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Tipo do Movimento: Decisão

Descrição: Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a objetivar a

implementação de transporte Público para as localidades de Cascata e São Romão, no distrito de

Lumiar, que contam com quase mil habitantes. Os documentos que acompanham a inicial comprovam a

ausência de prestação de serviço público de transporte coletivo nas referidas localidades. Tratando-se

de serviço público de natureza essencial e estando presentes os demais requisitos previstos no artigo

273 do CPC, consubstanciados no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, DEFIRO a

antecipação de tutela para determinar ao Município de Nova Friburgo (1º Réu) que implemente, em até

45 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), direta ou indiretamente, a prestação do

serviço público municipal de transporte coletivo rodoviário, por veículos leves, para as localidades de

Cascata e São Romão, em no mínimo 03 horários diários em cada sentido, ligando-as a outras

localidades providas de transporte coletivo municipal, seja através de ligação direta ao centro da

cidade, seja através de baldeação com outras localidades providas de transporte público até o centro,

mantendo o serviço de forma adequada, eficiente, segura, contínua e em observância ao princípio da

modicidade da tarifa, cujo valor não poderá exceder em 40% a mais do valor da tarifa única. Ainda com

vistas a garantir a dignidade aos habitantes da região DETERMINO que o 2º Réu, Município de Casimiro

de Abreu, tolere e se abstenha de impedir, obstar ou dif icultar a passagem por seu território dos

veículos de transporte público coletivo acima referidos, para coleta de passageiros nas localidades de

Cascata e São Romão, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Citem-se e intimem-se.

Publique-se o edital a que alude o artigo 94 da Lei 8078/90.
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