
 

Representação – vereador Alfredo Alves Cavalcante 

Coincidência com o objeto do IC nº 14.0279.0000074/2020  

 

 

 1. Cuida-se de representação formulada pelo líder da 

bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal, vereador Alfredo 

Alves Cavalcante, em que se insurge contra o aumento do número de 

passageiros nos ônibus deste Município, o que aumenta o risco de propagação 

do novo coronavírus, situação essa causada pelo rodízio de veículos que vigora 

na Cidade deste a última segunda-feira (dia 11/05/20), implantado com respaldo 

no Decreto Municipal nº 59.403/20. 

 Aduz ainda o vereador que, antes mesmo do rodízio, 

a frota de ônibus tinha sido reduzida e, com o rodízio, houve um aumento, mas 

ele não acompanhou o aumento de pessoas que passaram a usar o transporte 

público coletivo em decorrência do rodízio. 

 Segundo ele: “Não faz sentido manter 50% da frota 

parada causando prejuízo para a saúde da cidade, se o rodízio é necessário e 

fundamental, que a Prefeitura, na pessoa do Sr. Bruno Covas, determine retorno 

da frota de ônibus para que, respeitando o afastamento social, possam circular 

com passageiros devidamente sentados em todos os ônibus” (cfr. 

representação). 

 Aguarda esclarecimentos do sr. Prefeito sobre suas 

colocações. 

 Em razão da coincidência, junte-se ao inquérito 

civil 14.0279.0000074/2020. Dê-se ciência deste despacho ao representante. 

 

  2. Dentro da esfera de atribuições desta Promotoria 

de Justiça, mostra-se relevante que se apurem os reflexos do novo rodízio na 

circulação, não apenas de veículos, mas do transporte público e, como 

consequência, dos passageiros que se utilizam dos diversos modais à 

disposição.  

 Assim sendo, sem prejuízo das providências a cargo 

das demais Promotorias de Justiça que estão se dedicando à investigação dos 



 

fatos envolvendo os diversos aspectos da pandemia do novo coronavírus, 

determina-se, neste inquérito civil, a expedição de ofícios à Prefeitura, à SP 

Trans, ao Metrô e à CPTM, nos termos que seguem, para que venham aos 

autos informações atualizadas acerca dos reflexos e providências adotadas, 

diante da instituição do novo rodízio na cidade, quanto à circulação de 

passageiros que se utilizam de transporte coletivo. 

Ressalte-se, mais uma vez, que a adoção das 

medidas sanitárias de quarentena, lockdown e outras não são de atribuição 

desta Promotoria de Justiça e estão sendo acompanhadas pela Promotoria de 

Justiça de Direitos Humanos. Nada obstante, como há notícias no sentido da 

circulação de centenas de milhares a milhões de pessoas, diariamente, pelos 

diversos modais de transporte existentes na cidade, cabe a esta Promotoria de  

Justiça, dentro de sua esfera de atribuições, acompanhar os fatos que dizem 

respeito a esse aspecto da ordem urbanística, sem prejuízo de, oportunamente, 

ser providenciada troca ou intercâmbio de informações com as demais 

Promotorias de Justiça). 

 

      3. Ofícios para a PREFEITURA e SPTRANS 

 

Considerando que houve um claro aumento do 

número de passageiros em ônibus na Capital desde o dia 12.05, primeiro dia 

do rodízio implementado a partir do Decreto Municipal nº 59.403/2020, na ordem 

de ao menos centenas de milhares (https://agora.folha.uol.com.br/sao-

paulo/2020/05/onibus-ganharam-270-mil-passageiros-no-primeiro-dia-da-volta-

do-rodizio-na-capital.shtml), bem como as claras recomendações da 

Organização Mundial de Saúde acerca da distância mínima necessária entre 

pessoas para que se diminua o risco de contágio pelo novo coronavírus (1,5 

metro de distância entre pessoas, o que pode ser associado a um círculo 

imaginário de 0,75 m de raio no entorno de cada passageiro), e ainda o fato de 

que houve uma redução na disponibilidade de coletivos desde o início da 

pandemia da covid-19 na cidade de São Paulo, fato esse que deve ser analisado 

à luz do parâmetro estabelecido pela licitação do transporte público na Capital 

com relação ao número de passageiros por metro quadrado (10 passageiros por 
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metro quadrado de área útil, padrão, evidentemente, aplicável às situações 

normais e não a situações de pandemia como a ora experimentada); 

Considerando, ainda, que especialistas na ciência 

médica epidemiológica têm alertado invariavelmente que o transporte coletivo 

(ônibus, metrô e trens) representa um dos ambientes de maior risco de 

contágio do vírus em questão (https://agora.folha.uol.com.br/sao-

paulo/2020/05/mesmo-com-rodizio-isolamento-social-continua-baixo-na-cidade-

de-sao-paulo.shtml – Dra. Lina Paula, infectologista do Hospital Beneficência 

Portuguesa; https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/onibus-

ganharam-270-mil-passageiros-no-primeiro-dia-da-volta-do-rodizio-na-

capital.shtml ; https://pleno.news/saude/coronavirus/medicos-dizem-que-rodizio-

em-sp-facilita-contagio-da-covid.html – Dr. Claudio Gonçalez, infectologista; Dr. 

Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das Clínicas e Dra. Raquel Stucchi, 

infectologista da Unicamp, entre tantos outros profissionais); 

Deverá ser informado a esta Promotoria de Justiça, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de modo detalhado, acerca da adoção 

de urgentes providências para avaliação de tal quadro, com a adoção das 

medidas necessárias para propiciar, até que eventualmente, por qualquer razão, 

seja revista a nova regulamentação do rodízio, uma maior oferta de transporte 

público na cidade, permitindo-se a circulação de passageiros com as 

necessárias fluidez e segurança, seja por meio de aumento da frota disponível, 

seja por meio de redistribuição de linhas ou qualquer outra alternativa que atinja 

tal objetivo. 

 

4. Ofício para o METRÔ 

 

Considerando que houve um claro aumento do 

número de passageiros no Metrô na Capital desde o dia 12.05, primeiro dia do 

rodízio implementado a partir do Decreto Municipal nº 59.403/2020, na ordem de 

15% (https://viatrolebus.com.br/2020/05/metro-e-cptm-tiveram-aumento-de-ate-

15-no-fluxo-de-passageiros-apos-rodizio-mais-rigido/), bem como as claras 

recomendações da Organização Mundial de Saúde acerca da distância mínima 

necessária entre pessoas para que se diminua o risco de contágio pelo novo 
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corona vírus (1,5 metro de distância entre pessoas, o que pode ser associado a 

um círculo imaginário de 0,75 m de raio no entorno de cada passageiro), sendo 

constatada, em diversas situações, em razão do aumento da demanda por 

transporte público decorrente do novo rodízio, impossibilidade, por parte dos 

passageiros, de manutenção de uma distância minimamente segura 

(https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/11/em-sao-paulo-

rodizio-ampliado-esvazia-ruas-e-lota-trens-e-metro.htm), além de 

aglomerações, confirmadas depois pelos balanços diários efetuados pelas 

companhias responsáveis (https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2020/05/12/novo-rodizio-aumento-utilizacao-cptm-e-metro.htm); 

Considerando, ainda, que especialistas na ciência 

médica epidemiológica têm alertado invariavelmente que o transporte coletivo 

(ônibus, metrô e trens) representa um dos ambientes de maior risco de 

contágio do vírus em questão (https://agora.folha.uol.com.br/sao-

paulo/2020/05/mesmo-com-rodizio-isolamento-social-continua-baixo-na-cidade-

de-sao-paulo.shtml – Dra. Lina Paula, infectologista do Hospital Beneficência 

Portuguesa; https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/onibus-

ganharam-270-mil-passageiros-no-primeiro-dia-da-volta-do-rodizio-na-

capital.shtml - Dr. Claudio Gonçalez, infectologista; 

https://pleno.news/saude/coronavirus/medicos-dizem-que-rodizio-em-sp-facilita-

contagio-da-covid.html – Dr. Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das 

Clínicas e Dra. Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp, entre tantos outros 

profissionais); 

Deverá ser informado a esta Promotoria de Justiça, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de modo detalhado, acerca da adoção 

de urgentes providências para avaliação de tal quadro, com a adoção das 

medidas necessárias para propiciar, até que eventualmente, por qualquer razão, 

seja revista a nova regulamentação do rodízio, uma maior oferta de transporte 

público na cidade, permitindo-se a circulação de passageiros com as 

necessárias fluidez e segurança, seja por meio de aumento da frota disponível, 

seja por meio de redistribuição de linhas ou qualquer outra alternativa que atinja 

tal objetivo. 
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5. Ofício para a CPTM 

Considerando que houve um claro aumento do 

número de passageiros no Metrô na Capital desde o dia 12.05, primeiro dia do 

rodízio implementado a partir do Decreto Municipal nº 59.403/2020, na ordem de 

15% (https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/05/11/metro-e-cptm-

registram-aumento-de-ate-15percent-no-fluxo-de-passageiros-durante-o-

primeiro-dia-de-rodizio-ampliado-em-sp.ghtml), bem como as claras 

recomendações da Organização Mundial de Saúde acerca da distância mínima 

necessária entre pessoas para que se diminua o risco de contágio pelo novo 

corona vírus (1,5 metro de distância entre pessoas, o que pode ser associado a 

um círculo imaginário de 0,75 m de raio no entorno de cada passageiro), sendo 

constatada, em diversas situações, em razão do aumento da demanda por 

transporte público decorrente do novo rodízio, impossibilidade, por parte dos 

passageiros, de manutenção de uma distância minimamente segura 

(https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/05/11/em-sao-paulo-

rodizio-ampliado-esvazia-ruas-e-lota-trens-e-metro.htm), além de 

aglomerações, confirmadas depois pelos balanços diários efetuados pelas 

companhias responsáveis (https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2020/05/12/novo-rodizio-aumento-utilizacao-cptm-e-metro.htm); 

Considerando, ainda, que especialistas na ciência 

médica epidemiológica têm alertado invariavelmente que o transporte coletivo 

(ônibus, metrô e trens) representa um dos ambientes de maior risco de 

contágio do vírus em questão (https://agora.folha.uol.com.br/sao-

paulo/2020/05/mesmo-com-rodizio-isolamento-social-continua-baixo-na-cidade-

de-sao-paulo.shtml – Dra. Lina Paula, infectologista do Hospital Beneficência 

Portuguesa; https://agora.folha.uol.com.br/sao-paulo/2020/05/onibus-

ganharam-270-mil-passageiros-no-primeiro-dia-da-volta-do-rodizio-na-

capital.shtml - Dr. Claudio Gonçalez, infectologista; 

https://pleno.news/saude/coronavirus/medicos-dizem-que-rodizio-em-sp-facilita-

contagio-da-covid.html – Dr. Evaldo Stanislau, infectologista do Hospital das 

Clínicas e Dra. Raquel Stucchi, infectologista da Unicamp, entre tantos outros 

profissionais); 
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Deverá ser informado a esta Promotoria de Justiça, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, de modo detalhado, acerca da adoção 

de urgentes providências para avaliação de tal quadro, com a adoção das 

medidas necessárias para propiciar, até que eventualmente, por qualquer razão, 

seja revista a nova regulamentação do rodízio, uma maior oferta de transporte 

público na cidade, permitindo-se a circulação de passageiros com as 

necessárias fluidez e segurança, seja por meio de aumento da frota disponível, 

seja por meio de redistribuição de linhas ou qualquer outra alternativa que atinja 

tal objetivo. 

 

 

São Paulo, 15 de maio de 2020. 
 
 

Camila Mansour Magalhães da Silveira 

Promotora de Justiça 

 

Roberto Luís de Oliveira Pimentel 

Promotor de Justiça 

 


