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Decisão

 

 

Vistos, etc.

 

 

Trata-se de Ação Civil Pública em face do Município de Belo Horizonte, com pedido de tutela de

urgência antecipada requerida em caráter antecedente, em que a Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais, através da Defensoria Especializada do Idoso e da Pessoa com Deficiência,

pretende a determinação para que seja suspensa a validade do art. 3º do Decreto Municipal

17.332, publicado o DOM em 17 de abril de 2.020, que ordena que: “a partir de 20 de abril de

2020, fica garantida a gratuidade no Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por

Ônibus do Município para os usuários com mais de sessenta e cinco anos, exceto nos horários de

alta demanda de passageiros, compreendidos entre 5h (cinco horas) e 8h59 (oito horas e

cinquenta e nove minutos) e entre 16h (dezesseis horas) e 19h59 (dezenove horas e cinquenta e

nove minutos)”.

 

 

Para tanto, sustenta que a pessoa idosa, a partir dos sessenta e cinco anos, tem garantido o

direito ao chamado passe livre, ou seja, ao transporte público gratuito, seja ele urbano

(municipal), intermunicipal ou interestadual. Alega que esse direito decorre de norma
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constitucional expressa, prevista no § 2º do art. 230 da Constituição da República, bem como no

Estatuto do Idoso, em seu art. 39. Salienta que o disposto nesse dispositivo constitucional

consagra direito do idoso, que não pode ser afastado ou limitado por ato normativo inferior ou por

qualquer tipo de ato administrativo e que, além de impor aos entes federados uma obrigação de

fazer, consistente no fornecimento do transporte gratuito, impõe uma obrigação de não fazer,

consistente em não criar embaraço ao usufruto desse direito. Destaca que nessas previsões

legais não há limitação quanto a horário para o usufruto do direito em questão. Ou seja, os

instrumentos normativos, que poderiam criar qualquer limitação a esse direito, não o fizeram.

Pontua que não se pode utilizar o argumento de que vivemos uma pandemia para, de forma

flagrante, violar norma a constitucional expressa e norma legal no mesmo sentido, sob pena de

migrarmos de um Estado Democrático de Direito para um Estado Anárquico, o que é

inadmissível. Fundamenta a necessidade e o preenchimento dos requisitos para a concessão da

tutela de urgência e requer o deferimento dessa medida. Junta documentos, anexa jurisprudência

e atribui à causa o valor de um mil reais.

 

 

Decido.

 

 

Primeiro reconheço a legitimidade da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais para propor

esta ação civil pública, nos termos do inciso II do art. 5º da Lei n.º 7.347/1.985, para a defesa de

danos à coletividade das pessoas idosas, conforme o inciso IV do art. 1° da mesma lei.

 

 

Também reconheço a competência deste Juízo para o processamento e o julgamento desta ação,

pois, a despeito do pedido ter efeitos “erga omnes” sobre um dispositivo legal expedido pelo

Município, se trata de norma de efeitos concretos que, segundo o autor, provoca danos aos

direitos constitucionais de ir e vir e de acesso gratuito ao transporte pela aludida coletividade.

 

 

Ademais, a competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais se

dá apenas em relação às ações direta de inconstitucionalidade e declaratória de
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constitucionalidade, na forma da alínea c do inciso I do art. 33 do Regimento Interno do TJMG

(Resolução do Tribunal Pleno nº 03/2012), devendo essa interpretação ser restritiva, por se tratar

de norma derivada de dispositivo constitucional (alínea a do inciso I do art. 102 da CF/1.988).

 

 

Sobre o pedido emergencial, 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, conforme muito bem fundamentado pelo ilustre Defensor Público, vejo a probabilidade

do direito consubstanciada na ilegal omissão do Município de Belo Horizonte de cumprir a sua

obrigação de garantia e de asseguramento do transporte gratuito às pessoas maiores de

sessenta e cinco anos nos períodos de cinco às oito horas e cinquenta e nove minutos e de

dezesseis horas às dezenove horas e cinquenta e nove minutos do dia, conforme lhe impõe o §

2º do art. 230 da Constituição Federal de 1.988, regulamentado pelo art. 39 da Lei n.º

10.741/2.003. Vejo-a também consubstanciada na privação do direito de ir e vir dessas pessoas,

cujos horários de condução impõem a viagem no período de exclusão (inciso XV do art. 5º da

CF/1.988), além da discriminação que isso enseja, ao diferenciar os idosos dos demais (art. 5º

caput da CF/1.988).

 

 

É evidente que uma disposição emanada de um decreto municipal não pode revogar direitos e

um tampouco obrigação constitucional. A obviedade desse erro jurídico primário nos incute a

dúvida sobre a idoneidade da intenção do agente político emissor, apta a facilmente caracterizar

o abuso de autoridade (Lei de n.º 13.869/2.019).
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Não se argumente que esse 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 aqui respeitada, principalmente

porque é impossível restringir a cláusula pétrea do direito de ir e vir das pessoas, fora da hipótese

do Estado de Sítio (art. 136 da Constituição Federal) e, mesmo assim, não seria o prefeito que

faria isso. No mesmo sentido está o fato do Município se eximir de sua obrigação, ainda que em

horários restritos.

 

 

Conforme muito bem colocado pelo autor: “(…) há, por certo, em Belo Horizonte, milhares de

pessoas idosas com consultas médicas já agendadas e muitas destas nos chamados “horários de

pico. Há também outros milhares de idosos que dependem do ônibus para ir trabalhar e não

podem simplesmente escolher o horário para acessar os veículos”.

 

 

E mais: “Ademais, há números outros modos de se prevenir o contágio da Covid-19 dentro do

transporte público, sem ter que violar, como já foi dito, normas legais expressas e muitas dessas

medidas já vinham sendo adotadas pelo Município de Belo Horizonte, tais como, exigência do uso

de máscaras dentro dos coletivos, fiscalização para que os veículos não circulem com excesso de

passageiros, campanhas educativas, etc., pois essa discriminação inconstitucional chega ao

paradoxo de prejudicar os milhares de idosos com consultas médicas já agendadas e muitas

destas nos horários de pico. Há também outros milhares de idosos que dependem do ônibus para

ir trabalhar e não podem simplesmente escolher o horário para acessar os veículos”.

 

 

A pandemia do coronavírus não pode afetar o pacto federativo sob o pretexto de se abrandar a

crise que atravessamos. O respeito à Constituição é imperativo e somente a partir dele é que

construiremos soluções para essa adversidade.

 

 

Não se justifica a facilidade de se restringir direitos sob pretexto de se combater a pandemia,
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quando é perfeitamente possível adoção de soluções mais elaboradas e inteligentes. “Se a mão

está ferida, não a decepamos, mas curamo-la”.

 

 

O perigo de dano irreparável aos direitos dos idosos está evidente no impedimento deles

utilizarem gratuitamente o transporte público em determinados horários, restringindo as suas

locomoções ao trabalho, às consultas médicas, aos acessos a outros serviços, etc., o que é muito

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

 

 

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

proibição poderá ser plenamente restabelecida a qualquer momento.

 

 

Posto isso, defiro o pedido de tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente e

determino que o Município de Belo Horizonte se abstenha de excluir a gratuidade do transporte

público às pessoas maiores de sessenta e cinco anos nos períodos indicados no art. 3º do

Decreto Municipal 17.332/2.020, sob pena de aplicação de multa no valor de quinze mil reais por

restrição.

 

 

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.

 

 

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

Num. 112766761 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: WAUNER BATISTA FERREIRA MACHADO - 24/04/2020 12:13:47
https://pje.tjmg.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20042412134734200000111430116
Número do documento: 20042412134734200000111430116



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

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.
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CUMPRA-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, 24 de abril de 2.020.
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