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COMARCA DE BELO HORIZONTE
 

2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E AUTARQUIAS
 

PROCESSO N. 5117234-08.2020.8.13.0024
 

              
 

 
 

D E C I S Ã O
 

         
 

         
 

        Vistos etc.
 

         
 

        O Estado de Minas Gerais ajuizou a presente tutela antecipada em caráter antecedente em face do 

Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado de Minas Gerais, Associação Mineira dos Agentes e Servidores do Sistema Prisional, Associação do

Sistema Socioeducativo e Prisional de Juiz de Fora, Associação Profissional dos Trabalhadores e Beneficiários

do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, Confederação Brasileira de

Trabalhadores Policiais Civis, Sindicato dos Servidores Administrativos da Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais, Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Agentes

de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Escrivães de Polícia do Estado de Minas

Gerais, Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual, Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de

Minas Gerais, Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Peritos

Criminais do Estado de Minas Gerais, Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo do Estado

de Minas Gerais, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas  Gerais, Sindicato dos

Médicos do Estado de Minas Gerais e Sindicato dos Servidores dos Institutos de Previdência dos Servidores do

Estado de Minas Gerais, objetivando que: a) não sejam obstruídas quaisquer vias públicas durante  a  tramitação  dos

projetos da Reforma da Previdência Estadual – 31 de agosto e 01 a 04 de setembro de 2020 –, ou em datas diversas de

convocações de entidades arroladas, permitindo o tráfego de automóveis, ônibus e demais meios de transporte, em uma

das faixas, nos dois sentidos; b) não sejam paralisados os serviços de segurança pública; c) não seja impedida a

prestação dos demais serviços públicos; d) não sejam invadidos prédios públicos ou privados, notadamente a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Cidade Administrativa de Minas Gerais, durante todo o período do

movimento; e e) seja proibido o porte e a utilização de qualquer espécie de armas pelos manifestantes.
 

 
 

        Informou a existência de iminente risco de invasão do prédio da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais por servidores públicos, de diversas categoriais, contrários à reforma da previdência.
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        Relatou que já foram realizadas diversas manifestações nesse sentido, inclusive com ameaça de

paralisação de serviços e invasão de prédios públicos.
 

         
 

        Sustentou, ainda, a necessidade de cautela decorrente do fato de que muitos manifestantes

pertencem às categorias da segurança pública.
 

         
 

        A inicial foi instruída por documentos.
 

         
 

        Em síntese, era o que se importava a relatar.
 

        Tudo bem visto e examinado, passo a decidir.
 

         
 

        O artigo 300 do CPC/2015 dispõe que a tutela de urgência, seja esta cautelar ou antecipada, será

concedida quando constatados elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao

resultado útil do processo. Ressalte-se que, nos casos em que a tutela for destinada a inibir a prática, a reiteração ou a

continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de

culpa ou dolo, consoante determina o art. 497, parágrafo único, do CPC/2015.
 

         
 

        Existem diferenças entre a tutela provisória cautelar e a antecipatória de mérito, como se pode ver:
 

         
“Em linhas gerais, quando é indicada a necessidade de tutela provisória cautelar, almeja-se proteger a causa de

pedir e o pedido narrado no processo de conhecimento (exposição do mérito) ou no processo de

execução/cumprimento de sentença. Isto significa dizer que a tutela provisória cautelar emergencial protege o

processo e a sua própria efetivação e nunca realiza o direito material discutido. Já a tutela provisória antecipatória

de mérito, em caso de deferimento, realiza o direito material, ou seja, alcança o bem jurídico protegido. (in

BRÊTAS, Ronaldo de Carvalho Dias; SOARES, Carlos Henrique; MARQUES, Suzana Oliveira Brêtas; DIAS, Renato

José Barbosa; Mól, Yvonne Brêtas. Estudo sistemático do NCPC. 2ª ed. Belo Horizonte: D' Placido, 2016, p. 77.”

 

         
 

        Em se tratando de tutela de urgência de natureza antecipada, sua concessão não será permitida

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos moldes do § 3º do art. 300 do referido diploma

legal. Tal impedimento não se aplica às tutelas provisórias de natureza cautelar, tendo em vista que elas não têm por

objetivo realizar o direito material, mas sim protegê-lo.
 

         
 

        A tutela que se antecipa em seus efeitos pela decisão do juízo só poderá ser legitimamente
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reconhecida a favor do autor se ocorrentes na estruturação procedimental os aspectos de probabilidade do direito, com

base nas alegações produzidas. As tutelas de urgência são medidas que só devem ser deferidas em situações

excepcionais, por atenderem à pretensão de direito material antes do momento normal, baseada na prova trazida

exclusivamente pelo do autor com a petição inicial.
 

         
 

        Cite-se novamente o entendimento de Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias, Carlos Henrique Soares,

Suzana Oliveira Marques Brêtas, Renato José Barbosa Dias, Yvonne Mól Brêtas Estudo sistemático do NCPC. 2ª ed.

Belo Horizonte: D' Placido, 2016, p. 88:

 

“As tutelas de urgência são sempre medidas extremas. No entanto, após o aprofundamento da discussão, com o

indispensável e efetivo contraditório (NCPC art. 7º.), muitas questões fáticas, as quais pareciam claras e certas,

podem revelar-se envoltas pela fraude, pela simulação, pela obscuridade, ou inexatas, imprecisas, truncadas ou

duvidosas.”

 
 

        A probabilidade do direito passa pela análise da prova. A existência de prova inequívoca é

fundamento legal e antecedente lógico-jurídico da probabilidade do direito, uma vez que, inexistente prova inequívoca,

estaria impossibilitado o convencimento pela probabilidade do direito. A inequivocidade, por sua vez, não seriam meras

impressões de certeza sobre a prova exibida, mas demonstração, em decisão do juízo, de univocidade dos aspectos

que compõem a base empírica do instituto legal da prova.
 

         
 

        O periculum in mora caracteriza-se com a urgência no provimento jurisdicional. O receio de dano

decorre do elemento de prova, já integrante da estrutura procedimental, apto a convencer o julgador, não sendo mero

temor alegado pela parte. Não pode haver, ainda, perigo da irreversibilidade da tutela pleiteada.
 

         
 

        Outrossim, as provas devem incidir para a demonstração da existência de fatos alegados pelas

partes, não podendo o a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo decorrerem

de suposições do julgador. Com efeito, iria contra os princípios do contraditório, da ação e da congruência entre o

pedido e a decisão, se o julgador pudesse basear seu convencimento em fatos sequer alegados pelas partes.
 

         
 

        Não pode haver, ainda, perigo da irreversibilidade da tutela pleiteada.
 

         
 

        No caso em tela, o Estado de Minas Gerais pretende, em suma, a adoção de diversas medidas que

visam assegurar que manifestações contrárias à reforma da previdência sejam realizadas de forma segura e pacífica,

sem prejuízos à prestação de serviços públicos e sem danos ao patrimônio público e privado.
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        É cediço que o direito à reunião é previsto na Constituição Federal (art. 5º, inciso XVI), de modo que:
 

         
 

“todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de

autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas

exigido prévio aviso à autoridade competente.” (grifei)

 

         
 

        No entanto, é importante destacar que não se trata de um direito absoluto, se sujeitando a restrições

que emergem do próprio texto constitucional.
 

 
 

        Da análise dos autos, verifica-se que já foram feitas inúmeras manifestações contra a reforma da

previdência no âmbito do Estado de Minas Gerais, com a participação de servidores de variadas classes. 

          

        Ressalte-se que essas manifestações, em algumas oportunidades, obstruíram vias públicas,

impedindo a liberdade de locomoção dos demais cidadãos. Ainda, é inegável a ameaça ao funcionamento do Poder

Legislativo do Estado, exercido pela sua Assembleia Legislativa. 

          

        Infere-se, pois, que as manifestações em questão não têm sido realizadas em consonância com

outros direitos constitucionais, surgindo a necessidade de utilização do princípio da proporcionalidade para o

equacionamento do conflito, visando controlar eventuais excessos, atentando-se às particularidades do caso concreto. 

          

        Por outro lado, relevante destacar a participação de servidores pertencentes às categorias da

segurança pública, ou seja, que possuem porte de arma, fato que exige ainda mais atenção e cautela. Neste sentido, a

liberdade de manifestação encontra, no próprio texto constitucional, vedação expressa ao  porte de armas, devendo

ocorrer, igualmente, por imposição do texto constitucional, "pacificamente". 

          

        O cotidiano de movimentos em situações análogas tem demonstrado, com frequência, que nem

sempre tais manifestações são realizadas de modo pacífico, havendo, rotineiramente, alta probabilidade de conflitos

entre seus integrantes e aqueles que zelam pela segurança do local, notadamente policiais militares. 

          

        Há, ainda, a possibilidade concreta de paralisação de serviços essenciais, o que viola diretamente o

interesse público. Não se pode aceitar que o interesse de uma categoria ou de grupos de indivíduos, ainda que sob o

argumento do uso de seu direito de manifestação, venha a impedir ou dificultar o direito de locomoção da maioria da

comunidade. 

          

        Nesse sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal já decidiu ser vedado o direito de greve aos

servidores públicos integrantes das carreiras de segurança pública. Vejamos: 
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“Ementa: CONSTITUCIONAL. GARANTIA DA SEGURANÇA INTERNA, ORDEM PÚBLICA E PAZ SOCIAL.

INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DOS ART. 9º, § 1º, ART. 37, VII, E ART. 144, DA CF. VEDAÇÃO ABSOLUTA AO

EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE AOS SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE

SEGURANÇA PÚBLICA. 1.A atividade policial é carreira de Estado imprescindível a manutenção da normalidade

democrática, sendo impossível sua complementação ou substituição pela atividade privada. A carreira policial é o

braço armado do Estado, responsável pela garantia da segurança interna, ordem pública e paz social. E o Estado

não faz greve. O Estado em greve é anárquico. A Constituição Federal não permite. 2.Aparente colisão de direitos.

Prevalência do interesse público e social na manutenção da segurança interna, da ordem pública e da paz social

sobre o interesse individual de determinada categoria de servidores públicos. Impossibilidade absoluta do

exercício do direito de greve às carreiras policiais. Interpretação teleológica do texto constitucional, em especial

dos artigos 9º, § 1º, 37, VII e 144. 3.Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “1 - O exercício

do direito de greve, sob qualquer forma ou modalidade, é vedado aos policiais civis e a todos os servidores

públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. 2 - É obrigatória a participação do Poder Público

em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do art. 165 do

Código de Processo Civil, para vocalização dos interesses da categoria.

 
(ARE 654432, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno,

julgado em 05/04/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-114  DIVULG 08-06-2018  

PUBLIC 11-06-2018)”

 

 
 

        Por fim, não se pode olvidar a importância de se obedecer aos critérios estabelecidos

administrativamente para o acesso a prédios públicos – sobretudo em tempos de pandemia. Constitui-se, pois, medida

de caráter administrativo próprio e, na atualidade, de ordem igualmente sanitária, que sejam colocadas restrições de

acesso ao plenário e dependências do Poder Legislativo.
 

 
 

        Colocadas tais considerações, e, novamente registrando o caráter legítimo de manifestações num

regime democrático, deve se respeitar a ordem geral do estado de direito.
 

         
 

        Ante o exposto,
 

         
 

        por toda a fundamentação acima, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que:
 

         a) não sejam obstruídas quaisquer vias públicas durante  a  tramitação  dos projetos da

Reforma da Previdência Estadual, permitindo o tráfego de automóveis, ônibus e demais meios de transporte, em

uma das faixas, nos dois sentidos, nas vias de acesso e no entorno da Assembleia Legislativa do Estado;
 

        b) não sejam paralisados os serviços de segurança pública;
 

        c) não seja impedida a prestação dos demais serviços públicos;
 

        d) não sejam invadidos prédios públicos ou privados, notadamente a Assembleia Legislativa

de Minas Gerais e a Cidade Administrativa de Minas Gerais, durante todo o período do processo legislativo em
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questão; 
 

         e) seja proibido o porte e a utilização de qualquer espécie de armas pelos manifestantes.
 

         
 

        Intimem-se as partes, pela forma mais célere, para ciência da presente decisão.
 

         
 

        Ainda, intime-se o autor para, no prazo de 30 (trinta) dias, aditar a petição inicial, com a

complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, nos

termos do art. 303, § 1º, inciso I do CPC/2015.
 

 
 

        Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 

         
 

        Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020.
 

 
 

Paulo de Tarso Tamburini Souza
 

Juiz de Direito
 

2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias
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