
 

 

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

23ª CÂMARA CÍVEL 

Apelação nº 0030479-46.2015.8.19.0001 

Apelante (Ré): VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A. 

Apelado (Autor): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  

Relator: Desembargador MURILO KIELING 

 

EMENTA: Apelação Cível. Ação Civil Pública. Direito do 
Consumidor. Serviço de Transporte Público prestado de forma 
ineficiente. Ré que deveria ter 10 carros operando na linha 416, só 
disponibilizando 5, fato comprovado através de fiscalizações do 
órgão competente. Abaixo-assinado de usuários insatisfeitos com o 
serviço prestado que deu suporte a Inquérito Civil que fundamentou 
a ACP. Sentença de parcial procedência que condena a ré a 
prestar o serviço de forma adequada e eficiente, dotando a linha de 
quantidade de veículos determinada pelo poder concedente, sob 
pena de multa de R$ 10.000,00 por ocorrência. Apelo da ré. As 
alegações da apelante de que as condições de trânsito e 
reordenamento de linhas de ônibus deveriam ser levadas em conta 
para o deslinde do feito não podem ser acolhidas, uma vez que a 
causa de pedir versa sobre a não disponibilização de número de 
ônibus na linha conforme determinado pelo poder concedente, 
causando prejuízos aos usuários. Ademais, tais situações se tratam 
de fortuito interno que não afasta a responsabilidade da 
demandada. Pelo mesmo motivo, o horário da fiscalização é 
desinfluente para a solução do litígio. Ré que não consegue 
comprovar a ausência de prática de ato ilícito, devendo prestar o 
serviço conforme estipulado pelo poder concedente. Custas, no 
entanto, que devem ser rateadas, diante da sucumbência 
recíproca. Impossibilidade, no caso, de condenação do autor nas 
despesas processuais.  RECURSO CONHECIDO E 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
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Vistos, relatados e discutidos o recurso de Apelação nº 0030479-

46.2015.8.19.0001em que figuram como Apelante VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS 

GRAÇAS S.A. e como Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO. 

ACORDAM os Desembargadores que compõem a Vigésima Terceira Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por UNANIMIDADE de votos, 

em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto 

do Relator. 

RELATÓRIO 

O âmago do Apelo caminha pela busca da reforma de julgado firmado em ação 

civil pública, cuja temática de fundo versa sobre relação jurídica de natureza 

consumerista. 

Os elementos estruturantes da controvérsia estão bem alinhados pelo relatório 

firmado na sentença que, regimentalmente, aproveita-se: 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO em face de VIAÇÃO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S/A.  

A parte autora alega que, após apuração em inquérito civil, constatou-se que a linha 416 (Saens Peña - 

Horto - via Túnel Rebouças), explorada pela ré, operava com apenas metade da frota determinada. Sustenta 

que propôs Termo de Ajustamento de Conduta a fim de sanar as irregularidades constatadas, tendo a ré, 

então, requerido dilação do prazo para resposta. Deferida a dilação, não houve mais manifestação. Aduz que a 

insuficiência da frota foi apurada em duas fiscalizações, em datas distintas, ambas constatando a presença de 

apenas metade dos veículos. Destaca a importância da eficácia dos meios de transporte públicos. 

Liminarmente, pede a determinação de que a ré preste seus serviços na linha 416 de forma adequada e 

eficiente, dotando-a da quantidade de veículos determinada pelo poder concedente. Após, pede a confirmação 

da liminar; a condenação por danos morais e materiais causados a consumidores individualmente 

considerados, a serem apurados em liquidação de sentença; bem como a condenação por danos materiais e 

morais coletivos, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).  

A antecipação da tutela foi deferida à fl. 17.  





 

 

Devidamente citada (fls. 19/20), a requerida apresentou contestação às fls. 21/45. Suscita a preliminar 

de carência de ação. No mérito, aponta inconsistências no abaixo assinado que deu azo à instauração do 

inquérito civil. Alega que, nas fiscalizações, não foram consideradas as condições de trânsito que influenciam 

na operação do transporte público, bem como acidentes que teriam influenciado tais condições.. Sustenta que 

os veículos não transitam superlotados e que há outras linhas do mesmo consórcio que cobrem o mesmo 

percurso. Aduz que não houve danos indenizáveis, e sim meros aborrecimentos e que, mesmo se houvesse, as 

condições do trânsito e acidentes ocorridos excluiriam a responsabilidade. Pede a improcedência do pedido 

autoral.  

Com a contestação, foram acostados os documentos às fls. 46/71.  

Réplica às fls. 74/86.  

Instados sobre as provas que pretendiam produzir (fl. 87), a parte ré manifestou-se às fls. 88/90, 

requerendo a expedição de ofício. O autor, às fls. 92/93, informou que não se opõe à expedição de ofício 

pretendida pela requerida.  

O feito foi saneado à fl. 94, tendo sido afastada a preliminar arguida.  

Resposta da Secretaria Municipal de Transportes ao ofício às fls. 97/104.  

Manifestação da ré às fls. 105/ 107 e do autor à fl. 132.  

É o Relatório. Decido.  

 

Eis o capítulo dispositivo da sentença alvejada: 

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para tornar definitiva a 

tutela antecipada de fls. 17, e determinar que a ré preste serviços referentes à linha 416 de forma adequada e 

eficiente, dotando-a da quantidade de veículos determinada pelo poder concedente, sob pena de R$ 10.000,00 

(dez mil reais) por ocorrência.  

Tendo em vista que a ação foi proposta pelo MP não cabe condenação em honorários. Custas pela ré. 





 

 

 

Embargos de declaração da ré de índice 000125 que foram rejeitados na decisão 

de índice 000129. 

Apelação da ré de índice 000130 em que reitera, resumidamente, a tese defensiva 

trazida em sua peça de bloqueio. Requer sua reapreciação para que os pedidos sejam 

julgados improcedentes. 

Contrarrazões do autor de índice 000147 em que requer a manutenção da 

sentença. 

O dizer da doutra Procuradoria de Justiça de Tutela Coletiva é no sentido de que 

a 10ª Câmara Cível, para a qual foi distribuído originalmente o feito, decline da 

competência para a Câmara Especializada em Direito do Consumidor e, no mérito, pelo 

provimento parcial do recurso, com a manutenção da condenação a prestar os serviços 

com a frota determinada pelo poder concedente e a redução proporcional do ônus 

sucumbencial referente às custas processuais.   

É O RELATÓRIO.  

PASSO AO VOTO. 

Recurso tempestivo, bem como presentes os demais pressupostos de 

admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. 

Trata-se de ação civil pública (ACP) intentada pelo Ministério Público, provocado 

por representação popular, para a tutela de direitos coletivos latu sensu oriundos do 

direito do consumidor. A ação está fundamentada em inquérito civil em que se constatou 

irregularidades na linha 416 operada pela ré. 

A matéria devolvida para reapreciação do Colegiado em grau de recurso consiste 

na alegada ineficiência da prestação de serviços públicos de transporte coletivo pela 

apelante, que teria desatendido a critérios de qualidade estipulados pelo órgão 

concedente.  

Como ficou comprovado nos autos, a apelante opera a linha 416 (Saens Peña x 

Horto – Via Túnel Rebouças) com número insuficiente de coletivos, descumprindo a frota 

mínima estipulada pelo concedente dos serviços, o Município do Rio de Janeiro. 





 

 

Segundo fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Transportes em 

23/10/2014 na Rua Pacheco Leão, no período compreendido entre 8h 35min e 12h 

52min, verificou-se que a Linha 416 operou com apenas 50% da frota determinada, isto 

é, com 05 dos 10 veículos autorizados, motivo pelo qual ensejou a aplicação de multa, 

nos termos do art. 17, I do Decreto n°36.343 de 17/10/2012, conforme auto de infração 

n° A-1 162760. 

A própria apelante não nega a realização das fiscalizações aludidas acima, 

conforme se constata em sua contestação na fl. 27, in verbis:  

16. Como se depreende as Fiscalizações realizadas em 23 de outubro e 16 de 
dezembro de 2014, acostadas às folhas n° 53/53 verso e 67 verso e 68, as 
verificações foram realizadas junto ao ponto final da linha, entre às 8h.30/12h. 35 
e 8h.38/12h.15 respectivamente.  

17. De acordo com as fiscalizações, foi apurada a operação de apenas 5 dos 10 
coletivos que compõem a frota da linha. 

 

 A alegação da apelante de que as condições de trânsito e reordenamento de 

linhas de ônibus deveriam ser levadas em conta para o deslinde do feito não pode ser 

acolhida, uma vez que a causa de pedir versa sobre a não colocação de 10 ônibus pela 

ré na linha 416, se constatando que só operava 5. 

Ademais, tais situações se tratam de fortuito interno que não afasta a 

responsabilidade da demandada. Pelo mesmo motivo, o horário da fiscalização é 

desinfluente para a solução do litígio. 

 O descumprimento contratual gerou prejuízos aos usuários, tanto que a 

Associação de Moradores e Amigos do Horto realizou um abaixo-assinado para a 

propositura da presente ACP diante da insatisfação dos serviços prestados pela ré. 

 A recorrente assumiu contratualmente a obrigação de operar a linha 416 com uma 

frota de 10 coletivos, sendo este um critério objetivo, ainda que não único, para a 

apuração da qualidade dos serviços públicos que presta à população local.  

 Se entendesse que esse número era excessivo, deveria ter solicitado ao órgão 

concedente a redução da frota cuja solicitação deveria ser precedida de estudo prévio e 

consulta aos usuários, e não simplesmente diminuir o número de ônibus por achar mais 

conveniente. 





 

 

Frise-se que além das diligências acima referidas realizadas pela Secretaria 

Municipal de Transportes em outubro e dezembro de 2014, em 21/7/2015, por 

determinação do juízo a quo, foi feita nova fiscalização por este órgão na prestação de 

serviços pela apelante.  

Conforme ofício anexado no índice 0103, mais uma vez, constatou-se que a 

apelante operava a linha de ônibus com apenas 50% da frota deveria estar alocar na 

prestação do serviço.  

Portanto, comprovada tanto a existência do vício do produto que a ação visa 

corrigir, como a responsabilidade da ré. 

Por livre manifestação de vontade, já que participou de licitação pública, a 

recorrente assumiu contratualmente a concessão para a prestação dos serviços de 

transporte, nos termos estabelecidos pelo poder concedente.  

A sociedade empresária está, portanto, obrigada a adimplir tal contrato – e a 

prestar os serviços nos termos ali fixados, em atenção ao comando insculpido no art. 22 

do CDC. 

Por fim, diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser 

rateadas, cumprindo lembrar que em sede de ação civil pública, não cabe a condenação 

do Ministério Público nas despesas do processo, salvo comprovada atuação de má-fé, o 

que não foi o caso dos autos. 

Isso posto, meu VOTO é no sentido de CONHECER E DAR PARCIAL 

PROVIMENTO AO APELO tão somente para condenar a ré na metade das custas 

processuais, mantendo-se os demais termos da sentença. 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2017. 

 

MURILO KIELING 
Desembargador 
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