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Tipo do Movimento: Decisão

Descrição: Cuida-se de ACP proposta pelo MPRJ em face de CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES E TRANSPORTES FUTURO LTDA., ao argumento, em
síntese, de falha na prestação do serviço de transporte coletivo na linha (itinerário) 702-A (Praça Seca x Madureira), consubstanciada na retirada da referida
linha de circulação sem a devida autorização do Poder Concedente. Narra o MP que inicialmente a linha 702-A era operada pela empresa consorciada
Transportes Santa Maria até o encerramento de suas atividades, ocorrido em abril de 2017, o que ensejou a assunção da operação por outra consorciada, a
Transportes Futuro Ltda, ora 2ª Ré. Aduz que a 2ª Ré se manifestou nos autos do Inquérito Civil nº 1001/201 informando que apresentou à SMTR um ´Plano
Emergencial de Contingência´, visando reestruturar a operação das linhas que outrora eram operadas pela extinta Transportes Santa Maria. Entretanto, afirma
que em fiscalização realizada pelo órgão competente, nos dias 19/2/2018, 24/02/2018 e 26/02/2018), fora constatado que a operação da linha 702-A estava
suspensa, sem qualquer autorização ou aviso por parte da concessionária do serviço Há pedido de liminar, a fim de que os Réus sejam impelidos a, no prazo de
48 horas à: 1) Cumprir, na linha 702-A (Praça Seca x Madureira), ou outra que a substituir, o quantitativo regulamentar da respectiva frota determinada pelo
Poder Concedente, a fim de garantir a continuidade do serviço de transporte nela prestado, abstendo-se de suspender seu atendimento sem a autorização do
órgão público competente; 2) cumprir a frota, o itinerário e os horários determinados para a sua operação, empregando veículos em estado adequado de
conservação, com licenciamento e vistorias em dia, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente. A subsidiar a demanda
coletiva consumerista, anexa o Autor o IC 1001/2017, o qual teve início por representação de consumidores, conforme se constata dos documentos juntados às
fls. 20/102. A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 20/102. Eis o relato. APRECIO. A tutela antecipada é uma forma de tutela de urgência de caráter
satisfativo sendo necessária a presença de requisitos para a sua concessão. Como é prestada com base em juízo de probabilidade, só pode ser deferida em
situações tais que se evidencia a impossibilidade de se aguardar o tempo necessário à formação do juízo de certeza exigido para a prolação de sentença no
processo cognitivo. Assim, entendo presentes seus requisitos. Verifico o perigo de dano à sociedade decorrente das irregularidades constatadas pelo órgão
fiscalizador competente ante a ineficiência dos serviços prestados, materilizado pela suspensão da linha de ônibus 702-A de circulação. Também verifico a
verossimilhança das alegações, comprovada pelos documentos acostados à inicial que denotam que as empresas não estão cumprindo com suas obrigações
perante a sociedade e o Poder Público. De fato, os réus são prestadores de serviço de transporte público coletivo, responsáveis pela operação da linha 702A
(Praça Seca x Madureira)e , conforme constatado por diversas vezes pela SMTR, a referida linha teve sua circulação suspensa sem autorização do Poder
Concedente ou sequer aviso prévio aos usuários, descumprindo o contrato de concessão e da regulamentação do modal, uma vez que interrompem a operação
do itinerário sem autorização do órgão gestor. Ademais, na última fiscalização da SMTR, efetuada em 12/11/2019, fora constatado que a linha 702A continuava
inoperante, motivo pelo qual fora lavrado mais um auto de infração de nº A1 383763 (fl.293/301). Com isso, tem-se que o serviço público de transporte vem
sendo prestado de forma ineficiente, inadequada e descontínua pelos Réus. Nessa linha, tem-se que presente o requisito essencial da medida liminar pleiteada,
qual seja o ensejo de evitar grave lesão à ordem e à segurança dos usuários do serviço. Dessa forma, com apoio do art. 11, da Lei 7.347/85 e c/c § 3º do art. 84
do CDC. DEFIRO a liminar requerida, sem a oitiva da parte contrária, DETERMINANDO, que os Réus, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) da intimação desta
decisão, que se fará por OJA: 1) Cumpram, na operação da linha 702A (Praça Seca x Madureira), ou outra que a substituir, o quantitativo regulamentar da
respectiva frota determinada pelo Poder Concedente, garantindo a continuidade do serviço de transporte nela prestado abstendo-se de suspender seu
atendimento sem a autorização do órgão público competente; bem como, 2) Cumpram o trajeto, a frota e os horários determinados pela Secretaria Municipal de
Transportes, bem como operem com veículos em perfeito estado de conservação, sob pena de multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos
monetariamente. Expeçam-se MANDADOS de INTIMAÇÃO da presente Decisão, a ser cumprido no plantão desta data e por OJA, bem como de CITAÇÃO, a
fim de que os Réus ofertem sua defesa, querendo, no prazo 15 dias. Publique-se o edital nos termos do art. 94 do CDC.
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