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Possibilidade de vedação de retorno às aulas 

presenciais no âmbito do território municipal 

por Decreto oriundo do Poder Executivo 

Municipal. Conflito com Decreto Estadual que 

autoriza retorno às aulas presencias. Decisão 

do Supremo Tribunal Federal na ADI 6341. 

Interesse local. Autonomia municipal. 

 

Vem a esta Assessoria Jurídica consulta acerca da possibilidade de que o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul vete decisões de Municípios que 

pretendam adotar medidas restritivas em relação ao retorno às aulas presenciais dos 

alunos das redes públicas municipais e estaduais. Adotando questionamento 

preventivo, o consulente expõe que alguns municípios do Estado, em razão do 

aumento importante de casos do coronavírus, tomaram medidas de restrição, por 

exemplo, proibindo aulas presenciais, medida essa colidente com a permissão dada 

pelo Estado no Decreto Estadual n. 55.882, de 15 de maio de 2021. 

Ainda que se trate, mais uma vez, de tormentosas e importantes decisões que 

dizem respeito a dois direitos fundamentais inafastáveis, o direito à saúde e o direito 

à educação, a solução é relativamente simples, eis que o conflito de competência 

entre os entes federados é matéria abordada no Plenário do Supremo Tribunal 

Federal (STF), cujo entendimento, inobstante a inquestionável importância das aulas 

presenciais, determina que em eventual conflito entre as regras de enfrentamento à 

pandemia provenientes de diferentes entes federativos de uma mesma localidade, 

prevalecerão as medidas mais restritivas. 

A Suprema Corte, por unanimidade, confirmou o entendimento de que as 

medidas adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 926/2020 para 

o enfrentamento do novo coronavírus não afastam a competência concorrente nem 

a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito 



 

Federal e pelos municípios. A decisão foi na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) 6341. 

Na ocasião, a maioria dos ministros aderiu à proposta do ministro Edson Fachin 

sobre a necessidade de que o artigo 3º da Lei 13.979/2020 também seja interpretado 

de acordo com a Constituição, a fim de deixar claro que a União pode legislar sobre 

o tema, mas que o exercício desta competência deve sempre resguardar a 

autonomia dos demais entes. No seu entendimento, a possibilidade do chefe do 

Executivo Federal definir por decreto a essencialidade dos serviços públicos, sem 

observância da autonomia dos entes locais, afrontaria o princípio da separação dos 

poderes. 

Tal decisão deve ser aplicada analogicamente também quando o conflito se 

estabelece entre Estado e Município, seguindo-se a mesma lógica interpretativa 

dada ao caso discutido na ADI 6341. Neste aspecto, o STF apenas reafirmou o que 

está claro na Constituição Federal – a competência administrativa para cuidar da 

saúde pública é concorrente entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

cabendo-lhes o dever de atuação em uma das áreas mais sensíveis do Estado 

moderno. 

Assim, administrativamente, todos os entes federativos possuem competência 

para assegurar a efetividade e plenitude da saúde pública, devendo o exercício 

dessa competência, porém, para se evitar desnecessários embates entre os diversos 

entes federativos, pautar-se pelo princípio da predominância do interesse.  

O artigo 30, da Constituição Federal, estabelece as regras de competência dos 

Municípios:  

Artigo 30 - Compete aos Municípios: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 

(...) 

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população". 

É evidente que a atividade legislativa municipal se submete aos princípios da 

Constituição Federal, inclusive à regra da preponderância do interesse local, como 

vetor de decisão e catalisador dos assuntos de competência municipal. As 



 

competências legislativas do município caracterizam-se pelo princípio da 

predominância do interesse local, consubstanciando-se em competência genérica 

em virtude da predominância do interesse local (CF,  art. 30, I), competência para 

estabelecimento de um Plano Diretor (CF, art. 182), outras hipóteses, presumindo-

se constitucionalmente o interesse local (CF, arts. 30, III a IX e 144, § 8º), e 

a competência suplementar (CF, art. 30, II). 

Em relação à competência genérica em virtude da predominância do interesse 

local (CF, art. 30, I), este se refere aqueles interesses que dizem respeito 

diretamente às necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando 

reflexos no interesse regional (Estados) ou geral (União), pois é evidente que 

atividades e serviços desempenhados pelos municípios, como a prestação dos 

serviços e cuidados com a saúde pública da localidade, dizem secundariamente com 

o interesse estadual e nacional. 

Assim, é, antes de qualquer outro ente federado, da competência do município, 

atendendo suas peculiaridades locais, o regramento sobre os serviços e proteção da 

saúde pública. 

O artigo 30, II, da Constituição Federal, determina que cabe ao município 

suplementar a legislação federal e estadual para suprir as omissões e lacunas da 

legislação federal e estadual, não podendo contrariá-las, inclusive nas matérias 

previstas no artigo 24 da Constituição de 1988. Trata-se, portanto, da competência 

suplementar dos municípios, consistente na autorização constitucional para 

regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais, para ajustar sua 

execução a peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas, e desde 

que presente o requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo: 

o interesse local.  

No caso, é evidente que dada a generalidade e brandura das regras de 

combate ao coronavírus verificada no novo Decreto Estadual, cabe ao Munícipio 

aprofundar, suplementarmente, quando necessário, as restrições e atividades 

sociais e econômicas, para reduzir a circulação do vírus. Essa autorização está 

expressa na decisão do STF, na ADI 6341. A proibição das aulas presenciais está 



 

dentro dessa esfera de autonomia, autorizada pela Constituição, dada aos 

Municípios.  

Ora, tais argumentos foram utilizados pelo próprio Governo do Estado do Rio 

Grande do Sul, em diversas oportunidades, para garantir a execução das normas 

estaduais, mais protetivas do que as federais (essas praticamente inexistentes), 

quando foram ameaçadas pelo Governo Federal. O governo do Estado, agora, 

quando repassa aos municípios a responsabilidade pela adoção de medidas de 

restrições ao combate à pandemia, abstendo-se do crivo da sociedade, não pode 

ser contraditório em relação à posição de autonomia legislativa que sempre pautou, 

valendo-se, inclusive, da decisão do STF. 

É evidente a importância das aulas presenciais. Fato, aliás, objeto de inúmeros 

debates e decisões judiciais recentes. Mas também é claro, tal como se pode 

compreender da decisão da suprema corte brasileira, que cabe ao município poder 

restringir atividades, inclusive a volta às aulas. 

Por fim, é claro que no caso de serviços de atendimento e proteção à saúde da 

população, a própria Constituição Federal estabelece, no artigo 30, VII, a existência 

de interesse local, legitimando e autorizando a atuação do Município para vetar aulas 

presenciais no seu território. 

É o parecer. 

Porto Alegre, 24 de maio de 2021. 
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