
Processo nº: 0172092-59.2012.8.19.0001  

Tipo do Movimento: Decisão  

Descrição: Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO DE 
JANEIRO em face de VIAÇÃO UNIÃO LTDA. Declara o Autor, em suma, que possui 
legitimidade para a propositura da presente ação; que o réu é executor de serviço 
público delegado essencial e atua na prestação de serviço de transporte público, 
operando a linha intermunicipal 467C com o trajeto Central-Ipiranga. Todavia, conforme 
consta no procedimento administrativo, diligências promovidas pelo DETRO/RJ - 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro constataram 
que o réu atua em dissonância com as regras que disciplinam o serviço por ele 
prestado, sendo autuado reiteradamente por uma série de infrações cometidas. Os 
elementos cognoscíveis dos autos revelam, de fato, que a ré não presta serviço 
eficiente e adequado, na medida em que os coletivos que operam a linha 467C estão 
em mau estado de conservação, sujeitando os seus passageiros a situações de 
insegurança. As fiscalizações do DETRO verificaram atrasos nos horários determinados 
para a linha 467C, conforme fls. 16/28 do inquérito civil em apenso, bem como que a ré 
opera sem cobradores e com iluminação externa defeituosa, além de bancos em 
estrutura precária. Os defeitos já vêm sendo constatados desde julho de 2011 (vide fl. 
42 do I.C.), e, pelo visto, perduram até hoje, considerando a data do último relatório de 
vistoria do órgão fiscalizador - 22/03/2012 (idem, fl. 47), o que importa em concluir que a 
ré não está minimamente preocupada com o bem estar e a segurança dos passageiros, 
deixando de prestar serviço de transporte coletivo eficaz, adequado, contínuo e seguro, 
bem como de cumprir as determinações das autoridades competentes. Em assim 
sendo, presentes os pressupostos legais, defiro a liminar, determinando à ré que, no 
prazo de 48 horas, na linha 467C (Central-Ipiranga), ou outra que a substituir, (i) cumpra 
o quadro de horários determinado pelo órgão oficial competente, (ii) empregue veículos 
em bom estado de conservação, inclusive com iluminação completa e operante, e (iii) 
disponibilize veículos com trocadores, quando determinado, tudo sob pena de multa de 
R$ 50.000,00, que poderá ser majorada em caso de recalcitrância da ré. Expeça-se 
mandado de intimação e citação. P.R.I.  
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