
 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Procuradoria da República na Paraíba 
 

EXCELENTÍSSIMO DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. 
 
REF.: AÇÃO ORDINÁRIA Nº. 0803794-57.2020.4.05.8200 
ORIGEM: 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado da Paraíba. 
 
   O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo Procurador da 
República infra-assinado, vem à presença de Vossa Excelência, interpor o 
presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.015 c/c art. 1.019, inciso I, do 
CPC, em face da decisão de identificador nº 4058200.5647160, oriunda da 3ª 
Vara Federal da Seção Judiciária da Paraíba, nos autos da Ação Civil Publica 
acima referenciada. 
 
  Consoante disposto no art. 1.017, § 5º, do Código de Processo Civil, 
sendo o agravo interposto na forma eletrônica e nos autos do processo principal 
eletrônico, dispensa-se a formação do instrumento. O agravante junta aos autos, 
na forma do inciso III do art. 1.017 do CPC, cópia dos seguintes documentos: (1) 
Nota Técnica publicada pela Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba 
fundamentando as medidas restritivas estabelecidas no Decreto Estadual nº 
40.242/2020; (2) Ofício nº 02/2020 encaminhado pelos prefeitos dos municípios 
de João Pessoa, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo a este órgão ministerial, 
indicando que os transportes de trens ainda constituem locais de habitual 
concentração de pessoas e, por conseguinte, representam um significativo vetor 
de transmissão do novo Coronavírus; (3) Recomendação nº 08/2020 expedida 
pelo MPF, MP-PB e MPT à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). 
 
  Requer o MPF que o presente recurso seja conhecido e provido, 
nos termos das razões anexas, para o fim de concessão liminar da tutela recursal 
antecipada, a fim de RESTABELECER a suspensão temporária da circulação 
de trens da CBTU entre os municípios da Região Metropolitana de João 
Pessoa enquanto vigorar o Decreto Estadual n. 40.122, de 13 de março de 
2020,. 

 
  Termos em que pede deferimento. 

 
João Pessoa/PB, data da assinatura eletrônica. 

 
(Assinado eletronicamente) 

JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 
Procurador da República 



EXCELENTÍSSIMO(A) DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) E DEMAIS 
DESEMBARGADORES VOGAIS DESTA COLENDA TURMA. 
 
Processo : 0803794-57.2020.4.05.8200 
Tipo  : Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente 
Agravante : Ministério Público Federal. 
Agravado : Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU 
 
 
 
I – DO CONTEXTO FÁTICO-PROCESSUAL 
 
 
 
  A  Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU ajuizou em 
face do Estado da Paraíba a ação ordinário em epígrafe, com o objetivo de 
suspender os efeitos do art. 8º do Decreto Estadual nº 40.243/2020, bem como 
de todos os atos do Poder Executivo (prerrogativas, substitutos ou novos) que 
visem suspender a prestação do (alegado) serviço essencial de transporte 
metroviário prestado pela CBTU. 
 
   Alegou, em síntese, que o decreto estadual, que impôs a 
interrupção do serviço público de transporte metroviário, prestado pela autora 
entre os Municípios de Cabedelo e Santa Rita, é inconstitucional, sob o 
argumento de que a competência para legislar sobre a política nacional de 
transporte é exclusiva da União. Ademais, afirmou que o referido ato normativo 
estadual  contraria  a  Lei  Federal  nº  13.979,  de  06  de  fevereiro  de  2020  e 
a  Medida  Provisória  nº  926/2020 , bem como o Decreto  nº  10.282,  de  20  
de  março  de  2020,  os quais  dispõem  sobre  medidas  de  prevenção  e  
combate  ao Covid-19, dentre elas, as contidas no art. 3º da referida lei, 
estabelecendo a necessidade de continuidade de serviços públicos de caráter 
essencial. 
 
  O juízo a quo, ao analisar o pedido de tutela provisória, deferiu o 
pleito para “determinar a parcial suspensão dos feitos do art. 8º do Decreto  
40.242/2020, somente  no  que  diz  respeito  aos  serviços  de transporte  
prestado  pela metroferroviário  intermunicipal CBTU,  de  modo  a  permitir  a  
continuidade  do  resguardadas  todas  as  medidas  de  higiene serviço  
essencial  prestado  pela  empresa  pública  federal, necessárias á prevenção e 
desinfecção, bem como, nos termos do que decidido pelo STF na ADI 6343, a 
atribuição  do  Estado  da  Paraíba  para  a  tomada  de  medidas  sanitárias  
específicas  voltadas  a  evitar  a propagação  do  coronavírus,  que  não  obstem  
a  própria  prestação  do  serviço  público  essencial  aqui referido,  nos  termos  
das  normatizações  vigentes  em  razão  das  medidas  de  controle  e  
enfrentamento à atual pandemia, respeitado o âmbito de competência 
constitucional de cada ente federativo” . 



 
   Observa-se a decisão ora agravada tomou como parâmetro de 
fundamentação as razões de decidir do Agravo de Instrumento nº 0802909-
05.2020.4.05.0000, destacando os seguintes argumentos: 
 

Importa  acrescentar  que,  muito  embora  o  Decreto  Estadual  não  
tenha  sido  específico  em  relação  à exploração  do  transporte  
ferroviário  urbano  e  suburbano,  deixou  claro  em  sua  redação  a  
proibição  de circulação dos transportes intermunicipais, nela 
compreendida a linha ferroviária que liga os Municípios de  Cabedelo,  
Santa  Rita,  Bayeux  e  João  Pessoa,  neste  Estado,  ficando  a  
critério  dos  seus  agentes autuantes  tal  compreensão  (Vigilância  
Sanitária,  Corpo  de  Bombeiros,  autoridades  municipais  -  art.  
9º,parágrafo único). 
 
Assim, a despeito de ser justificada a precaução com a propagação 
do coronavírus, que norteou a edição do  Decreto  40.242/2020,  não  
pode  este  juízo  deixar  de  reconhecer  e  destacar,  além  dos  
aspectos  já evidenciados na decisão do TRF5, que, nos termos do art. 
21, XII, d, da Constituição Federal, compete à União explorar, 
diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 
serviços de transporte ferroviário,  configurando  a  CBTU  como  
empresa  pública  federal  delegatária  desse  serviço  público 
essencial,  cuja  natureza  jurídica  a  diferencia  das  demais  
operadoras  do  transporte  intermunicipal  de passageiros. 
 
A  propósito,  o  STF ,  no  julgamento  da  liminar  referente  a  ADI  
6343,  em  06/05/2020,  concedeu parcialmente a cautelar para, 
relativamente à Lei n. 13.979/2020, quanto a medidas sanitárias 
específicas, "i) suspender parcialmente, sem redução de texto, o 
disposto no art. 3º, VI, b, e §§ 6º e 7º, II, a fim de excluir estados e 
municípios da necessidade de autorização ou observância ao ente 
federal; e ii) conferir interpretação conforme aos referidos dispositivos 
no sentido de que as medidas neles previstas devem ser  precedidas  
de  recomendação  técnica  e  fundamentada,  devendo  ainda  ser  
resguardada  a   definidos  por  decreto  da  respectiva  autoridade 
locomoção  dos  produtos  e  serviços  essenciais federativa, sempre 
respeitadas as definições no âmbito da competência constitucional de 
cada ente federativo (grifos acrescidos).” 
 
Convém deixar evidente, neste  ponto,  a  distinção  entre  a  adoção  
das  cabíveis  providências  voltadas  ao enfrentamento do contágio, 
inclusive quanto à implantação de barreiras sanitárias e eventual 
fiscalização de circulação de pessoas, de um lado, e, por outro, o 
próprio exercício material do serviço público federal prestado. Em 
outras palavras, a necessária adoção, pelo Estado de medidas 
sanitárias, não pode da própria disponibilização e prestação do serviço 
público essencial em afetar a competência materiais, que, no caso, 
está a  cargo  de  outro  ente  federativo,  por  meio  de  empresa 
pública federal, conforme atribuições definidas constitucionalmente. 

 
  Com a devida vênia, a concessão da tutela requerida foi 
equivocada, motivo pelo qual este órgão ministerial passa a demonstrar a seguir 
as inconsistências nas razões de decidir acima elencadas, para, ao final, postular, 
a essa Egrégia Corte, a reforma da decisão proferida pelo juízo a quo. 
 



 
II – DA LEGITIMIDADE DO MPF PARA INTERVIR E RECORRER 
 
 
    A legitimidade deste Parquet Federal para interpor o presente 
recurso está evidenciada na própria Constituição da República de 1988, 
especialmente no artigo 127, que estabelece ser atribuição do Ministério Público 
Federal, instituição essencial à função jurisdicional, a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
 
   A Lei Complementar nº 75/1993, ao estabelecer os instrumentos 
de atuação do Ministério Público, garante aos seus membros a possibilidade de 
se manifestar em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz 
ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que 
justifique a intervenção. 
 
   Demais disso, é cediço que, por força do art. 178, I, do Código de 
Processo Civil, o Ministério Público será intimado para intervir como fiscal da 
ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos 
processos que envolvam interesse público ou social. 
 
   Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 996, prevê, 
ainda, que o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro 
prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem 
jurídica. 
 
   O Superior Tribunal de Justiça, após consolidada jurisprudência 
sobre a matéria, editou a Súmula nº 99, por meio da qual assinala que “O 
Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou 
como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte.” 
 
   Sendo assim, vislumbra-se que a legitimidade para a interposição 
do presente recurso decorre não só da própria lei, mas, também, do 
entendimento consolidado do STJ a respeito da matéria. 
 
 
III – DAS RAZÕES RECURSAIS 
 
   Após a exposição do cenário fático com rápidas pinceladas no 
arcabouço jurídico, passa-se agora à análise, mais técnica, da fundamentação 
jurídica do presente recurso. 
 
III.1 – DA NÃO-ESSENCIALIDADE DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL: 
DECISÃO BASEADA EM NORMA DERROGADA 
 
  Observa-se um flagrante equívoco da decisão recorrida ao 
reportar-se a julgado desse Eg. Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Agravo 



de Instrumento nº 0802909-05.2020.4.05.0000), que havia considerado 
essencial o transporte metroferroviário e, portanto, garantira a sua continuidade 
no Município de Alagoas. Isto porque aquela decisão tomara por base a antiga 
redação do art. 3º, §1º, inciso V, do Decreto 10.282/2020, onde se incluía o 
transporte intermunicipal como essencial e, portanto, resguardado de medidas 
mais rigorosas de suspensão durante a atual pandemia. 
 
  Ocorre que referido dispositivo foi posteriormente reformulado pelo 
Decreto nº 10.329/2020, dele excluindo-se o transporte intermunicipal, de táxi ou 
aplicativos. Prejudicada, portanto, em essência, toda a fundamentação da 
decisão recorrida. 
 
   As alterações estabelecidas pelo Decreto nº 10.329 reformularam 
o Decreto 10.282/2020 no intuito de alinhá-lo à decisão proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) no bojo da Ação Direta de Constitucionalidade nº 6341, 
por meio da qual se preservou a atribuição de cada esfera de governo (federal, 
estadual e municipal) sobre serviços públicos e atividades essenciais. 
 
  Assim, se a medida liminar ora discutida foi baseada no caráter 
essencial do serviço de transporte intermunicipal metroviário, e a legislação não 
o contempla como tal – pelo silêncio mais do eloquente do novo texto 
regulamentar acima destacado – então deve ser imediatamente invalidada. 
 
III.2 – DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA 
UNIÃO: PRESSUPOSTO DE FATO INEXISTENTE 
 
  Observa-se que a magistrada de primeiro grau entendeu que 
haveria violação, no caso, ao disposto no art. 21, XII, d, da Constituição Federal, 
por se tratar de serviço cuja regulação seria de competência exclusiva da União. 
 
  Trata-se de outro equívoco flagrante, porque não foi demonstrado 
que se trata de transporte ferroviário cujas linhas liguem portos brasileiros e 
fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território. 
 

Art. 21. Compete à União: 
 
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, 
concessão ou permissão: 
 
d)  os serviços de transporte ferroviário e aquaviário 
entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que 
transponham os limites de Estado ou Território; 

 
  No caso em tela, a CBTU oferta o serviço de transporte ferroviário 
entre os municípios que compõe a região metropolitana de João Pessoa 
(Cabedelo, João Pessoa, Bayeux e Santa Rita), não se alinhando, em momento 
algum, com a hipótese normativa prevista no art. 21, XII, d, da Constituição 
Federal. 



 
  Ademais, não se trata aqui exatamente de regulação da concessão, 
permissão ou autorização, mas de restrições sanitárias ao transporte 
metroferroviário. 
  
  Reforça-se, portanto, a falta de amparo normativo para a decisão 
agravada. 
 
III.3 – DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO: 
REGULAÇÃO DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL CABE AO ESTADO 
 
  Afastada a incidência do art. 21, XII, da CF/88, restaria discutir a 
eventual violação ao disposto no art. 22, XI da mesma Carta Magna, ao prever 
a competência privativa da União para legislar sobre “transportes”. 
 
  Na verdade, no presente caso, não se trata exatamente de 
legislação sobre transportes, mas sim sobre defesa da saúde, incidente sobre 
vários setores de serviços, conforme previsão do art.  24, caput e XVII, da CF/88. 
 
   Deve-se esclarecer que, de qualquer forma, o Supremo Tribunal 
Federal reconhece a competência dos estados-membros para dispor sobre 
transporte intermunicipal, nos termos do art. 25, § 1º, da Constituição. Nesse 
sentido, destaca-se: 
 

“A competência para organizar serviços públicos de inte-
resse local é municipal, entre os quais o de transporte co-
letivo (...). O preceito da Constituição amapaense que ga-
rante o direito a "meia passagem" aos estudantes, nos 
transportes coletivos municipais, avança sobre a compe-
tência legislativa local. A competência para legislar a 
propósito da prestação de serviços públicos de trans-
porte intermunicipal é dos Estados-membros. Não há 
inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido 
pela Constituição estadual, de "meia passagem" aos estu-
dantes nos transportes coletivos intermunicipais” (ADI 845, 
Rel. Min. Eros Grau, julgada em 22/11/07, DJe de 7/3/08) 

 
   A Constituição da República estabeleceu, de forma enumerada, a 
competência da União para tratar de transporte internacional e interestadual, 
bem como a dos municípios, no caso do transporte local. De forma residual, 
compete aos estados explorar serviços de transporte intermunicipal, autori-
zando, assim, a Carta que cada ente federado regule a matéria de maneira a 
atender suas peculiaridades, não de forma linear. Desse modo, a Constituição 
fixou os limites da competência de cada ente da federação, não havendo con-
corrência, hierarquia ou subordinação entre eles (modelo horizontal). 
 
  Tal raciocínio foi estendido ao Decreto Federal nº 10.282/2020, 
após a edição do Decreto nº 10.329/2020, que retirou o transporte intermunicipal 



do rol de atividades essenciais estabelecidas pela União, mantendo somente o 
transporte interestadual e internacional de passageiros, em atendimento à repar-
tição de competência estabelecida na Constituição. 
 
   Vislumbra-se, assim, que o Estado de Paraíba não usurpou a com-
petência legislativa privativa da União para legislar sobre trânsito, transporte e 
diretrizes da Política Nacional de Transporte, não merecendo, portanto, pros-
perar o argumento de que o Decreto Estadual nº 40.242/2020 é inconstitu-
cional. 
 
 
III.4 – DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA IMPOR LIMITAÇÃO 
SANITÁRIA AO TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO INTERMUNICIPAL 
 
 
  Afastados os sucessivos equívocos de enquadramento jurídico em 
que incidiu a decisão agravada, deve-se repisar que, como a mesma decisão 
chega a mencionar, o decreto em questão decorre do exercício da competência 
material comum e legislativa concorrente, cuja legitimidade já foi reconhecida 
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6343. 
 
   É cediço que, em matéria de saúde, o art. 23, II, da CF estabelece 
a competência comum (material) da União, dos estados, do Distrito Federal e 
dos municípios, permitindo aos entes atuar de forma concreta no âmbito 
administrativo. O art. 24, caput e XVII, da CF prevê a competência concorrente 
à União, aos estados e ao Distrito Federal para legislar sobre defesa da saúde. 
No mesmo art. 24 da Constituição, elencam-se as regras sobre a divisão das 
atribuições entre os entes federados, nos seguintes parágrafos: 
 

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência 
da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. 
 
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas 
gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. 
 
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a 
suas peculiaridades. 
 
§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais 
suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrá-
rio. 

 
   Conforme ensinamentos de Tércio Sampaio Ferraz Junior, 
 

“O § 1º [do art. 24 da CF] traz, como regra geral, que, no 
âmbito da legislação concorrente, a competência da União 
deve limitar-se ao estabelecimento de normas gerais. A 



contrario sensu, a competência dos Estados e do Distrito 
Federal, nas matérias enumeradas nos dezesseis incisos 
do caput, é para o estabelecimento de normas particulares, 
devendo-se lembrar que o § 2º, ao conferir à União a com-
petência para legislar sobre normas gerais, determina que 
não fica excluída a ‘competência suplementar’ dos Estado” 
(Ferraz Júnior, T. S. Normas gerais e competência concor-
rente. Uma exegese do art. 24 da Constituição Federal. Re-
vista da Faculdade de Direito, Universidade De São Paulo, 
90, 245-251, 1995. Recuperado de https://www.revis-
tas.usp.br/rfdusp/article/view/67296). 

 
   A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no en-
tendimento doutrinário de que, em matéria de competência concorrente, há que 
se respeitar o que se convencionou denominar de predominância de interesse 
na análise de eventual conflito porventura instaurado. Nesse sentido, o STF em 
julgamento recente assim entendeu: 
 

“(...) 5. Durante a evolução do federalismo, passou-se da 
ideia de três campos de poder mutuamente exclusivos e 
limitadores, segundo a qual a União, os Estados e os Mu-
nicípios teriam suas áreas exclusivas de autoridade, para 
um novo modelo federal baseado, principalmente, na coo-
peração, como salientado por KARL LOEWESTEIN (Teoria 
de la constitución. Barcelona: Ariel, 1962. p. 362). 6. O le-
gislador constituinte de 1988, atento a essa evolução, bem 
como sabedor da tradição centralizadora brasileira, tanto, 
obviamente, nas diversas ditaduras que sofremos, quanto 
nos momentos de normalidade democrática, instituiu novas 
regras descentralizadoras na distribuição formal de compe-
tências legislativas, com base no princípio da predominân-
cia do interesse, e ampliou as hipóteses de competências 
concorrentes, além de fortalecer o Município como polo ge-
rador de normas de interesse local. 7. O princípio geral 
que norteia a repartição de competência entre os entes 
componentes do Estado Federal brasileiro é o princípio 
da predominância do interesse, tanto para as matérias 
cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitu-
cional, quanto em termos de interpretação em hipóte-
ses que envolvem várias e diversas matérias, como na 
presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. 8. A própria 
Constituição Federal, portanto, presumindo de forma abso-
luta para algumas matérias a presença do princípio da pre-
dominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas 
competências para cada um dos entes federativos, União, 
Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir 
dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de 
poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora 



permitir uma maior descentralização nos Estados-mem-
bros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I) (...)” (RE nº 
1.247.930/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre 
de Moraes, DJe de 24/3/20). 

 
   A Suprema Corte tem seguido o entendimento de que a 
competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local não 
afasta a incidência das normas estaduais e federais expedidas com base na 
competência concorrente, conforme, por exemplo, decidido no julgamento do RE 
nº 981.825/SP-AgR-segundo, de cuja ementa destaco o seguinte excerto: 
 

“(...) A competência constitucional dos Municípios para 
legislar sobre interesse local não os autoriza a estabelecer 
normas que veiculem matérias que a própria Constituição 
atribui à União ou aos Estados. Precedentes (...)” (Primeira 
Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/11/19). 

 
   Como visto, o dever de promover e proteger a saúde recai sobre 
todos os entes federados (competência comum - art. 23, II), enquanto a 
competência para legislar sobre defesa da saúde se encontra no rol de 
atribuições deferidas concorrentemente à União, aos estados e ao Distrito 
Federal (art. 24, XII, da CF), norteando-se pelo princípio da predominância de 
interesse. 
 
   Nesse sentido, deve-se atentar para o  modelo do federalismo de 
cooperação “(…) modelo do federalismo de cooperação, de forma a que cada 
responsabilidade atribuída pela Constituição Federal seja assumida pelos 
respectivos entes políticos, mas sempre com a perspectiva de que elas se voltam 
ao interesse comum e, portanto, as competências próprias de cada ente político 
não deslegitimam a atuação conjunta, antes a recomendam” (RIBEIRO, Gabriel 
Pedroza Bezerra. O Supremo Tribunal Federal e o fortalecimento da autonomia 
legislativa dos Estados no modelo federativo brasileiro. Olinda: Livro Rápido, 
2019. p. 61). 
 

  Numa situação de pandemia, como a causada pela propagação do 
coronavírus, as medidas sanitárias de controle da Covid-19 devem ser tomadas 
em curto espaço de tempo e, de preferência, de forma coordenada e cooperativa 
entre os entes federados, respeitadas as competências constitucionais de cada 
esfera da Federação. 

 
  Nesse sentido, caso o entendimento do juízo a quo prevaleça es-

tar-se-á diante de um verdadeiro impedimento do exercício das competências 
constitucionais dos estados-membros e dos municípios, uma vez que limita a 
aplicação de medidas de restrição de locomoção intermunicipal tão somente à 
União, sob o fundamento de que, de acordo com o art. 21, XII, d, CRFB, compete 
a esta explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, 
os serviços de transporte ferroviário. 

 



  Assim, o art. 8º, do Decreto Estadual nº 40.242/2020, com base no 
art. 25, §1º, da Constituição Federal, ao determinar que a frota de transporte 
intermunicipal deve ser suspensa por tempo determinado, representa tão so-
mente a implementação de uma medida administrativa mitigadora dos riscos de-
correntes do novo coronavírus, os quais, como sabido, representam uma ame-
aça excepcional a toda sociedade, que se não adota de forma preventiva é capaz 
de causar consequências de difícil reversão. 
 
 
III.5 – DO ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6343 
    
 
   O STF, no bojo da referida ADI 6343, ao estabelecer que estados 
e municípios, no âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar 
medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o estado de 
emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus sem a necessidade 
de autorização do Ministério da Saúde, definiu, para evitar eventuais excessos 
dos entes federados, dois parâmetros que devem ser diligentemente 
observados, quais sejam, 
 

1) A necessidade de observância de recomendações 
técnicas e científicas para a adoção das medidas de 
restrição; e 
 
 2) O resguardo da locomoção dos produtos e serviços 
essenciais definidos pelos entes federados no exercício 
das correspondentes competências constitucionais, 
impedindo quaisquer embaraços ao trânsito necessário à 
continuidade desses serviços e atividades. 

   
   O juízo de primeiro grau deferiu a antecipação da tutela postulada 
pela agravada sob o fundamento de que os referidos parâmetros não haviam 
sido atendidos no caso em tela. Mais uma vez, contudo, houve falha na 
apreciação dos mencionados parâmetros na situação ora delineada. 
 
   Como bem salientou o Ministro Alexandre de Moraes, “estados e 
municípios devem, assim como a União - e deveria seguir mais -, seguir as re-
comendações técnicas internacionais da OMS, dos infectologistas, dos es-
pecialistas. Agora, não se pode vincular estados e municípios a órgão central 
interligado à União. Isso iria totalmente em contra ao que julgamos na ação an-
terior (...) A União, sim, deve, nos termos da Medida Provisória, observar as nor-
mas da Anvisa e de seus próprios Ministérios, mas isso não exclui a possibi-
lidade de os estados e municípios efetivarem as normas previstas na Me-
dida Provisória, observando as orientações dos órgãos técnicos corres-
pondentes”. 
  



   Em atenção à decisão do STF, o Estado da Paraíba publicou, por 
meio de sua Secretaria de Saúde, nota técnica fundamentadora da medida de 
restrição do transporte intermunicipal estabelecida no Decreto Estadual nº 
40.242/2020 (v. anexo), alinhando-se, portanto, ao disposto no inciso VI do art. 
3º da Lei 13.979/20. 
 
   Observando-se o documento, verifica-se que, além de outras ativi-
dades, “(...) uso dos diferentes modais de transporte coletivo e terminais de 
integração; são atividades com alta capacidade de induzir aglomerações e 
grande densidade de circulação de pessoas, em ambientes fechados, que 
mesmo adaptados em suas capacidades e fluxos, podem tornarem-se importan-
tes instrumentos de facilitação da circulação viral e de outros agentes bi-
ológicos, que por meio de disseminação aérea, produzem altos níveis de 
infectividade, condição deletéria para o adequado combate à COVID-19”. 

  O documento técnico é claro ao indicar as razões pelas quais a 
atividade ora elencada constitue fontes de indução da maior circulação e disse-
minação viral, quais sejam: 

1. Sistemas de ar condicionado: geradores de fluxos la-
minares de ar em baixas temperaturas, que induzem turbi-
lhonamentos do ar ambiente, que nos recintos fechados, 
por maiores, ou mais amplos que sejam, comportam-se 
como condutores viáveis de partículas virais, facilitando 
sua disseminação e infecção dos indivíduos suscetíveis. 
2. Contato físico e uso compartilhado de objetos: infe-
lizmente o Novo Coronavírus tem sua sobrevivência garan-
tida e perpetuada à medida que é capaz de infectar cada 
vez mais indivíduos e esta infectividade (capacidade de in-
fectar) é fortalecida por elementos comuns em situações 
de convivência como proximidade, contato e compartilha-
mento de objetos. Sabe-se que o vírus fica vivo e viável por 
mais de 4 (quatro) horas em superfícies de objetos de uso 
corriqueiro como papelão, plástico, papel e metais. O con-
tato físico permite que o vírus passe de uma pessoa para 
outra com alta possibilidade do vetor desta 
3. Proximidade: organismos vivos microscópicos, que de-
pendem de outros organismos vivos para sobreviver, como 
o Novo Coronavírus (SARS COV2), agente etiológico da 
COVID-19, e que são transmitidos de forma interpessoal, 
entre hospedeiros eventuais, demandam proximidade para 
que o indivíduo infectado possa disseminar o vírus por 
meio da emissão de partículas virais a partir da respiração, 
espirros, tosse, de forma que o indivíduo são possa ser 
contaminado mediante contato destas partículas virais com 
suas vias aéreas. Manter uma distância interpessoal de 
pelo menos 2 (dois) metros entre as pessoas, bem como 
incentivar a lavagem frequentes das mãos e o uso contínuo 



de máscaras faciais de camada dupla de tecido (tornado 
obrigatório no Estado da Paraíba, como se vê no art. 5a do 
Decreto 40.242 de 16 de maio de 2020), são medidas de-
cisivas para a quebra desta cadeia de transmissibilidade 
viral. 

    
   Constata-se, assim, que, diferentemente, do que foi estabelecido 
na decisão de primeiro grau, a medida de restrição implementada no Estado da 
Paraíba observou rigorosamente a recomendação técnica e científica para a 
adoção das medidas de restrição estabelecida pelo seu órgão técnico. 
 
   Imperioso ressaltar que, apesar de a União continuar com a 
possibilidade de atuar na questão do transporte e das rodovias intermunicipais, 
desde que haja interesse geral, tal fato não exclui a possibilidade de os estados 
assim também agirem. A União, deve, nos termos da Medida Provisória, 
observar as normas da Anvisa e de seus próprios Ministérios, mas isso não 
exclui a possibilidade de os estados e municípios efetivarem as normas 
previstas na Medida Provisória, observando as orientações dos órgãos 
técnicos correspondentes. 
  

  Demais disso, as restrições temporárias estabelecidas pelo 
Decreto Estadual impugnado são compatíveis com a gravidade dos fatos que 
circundam o Estado da Paraíba, sendo, portanto, necessárias, adequadas e 
proporcionais em sentido estrito, para o combate à disseminação do COVID-19 
nesse Estado, em completo alinhamento com o § 7º do Decreto nº 10.282/2020, 
ao estabelecer que, na execução dos serviços públicos, devem ser adotadas 
todas as cautelas para redução da transmissibilidade do Covid-19. 

 
  Registre-se, dentro dessa linha de raciocínio, que os Governos de 

outros Estados da Federação têm adotado medidas semelhantes no que tange 
às restrições de operações dos serviços de trens urbanos, como o Estado do Rio 
de Janeiro: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/transporte-
intermunicipal-do-grande-rio-ja-opera-com-restricoes. 

 
  Não merece trânsito igualmente o argumento de que o Decreto 

Estadual nº 40.242/2020 não atendeu o segundo parâmetro estabelecido pelo 
STF na ADI nº 6343, consubstanciado no resguardo da locomoção dos produtos 
e serviços essenciais definidos pelos entes federados no exercício das 
correspondentes competências constitucionais, uma vez que não incorrem na 
vedação prevista no artigo questionado o trânsito de produtores e/ou 
fornecedores de bens ou de serviços essenciais. 

   
  Não merece igualmente prosperar a ilação de que a interrupção 

dos serviços de trens urbanos causaria um suposto prejuízo social aos 
deslocamentos dos profissionais de saúde e aos usuários que necessitariam se 
deslocar ao trabalho, principalmente os moradores das cidades ao entorno da 
Capital que são atendidas pela CBTU, na medida em que há alternativas 



capazes de serem adotadas pelo própria gestão local a fim de garantir a 
locomoção desses profissionais (transportes próprios das instituições p. ex). 

 
 Aliás, deve-se questionar se, na atual situação de pandemia, seria 

prudente expor profissionais de saúde a contágio em trens urbanos coletivos, 
quando pode ser exigido das instituições de saúde que ofereçam modalidades 
próprias de transporte com a devida segurança (e isso seria o mínimo a se exigir, 
considerando-se que existem serviços que tem ofertado até mesmo 
hospedagem para pessoal da saúde). O mesmo se diga para outros serviços 
essenciais. 

 
 De qualquer forma, não nos parece adequado que o Judiciário 

Federal afaste uma deliberação definida pelo Estado da Paraíba com base em 
suas avaliações técnicas, fundado simplesmente num argumento desse tipo, 
genericamente aduzido pela agravada, que não apresentou nenhuma 
contraposição calcada em estatísticas, p. ex., de quantitativo de pessoal 
essencial que usa seus serviços ou níveis de contaminação na sua equipe de 
trabalhadores, alternativas viáveis de transporte, etc. 

 
  Sendo assim, tem-se evidenciado que ambos os parâmetros 

definidos pelo STF na ADI nº 6343 para evitar excessos dos entes federados 
foram devidamente observados no caso concreto. 
 

 Frisa-se que a imposição de tais restrições aos serviços de 
transporte intermunicipal se faz necessária, tendo em vista constituir uma das 
medidas de controle mais eficaz a fim de impedir o avanço do COVID-19 
(coronavírus). 
 
 
III.6 – DAS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS BUSCADAS PARA SOLUÇÃO DA 
CONTROVÉRSIA 
 
 
   O Ministério Público Federal, no exercício de suas atribuições 
constitucionais conferidas pelo art.  127 e 129 da Constituição Federal, no art. 
6º, incs. VII, XII, XIV e art. 7º Inciso I da Lei Complementar nº 75/93, instaurou, 
no âmbito da Procuradoria da República na Paraíba, na forma do art. 9º da 
Resolução nº 174/2017, bem como da Resolução nº 195/2019, ambas do 
Conselho Nacional do Ministério Público, o Procedimento Administrativo  de  
Acompanhamento  de  Políticas  Públicas nº 1.24.000.000420/2020-51, com 
o objetivo de acompanhar e avaliar as medidas adotadas pelos órgãos públicos 
voltadas ao combate do novo Coronavírus (COVID-19) no Estado da Paraíba. 
 
   Desde a instauração do feito, em março de 2020, este órgão 
ministerial, ao lado dos demais ramos do Ministério Público no Estado (Ministério 
Público do Trabalho e Ministério Público da Paraíba), tem adotado diariamente 
inúmeras providências no intuito de fiscalizar o efetivo cumprimento das políticas 



públicas capazes de garantir a prestação do serviço de saúde pública à 
população, especialmente, aos pacientes infectados pelo novo Coronavírus. 
 
   No dia 11 de maio de 2020, os prefeitos dos municípios de João 
Pessoa, Bayeux, Santa Rita e Cabedelo, encaminharam a este órgão ministerial 
o Ofício conjunto nº 02/2020 (v. anexo), indicando que, apesar de todas as 
medidas preventivas adotadas pela CBTU, os transportes de trens ainda 
constituíam locais de habitual concentração de pessoas e, por conseguinte, um 
significativo vetor de transmissão do novo Coronavírus. 
 
     Nesse sentido, considerando a responsabilidade dos gestores 
públicos e de representantes das empresas que prestam que serviços públicos 
na adoção de políticas públicas de prevenção efetivas no momento de pandemia, 
o Ministério Público Federal, do Estado da Paraíba e do Trabalho, velando pelo 
interesse público e garantia do direito fundamental à saúde e à informação 
adequada sobre os riscos que a COVID-19 impõe, não apenas ao indivíduo, mas 
ao sistema de saúde como um todo, expediram a Recomendação nº 08/2020 
(v. anexo) à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) que suspenda 
temporariamente a circulação de trens entre os municípios da Região 
Metropolitana de João Pessoa enquanto vigorar o Decreto Estadual n. 40.122, 
de 13 de março de 2020. 
 
    Em resposta, a empresa não acatou a recomendação, limitando-
se a reduzir o número de viagens diárias. 

  Ocorre que os quatro municípios interligados pelas linhas férreas 
da CBTU são responsáveis por mais de 70% dos casos do novo coronaví-
rus em todo o estado da Paraíba, num cenário que ainda é de movimentação 
ascendente na curva de contaminação na Região Metropolitana da capital e no 
estado. 

    Além disso, é preciso considerar a sobrecarga do sistema de saúde 
paraibano, que, durante a pandemia, tem recebido altas demandas por interna-
ções hospitalares em leitos de enfermaria e de terapia intensiva, tanto em hos-
pitais públicos quanto em hospitais privados. A ocupação de leitos de UTI, de 
acordo com a Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba (SES/PB), ultrapassa 
a taxa de 71%. Levando-se em consideração apenas a ocupação dos leitos de 
UTI para adultos na Região Metropolitana de João Pessoa, localidade que con-
centra mais de 70% dos casos confirmados de Covid-19 no Estado e onde 
opera a CBTU, o percentual de ocupação já ultrapassa 86% dos leitos. 
   Por essas razões, é imperiosa suspensão temporária da circulação 
de trens da CBTU entre os municípios da Região Metropolitana de João Pessoa 
enquanto vigorar o Decreto Estadual n. 40.122, de 13 de março de 2020, que 
decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba. 
   
 
 



IV – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSAL 
 
   A antecipação provisória dos efeitos da tutela definitiva – ou sim-
plesmente “tutela provisória” - tem por finalidade abrandar os males do tempo e 
garantir a efetividade da jurisdição, redistribuindo o ônus do tempo do processo. 
Qualquer tutela definitiva pode ser concedida provisoriamente, de modo que é 
possível antecipar provisoriamente a satisfação ou a cautela do direito afirmado, 
inclusive na tramitação do recurso como o agravo de instrumento. 
    Quanto à probabilidade do direito, resta demonstrada a partir da 
articulação dos fatos e documentos que compõem esta petição, de modo que 
cada argumento trazido encontra respaldo direto e imediato na legislação e ju-
risprudência aplicada à matéria (na verdade a decisão agravada incide até 
mesmo em aplicação de dispositivos revogados ou textualmente inaplicáveis, 
bem como na nota técnica lavrada pela Secretaria de Saúde do Estado da Pa-
raíba e na manifestação conjunta dos municípios interessados dirigida ao MPF. 
    Já́ o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre 
do crescimento exponencial da doença, da atual conjuntura da pandemia e das 
deficiências próprias do sistema de saúde do país, tudo a reclamar o incremento 
das medidas de isolamento/distanciamento social. De fato, o distanciamento/ 
isolamento social é a principal estratégia que se tem mostrado eficaz no retarda-
mento da velocidade de propagação da doença. 
   Retardar sua velocidade de propagação é a única forma de mitigar 
os impactos sobre o sistema de saúde, impedindo – ou, ao menos reduzindo –, 
com isso, o número de mortes evitáveis (inclusive daquelas que decorram não 
diretamente da doença Covid-19 ou de sua associação a comorbidades, mas de 
ineficiência no atendimento médico-hospitalar). 
   Com efeito, não se desconhece que a situação subjacente é dinâ-
mica e fluida. No entanto, também não é menos evidente, na grave conjuntura 
atual, que o Poder Judiciário deve prestigiar a postula prudente do Poder Exe-
cutivo Estadual, mesmo porque a contestação da agravada (CBTU), afastados 
os equívocos apontados em relação a competência legal, não invalidam de forma 
alguma a fundamentação técnica da medida impugnada em juízo. 
  A demora em se restabelecer a cogente implementação da medida 
mitigadora dos riscos implicados representa elevação excepcional de risco para 
a população, com consequências de difícil ou impossível reversão, considerada 
a natureza do bem que se quer proteger – a saúde – e forma de propagação viral 
da presente pandemia. 
 
V – DOS PEDIDOS 
   

Ante o exposto, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, nos 
termos art. 1.019, inciso I, do CPC, a concessão, inaudita altera pars, da TUTELA 
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA RECURSAL, atribuindo-se efeito 
suspensivo ativo ao presente recurso, fazendo substituir a decisão agravada por 
comando que RESTABELEÇA a suspensão temporária da circulação de 



trens da CBTU entre os municípios da Região Metropolitana de João 
Pessoa enquanto vigorar o Decreto Estadual n. 40.122, de 13 de março de 
2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba diante do 
contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional 
pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção 
humana pelo Coronavírus definida pela Organização Mundial de Saúde. 

 
Requer-se outrossim, após a devida intimação da agravada (nos 

moldes da legislação processual), o PROVIMENTO do presente agravo de 
instrumento para invalidar a medida liminar deferida pelo Juízo Federal de 
primeira instância. 
   
  Termos em que, 
  Pede e espera deferimento. 
 
 

João Pessoa/PB, data da assinatura eletrônica. 
 
 

(Assinado eletronicamente) 
JOSÉ GUILHERME FERRAZ DA COSTA 

Procurador da República 


