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Tipo do Movimento: Sentença

Descrição: Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em

face de VIAÇÃO MADUREIRA CANDELÁRIA LTDA, na forma da inicial de f ls. 02/06, acompanhada dos

documentos de f ls. 07/72. Aduz o Autor que a empresa Ré é prestadora de serviço público de

transporte coletivo no município do Rio de Janeiro/RJ, operando diversas linhas. Através de inquérito

civil instaurado pelo Autor, foram constatadas diversas irregularidades na prestação do referido

serviço, tais como intervalo acima do normal, comportamento indevido do trocador e do motorista,

motorista que não para nos pontos, direção perigosa, excesso de passageiros, dentre outras.

Acrescenta, ainda, que tais irregularidades foram apontadas pela SMTU, em resposta a ofícios

encaminhados pelo Autor, conforme se vê de f ls. 36/42 e 56/62. O MP informa, também, que a empresa

Ré, ao ser intimada para viabilizar a assinatura de TAC, se recusou, sob alegação de que em seus

serviços não havia prática abusiva, não se justif icando, portanto, a assinatura do termo. Por f im, pede

a condenação da Ré para: I) prestar serviço de transporte coletivo eficaz, adequado, contínuo e

seguro, dotando seus coletivos de bom estado de conservação; II) cessar todas as irregularidades

constatadas pela SMTU, quais sejam, intervalo acima do normal, comportamento indevido do trocador e

do motorista, motorista que não para no ponto de ônibus, direção perigosa, excesso de passageiros,

má conservação da frota, estacionamento indevido, entre outras, sob pena de multa diária de

R$10.000,00 ; III) ressarcir qualquer dano material e/ou moral ocasionado pela má prestação de seus

serviços de transporte coletivo, a ser apurado em liquidação. Requer a antecipação de tutela nos

termos do item I supramencionado. Através da decisão de f l. 74, a antecipação de tutela foi indeferida

com fundamento na necessidade de maior dilação probatória. Citada, a Viação Madureira Candelária

Ltda apresentou sua contestação às f ls. 90/98 e documentos de f ls. 99/281, rechaçando as alegações

autorais, aduzindo que possui uma frota com 168 coletivos, empregando centenas de trabalhadores,

gerando impostos, taxas e emolumentos e que as reclamações embasadoras da presente ação são do

ano de 2005, além de apontar apenas intervalo acima do normal em algumas linhas. Tais intervalos

seriam devido a retenção no trânsito, protestos, chuvas e outros, não podendo ser motivo para o

acolhimento da pretensão autoral. Alega a empresa Ré que as demais reclamações não merecem

prosperar, vez que não há informação acerca do fato ocorrido, nem dia e hora do acontecimento,

enfim, não há suporte a tais pretensões. Quanto à alegação de má conservação da frota, também não

encontra guarida, vez que faz vistorias anuais obrigatórias, conforme documentos juntados aos autos.

Por f im, pede a improcedência dos pedidos autorais. Às f ls. 283/290 foi proferida sentença de

procedência do pleito autoral. Interposta apelação pela empresa Ré, a sentença fora anulada pela

instância ad quem, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa, determinando a reabertura da

fase probatória. Ainda não satisfeita, a Ré interpôs recursos especial (f ls 452/486) e extraordinário

(f ls. 525/554), perseguindo a necessidade de o Município do Rio de Janeiro integrar o polo passivo da

demanda, uma vez que é ele o concedente do serviço público questionado. Contudo, ambos foram

inadmitidos na forma da decisão de f ls. 589/596. Decisão do STJ às f ls. 605/611 que não conheceu do

Agravo interposto contra decisão de Vice Presidência do TJRJ de f ls. 589/596. A fase probatória foi

reaberta, conforme fls. 612. Decisão saneadora às f ls. 671. Agravo retido da Ré às f ls 675/683 contra

decisão saneadora que indeferiu prova pericial de engenharia, vez que desnecessária ao deslinde do

feito, tendo em vista a farta prova documental constante nos autos e o deferimento de prova

documental suplementar. Manifestação do MP às f ls. 686/688 acerca do agravo retido, sustentando

que o deferimento de tal prova serviria apenas para protelar o andamento do presente feito. A Ré

requereu às f ls. 614 prova documental suplementar consubstanciada na expedição de ofício à SMTU,

indagando acerca de eventual instauração de processo administrativo contra si. Em resposta (f ls. 694),

a SMTU informa ser um órgão f iscalizador, sem competência para instauração de inquéritos

administrativos. O ofício requerido pelo MP, respondido às f ls. 695/725, aponta irregularidades na

prestação do serviço, como operação com frota reduzida e má conservação dos veículos, tendo sido,

inclusive, penalizada conforme se verif ica às f ls. 711, 725 e 721. A falta de urbanidade do motorista e

cobradores e a não parada nos pontos determinados não restaram comprovadas. Manifestação do MP

às f ls. 727/730, com documentos do ano de 2016, que reforçam o caráter dos ilícitos combatidos na

presente ação. EIS O RELATO. DECIDO. O regime a reger a relação entre as partes é do Código de

Defesa do Consumidor - Lei 8078/90. Conforme previsão constitucional, artigo 175, incumbe ao Poder

Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de

licitação, a prestação de serviços públicos. O artigo 22 da Lei 8078/90 assim dispõe: Os órgãos

públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de

empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos

essenciais, contínuos. Acrescendo, ainda, em seu parágrafo único que: ´Nos casos de

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código´. O serviço

tem de ser realmente eficiente; tem de cumprir sua f inalidade na realidade concreta. E o signif icado de

eficiência remete ao resultado: é eficiente aquilo que funciona. A eficiência é um plus necessário da

adequação. O indivíduo recebe serviço público eficiente quando a necessidade para a qual ele foi

criado é suprida concretamente. É isso que o princípio constitucional pretende. Assim, pode-se concluir

com uma classif icação das qualidades dos serviços públicos, nos quais o gênero é a eficiência, tudo o

mais decorrendo dessa característica principal. Logo, adequação, segurança e continuidade (no caso

dos serviços essenciais) são características ligadas à necessária eficiência dos serviços públicos.



Com efeito, o serviço público só é eficiente se for adequado (p. ex., coleta de lixo seletiva, quando o

consumidor tem como separar por pacotes o tipo de material a ser jogado fora), se for seguro (p. ex.,

transporte de passageiros em veículos controlados, inspecionados, com todos os itens mecânicos,

elétricos, etc. checados: freios, válvulas, combustível, etc.), e, ainda, se for contínuo (p. ex., a energia

elétrica sem cessação de fornecimento, água e esgoto da mesma forma, gás, etc.). Para uma

classif icação dos serviços públicos pelo aspecto da qualidade regulados pelo CDC, ter-se-ia, então, a

dizer que, no gênero eficiência, estão os tipos adequado, seguro e contínuo. Considerando a farta

prova documental existente nos autos, bem como o deferimento de prova documental suplementar

requerida por ambas as partes; Considerando que as provas foram corretamente contraditadas,

respeitando o princípio da ampla defesa e do contraditório; Considerando que restou comprovado (f ls.

695/725) estar a empresa Ré operando com frota operacional reduzida, em desconformidade com o

Decreto 36.343/12, artigo 17, I, além de não estar em perfeito estado de conservação e trafegar com

excesso de passageiros; Considerando que não restaram comprovadas a falta de urbanidade de

motoristas e cobradores, bem como a não parada nos pontos determinados; JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE o pleito autoral para o f im de DETERMINAR que a empresa Ré: i) PRESTE serviço de

transporte coletivo eficaz, adequado, contínuo e seguro, dotando seus coletivos de bom estado de

conservação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; ii) CESSE todas as irregularidades constatadas pela

SMTU, quais sejam, intervalo acima do normal, excesso de passageiros, má conservação da frota,

entre outras, sob pena de multa diária que FIXO em R$10.000,00 (dez mil reais); (iii) INDENIZAREM os

danos materiais e morais de que tenham padecido os consumidores, individualmente considerados, em

virtude dos fatos narrados, devendo a liquidação e o cumprimento da presente sentença se dar nos

termos do artigo 97, ou ainda do artigo 98, ambos do CDC, devendo o Cartório, a requerimento dos

interessados, expedir as certidões da sentença, constando ou não a ocorrência do trânsito em julgado,

a f im de que o consumidor possa liquidá-la junto ao juízo cível que couber por distribuição. Condeno a

Ré nas custas e honorários advocatícios que f ixo em 10% na forma do artigo 85 do CPC/2015. Dê-se

vista ao MP. Transitada em julgado e nada requerido no prazo de 60 dias, dê-se baixa e arquivem-se os

autos. P.R.I.
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