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SÉTIMA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0055688-49.2017.8.19.0000 

AGRAVANTE   : 99 TECNOLOGIA LTDA. 

AGRAVADO   : PRESIDENTE DO DEPARAMENTO DE TRANSPORTES  

RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO –  

DETRO RJ – E OUTRO 

RELATOR :  DES. ANDRÉ ANDRADE 

 

 

DECISÃO 

 

 

99 TECNOLOGIA LTDA. interpôs o presente 

agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de 

segurança impetrado contra ato do PRESIDENTE DO 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO 

DE JANEIRO – DETRO RJ – e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

TRANSPORTES DO RIO DE JANEIRO, indeferiu seu pedido de 

liminar, fundado na inexistência de elementos capazes de 

afastar a presunção de legitimidade do ato 

administrativo impugnado, e na necessidade de observar-

se o princípio do contraditório. 
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Sustentou a agravante que representa o maior 

aplicativo brasileiro de mobilidade urbana, atuando em 

grandes centros, como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Curitiba, Salvador e Belo Horizonte, e que, atenta às 

mudanças ocorridas na sociedade e no mercado, em razão 

dos avanços tecnológicos, estendeu seus serviços - que 

se restringiam à aproximação de taxistas e passageiros - 

para ofertar também a conexão do passageiro com o 

transporte motorizado privado, na forma definida pelo 

inciso X do artigo 4º da Lei nº 12.587/12, que institui 

as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

(PNMU). Disse que o Município do Rio de Janeiro, através 

da edição da Lei Municipal nº 6.016/2016, 

inconstitucionalmente proibiu o uso de carros 

particulares para o transporte remunerado de pessoas no 

seu território, sob pena de aplicação das sanções 

previstas no Decreto Municipal nº 40.518/2015, aos 

“condutores e/ou proprietários que estiverem explorando 

a atividade de transporte de passageiros sem a prévia 

autorização” e que, em razão disso, os agravados já vêm 

tentando restringir o exercício da atividade, 

reiteradamente, por meio da aplicação de multas e 

apreensão de veículos de motoristas parceiros. Salientou 

que, em que pese a arbitrariedade esteja direcionada 

sobre seus motoristas parceiros, ela igualmente afeta o 

direito líquido e certo da agravante de exercer sua 

atividade econômica; que existe o justo receio de 

imposição de sanções fundamentadas e dispostas na Lei 

Complementar Municipal nº 159/2015, na Lei Municipal nº 

6.106/16 e no Decreto Municipal nº 40.518/2015, as quais 

contrariam as garantias constitucionais da agravante em 

relação ao livre exercício do seu objeto social, bem 

como os princípios da livre iniciativa e da livre 
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concorrência, além de ignorar previsão expressa da 

legalidade da atividade da agravante constante em lei 

federal; e que objetiva assegurar a continuidade da 

prestação de seus serviços pelos motoristas cadastrados, 

sem a ocorrência de novas violações, pelos agravados, 

até decisão de mérito do mandado de segurança. Invocou 

precedentes da jurisprudência deste Tribunal acerca do 

tema e pediu a antecipação da tutela recursal. 

 

É o relatório. 

 

Segundo se infere da petição inicial do 

mandado de segurança, a impetrante, ora agravante, é 

pessoa jurídica que desenvolve atividade empresarial do 

ramo tecnológico e a sua atuação consiste na aproximação 

de motoristas e passageiros, como lhe assegura a 

Constituição Federal em seus artigos 1º, IV, e 170, IV. 

Muito embora não haja, aparentemente, 

qualquer óbice quanto à sua atuação no que tange ao 

serviço prestado por táxis, as autoridades coatoras têm 

agido, reiteradamente, de forma a coibir realização do 

transporte de passageiros feita com veículos 

particulares através da sua plataforma digital, como 

demonstrado satisfatoriamente pelos documentos anexados 

ao indexador 000058. 

Essa atuação, embora fundada na Lei 

Complementar Municipal nº 159/2015, na Lei Municipal nº 

6.106/16 e no Decreto Municipal nº 40.518/2015, parece, 

nesse primeiro exame, contrária aos citados dispositivos 

constitucionais, que asseguram a livre iniciativa e a 

livre concorrência, e à Lei Federal nº 12.587/2012, que, 

nos limites da competência privativa da União, 

estabeleceu diretrizes da Política Nacional de 
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Mobilidade Urbana, transmitindo ao Poder Público 

Municipal apenas o dever de organizar, disciplinar e 

fiscalizar os serviços de utilidade pública de 

transporte individual de passageiros. 

Como a Edilidade, ao que tudo indica, 

extrapolou esses limites e isso ameaça o livre exercício 

da atividade empresarial desenvolvida pela impetrante, é 

prudente que se defira a liminar até o julgamento do 

mérito do presente writ. 

Diante disso, defiro o pedido de tutela de 

urgência, para deferir a liminar pleiteada no item 98 

(a) da petição inicial.  

 

2. Aos agravados. 

 

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2017. 

 

 

ANDRÉ ANDRADE 

DESEMBARGADOR RELATOR 
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