícito ao Judiciário a apreciação da legalidade em sentido amplo, que envolve a
análise dos motivos determinantes para a prática do ato, a fim de se evitar abusos,
arbitrariedades ou incongruências. Isso, vale dizer, quer significar que o Poder Judiciário não
se imiscui no mérito do ato administrativo, não está a substituir o administrador, mas examinar e
decidir a partir dos próprios critérios eleitos pelo administrador. Nada mais.
Diante do exposto, constata-se a presença clara do fumus boni iuris, um dos requisitos para a
concessão de uma medida liminar, nos termos do art. 300, do CPC, haja vista a ilegalidade do
decreto. Ademais, o fato de o Decreto Municipal nº 17.856 ter suspendido até 13 de fevereiro de
2022 o retorno das aulas presenciais, que teriam inicio em 7 de fevereiro de 2022, aliado ao
prejuízo educacional das crianças envolvidas, demonstra a presença do segundo requisito da
tutela de urgência, o periculum in mora.
Portanto, considerando a presença dos requisitos legais, a concessão de liminar, em forma de
tutela antecipada, é medida que se impõe.
Por fim, esclareço que, dada a natureza da presente decisão, muito provavelmente será objeto de
recurso, e poderá ser eventualmente ser reformada pelas instâncias superiores. A insegurança
gerada em torno de sua manutenção ou modificação pode causar relevante prejuízo, além de
entraves para a organização da parte requerida. Assim, entendo que o adiamento da
executoriedade desta decisão é medida necessária, a fim de que transcorra tempo suficiente para
eventual interposição de recuso e decisão pelo Tribunal “ad quem”. É dizer: a definição da
matéria pelo Poder Judiciário precisa apresentar-se estável e não pode ser fator de mais
insegurança a gerar perplexidades na população.
ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar, com termo de início a partir de 8 de fevereiro de
2022, para suspender os efeitos do Decreto n.º 17.856/2022, e permitir o retorno às atividades
escolares, dos estabelecimentos de ensino, voltados para atendimento das crianças na faixa
etária de 5 a 11 anos de idade, tanto da rede pública quanto da rede privada.
Intime-se o Ministério Público.
Intime-se o Município de Belo Horizonte, eletronicamente e por Oficial de Justiça, devendo o
mandado ser cumprido, com urgência, na manhã de 7/2/2022.
Considerando o patente interesse público desta ação, determino a retirada do sigilo.
Cite-se o requerido para apresentação de contestação, no prazo legal.
Findo o prazo para a contestação, certificar se houve manifestação ou não, e intimar o MPMG 
para manifestação em 15 dias.
Com a manifestação do MP, retornem os autos conclusos
Cumpra-se.
 
Belo Horizonte, em 6 de fevereiro de 2022.
 
José Honório de Rezende
Juiz de Direito
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