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EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE

DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

ESTADO DE MATO GROSSO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, engenheiro,

atualmente exercendo o cargo de prefeito de do Município de Rondonópolis[1] - MT, portador do CPF

214.086.611-87 e do RG 510.286 SSP/DF, podendo ser encontrado na cidade de Rondonópolis, na Av.

Duque de Caxias, 1.000, CEP 78.740-022, por intermédio da Procuradoria Geral do Município,

representada pelo procurador infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, com fundamento nos

artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, interpor RECURSO de

 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO,

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,

 

 

em face da decisão que concedeu LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA,

proposto pela Associação dos Motoristas de Aplicativos do Município de Rondonópolis/MT

(AMARR), já qualificada na inicial, pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos.

 

 

Justifica o Agravante que deixou de promover o recolhimento do preparo
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recursal, por ser isento do pagamento de tal emolumento, nos termos do artigo 3º da Lei

Estadual 7.603/2001.

 

Assim, requer o acolhimento das razões do presente recurso, para

conceder efeito suspensivo à decisão aqui atacada.
 

Nestes termos pede processamento.

 

   Rondonópolis, 30 de março de 2020.

 

 

 
 

FABIO MARQUES BARBOSA
Procurador do Município

Mat. 1557720 - OAB/MT 15340-B
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AGRAVO DE INSTRUMENTO
 

 

 

 

 

Autos: 1005111-58.2020.811.0003

AGRAVANTE: Município de Rondonópolis/MT AGRAVADO:

Associação dos Motoristas Via Aplicativo de Rondonópolis

e Região -AMARR 

 

 

 
RAZÕES DO RECURSO 

 

 

 

 

 

COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

EMÉRITOS DESEMBARGADORES 

  

 
1. DA TEMPESTIVIDADE
 
 

Denota-se dos expedientes do processo que a expedição da decisão

agravada, que suspendeu os efeitos do Decreto Municipal ocorreuu no dia 21 de março de 2020.

Todavia, o Recorrente tomou conhecimento no dia 24 de março do mesmo ano (cópia em

anexo).

 
O prazo de agravo é de 15 dias, sendo que, nos termos do art. 183 do

Código de Processo Civil, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para todas as suas

manifestações processuais.

 
Portanto, evidencia-se a tempestividade recursal.

2. SÍNTESE DOS FATOS

 

  

Preliminarmente, cumpre consignar que nenhum direito fundamental pode ser

considerado absoluto, ainda que previstos em sede de tratados e convenções internacionais e ostentem 

status de “direitos humanos”. Nem mesmo o direito constitucional à “vida” é soberano, uma vez que ele
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pode ser excepcionado nos termos da CF/88[2]. 

Nessa medida, considerando as circunstâncias fáticas que o mundo está

vivenciando, flerta com a ilegitimidade e irresponsabilidade pedidos fundamentados no direito

fundamental de liberdade de locomoção ou econômica. Esse momento exige prudência. 

  

Excelência, no exercício do juízo de ponderação, ut i l izando-se da

proporcionalidade e da razoabilidade, é possível a escolha de um direito fundamental em detrimento de

outro. Ademais, o Poder Judiciário, a rigor, tem demonstrado cautela e responsabilidade ao realizar suas

escolhas[3]. 

  

Por outro lado, tais desígnios e ponderações são efetivados após um certo lapso

temporal, já que demandam pesquisas, análises e uma longa apreciação, que exige um determinado

decurso de “tempo”, exatamente o que não possuímos, pois o quanto mais inertes e lenientes forem as

autoridades públicas, mais vidas estarão em perigo, conforme será demonstrado. 

  

Pois bem, a Parte Autora impetrou o presente Remédio Constitucional com

pedido liminar sob a alegação que o Sr. Prefeito Municipal, por intermédio do Decreto n. 9.422/2020,

determinou a suspensão do serviço de transporte por aplicativo, permitindo, contudo, a circulação normal

de taxi. 

  

Sustenta que as duas atividades são consideradas essenciais, de acordo com o

art. 3º do Decreto Federal 10.282/2020, razão pela qual possuem direito líquido e certo para prosseguir

em operação, o que eiva o ato administrativo de ilegalidade e inconstitucionalidade, especialmente por 

tratar de forma desigual atividades que estão em pé de igualdade. 

  

Assevera que os servidores e empregados de atividades que não estão em

quarentena precisam se deslocar até o local de trabalho. Igualmente, as pessoas atingidas pelo

isolamento social, eventualmente, necessitam ir ao mercado e farmácias, razão porque o transporte por

aplicativo é imprescindível. 

  

A liminar foi concedida, eis o teor da decisão: 

[...] É o relatório.

Decido.

 O deferimento da liminar em sede de mandado de segurança, de acordo com o

artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, está condicionado à demonstração da

verossimilhança das alegações (fumus boni juris) e do fundado receio de dano

irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

 A concessão da medida constitui faculdade atribuída ao Magistrado, prendendo-se

ao seu prudente arbítrio e livre convencimento, dependendo o deferimento da

relevância do fundamento do pedido e do risco da ineficácia da medida, na hipótese

de se aguardar a providência final.

 A impetrante pretende suspender os efeitos da determinação de suspensão
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do  funcionamento do transporte de passageiros por aplicativos, advinda do Decreto

Municipal nº 9.422/2020, artigo 1°, que alterou o art. 9° do Decreto 9.407/2020 (inciso

XX).

 O pedido comporta deferimento, conforme será demonstrado a seguir.

Na data de 18 de março de 2020, entrou em vigor o Decreto nº 9.407, de 17 de

março de 2020, publicado na edição nº 4.657, do Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-

e), que dispõe sobre ações e medidas para minimizar a proliferação, entre a

população, do Coronavírus (2019- nCoV), no âmbito do Município de Rondonópolis –

MT.

Referido decreto determinou em seu artigo 9º, inciso XI, tão somente que “carros de

aplicativos, taxi e ônibus transitem com os vidros abertos respeitando-se a segurança

dos passageiros e que promovam a higienização das partes dos veículos que forem

tocadas pelos passageiros”.

No entanto, foi publicado no Diorondon-e nº 4.661, de 21 de março de 2020, o

Decreto nº 9.422, de 21 de março de 2020, com entrada em vigor na data de sua

publicação, que alterou o art. 9º do Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020,

alterando, dentro outros, o inciso XX, que passou a vigorar com a seguinte redação:

“XX - suspender o funcionamento do Transporte Urbano Coletivo, serviços de Moto-

Táxi e transporte por aplicativos”.

Além disso, o novo Decreto revogou o inciso XI do mencionado artigo 9º do Decreto

nº 9.407/2020.

Assim, a atividade de transporte de passageiros por motoristas de aplicativos foi

suspensa na cidade de Rondonópolis, sob a justificativa de minimizar a proliferação

do Coronavírus entre a população.

Todavia, tal determinação de suspensão não pode ser mantida, pois se mostra ilegal.

O Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades

essenciais, é aplicável às pessoas jurídicas de direito público interno, federal,

estadual, distrital e municipal, e aos entes privados e às pessoas naturais, por força

do seu artigo 2º, assim estabelece:

“Art. 3º As medidas previstas na Lei nº 13.979, de 2020, deverão resguardar o

exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais a que se

refere o § 1º. § 1º São serviços públicos e atividades essenciais aqueles

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim

considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a

saúde ou a segurança da população, tais como:
I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a
custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o
transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; (...)” (grifei).

Como se vê, o regulamento federal assegurou o exercício da atividade de transporte
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de passageiro por aplicativo, considerando-a como essencial.

Portanto, resta claro que o Decreto Municipal atacado está em desacordo com o

Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020.

Além do mais, não se figura igualitária a autorização de funcionamento regular para

taxistas e, por outro lado, a vedação de funcionamento do transporte de passageiros

por motoristas de aplicativos, tendo em vista que se tratam de atividades de natureza

semelhante, não havendo nenhum motivo legal para proibir o funcionamento de uma

categoria em detrimento de outra, cujas atividades são semelhantes.

Na hipótese, o perigo de dano é evidente, já que a manutenção da ordem de

suspensão do transporte de passageiros por aplicativos gerará sérios prejuízos

financeiros aos motoristas de aplicativos e, ainda, deixará a população desamparada

em um momento extremamente delicado.

É de conhecimento geral que o transporte oferecido por motoristas de aplicativos tem

custo quase sempre inferior ao de taxistas, razão pela qual é escolhido como meio de

transporte por boa parte da população. 

  

No cenário atual de contenção de despesas, dada a incerteza econômica que a

propagação do Coronavírus tem causado em todos os setores, não se mostra

razoável impor à população um meio de transporte que poderá ser mais dispendioso. 

O Município de Rondonópolis, assim como o restante do país, está passando por um

momento de isolamento e quarentena, em que apenas serviços e atividades

essenciais estão em funcionamento.

Os  se rv i ços  de  t r anspo r te ,  nes te  momen to ,  são  i negave lmen te

essenciais/indispensáveis à população, considerando que muitos profissionais,

inclusive os da área da saúde, precisam se deslocar até os seus locais de trabalho,

bem como que muitas pessoas podem precisar de atendimento médico, comprar

alimentos e medicamentos.

Aliás, como já dito acima, o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020,

considerou o “transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros

e o transporte de passageiros por táxi ou aplicativo” como essencial.

Com essas considerações e, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei

12.016/09, CONCEDO a ordem de segurança pretendida, para suspender os efeitos

do inciso XX do Decreto nº 9.407, de 17 de março de 2020, incluído pelo Decreto nº

9.415, de 19 de março de 2020, e alterado pelo Decreto nº 9.422, de 21 de março de

2020, a fim de assegurar o funcionamento da atividade de transporte de passageiros

por motoristas de aplicativos, desde que respeitadas as orientações de prevenção,

tais como: disponibilização de álcool em gel para passageiros, não transportar

passageiros no banco dianteiro, transitar com vidro abertos e promover a

higienização das partes do veículo que forem tocadas pelos passageiros.

Em razão da urgência, servirá a presente decisão como mandado para cessação dos

efeitos do ato impugnado até o deslinde da presente demanda.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao 5º Batalhão da Polícia Militar de
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Rondonópolis/MT.  

Notifique-se a autoridade impetrada a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste

as informações que julgue necessárias (Lei nº 12.016/09, art. 7º, I).

Dê-se ciência do feito ao Município de Rondonópolis, pessoa jurídica interessada,

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

Cumpridas todas as deliberações, prestadas ou não informações, manifeste o

representante do Ministério Público, no prazo de dez (10) dias (art. 12 da referida lei),

e após, sejam os autos remetidos à conclusão.

Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, inclusive pelo Oficial de Justiça

Plantonista.

 

A Secretária Municipal de Saúde, integrante do Comitê Gestor de Crises, foi

instada a se manifestar. 

  

Esse é o resumo dos fatos. 

  

 

3. DO DIREITO

 

3.1 DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE

RECURSO
 
 

Segundo o que preceitua o art. 1.019 do Estatuto Processual Civil, o relator

“poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou

parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.

 

No caso “sub judice”, nota-se que,

se a decisão proferida pelo MM Juiz “a quo” 

for mantida, haverá grave risco à saúde

pública, não só dos munícipes de

Rondonópolis, mas de todos os

Matogrossenses, sem que haja a

possibilidade de reversão da medida.
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Estamos diante de um possível situação

caótica. 
Veja o que ensinou Moacyr Amaral Santos: 

 
“As hipóteses viabilizadoras do pedido de efeito suspensivo são as contidas
no art. 558 do Código: nos casos de prisão civil, adjudicação, remição de bens, 
levantamento de dinheiro sem caução idônea e em outros casos dos quais
possa resultar lesão grave e de difícil reparação, sendo relevante a
fundamentação. Deferido, portanto, o efeito suspensivo, deverá haver comunicação
ao juiz, a fim de ser suspenso o andamento do feito, até o julgamento do agravo. 
Condição é que a suspensão seja requerida pelo agravante, vedado ao relator
determiná-la de ofício.” (Moacyr Amaral Santos, Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil, 3º Volume, 16ª edição, Saraiva, São Paulo, 1.997, pág. 134/135) 

 

Excelências, a suspensão de

segurança constitui uma forma utilizada para

suspender liminar ou sentença judicial, nas

ações movidas em face do Poder Público ou

de seus agentes, quando houver manifesto

interesse público, a fim de evitar grave lesão

à ordem, saúde, segurança e/ou economia

pública. 

  
Vê-se que, a própria sentença, onde deverão ser observados os princípios

do contraditório e da ampla defesa, para produzir seus efeitos está sujeita ao duplo grau de

jurisdição. Portanto, inadmissível que se conceda a presente segurança em caso que a

irreversibidade da concessão salta aos olhos.

 
Conforme preceitua o art. 475, inciso I e § 1º do Código de Processo Civil,

 está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada

pelo Tribunal, a sentença:

 
I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e as
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respectivas autarquias e fundações de direito público; 
[...]

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, o juiz ordenará a remessa dos autos ao

tribunal, haja ou não apelação; não o fazendo, deverá o presidente do tribunal

avocá-los [...] 
 

Por tais razões, mostra-se

necessária a concessão do efeito

suspensivo ao presente recurso de Agravo

de Instrumento, como forma de suspender a

decisão do juízo a quo. 

  
Nessa perspectiva, “concessa venia”, deverá ser acolhido o presente

Agravo para suspender a decisão judicial que suspendeu os efeitos do epigrafado Decreto.

  

  

3.2 DA PANDEMIA COVID-19 VS DIREITO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO

E CERTO 

  
  

Ínclitos Desembargadores, sem delongas sobre os efeitos desse vírus em escala

mundial, é preciso evidenciar que nem mesmo os países desenvolvidos foram capazes de demonstrar as

saídas e soluções mais eficazes para a maior crise do século, senão o afastamento social. Esse

procedimento, nefasto à economia, é fundamentado na ciência, especialmente nas pesquisas e

orientações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), logo, embora nociva ao progresso, é

a única ação efetiva para evitar o colapso do sistema de saúde dos países. 

  

É certo que as pessoas serão contaminadas pela COVID-19, todavia, as

autoridades públicas estão tentando fazer com que essa contaminação ocorra da forma mais linear

possível, sobretudo, pela existência de outros contágios que ocorrerão simultaneamente (dengue[4], Zica

e influenza[5]), além das internações ordinárias provenientes de outras enfermidades e traumas

(acidentes de trânsito[6]). 

  

Nessa perspectiva, os dispositivos que fundamentam o presente mandamus 

foram elaborados por autoridades públicas, por intermédio dos Comitês de Gestão de Crises, das três

esferas da federação: Federal[7], Estadual[8] e Municipal, incluindo-se o DF. 

Em âmbito Municipal, é possível afirmar que o epigrafado comitê é composto por
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diversas autoridades públicas e profissionais que atuam na região (prefeito, médicos, enfermeiros,

policiais, biólogos, entre outros profissionais). Todas as ações são tomadas visando sempre o interesse

público e a proteção da saúde das pessoas. 

No entanto, é reluzente que as restrições impostas nas três esferas políticas não

se coincidem, dado que algumas são mais brandas que outras, considerando-se as percepções das

autoridades políticas sobre o problema posto, o que tem gerado severas críticas por parte dos

especialistas (o afastamento social, embora prejudicial à economia, é extremamente necessário). 

  

É exatamente por essa razão que a repartição de competências segue um

modelo balizado na preponderância do interesse. Ora, ninguém melhor que as autoridades municipais

para notar a realidade e necessidades do município. 

  

Nesse sentido, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF),

deferiu parcialmente, no dia vinte e três de março de 2020, pedido liminar do Partido Democrático

Trabalhista (PDT), na Ação Direta de Inconstitucionalidade 6341, explicitando que as medidas adotadas

pelo Governo Federal (MP 926/2020) não afastam a competência concorrente nem a tomada de

providências normativas e administrativas pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios

, cuja ementa é a seguinte: 

  
MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.341
DISTRITO FEDERAL – 23-03-2020 
  
SAÚDE – CRISE – CORONAVÍRUS – MEDIDA PROVISÓRIA – PROVIDÊNCIAS –
LEGITIMAÇÃO CONCORRENTE. Surgem atendidos os requisitos de urgência e
necessidade, no que medida provisória dispõe sobre providências no campo da saúde
pública nacional, sem prejuízo da legitimação concorrente dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios. 

  

Dessa forma, é de clareza vítrea que o município, no âmbito de sua competência

legislativa, pode editar medidas legislativas que entender cabíveis para evitar o aumento da proliferação

do coronavírus, sobretudo quanto à suspensão do transporte urbano municipal, o que inclui mototáxi e

transporte via aplicativo. 

  

Frisou-se na referida decisão que a autoridade dos Estados, do Distrito Federal e

dos Municípios, visando a promoção de controle sanitário e epidemiológico (CF/88, art. 200, II), não

decorre ou se delega da União, tampouco a ela se subordina, sendo efetivamente autônoma, como

declarado no artigo 18 da própria Carta Republicana. 

  

A propósito, eis a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro[9]: 
A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce
atribuições próprias que não decorrem do ente central; é a situação dos Estados-
membros da federação e, no Brasil, também dos Municípios. Cada um desses
entes locais detém competência legislativa própria que não decorre da União nem a
ela se subordina, mas encontra seu fundamento da própria Constituição Federal. 
As atividades jurídicas que exercem não constituem delegação ou concessão
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do governo central, pois delas são titulares de maneira originária. 

  

Nessa mesma linha, o STF já se manifestou a respeito da carga eficacial do 

princípio da autonomia federativa, constante do artigo 18 da Constituição, note: 

  
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO,  PELA SUPRESSÃO DA
PRERROGATIVA DE AUTOADMINISTRAÇÃO.  AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO   PROCEDENTE   O   
PEDIDO.   (...)   3.   O   modelo federativo constitucionalmente adotado não
autoriza a hierarquização das vontades dos entes políticos, nem permite 
transposição unilateral das atribuições constitucionais de um ente federado a 
outro, porquanto a autonomia insculpida no art. 18 da Constituição Federal é 
corolário da ideia de forma federativa de Estado; sem ela, existirá mera
descentralização administrativa, sem a correspondente multiplicação de 
centros de poder que perfaz uma real federação. (ADI nº 3.499/ES, Rel. Min.
Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2019) 

  

No contexto excepcionalíssimo do âmbito normativo da Lei Federal nº

13.979/2020, de enfrentamento de pandemia global, o exercício do poder de polícia sanitária por

Estados, Distrito Federal e Municípios – sobretudo com relação às ações de isolamento, quarentena e 

interdição de locomoção, circulação, atividades e serviços – não pode ser obstado, ante ao perigo

presente e futuro que ameaça à saúde e segurança dos indivíduos. 

  

Como bem explica Hely Lopes Meirelles[10]:  

  
Em verdade, a polícia sanitária dispõe de um elastério muito amplo e
necessário à adoção de normas e medidas específicas, requeridas por
situações de perigo presente ou futuro que levem ou ameacem lesar a saúde
e a segurança dos indivíduos e da comunidade. Por essa razão, o Poder
Público dispõe de largo discricionarismo na escolha e imposição de limitações de
higiene e segurança, em defesa da população. 

  

Com efeito, é fato notório que o contágio pelo novo coronavírus (COVID-19) está

diretamente relacionado à circulação e aglomeração de pessoas, não se limitando ou respeitando divisas

e fronteiras. 

  

 Destarte, é evidente que a Lei Federal nº 13.979/2020 e os demais atos

normativos federais visam proteger a população, porém, de forma menos restritiva que as normas

municipais, isso porque, de maneira desumana e desastrosa, a maior preocupação do Governo Federal

é com a economia[11]. A saúde da população ficou em segundo plano, especialmente daquela fração que

já não produz riquezas e depende de auxílios para sobreviver (pessoas idosas)[12]. 

  

Logo, a reivindicação dos motoristas de aplicativo não se coaduna com o modelo

constitucional vigente, pois a suspensão delineada nos autos, por mais dura que possa parecer, foi

implementada para promover o efetivo controle sanitário e epidemiológico da COVID-19, razão porque

não se deve falar em direito líquido e certo para sustentar a decisão hostilizada. 
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3.3 DAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO - QUARENTENA IMPOSTA PELO MUNICÍPIO 

  

Excelências, nem mesmo a pessoa mais pessimista poderia imaginar o que a

população mundial está experimentando. “Ninguém é capaz de pensar na constituição de institutos

jurídico-administrativos produzidos para momentos de anormalidades agudas, sobretudo quando tais

colapsos perpassam o que a humanidade jamais pensou ser possível ocorrer[13]”. 

  
[...] O coronavírus se instalou sem deixar recado; não avisou o legislador e nem deu
preparo ao administrador público. Atribuiu, ao Judiciário — e aos órgãos de controle —,
senão  uma suavização quanto à rigidez interpretativa, uma nova participação, não no
sentido de sobrepor a vontade do tomador de decisão, mas de figurar como comparte,
na busca da melhor solução em concreto[14]. 

  

No entanto, as autoridades sanitárias, especialmente as municipais, não estão

medindo esforços para evitar a contaminação em massa da população. Os atos normativos estão sendo

elaborados com fundamentos na ciência e dados estatísticos[15]. 

  

Nesse contexto, o Comitê Municipal tem trazido soluções de acordo com a

evolução da contaminação em território brasileiro, em especial na cidade de Rondonópolis. 

  

Assim, o Decreto 9407, de 17 de março de 2020 dispôs sobre as ações e

medidas para minimizar a proliferação do coronavírus em âmbito municipal (cópia em anexo). Esse ato

normativo já sofreu alterações, que constituem objeto da presente demanda. 

  

É imperioso destacar que o Município de Rondonópolis vive hoje “Situação de

Calamidade Pública”, conforme Decreto Municipal 9424, de 23 de março de 2020. De igual forma, a

União Federal de o Estado de Mato Grosso também decretaram situação de calamidade, em virtude da

COVID-19. 

  

É importante que se diga que o Impetrado é um agente público que depende da

vontade da maioria dos eleitores do Município para ser eleito. De outro modo, as medidas adotadas pelo

Comitê Municipal não são populares. Isso significa dizer, numa visão política, que as medidas de

restrição serão catastróficas para a popularidade do Prefeito, ora Impetrado, que, aliás, já passou a ser

alvo de ameaças[16]. 

  

Porém, mesmo diante dessa desaprovação, o Impetrado e sua equipe de gestão

estão convictos sobre a necessidade de preservar a saúde das pessoas, ainda que em detrimento da

economia municipal. 

  

Sobre a alegação de essencialidade e imprescindibilidade do transporte via

aplicativo, vale dizer que os critérios utilizados pelo Governo Federal advém da imaginação dos gestores,
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fruto do mais puro “achismo”, distanciados de fundamentos técnicos ou estatísticos. Até mesmo casas

lotéricas e igrejas - embora possuam importante papel na sociedade - foram concebidos como serviços

essenciais pelo Excelentíssimo Sr. Presidente da República. Entretanto, acertadamente, a justiça federal

suspendeu o ato[17]. 

  

Ainda sobre a imprescindibilidade, é preciso ponderar que o serviço “delivery” tem

auxiliado de forma eficaz nesse momento. Medicamentos, alimentos e demais insumos estão sendo

entregues no domicílio das pessoas, não havendo nenhuma necessidade de se deslocar para a

aquisição. Além disso, 30% dos ônibus da cidade estão operando normalmente. 

  

Não bastassem esses argumentos, a Câmara dos Deputados aprovou no dia 26

de março de 2020 um auxílio emergencial de R$ 600 (seiscentos reais) por mês para trabalhadores

autônomos, desempregados e microempreendedores de baixa renda[18]. 

  

Esse auxílio visa proteger exatamente os segmentos mais vulneráveis, incluindo-

se os motoristas de aplicativo, taxistas e mototaxistas, que não possuem relação de emprego. 

  

Excelências, o momento é de restrição e não de abrandamento[19]. Inexistem

razões para flexibilizar o Decreto Municipal visando permitir a circulação de mais um possível “vetor” de

transmissão do coronavírus. 

  

Não se pode transferir às pessoas a responsabilidade individual quanto aos

cuidados necessários para evitar a propagação da pandemia, não sendo honesto falar em tratamento

desigual. 

  

  

3.4 DO SUPOSTO TRATAMENTO DESIGUAL 

  

Note, Doutos Julgadores, a suspensão exclusivamente do transporte via

aplicativo tem sua razão de ser. Não se trata de um ato discriminatório ou anti-isonômico, como tenta

fazer acreditar a Parte Impetrante, pois taxistas e “motoristas de aplicativo” não estão em pé de

igualdade. 

  

Primeiro porque o serviço de táxi é transferido aos particulares (taxistas) por

delegação de serviço público (permissão), após o devido processo licitatório, o que não ocorre com os

aplicativos (basta o cadastramento na plataforma da empresa). 

  

Segundo, os veículos de táxi são facilmente identificados, o que permite um

efetivo controle e fiscalização por parte das autoridades públicas, ao contrário dos veículos que operam

por aplicativo, que não possuem identificação. 

  

Terceiro, os táxis, em regra, operam por “ponto”, isto é, têm locais específicos

Num. 38943977 - Pág. 13Assinado eletronicamente por: FABIO MARQUES BARBOSA - 30/03/2020 17:01:01
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDBLSFMYYKJ



para a captação de passageiros, o que não ocorre com os veículos de aplicativo. 

  

Quarto, os taxistas passam por curso de qualificação ao renovarem suas

permissões, o que não é exigido dos motoristas de aplicativo. 

  

Quinto, em vários países o serviço de transporte via aplicativo está sendo banido,

em decorrência da concorrência desleal[20]. No Brasil não é diferente, ações judiciais questionam a

legalidade e constitucionalidade dos serviços, principalmente no que tange à concorrência desleal e a

natureza do vínculo entre motoristas e empresas. 

  

Por fim, em que pese a existência de Lei Federal criando o transporte via

aplicativo (Lei n.º 12.587 de 03 de janeiro de 2012), não há em âmbito municipal norma regulamentadora,

isso quer dizer que os motoristas estão trabalhando ao arrepio da “lei”, não recolhendo os respectivos

tributos e atuando sem qualquer tipo de fiscalização por parte do poder público municipal.  

  

Isto posto, é crível que a imaginável igualdade entre taxistas e motoristas de

veículos de aplicativo é apenas aparente, uma vez que ao se analisar de perto, as distinções são

grotescas. 

  

Excelências, o princípio da igualdade pressupõe que as pessoas colocadas em

situações diferentes sejam tratadas de forma desigual, ou seja, “dar tratamento isonômico às partes

significa tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas

desigualdades[21]”. 

  

Não há dúvidas a respeito disso. Taxistas e motoristas de aplicativo não estão em

pé de igualdade, conforme apontado acima. Não há, nesse momento, como controlar e fiscalizar os

serviços de transporte que operam por aplicativo. 

  

 

4. DA CONCLUSÃO.

  

Pelo exposto, postula o Recorrente pela:

 
a)            concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a decisão judicial atacada

;

 
b)         a intimação do recorrido para responder este Agravo;

 
c)         ao final, seja provido o presente agravo, para suspender em definitivo a decisão aqui atacada,

tudo para que se faça a necessária HUMANIDADE.
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Nestes termos pede deferimento. 

  

Rondonópolis, 30 de março de 2020.

 

 
Fabio Marques Barbosa

Procurador do Município de Rondonópolis (MT)

OAB/MT 15.340

  
  

  
 

 

 

[1] Pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.347.101/0001-21, com
sede à Rua Edgard Arnold, 237 – Parque Sagrada Família, Rondonópolis-MT, CEP 78735-263.
[2] Art. 5º, XLVII - não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX.
 
[3] ADPF 54 – declarou-se a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção
da gravidez de feto anencefálico é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos I e II, do
CP (Direito à Vida Vs Dignidade da gestante).
[4]  Dengue - pico de transmissão entre abril e maio.
Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2020-02-13/dengue-coloca-o-brasil-na-mira-de-um-
novo-surto-em-meio-a-preocupacao-com-o-coronavirus.html
 
[5] Influenza - período de contaminação entre abril e julho.
Disponível em: https://www.saude.gov.br/images/pdf/2015/janeiro/23/Boletim-Epidemiol--gico-
Influenza-SE52-2014.pdf
 
[6] No sábado (28/03/2020), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a necessidade
dessa medida de isolamento social a fim de impedir o avanço do coronavírus no Brasil. Ele disse
que o fato de as pessoas estarem mais em casa já fez, por exemplo, o número de internados por
acidentes de trânsito diminuir, o que liberou espaço para os que precisam se tratar da Covid-19.
Disponível em: https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/03/30/coronavirus-pessoas-
caminham-correm-e-pedalam-em-florianopolis-mesmo-com-medida-de-isolamento-1.ghtml
[7] Lei Federal 13.979/2020: Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019; Decreto Legislativo nº 6/2020 - Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública; Decreto nº
10.282/2020 -Regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as atividades
essenciais.
 
[8] Decreto Estadual  407/2020 - Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (2019-nCoV) a serem
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adotados pelo Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
[9] Di Pietro. Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo, Atlas, 2014, p. 481).
[10] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 42ª ed. São Paulo, Malheiros,
2016, p. 481.
 
[11] Governo federal minimiza os efeitos da pandemia:
disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2020/03/ex-ministros-da-
saude-acusam-bolsonaro-de-minimizar-pandemia-e-recorrem-a-onu-e-oms.shtml
 
[12] “O Elsi- Brasil apontou que 75,3% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente dos
serviços prestados no Sistema Único de Saúde, sendo que 83,1% realizaram pelo menos uma
consulta médica nos últimos 12 meses. Nesse período, foi identificado ainda 10,2% dos idosos
foram hospitalizados uma ou mais vezes. Quase 40% dos idosos possuem uma doença crônica e
29,8% possuem duas ou mais como diabetes, hipertensão ou artrite. Ou seja, ao todo, cerca de
7 0 %  d o s  i d o s o s  p o s s u e m  a l g u m a  d o e n ç a  c r ô n i c a . ”  D i s p o n í v e l  e m :
https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44451-estudo-aponta-que-75-dos-idosos-usam-
apenas-o-sus
[13] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-24/carvalho-maffini-coronavirus-direito-
administrativo-crise
[14] Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-24/carvalho-maffini-coronavirus-direito-
administrativo-crise
[15] O Brasil registrou neste domingo (29) 4.256 casos confirmados de coronavírus. De acordo
com as informações repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o país até as 16h,
o número de óbitos aumentou de 114 para 136 em 24h. As mortes estão localizadas nos estados
do Amazonas (1), Bahia (1), Ceará (5), Pernambuco (5), Piauí (1), Rio Grande do Norte (1), Rio
de Janeiro (17), São Paulo (98), Distrito Federal (1), Goiás (1), Paraná (2), Santa Catarina (1) e
Rio Grande do Sul (2).
Disponível em: https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/46619-brasil-registra-4-256-
casos-confirmados-de-coronavirus-e-136-mortes
[16] O prefeito de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, Zé Carlos do Pátio, registrou dois boletins
de ocorrência na manhã desta sexta-feira (27) após receber ameaças pelas redes sociais,
ocasionadas pela manutenção do decreto municipal que estabelece as medidas para a contenção
da proliferação do coronavírus na cidade, mantendo o comércio fechado Disponível em:
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/03/27/prefeito-e-ameacado-apos-assinar-
decreto-que-mantem-comercio-fechado-em-mt-e-registra-boletim-de-ocorrencia.ghtml
 
[17] O juiz federal Márcio Santoro da Rocha suspendeu trecho do decreto do presidente Jair
Bolsonaro que permitiu que igrejas e casas lotéricas fiquem abertas durante a situação de
emergência em decorrência do coronavírus. O magistrado da 1ª Vara de Duque de Caxias ainda
determinou que o governo federal se abstenha de adotar medidas sem seguir recomendações
técnicas da lei federal de março deste ano que dispõe sobre o enfrentamento ao coronavírus.
Para o juiz, ‘considerar como essenciais atividades religiosas, lotéricas é ferir de morte a
coerência que se espera do sistema jurídico, abrindo as portas da República à exceção casuística
e arbitrária, incompatível com a ideia de democracia e Estado submetido ao império do Direito’.
Disponível em: https://istoe.com.br/justica-suspende-decreto-de-bolsonaro-que-livra-igrejas-e-
lotericas-de-quarentena/
 
[18] Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/brasil-52059036
 
[19] A pedido do Hospital Júlio Müller, unidade de referência para tratamento da Covid-19, os
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Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal e Ministério Público do Trabalho, pediram
ao governador Mauro Mendes (DEM) a suspensão do decreto 426/2020 que flexibilizou a
abertura do comércio em Mato Grosso e que o Estado retome os efeitos do decreto 416/2020,
c o m  r e g r a s  m a i s  d u r a s  d e  a b e r t u r a .  D i s p o n í v e l  e m :
https://www.gazetadigital.com.br/editorias/politica-de-mt/mp-mpf-e-mpt-pedem-para-revogar-
decreto-e-preveem-8-mil-mortes/611484
[20] De N.York a Berlim: governos estão banindo a Uber: Alemanha – Em dezembro passado, a
justiça alemã barrou o funcionamento do Uber. O motivo é a "violação das regras de
concorrência”. Bulgária - A empresa foi acusada de práticas desleais. Sob pressão interminável
de taxistas, a Bulgária ainda multou a Uber antes que se retirasse do país. Dinamarca - A
empresa operou por três anos na Dinamarca. O país decidiu endurecer as regras para transporte
de passageiros. Todos, Uber e qualquer outra empresa, teriam de adotar medidores com tarifas,
colocar câmeras de vídeo nos automóveis e sensores nos assentos para detectar passageiros e
ativar airbags. A Uber foi embora. Hungria - Assim como na Dinamarca, a decisão de encerrar as
atividades na Hungria, em 2016, também se deu a mudanças na legislação. A acusação era de
que a Uber transgredia normas que as demais empresas eram obrigadas a cumprir. Inglaterra -
A licença da Uber foi suspensa em Londres em novembro passado. O governo diz que encontrou
falhas no sistema que ameaçam a segurança dos passageiros. Mostrou que haviam detectado 14
mil incidentes com motoristas de Uber. Itália - O serviço foi banido em solo italiano em 2017. A
justiça considerou a prática como "concorrência desleal". O processo foi movido por associações
de táxi. N. York - A Uber foi fundada em 2009 na Califórnia. Em 2018, Nova York se tornou a
primeira grande cidade dos EUA a restringir a presença de motoristas de Uber nas ruas,
estabelecendo um limite para a concessão de licenças. Colômbia – Primeiro país da América do
Sul a determinar a suspensão dos serviços. As autoridades do país consideraram que a empresa
viola as leis que regulamentam o transporte local. A acusação é de "atos de concorrência
desleal".
Disponível em: https://www.campograndenews.com.br/colunistas/em-pauta/de-n-york-a-berlim-
governos-estao-banindo-a-uber
[21] NERY JÚNIOR, Nélson. Princípios do processo civil à luz da Constituição Federal. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999.
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