
 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Justiça de Primeira Instância

  
Comarca de BELO HORIZONTE / 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte

 
 

PROCESSO Nº 5053975-39.2020.8.13.0024

CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

ASSUNTO: [Transporte Rodoviário, Posturas Municipais, COVID-19]

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO - MPMG 

RÉU: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE 

 
 
 

Decisão

 

 

Vistos, etc.

 

 

Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, para determinar ao Município de

Belo Horizonte que se abstenha de impedir, com lastro no Decreto 17.326/2020, a circulação dos

veículos de transporte coletivo que operam o transporte intermunicipal no âmbito do Estado de

Minas Gerais.

 

 

Para tanto, sustenta que em 06/02/2020 entrou em vigor a Lei nº 13.979, a qual cuidou de

disciplinar diversas circunstâncias envolvendo o propósito de conter o avanço da contaminação

pelo coronavírus, inclusive viabilizando a aplicação de medidas rígidas restritivas a alguns direitos

fundamentais do cidadão, como, por exemplo, da liberdade de locomoção previsto no artigo 5º,

inciso XV, da Carta Magna.

 

 

Alega que foi publicado no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte de hoje, dia 07/04/2020,

o Decreto n° 17.326, por meio do qual, o Prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, determinou
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“a proibição da circulação no território do Município de Belo Horizonte de transporte público

coletivo oriundo de municípios que interromperem as medidas de isolamento social”.

 

 

Destaca que os atos que deram concretude ao dispositivo legal acima transcrito demonstraram

até aqui que sua aplicação se consubstanciará na ação de barrar o ingresso em Belo Horizonte

de veículos de transporte coletivo público de diversos municípios que vierem a interromper as

medidas de isolamento social.

 

 

Salienta que foi amplamente divulgado pela mídia, tornando-se fato público e notório, que um

ônibus vindo da cidade de Caratinga foi abordado por agentes do Município de Belo Horizonte, no

dia 09/04/2020, e os passageiros foram impedidos de desembarcar nesta cidade, sendo o veículo

escoltado no sentido de retorno, até que deixasse as divisas da Capital.

 

 

Assevera que somente foi proibida a circulação, em Belo Horizonte, dos veículos de transporte

coletivo, podendo as pessoas se deslocarem dos mesmos Municípios para a Capital por outras

diversas formas, inclusive de forma coletiva privada, além de táxis, veículos de aplicativos e os de

serviço em geral, restando demonstrada incoerência na pretensão de barrar possíveis

contaminações, o que retira a sustentação fática e lógica do discriminem.

 

 

Pontua a discriminação aos mais necessitados que somente têm condições de se mover através

do transporte coletivo, além de que elas se deslocam para cá por uma real necessidade, o que é

vedado pela Constituição Federal, especificamente em seu artigo 5º; alega que o município

transgrediu a competência legislativa do Estado de Minas Gerais e ressalta a violação ao direito

de ir e vir, sem a ocorrência das hipóteses constitucionais restritivas.

 

 

Fundamenta a necessidade e o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de

urgência e requer o deferimento dessa medida.
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Junta documentos, anexa jurisprudência e atribuiu à causa o valor de R$ 1.000.000,00 (um

milhão de reais).

 

 

Decido.

 

 

Segundo o art. 300 do CPC a tutela de urgência poderá ser concedida caso haja a probabilidade

do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e não haja o perigo de

irreversibilidade dos efeitos da decisão.

 

 

No caso, se trata do pedido de concessão da espécie de tutela antecipada requerida em caráter

antecedente, conforme previsto no art. 303 e seguintes do CPC.

 

 
 

Pois bem, quanto à probabilidade do direito vejo-a consubstanciada nos termos do Decreto n.º 

17.326, de 6 de abril de 2.0201, e nos fatos daí decorrentes, tal como, por exemplo, na

abordagem do ônibus de passageiros proveniente da cidade de Caratinga, pelos agentes

municipais, no dia 9 de abril passado, impedindo-o de entrar e de desembarcar nesta cidade,

escoltando-o no sentido de retorno, até que deixasse as divisas da Capital, o que é notório, diante

da ampla divulgação pela mídia local.
 

 
 

 
 

Inobstante esse fato, o dito decreto, por si só, já bastaria para a plena caracterização dessa

probabilidade, tamanha a incoerência legal que expõe.
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Vamos às transgressões do direito, conforme muito bem colocado pelo Ministério Público

Estadual, autor, através do combativo Promotor de Justiça, signatário da peça exordial.
 

 
 

 
 

De início, ao ousar dispor sobre: “a proibição da circulação no território do Município de Belo

Horizonte de transporte público coletivo oriundo de municípios” o Município de Belo Horizonte

usurpou a competência residual do Estado de Minas Gerais para regulamentar o transporte

público intermunicipal, conforme interpretação lógica e sistemática da alínea “e” do inciso XII do 

artigo 21 e do inciso V do art. 30 da Constituição Federal.
 

 
 

 
 

Inobstante dispor, o Município de Belo Horizonte efetivamente proibiu a circulação desse tipo de

transporte dentro do seu território, consolidando essa transgressão, conforme se vê no art. 1º

desse decreto.
 

 

 

Isso, além de violar o direito à igualdade previsto no art. 5º da Constituição Federal de 1.988 ao

distinguir os aqueles provenientes de “municípios que interromperem as medidas de isolamento

social”, sem que eles efetivamente apresentem risco de contaminação.

 

 

Mas não parou por aí, conforme muito bem colocado pelo autor, pois essa discriminação

inconstitucional chega ao paradoxo de prejudicar os menos afortunados ou usuários preferenciais

do transporte público coletivo intermunicipal, em detrimento de todos os outros usuários de

qualquer tipo de transporte adentrarem o Município, independente de onde venham, conforme se

extrai da disposição contida no parágrafo 1º do art. 1º desse edito.
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Não se argumente que tal decreto tem as suas raízes no art. 3º da recente Lei n.º 13.979, de 6 de

fevereiro de 2.020, que dispõe sobre as medidas emergenciais para o enfrentamento da

pandemia em curso, eis que, a despeito da discussão sobre a constitucionalidade dessa norma,

lá é delimitada a competência de cada ente federado, que não foi respeitada neste caso.
 

 
 

 
 

Sem esgotar os erros, mas visando não alongar, concluo a probabilidade dos direitos ultimando,

conforme levantado pelo autor, com a infringência do sagrado direito constitucional pétreo de ir e

vir da pessoa, inserto no inciso XV do artigo 5º da Constituição Federal vigente, ao impedir que o

viajante oriundo de determinados locais adentre este município no transporte de sua escolha.
 

 
 

 
 

Ora, isso é muito grave e flerta com os tempos sombrios de outrora, desprezando a sacralidade

das normas constitucionais destacadas, pois não temos aqui as hipóteses do Estado de Defesa

ou de Sítio, previstos nos arts. 136 e 137 da Constituição federal!
 

 
 

 
 

A gravidade das violações constitucionais sacras apontadas desperta, até mesmo, dúvidas sobre

a verdadeira intenção na elaboração da ordem questionada. Não é demais lembrar que isso pode

facilmente redundar em questionamentos nas esferas administrativa, cível, da improbidade

administrativa e penal, com ênfase na tipificação dos crimes de abuso de autoridade, previsto na

nova de Lei de n.º 13.869/2.019.
 

 
 

 

A pandemia do coronavírus não pode afetar o pacto federativo sob o pretexto de se abrandar a
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crise que atravessamos. O respeito à Constituição é imperativo e somente a partir dele é que

construiremos soluções para essa adversidade.

 

 

O perigo de dano irreparável aos direitos das pessoas impedidas de entrar no Município de Belo

Horizonte, quer de onde venham e da forma que lhes convier, é evidente, indiscutível e muito

grave, caracterizando, assim, o segundo requisito da a medida antecipatória.

 

 

Por fim, a eventual reversibilidade dos efeitos desta decisão é perfeitamente possível, já que

proibição poderá ser plenamente restabelecida a qualquer momento.

 

 

Todavia, visando resguardar eventuais efeitos negativos na concessão dessa tutela de urgência,

sacramentar a sua irreversibilidade, além de resguardar a saúde população da capital,

equilibrando os direitos acima violados com os de saúde desta população, valho-me do Poder G

eral de Cautela do Juízo (art. 301 do CPC e inciso XXXV do art. 5º da CF/1.988) para,

concomitantemente à concessão em curso, determinar medidas sanitárias, as quais, ao meu

modesto entendimento e sem a intenção de substituir quem de direito, já deveriam ter sido

adotadas.

 

 

Assim, as empresas de transporte coletivo intermunicipal que se dirigirem ao Município de Belo

Horizonte, provenientes de cidades que não estejam seguindo as orientações ou cumprindo as

normas do Ministério da Saúde e demais sistemas integrados, deverão medir a temperatura

corporal de todos os passageiros antes deles embarcarem em seus veículos, impedindo aqueles

que estiverem com a temperatura corporal elevada, segundo as normas médicas, excetuadas as

hipóteses de comprovada necessidade de deslocamento para tratamento médico.

 

 

Essas empresas também deverão disponibilizar máscaras cirúrgicas para todos os passageiros, à

exceção daqueles que já as estiverem portando ou usando, bem como álcool gel em quantidade
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suficiente para as assepsias cabíveis durante o percurso da viagem.

 

 

Posto isso, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA antecipada requerida em caráter

antecedente e determino que Município de Belo Horizonte que se abstenha de impedir,

com lastro no Decreto 17.326/2020, o transporte público coletivo oriundo de municípios

que interromperem as medidas de isolamento social, sob pena de pagamento de multa no

valor de duzentos e cinquenta mil reais por cada descumprimento desta medida.

 

 

Todavia, condiciono o transporte público coletivo, oriundo de municípios que

interromperem as medidas de isolamento social, ao Município de Belo Horizonte, à

medição da temperatura corporal de todos os passageiros antes deles embarcarem em

seus veículos para cá, impedindo de embarque aqueles que estiverem com a temperatura

corporal elevada, segundo as normas médicas, excetuadas as hipóteses de comprovada

necessidade de deslocamento para tratamento médico, sob pena de pagamento de multa

de quinze mil reais, por cada omissão.

 

 

Condiciono ainda, a disponibilização por essas empresas de máscaras cirúrgicas para

todos os passageiros, à exceção daqueles que já as estiverem portando ou usando, bem

como álcool gel em quantidade suficiente para as assepsias cabíveis durante o percurso

da viagem, sob pena de pagamento da mesma multa estipulada no parágrafo anterior.

 

 

DETERMINO a citação do município requerido para que, no prazo de até trinta dias úteis,

apresente sua resposta a esta ação (arts. 335/342 e ou 343, todos do CPC), sob pena de se

presumirem verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (art. 344, do CPC).

 

 

Publique-se edital com prazo de trinta dias úteis para os fins do artigo 6º da Lei nº 7.347/1.985.
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Transcorrido os prazos acima, com ou sem manifestação do município requerido, vista ao autor:

 

 

a) pelo prazo de dez dias úteis, se o município requerido não tiver contestado esta ação, para que

especifique as provas que pretenda produzir, se ainda não as tiver indicado e se for verificado a

inocorrência dos efeitos da revelia, previsto no art. 344, do CPC, mas as hipóteses do art. 345, do

CPC, tais como: I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar

sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a

lei considere indispensável à prova do ato e IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem

inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 348, do CPC),

ou;

 

 

b) pelo prazo de trinta dias úteis, se o município requerido tiver alegado fato(s) impeditivos),

modificativo(s) ou extintivo(s) do autor, permitindo-lhe a produção de prova(s) (art. 350, do CPC),

e ou;

 

 

c) pelo prazo de trinta dias úteis, se o município requerido tiver alegado qualquer das matérias

enumeradas no art. 337, do CPC: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência

absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V –

perempção; VI – litispendência; VII - coisa julgada; VIII – conexão; IX - incapacidade da parte,

defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de

legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei

exige como preliminar e XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça,

permitindo-lhe a produção de prova(s) (art. 351, do CPC).

 

 

Se o autor requerer a juntada de documento(s) junto com as manifestações contidas nas alíneas

“b” e ou “c”, a título de produção de prova(s), vista ao município requerido para que, no prazo de

trinta dias úteis, adote qualquer das posturas indicadas no art. 436, do CPC: I - impugnar a
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admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade,

com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade e IV - manifestar-se sobre seu

conteúdo (§ 1º, do art. 437, do CPC).

 

 

Finda a fase postulatória da ação e em preparo ao julgamento conforme o estado do processo ou

ao saneamento e organização do mesmo, faculto às partes a respectiva participação, para que no

prazo de cinco dias úteis, indiquem: a) as matérias de direito controvertidas; b) as matérias de

direito incontroversas; c) os fatos controversos e d) os fatos incontroversos.

 

 

CUPRA-SE EXATAMENTE CONFORME ACIMA DETERMINADO, SEM REALIZAR NOVAS

CONCLUSÕES,  ATÉ QUE SEJAM ESGOTADAS TODAS AS ALTERNATIVAS

ANTERIORMENTE PREVISTAS, exceto se houver manifestações urgentes ou que impliquem na

desnecessidade de continuar o cumprimento ordenado.

 

 

I.

 

 

 

Belo Horizonte, 16 de abril de 2.020.

 

 
1 DECRETO Nº 17.326, DE 6 DE ABRIL DE 2020.

 
Determina a proibição da circulação no território do Município de Belo Horizonte de transporte público coletivo oriundo de municípios que interromperem as medidas de
isolamento social.

 
O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica e considerando o disposto no Decreto nº 17.297, de 17 de
março de 2020,
DECRETA:

 
Art. 1º – Fica determinada, a partir de 8 de abril, a proibição da circulação no território do Município de Belo Horizonte de transporte público coletivo oriundo de municípios que
interromperem as medidas de isolamento social.
§ 1º – Não se incluem na proibição que trata o caput o transporte público individual de passageiros, o transporte de cargas, táxis, carros de passeio, ambulância, dentre
outros.
§ 2º – A proibição de que trata o caput valerá por tempo indeterminado ou até que sejam implementadas medidas de isolamento social pelos municípios objeto da restrição.

 
Art. 2º – O descumprimento do disposto no art. 1º acarretará a responsabilização administrativa, civil e penal nos termos da legislação aplicável.

 
Art. 3º – Fica revogado o Decreto nº 17.320, de 2 de abril de 2020.
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Art. 4º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

 
Belo Horizonte, 6 de abril de 2020.

 
Alexandre Kalil
Prefeito de Belo Horizonte
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