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DECISÃO
 
Vistos etc.
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ajuíza AÇÃO CIVIL PÚBLICA, com
pedido liminar, em face de ESTADO DE MINAS GERAIS, alegando 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.  Afirma que tal direito tem previsão constitucional, sendo garantido, ainda,
no Estatuto do Idoso. Assevera que a dupla previsão legal do direito ao transporte gratuito
da pessoa idosa (Constituição e Estatuto do Idoso) não é gratuita e mostra a importância
deste instituto, pois é ele que garante ao idoso acesso a todos os outros bens e serviços
(saúde, educação, mercado de trabalho, etc), sendo, portanto, um meio garantidor da
participação da pessoa idosa em sociedade. Cumpre ser asseverado, ainda, que, nem na
previsão constitucional, nem na previsão legal, há qualquer limitação quanto a, por
exemplo, horário para o usufruir o direito em questão. Ou seja, os instrumentos
normativos que poderiam criar qualquer limitação ao direito neles previsto não o fizeram.
Ressalta que com o intuito de criar mecanismos de combate à disseminação do
Coronavirus, tendo em vista a pandemia que se instalou no mundo e o risco de aumento
de casos no Estado, o Estado de Minas Gerais, através da Deliberação nº 34 do Comitê
Extraordinário Covid-19, de 14/04/2020, instituiu medidas emergenciais de restrição e
acessibilidade a determinados serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto
durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decorrência da pandemia Coronavírus –
COVID-19. Ocorre que, dentre tais diretrizes, foi acrescentado o §5º ao artigo 4º da
Deliberação nº 17, de 22/03/2020, dispondo: “Enquanto durar o estado de CALAMIDADE
PÚBLICA, o usuário acima de 65 anos fruirá da gratuidade do transporte coletivo
metropolitano de passageiros, nos termos da Lei nº 21.121, de 3 de janeiro de 2014, e do
transporte comercial de que trata o inciso XVI do art. 5º do Decreto nº 44.603, de 22 de
agosto de 2007, exclusivamente entre os horários de 9h às 16h e de 20h às 4h".
Não se olvida a boa intenção da administração pública estadual, que parece ter tido o intuito de
diminuir o fluxo de pessoas idosas nos ônibus intermunicipais nos horários em que os veículos
estão mais cheios. No entanto, não se pode utilizar o argumento de que vivemos uma pandemia
para, de forma flagrante, violar norma 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. Salienta que, assim, impõe-se a declaração por esse douto juízo da nulidade o §5º
acrescentado ao artigo 4º, da Deliberação nº 17 pela Deliberação nº 34, de 14/04/2020, ambas do
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Comitê Extraordinário Covid-19.  Pleiteia concessão da tutela provisória antecipada de urgência
para que esse Douto Juízo determine com a suspensão da validade do §5º acrescentado ao
artigo 4º, da Deliberação nº 17, acrescentado pela Deliberação nº 34, de 14/04/2020, ambas do
Comitê Extraordinário Covid-19, até o julgamento final da presente ação, devendo o Estado de
Minas Gerais ser imediatamente intimado da concessão da ordem, para que se abstenha de criar
qualquer tipo de embaraço à utilização do transporte rodoviário intermunicipal por parte da
pessoa idosa em qualquer horário.
O réu, notificado, manifestou-se, ID 116462210, alegando que que o §5º do art. 4º da Deliberação
n. 17 também possui seu fundamento de validade na Constituição da República, mormente no
tocante ao direito à saúde e sua proteção, reflexo do direito à vida – prioritário nos direitos e
garantias fundamentais. O direito à saúde é direito social protegido pelo art. 6º da CR/88,
especificado no art. 196.  Conforme o art. 197 da CR/88, as ações de saúde, assim como os
serviços, são de relevância pública, e o sistema único de saúde (art. 198) deve ter por prioridade
atividades preventivas (inciso II). Ressalta que existem dois direitos constitucionais que no
presente caso, aparentemente, se contrariam. De um lado, há o direito e proteção do idoso. Do
outro, o direito à saúde, universal, sendo certo que, também aqui, se intenta proteger a população
idosa. Assevera que não se pode dizer que a norma do § 5º do art. 4º da Deliberação 17 é nula,
uma vez que a restrição de horários visa a proteger os idosos, mantida a gratuidade de transporte
no período em há menos risco de contágio, já que, como é notório, aqueles são a parcela da
população mais atingida pela forma grave da Covid-19. Destaca que o Plenário do Supremo
Tribunal Federal já se manifestou pela possibilidade de os Estados e Municípios, que
compartilham da competência comum de proteção à saúde e concorrente para legislar sobre essa
mesma matéria, decidirem sobre a imposição de restrições que visem a minimizar os efeitos da
pandemia do Covid-19 no âmbito regional ou local. Pugna pela improcedência do pedido.
Do necessário, é o relatório.
DECIDO. 
O artigo 12 da Lei Federal nº 7.347/1985, que disciplina a ação civil pública, dispõe que é
possível a concessão de mandado liminar, in verbis:
"Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão
sujeita a agravo.
§ 1º A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à
ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o Presidente do Tribunal a que
competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar, em decisão
fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras, no prazo de 5 (cinco) dias
a partir da publicação do ato.
§ 2º A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão
favorável ao autor, mas será devida desde o dia em que se houver configurado o
descumprimento."
 
Todavia, a concessão da liminar tem como pressupostos a verossimilhança do direito invocado
pela parte e o perigo de dano irreversível ou de difícil reparação.
Para que seja concedida a tutela provisória, diante da urgência observada na espécie, faz-se
necessário que os elementos exigidos pelo artigo 300 do CPC estejam presentes, pelo que
devem ser demonstrados, inequivocamente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de
urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir
a efetividade da tutela definitiva, ensina Fredie Didier Jr.:
 
"A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a
plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça
do bom direito).
O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido
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o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante. 
(...) 
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o
perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora) representa
para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito." (Curso de Direito Processual
Civil. vol. 2. 11ª ed. Salvador. JusPodivm: 2016, págs. 608/610).
 
Dessa forma, para que tutela provisória de urgência seja concedida faz-se necessário que restem
comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à
probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do
processo.
No caso em comento, verifico que os requisitos ensejadores da concessão da tutela provisória de
urgência, se encontram presentes, consoante fundamentação que passo a expor.
Infere-se dos autos, que a pretensão exposta na exordial consubstancia na declaração de
nulidade da norma contida no §5º ao artigo 4º da Deliberação nº 17, de 22/03/2020, que
preceitua: “Enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA, o usuário acima de 65 anos
fruirá da gratuidade do transporte coletivo metropolitano de passageiros, nos termos da Lei nº
21.121, de 3 de janeiro de 2014, e do transporte comercial de que trata o inciso XVI do art. 5º do
Decreto nº 44.603, de 22 de agosto de 2007, exclusivamente entre os horários de 9h às 16h e de
20h às 4h”.
Pois bem.
Sabe-se que a pessoa idosa, a partir dos sessenta e cinco anos, tem garantido o direito ao
transporte público gratuito, seja ele urbano (municipal), intermunicipal ou interestadual, conforme
preceito do art. 230, § 2º  da Constituição da República de 1988, senão vejamos:
 
 “Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e
garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos
urbanos.”
 
Por seu turno, tal direito foi ainda explicitado no art. 39 do Estatuto do Idoso, in verbis:
 
“Art. 39. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes
coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando
prestados paralelamente aos serviços regulares.
§ 1o Para ter acesso à gratuidade, basta que o idoso apresente qualquer documento pessoal que
faça prova de sua idade.
§ 2o Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados 10% (dez por
cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a placa de reservado
preferencialmente para idosos.
§ 3o No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e
cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da
gratuidade nos meios de transporte previstos no caput deste artigo.”
 
Nesse diapasão, inconteste o direito dos idosos maiores de 65 anos ao transporte público
gratuito, municipal ou intermunicipal, ressaltando-se que não há qualquer restrição ou exceção do
beneplácito em questão.
Portanto, a meu sentir, em análise perfunctória, a norma contida no §5º ao artigo 4º da
Deliberação nº 17, de 22/03/2020, que restringe o direito à gratuidade do transporte coletivo
metropolitano de passageiros, aos idosos para apenas entre os horários de 9h às 16h e de 20h
às 4h, não possui respaldo no ordenamento jurídico vigente.
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Não se desconhece a pandemia do COVID-19 que assola o mundo na atualidade e implica na
tomada de diversas medidas por parte da Administração Pública, com o fim de se contê-la.
No entanto, restringir coercitivamente a circulação de idosos nos horários considerados de pico,
dos transportes metropolitanos de passageiros, através da suspensão da gratuidade, fere um
direito, como já dito, constitucionalmente resguardado.
Imperioso destacar que a Lei Federal nº 13.979/20, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, determina, em seu artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, ser possível restrição à locomoção
interestadual e intermunicipal, que teria sempre o caráter de excepcional e temporária, sempre
seguindo recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Nesse cenário, ainda que possa o poder executivo no âmbito territorial de sua competência, editar
normas para impor restrição à circulação de pessoas, deve ter o respaldo de recomendação
técnica e fundamentada da ANVISA, o que não ocorre na espécie.
Salienta-se que recentemente houve decisão cautelar, proferida pelo eminente Ministro Marco
Aurélio, nos autos da ADI nº 6.341, abordando a possibilidade da edição, por prefeito municipal,
de decreto impondo tal ordem de restrição, mas sempre amparado em recomendação técnica da
ANVISA.
Tanto que na Ação Civil Pública, também ajuizada pela Defensoria Pública, sobre mesma
questão no âmbito municipal, ante o Decreto do Prefeito de Belo Horizonte, que restringia da
mesma forma a gratuidade do transporte coletivo em determinados horários aos idosos, foi
suspensa, inicialmente, a norma por decisão judicial, e após, revogado referido decreto pelo
próprio poder executivo.
Destaca-se parte de recente decisão monocrática do ilustre Ministro Dias Toffoli, na Suspensão
de Tutela Provisória, STP 175 / SP - SÃO PAULO,  DJe-095 DIVULG 20/04/2020 PUBLIC
22/04/2020, em ação semelhante ocorrida no Município de Santo André/SP:
 
“Não é demais ressaltar que a gravidade da situação por todos enfrentada exige a tomada de
providências estatais, em todos as suas esferas de atuação, mas sempre através de ações
coordenadas e devidamente planejadas pelos entes e órgãos competentes, e fundadas em
informações e dados científicos comprovados.
Bem por isso, a exigência legal para que a tomada de medida extrema, como essa ora em
análise, seja sempre fundamentada em parecer técnico e emitido pela ANVISA.
Na presente situação de enfrentamento de uma pandemia, todos os esforços encetados pelos
órgãos públicos devem ocorrer de forma coordenada, capitaneados pelo Ministério da Saúde,
órgão federal máximo a cuidar do tema, sendo certo que decisões isoladas, como essa ora em
análise, que atendem apenas a uma parcela da população, e de uma única localidade, parecem
mais dotadas do potencial de ocasionar desorganização na administração pública como um todo,
atuando até mesmo de forma contrária à pretendida”.
 
Posto isso, dou PROVIMENTO A LIMINAR REQUERIDA, determinando a suspensão da validade
do §5º acrescentado ao artigo 4º, da Deliberação nº 17 pela Deliberação nº 34, de 14/04/2020,
ambas do Comitê Extraordinário Covid-19, até o julgamento final da presente ação, devendo o
Estado de Minas Gerais se abster de criar qualquer tipo de embaraço à utilização do transporte
rodoviário intermunicipal por parte da pessoa idosa em qualquer horário, sob pena de multa a ser
fixada por este juízo.
Intime-se pelos meios ordinários.
Já apresentada a defesa do réu, intime-se a Defensoria Pública para impugnar a contestação.
Após, intimem-se as partes para especificarem provas, no prazo legal.
Por fim, tornem os autos conclusos.  
I. e Cumpra-se.
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