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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

DECISÃO - 10034208

Agravo de Instrumento nº 1008364-75.2020.4.01.0000
Autos recebidos no plantão judiciário em 29/3/2020, domingo, às 8h27m.

 
Este agravo foi distribuído ao desembargador federal Jirair Aram Megueriam, hoje -

29/3/2020, no sistema do PJe, no modo plantão ordinário judicial instituído pela Portaria Presi 10010993.
Assim, nos termos da Resolução PRESI 59/2017, que determina que o plantão judicial no

âmbito do Tribunal Regional Federal da Primeira Região funcionará nos finais de semana; bem como a Portaria
Presi 9599634, que indica a Corregedoria para o plantão no período de 20 de março a 2 de abril do corrente
ano, cabe a apreciação do presente caso por esta Corregedora.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO, com o objetivo de que sejam
suspensos os efeitos da decisão prolatada nos autos da Ação Civil Pública 10005228-73.2020.4.01.3200,
que declarou incidentalmente inconstitucional o inciso IV do artigo 3º da Medida Provisória 926/2020 e
determinou o imediato cumprimento do Decreto 42.087/2020 do estado do Amazonas, por parte da
Marinha do Brasil— que suspendeu os serviços de transporte fluvial de passageiros, operados por
embarcações de pequeno, médio ou grande porte, de qualquer natureza, dentro dos limites territoriais do
Estado do Amazonas, ressalvados os casos de emergência e urgência, a serem definidos pela Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas – ARSEPAM.

Alega a agravante que a decisão agravada, ao determinar o cumprimento do decreto
estadual, acaba por inviabilizar o transporte de navegação interior de cargas e passageiros (denominado
MISTO), do qual depende a população de baixa renda, para deslocamento de cargas e mercadorias.

Afirma que a proibição de que se realizem passeios não pode implicar a vedação ao
transporte de passageiros, o que, além de inconstitucional (por limitar a liberdade de locomoção de pessoas),
gera prejuízo ao transporte de cargas, considerado essencial nesse momento de crise.

Assevera que a proibição de passageiros ensejará o desabastecimento e o isolamento das
populações ribeirinhas, seja em razão do aumento no preço dos produtos transportados por esse modal, seja
pela inviabilização econômica do próprio transporte.

Acrescenta que  (i): o tratamento e o combate ao coronavírus (COVID-19) exige medidas
nacionais, as quais devem ser padronizadas em todo o território nacional, a fim de evitar que os atos dos
outros entes públicos desaguem em desordem e tratamento antieconômico e anti-isonômico entre os
brasileiros; (ii) por competir exclusivamente à União legislar sobre diretrizes da política nacional de
transportes, regime de porto, navegação lacustre e fluvial e trânsito e transporte (CF, art. 22), não haveria
margem de interferência dos entes públicos estaduais e municipais; (iii) compete à União planejar e promover
a defesa permanente contra as calamidades públicas (CF, art. 21, XVIII); (iv) para resolução da atual crise,
foi aprovada a Lei 13.979/2020, a qual atribuiu competência ao Ministério da Infraestrutura para restringir
excepcional e temporariamente, após recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, o serviço público de
transporte rodoviário, portos e aeroportos.

Com base na legislação de regência, conclui, que o transporte de passageiros e de cargas
somente poderão sofrer medidas de restrição temporária se houver ato específico e conjunto dos Ministros de
Estado da Saúde, da Justiça e Segurança Pública e da Infraestrutura.

Sustenta, assim, que a decisão agravada, ao afastar a aplicação da norma nacional, inverte o
quadro de competências previsto na Constituição, além de distanciar-se da conclusão adotada sobre o tema
pelo Supremo Tribunal Federal — que, nos autos da ADI 6341, ajuizada contra a MP 926/2020, deferiu a
medida cautelar, para reconhecer a competência concorrente dos entes federados no combate ao cenário
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emergencial originado pelo coronavírus.
Questiona, ademais, o fato de a decisão agravada ter imputado o cumprimento do decreto

estadual à Marinha do Brasil, sem nenhuma previsão legal para tanto.
Pede, ao final, a suspensão liminar da decisão agravada e, no mérito, o provimento do

agravo de instrumento.
Decido.
Nos termos do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência

será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.

À primeira vista, reputo demonstrados ambos os requisitos.
Nos termos do disposto nos artigos 21, XVIII, e 22, X e XI, compete à União planejar e

promover a defesa permanente contra as calamidades públicas e legislar, privativamente, sobre regime dos
portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial; trânsito e transporte.

Em face do reconhecimento da situação de calamidade pública, decorrente do surto de
Coronavírus, foi editada a Lei 13.979/2020, cujo artigo 3º, no que interessa, assim dispôs:

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes
medidas:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
(...)
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de:                (Redação dada
pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
a) entrada e saída do País; e            (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)
b) locomoção interestadual e intermunicipal;          (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020)

 

As alterações promovidas à Lei 13.979/2020 por meio da Medida Provisória 926/2020,
foram objeto de exame liminar pelo Supremo Tribunal Federal em duas ações diretas, de relatoria do ministro
Marco Aurélio,que: a) deferiu a liminar na ADI 6341, tão somente para assentar a competência concorrente
dos entes federados no campo da saúde pública; b) indeferiu a liminar na ADI 6343.

Extrai-se da decisão indeferitória da liminar na ADI 6343, a seguinte passagem:
“O momento é de crise aguda envolvendo a saúde pública. Tem-se política governamental nesse campo,
com a peculiaridade de tudo recomendar o tratamento abrangente, o tratamento nacional. Sob essa óptica,
há de considerar-se princípio implícito na Constituição Federal – o da razoabilidade, na vertente
proporcionalidade.
As alterações promovidas na Lei nº 13.979/2020 devem ser mantidas em vigor, até o crivo do Congresso
Nacional, sob pena de potencializar-se visões político-partidárias em detrimento do interesse público. É
certo que, mediante a nova redação do artigo 3º, inciso VI, alínea “b”, da referida Lei, versou-se a
problemática do transporte intermunicipal. Imagina-se, ante o sentido etimológico do vocábulo, tema ligado
à atuação estadual. Ocorre que o tratamento da locomoção de pessoas tinha de se dar de forma linear, ou
seja, alcançando todo o território brasileiro. Revela-se inviável emprestar ênfase maior ao critério da
descentralização do poder, deixando a cargo de cada Estado restringir ou não a locomoção entre os
Municípios.”
 

A fundamentação adotada pela Corte Suprema para assentar a validade das alterações
promovidas na Lei 13.979/2020 pela MP 926/2020, qual seja, a necessidade de tratamento nacional para o
combate ao coronavírus, bastaria para a configuração da plausibilidade do direito ora invocado.

Mas não é só.
Em razão do trabalho desenvolvido nesta Corregedoria, pude visualizar de perto a realidade

vivida pelas populações ribeirinhas no estado do Amazonas e as dificuldades enfrentadas para a locomoção e
o abastecimento.
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A vedação ao transporte de pessoas, tal como decidido na origem, além de flagrantemente
inconstitucional, trará prejuízos à população mais carente do interior, que ficará isolada e desabastecida.

A adoção de medidas restritivas pelos estados, sem coordenação nacional, além de violar o
tratamento isonômico que deve ser conferido aos nacionais, gera risco de conflito federativo, como bem
assentado pela Agravante.

Ainda, ilegal a decisão agravada na parte em que imputa à Marinha do Brasil atribuição não
prevista no ordenamento jurídico.

Com essas considerações, evidenciados os requisitos legais, defiro o pedido formulado
para suspender os efeitos da decisão agravada.

Comunique-se, com a urgência que o caso requer, ao juízo prolator da decisão agravada e,
por cautela, ao juízo plantonista da Seção Judiciária do Amazonas,  para ciência e providências pertinentes.

Após, intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019,
II, do Código de Processo Civil.

Findo o plantão, retornem os autos ao relator, des. Jirair Aram Meguerian.
 

 
Desembargadora Federal MARIA DO CARMO CARDOSO

Corregedora Regional da Justiça Federal da 1ª Região
(no exercício do plantão)

 

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Cardoso, Corregedora Regional da
Justiça Federal da 1ª Região, em 29/03/2020, às 14:06 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
10034208 e o código CRC 60C13887.
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