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Vistos etc.

Recebo a inicial.

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS em desfavor de CLARO S.A. e TIM S.A., requerendo a concessão de
tutela de urgência para “que seja determinado às rés a obrigação de não transferir
erroneamente as ligações direcionadas à Polícia Militar de Uberlândia para centrais de
atendimento de outras cidades, possibilitando ao consumidor o uso contínuo do serviço
público essencial e urgente, tendo em vista que tal serviço é o principal e único canal de
comunicação do cidadão com a guarda mineira, sob pena de multa diária no valor de
R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

De acordo o art. 300, do CPC, a “tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”, requisitos estes que se traduzem nas expressões
fumus boni iuris e periculum in mora.

Desse modo, a concessão da tutela de urgência, de natureza antecipada,
somente é cabível se o magistrado entender suficientemente demonstrado que a parte
requerente da tutela provisória possui, a princípio, mais razão que a parte ex adversa
(probabilidade do direito), e que há, de fato, o risco de ofensa ou perda do direito
substancial pretendido (perigo de dano).

Em vista disso, da análise da exordial, verifico que restou consignado que
“Chegou ao conhecimento do MPMG, por meio de reclamação lavrada pela 9ª Região da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, que desde o dia 01.11.18 as ligações de
vítimas e cidadãos desta cidade, destinadas a contatos de emergência para atuação da
polícia ostensiva – o serviço 190 –, não estavam sendo direcionadas e atendidas na
central de Uberlândia, mas no batalhão de Patos de Minas em virtude de má prestação
de serviços das rés”; que “a prestação de serviços de telecomunicações para a Polícia
Militar é realizada pela Claro S/A, contudo, o direcionamento para o centro de
atendimento equivocado decorria de ligações efetuadas por celulares da operadora
Tim. Assim, basicamente, ocorria a seguinte situação: as vítimas e cidadãos, utilizando
celulares da operadora Tim, discavam o contato telefônico emergencial 190 na cidade
de Uberlândia, porém, por falha imputável às rés, tais contatos eram atendidos pelo
COPOM de Patos de Minas, numa elevada média de 40 (quarenta) ligações por dia”; e
que “desde o primeiro dia no qual houve a constatação da falha, as Polícias Militares
desta cidade e de Patos de Minas, por diversas vezes, contataram a ré, Claro S/A, a fim
de solucionar a questão (protocolos 2018705727882, 2018705728237, 2018705559206,
2018705564245, 2018705420785, 2018705514224 e 2018705776846). Entretanto,
mesmo diante da situação de extrema urgência, o serviço foi normalizado apenas após,



aproximadamente, duas semanas da primeira solicitação, gerando expressivos prejuízos
à instituição e sociedade, ainda mais à vista da elevada média de chamadas atendidas
diária e equivocadamente pelo COPOM de Patos de Minas”.

Ressalte-se que referido relato foi objeto de procedimento de inquérito civil
anteriormente promovido pelo Representante do Ministério Público, cuja cópia
acompanha a peça de ingresso desta demanda.

Diante disso, após detida análise dos autos, observa-se que a prova documental
apresentada com a inicial leva ao reconhecimento da probabilidade da existência do
direito afirmado pela parte autora, tendo em vista que, em sede de cognição sumária,
restou suficientemente demonstrado que a ré “Claro” é a operadora de telefonia
contratada pela Polícia Militar em Uberlândia/MG para a prestação do serviço relativo
ao número telefônico “190”, e, ainda, que no mês de novembro de 2018, as ligações
realizadas, nesta cidade, por meio de linhas telefônicas da ré “TIM”, eram direcionadas,
erroneamente, para Patos de Minas/MG.

Outrossim, restou demonstrado o periculum in mora, pois se trata de linha
telefônica que presta serviço de utilidade pública de emergência, direcionada ao
socorro dos cidadãos que venham a necessitar da Polícia Militar, sendo, portanto,
indispensável que a prestação do serviço telefônico ocorra de modo correto e
tempestivo.

Mediante tais fundamentos, bem como considerando que as operadoras
prestadoras de serviço de telecomunicações são obrigadas a permitir aos seus usuários
o acesso aos serviços de utilidade pública, DEFIRO o pedido de tutela de urgência
formulado pelo Representante do Ministério Público, para determinar o imediato
cumprimento pelas rés da “obrigação de não transferir erroneamente as ligações
direcionadas à Polícia Militar de Uberlândia para centrais de atendimento de outras
cidades”, sob pena de multa de diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada à
importância de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da
presente ordem, a contar da cientificação desta decisão.

Considerando que a presente demanda cuida de matéria de interesse
indisponível, deixo de designar a audiência de conciliação prevista no art. 334, caput, do
CPC, com fulcro no §4º do mesmo dispositivo legal.

Notifique-se a parte ré sobre o deferimento da liminar, bem como proceda a sua
citação, conforme requerido, para contestar, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344,
do CPC).

Por fim, com fulcro no art. 314, §§1º e 2º, do Provimento nº 355/2018 da
CGJ/TJMG, dou  ciência  às partes de que os  originais  dos avisos de
recebimento/mandados/cartas precatórias/ofícios/termos e demais expedientes, depois
de digitalizados e juntados aos autos eletrônicos,  serão mantidos na Secretaria desta
Unidade Judiciária pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sendo que, ao final de
referido prazo, caso qualquer das partes  não manifeste o seu interesse em manter a
guarda de referidos documentos físicos, estes serão descartados.

Cumpra-se.

Uberlândia, 27 de novembro de 2019.
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