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AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004819-24.2013.8.19.0000 

AGRAVANTE: RIO ITA LTDA. 

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RELATORA: DES. GILDA MARIA DIAS CARRAPATOSO 

 

 

ACÓRDÃO 

 

 

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTINÊNCIA 

ENTRE DEMANDAS. REMESSA DO FEITO PRINCIPAL AO JUÍZO 

PREVENTO. INAPLICABILIDADE DO §2º, DO ART. 113, DO CPC, EIS 

QUE NÃO SE TRATA DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, 

ABSOLUTA OU RELATIVA DO JUÍZO A QUE FORAM DISTRIBUÍDOS 

OS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVANTE QUE NÃO DEMONSTRA O 

DESACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO AO 

QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  

 

 

   Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em 

Agravo de Instrumento nº 0004819-24.2013.8.19.0000, que tem como Agravante RIO ITA 

LTDA. e Agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

 

 

   A C O R D A M os Desembargadores que integram a Segunda 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por unanimidade de 

votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. 

 

 

 

 

GILDA MARIA DIAS CARRAPATOSO 

Desembargadora Relatora 
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VOTO 
 

Trata-se de agravo interno interposto em agravo de instrumento por RIO ITA LTDA. 

contra a decisão monocrática de fls. 326/331 que, na forma do artigo 557, caput, do 

Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso, determinando a remessa da 

presente ação civil pública para a 5ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, face à 

prevenção daquele Juízo, nos termos:  
 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DECISÃO QUE DETERMINA QUE A CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO PRESTE O SERVIÇO, NAS LINHAS EM QUE OPERA, DE FORMA 
EFICIENTE E ADEQUADA, RESPEITANDO O INTERVALO MÁXIMO ENTRE OS 
COLETIVOS, NOS LIMITES FIXADOS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR 
COMPETENTE, UTILIZANDO COBRADORES NOS ÔNIBUS CUJO TIPO EXIJA 
QUE CIRCULEM COM CONDUTOR E COBRADOR, SEM ACÚMULO DE 
FUNÇÕES, ADEQUANDO-SE, DESTA FORMA, À PORTARIA DETRO/RJ Nº 
437/97, COM AS ALTERAÇÕES DAS PORTARIAS DETRO/PRES Nº 618/2003, 
741/2005, 809/2007, 888/2008, 913/2008 E 980/2010 E A QUALQUER OUTRA 
NORMA LEGAL OU REGULAMENTAR APLICÁVEL À MODALIDADE DE 
TRANSPORTE PÚBLICO QUE VENHA A DISCIPLINAR A MATÉRIA, SOB PENA 
DE MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). AGRAVANTE QUE ARGUI 
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES E DE CAUSA DE 
PEDIR. CONTINÊNCIA. PEDIDO QUE É MAIS ABRANGENTE DO QUE AQUELE 
DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA ANTERIORMENTE NO JUÍZO DA 5ª VARA 
CÍVEL, DA COMARCA DE SÃO GONÇALO. POSSIBILIDADE DE DECISÕES 
CONFLITANTES. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE SÃO GONÇALO, NA FORMA DO 
ART. 219, DO CPC. REMESSA DO PRESENTE FEITO PARA O JUÍZO 
PRETENTE. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NA FORMA DO ART. 
557, CAPUT, DO CPC. 

 
 

Inconformado recorre o Agravante, destacando que a declaração de incompetência 

do Juízo da 6ª Vara Empresarial, com a remessa dos autos à 5ª Vara Cível de São 

Gonçalo impõe a aplicação do art. 113, §2º, do CPC, que induz à nulidade de todos os 

atos decisórios proferidos. Requer que seja exercido o juízo de retratação ou, que o 

recurso seja apreciado pelo órgão colegiado. 
 

É O RELATÓRIO. 

DECIDO.  
 

As questões suscitadas pelo Agravante foram devidamente apreciadas na decisão 

recorrida, nos seguintes termos:  
 

(...) 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIO ITA LTDA. contra a decisão 
proferida no processo originário, a fls. 51/54, destes autos: 
 
COMARCA DA CAPITAL JUÍZO DE DIREITO DA SEXTA VARA EMPRESARIAL 
Processo nº: 0360349-68.2012.8.19.0001 D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de Ação 
Civil Pública Consumerista, com pedido liminar, proposta pelo Ministério Público do 
Estado do Rio de Janeiro em face de Rio Ita Ltda., alegando, em síntese, irregularidades 
na prestação do serviço público de transporte coletivo intermunicipal operado pela 
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concessionária-ré, gerando transtornos aos usuários, tais como: longos intervalos entre os 
ônibus; demora de locomoção dos coletivos decorrentes da ausência de cobrador, em 
razão da cumulação de funções do motorista; descumprimento dos horários de intervalo 
entre os ônibus e via de consequência a superlotação dos coletivos. Acresce que através 
da fiscalização realizada pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do 
Rio de Janeiro - DETRO averiguou-se inúmeras irregularidades praticadas pela ré, 
consoante 09 Autos de Infrações. Prossegue que, instada a manifestar-se no Inquérito 
Civil, a ré rebateu as informações sob o fundamento de atuar em conformidade com a 
legislação vigente, ao que o DETRO informou não serem verídicas tais afirmações, posto 
que somente em 2012 foram lavrados mais 23 Autos de Infrações. Suscitando o 
descumprimento das normas impostas pelo poder concedente com habitualidade, 
resultado da inadequada prestação do serviço público em violação aos direitos dos 
consumidores/usuários do transporte, requer, liminarmente: (...) A inicial veio instruída 
com o Inquérito Civil nº 1180/2011 (apenso). É o sucinto relatório, passo a decidir. Trata-
se de ação civil pública aforada pelo Ministério Público em face de RIO ITA LTDA., 
alegando o parquet inúmeras irregularidades praticadas pela ré na condição de 
concessionária de serviço público consistente na modalidade de transporte terrestre de 
passageiros. Registre-se que serviço adequado não está circunscrito ao ´ir e vir´, mas a 
todos os elementos que o englobam tais como a assiduidade e regularidade nas linhas 
que opera, conforme pedidos específicos examinados neste processo. Tal serviço 
somente atenderá às finalidades da concessão, à luz do artigo 175 da Constituição 
Federal, dentre outros elementos, se prestado adequadamente e respeitado o direito dos 
usuários, na forma dos incisos II e IV do mencionado artigo. O legislador 
infraconstitucional, por sua vez, editou a Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos, disciplinando o que considera 
´serviço adequado´, dispondo no § 1º do artigo 6º como serviço adequado: (...). Observe-
se que o edital de licitação e o contrato de concessão ou permissão devem definir as 
condições de prestação do serviço adequado. O artigo 23 da Lei nº 8.987/95 trata das 
cláusulas essenciais. MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO, in Direito Administrativo das 
Concessões. 5ª edição, Lúmen Juris, Rio de Janeiro, 2004, leciona que: (...) O artigo 7º, 
por sua vez, ao tratar dos direitos e obrigações dos usuários estabelece, dentre outros, 
que é direito do usuário receber serviço adequado (inciso I) e levar ao conhecimento do 
Poder Público e da Concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento, 
referentes ao serviço prestado (inciso IV). Em análise superficial da questão, o exame dos 
elementos trazidos aos autos, autoriza a concessão da liminar, como providência cabível 
para que a ré adote as medidas necessárias a adequada prestação do serviço concedido 
e promova o aperfeiçoamento daquelas que, porventura venha adotando. Isto porque, 
absolutamente inconcebível que uma empresa que explora atividade essencial de 
natureza concedida, deixe de observar as normas e regras pertinentes à mesma. O 
Inquérito Civil nº 1180/2011 indica inúmeras e reiteradas irregularidades praticadas pela 
ré, que, instada a manifestar-se, não logrou em sua peça de 29/32 elidir as situações que 
lhe foram imputadas. Salientando-se que o referido procedimento foi instaurado pelo 
parquet em dezembro de 2011 com inúmeras autuações de infrações por parte da ré, 
comprovados nos documentos acostados no referido procedimento em apenso. Acresça-
se que é dever das concessionárias e concessionárias prestar serviço adequado e de 
qualidade dentro dos parâmetros mínimos pré-estabelecidos pelo Poder Concedente. 
Induvidoso que a adequada e eficiente prestação dos serviços públicos, além de 
obrigação da concessionária, constitui direito básico do consumidor consagrado no artigo 
6°, inciso X, da Lei 8078/90. Inexiste dúvida de que a hipótese reflete relação de 
consumo. E, em observância a regra do artigo 5º XXXII da Constituição Federal, adota-se, 
igualmente, a norma constante do artigo 22 da Lei 8078/90 ao impor que os ´Órgãos 
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, concessionárias ou sob qualquer 
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, 
seguros e quanto aos essenciais, contínuos.´ Prevendo no seu Parágrafo Único para os 
casos de descumprimento, total ou parcial, do referido comando sejam as pessoas 
jurídicas ´compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista 
neste código.´ Saliente-se não se poder olvidar que a Lei 8078/90, estabeleceu no artigo 
6º, dentre outros, como direitos básicos do consumidor: ...I - a proteção da vida, saúde e 
segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos... X - a adequada e eficaz prestação dos 
serviços públicos em geral. Sendo certo que, serviço prestado no mercado de consumo 
que não atenda às regras mínimas de segurança, verdadeiramente mostra-se eivado de 
vício quanto à sua qualidade. E, quanto a tais situações, a lei 8078/90 prevê 
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expressamente no artigo 20 a obrigação do fornecedor de responder pelas ocorrências 
resultantes de tal vício. Entre o usuário e a concessionária é estabelecido contrato de 
prestação de serviço. E como tal, impõe obrigações que devem ser observadas. E, na 
lição da Professora Claudia Lima Marques (Contratos no Código de Defesa do 
Consumidor - Editora Revista dos Tribunais - 4ª edição - pg. 998/999): (...) Daí que as 
reiteradas ocorrências pressupõe vício na qualidade do serviço, indicando que medidas 
precisam ser adotadas de forma eficiente e eficaz para evitar que tais situações 
atentatórias à dignidade do ser humano, em total desrespeito aos fundamentos da 
Constituição Federal, se perdurem. Ao contratar a prestação do serviço de transporte com 
a concessionária, o usuário espera dispor de transporte razoável. Configurando-se, desta 
forma, a aplicação do princípio da confiança, pois o usuário do serviço acredita e espera 
que o mesmo lhe seja prestado em conformidade com as normas previamente 
estabelecidas, confiante de que os seus interesses restarão adequadamente cuidados. E, 
sobre tal enfoque, oportuna a doutrina da Professora Cláudia Lima Marques, na obra 
acima referida, pág. 233: (...) Ademais, a prestação de serviço em desconformidade ao 
estabelecido, importa em descumprimento ao artigo 22 da Lei 8078/90, que impõe à ré, 
na condição de concessionária, a obrigação de fornecer serviço adequado e eficiente. 
Merecendo trazer a colação as jurisprudências abaixo: (...) Razões pelas quais presentes 
os pressupostos autorizadores à concessão da medida postulada. Com base em cognição 
superficial, fundada em juízo de probabilidade, verifica-se a verossimilhança nas 
alegações contidas na inicial, encontrando-se presentes os requisitos legais autorizadores 
à concessão da tutela pretendida, nos termos dos artigos 11 e 12 da Lei 7.347/85, bem 
como na forma do que estabelece a Lei 8078/90. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR 
requerida para determinar que a ré sane as irregularidades apontadas nesta inicial, 
passando a prestar o serviço de transporte coletivo, em todas as linhas que opera, de 
forma eficiente e adequada, respeitando o intervalo máximo entre os coletivos, nos limites 
fixados pelo órgão fiscalizador competente, e empregando cobradores nos ônibus cujo 
tipo de veículo exija que circulem com motorista e cobrador, sem acúmulo de funções, 
adequando-se, desta forma, à Portaria DETRO/RJ nº 437/97, com as alterações das 
Portarias DETRO/PRES 618/2003, 741/2005, 809/2007, 888/2008, 913/2008 e 980/2010 
e a qualquer outra norma legal ou regulamentar aplicável a tal modalidade de transporte 
público que venha a disciplinar a questão, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais). Publique-se o Edital do artigo 94 do C.D.C. Cite-se e intime-se. Dê-se ciência 
pessoal ao Ministério Público. Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2012. Maria Isabel P. 
Gonçalves Juíza de Direito 
 
Argui a Agravante preliminar de litispendência em relação à ação civil pública nº 1642923-
75.2011.8.19.0004, em trâmite na 5ª Vara Cível, da Comarca de São Gonçalo, proposta 
pelo Ministério Público Estadual em face da Agravante e outras concessionárias de 
transporte público de passageiros, sendo o pedido e causa de pedir idênticos ao da 
presente ação.  No mérito, sustenta que o art. 2º, III, da Portaria nº 437/97, do 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ 
autoriza a dispensa do cobrador nos ônibus MICROMASTER URBANOS com duas 
portas, não estando presente o fumus boni juris a permitir a concessão da liminar; a 
cumulação das funções de motorista e cobrador não prejudica os usuários, face o sistema 
de bilhetagem eletrônica, utilizado por aproximadamente 90% (noventa por cento) dos 
passageiros. Requer a extinção do feito, na forma do art. 267, V, do CPC ou, 
subsidiariamente, a revogação da tutela deferida, ante a ausência dos requisitos previstos 
no art. 273, do CPC.  
A fls. 204/205, é deferido o efeito suspensivo para sobrestar o processo, em primeira 
instancia, até o julgamento definitivo deste Agravo de Instrumento. 
A fls. 209/300, o d. Juízo a quo informa a manutenção da decisão agravada e a 
observância ao art. 526, do CPC. 
A fls. 305/309, contrarrazões do Ministério Público, destaca a aparente identidade entre 
as demandas. Requer a remessa dos autos ao Juízo da 5ª Vara Cível de São Gonçalo ou, 
subsidiariamente, a extração de cópia integral do processo, inclusive, do Inquérito Civil, 
com o encaminhamento para o Juízo referido, onde tramita a ação civil pública idêntica.  
A fls. 311/315, a Procuradoria de Justiça anui ao parecer do Parquet de fls. 305/309.  
 
É O RELATÓRIO.  
DECIDO. 
 
O recurso é tempestivo e estão satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade. 
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Impõe-se o julgamento monocrático, como forma de solução mais célere do procedimento 
recursal, haja vista tratar-se de recurso veiculando questões conhecidas cuja solução 
possui parâmetros delineados pela jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais 
Superiores.   
Argui a Agravante preliminar de litispendência entre a ação civil pública nº 1642923-
75.2011.8.19.0004, em trâmite na 5ª Vara Cível, da Comarca de São Gonçalo e a 
presente demanda, requerendo a reforma da decisão que deferiu a antecipação de tutela 
e a extinção do processo, sem resolução do mérito. 
Primeiramente, em relação à litispendência, ditam os §§ 1º, 2º e 3º, do art. 301, do CPC: 
(...) 
Art. 301. (...) 
(...) 
§ 1

o
  Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação 

anteriormente ajuizada. 
§ 2

o
  Uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de 

pedir e o mesmo pedido. 
§ 3

o
  Há litispendência, quando se repete ação, que está em curso; há coisa julgada, 

quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso. 
(...) 
 
A ação civil pública, proposta em 12.08.2011, na 5ª Vara Cível da Comarca de São 
Gonçalo, é constituída por litisconsórcio facultativo no polo passivo, integrado pela 
Agravante e outras concessionárias. 
As demandas em questão têm a mesma causa de pedir, qual seja, a inadequação dos 
serviços de transporte operados pela Agravante em ônibus convencionais, dotados de 
duas portas, face à cumulação das funções de motorista e cobrador pelo mesmo 
funcionário.  
Quanto ao objeto, a presente ação busca a colocação de cobradores e o pagamento de 
indenização por dano moral coletivo superior a R$ 1.000.000 (hum milhão de reais), 
enquanto a ação civil pública nº 1642923-75.2011.8.19.0004 limita-se a à postular a 
contratação de cobradores.  
Assim, verifica-se a existência de continência, que se configura quando há identidade 
entre as partes e a causa de pedir, sendo o objeto de uma das ações mais amplo e 
abrangente do que o da outra, a teor do art.104, do CPC: 
 
Art. 104. Dá-se a continência entre duas ou mais ações sempre que há identidade quanto 
às partes e à causa de pedir, mas o objeto de uma, por ser mais amplo, abrange o das 
outras. 
 
A continência, além dos requisitos do art. 104, do CPC, exige para a unidade dos 
processos a possibilidade de serem proferidas decisões conflitantes, sob os ângulos 
lógico e fático.  
Dessa forma, mostra-se conveniente a reunião dos feitos. 
Em consulta ao site deste Tribunal, extrai-se que a última citação válida na lide de São 
Gonçalo ocorreu em 18.05.2012, antes da distribuição dos presentes autos, em 
12.09.2012, sendo aquele, portanto, o Juízo prevento, a teor do art. 219, de CPC: 
 
Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; 
e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e 
interrompe a prescrição. 
 
Destaca-se jurisprudência deste Tribunal de Justiça: 
 
0027108-48.2013.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1ª Ementa DES. REINALDO 
P. ALBERTO FILHO - Julgamento: 21/05/2013 - QUARTA CAMARA CIVEL. E M E N T A: 
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Multas impostas pelo Condomínio. Ação de 
Obrigação de Fazer. R. Decisão declinando da competência em favor da 10ª Vara Cível 
da Comarca da Capital ao argumento da continência. I - Ação movida pelo Condomínio 
Agravado, cujo espectro abrange a Ação Anulatória ajuizada pela Agravante, porquanto, a 
procedência daquela implicará na improcedência desta. Manifesta prejudicialidade. 
Continência. II - Ocorrência do fenômeno da continência a implicar na reunião dos Feitos, 
de modo a evitar decisões conflitantes e em atenção ao Princípio da Economia 
Processual. Inteligência dos artigos 104, 105 e 106, todos do CPC. III - Recurso que se 
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apresenta manifestamente improcedente. Aplicação do caput do art. 557 do C.P.C. c.c. 
art. 31, inciso VIII do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Negado Seguimento. 
(grifo nosso) 
 
 
0297521-70.2011.8.19.0001 - APELACAO 2ª Ementa. DES. MARIA AUGUSTA VAZ - 
Julgamento: 25/09/2012 - PRIMEIRA CAMARA CIVEL ARGUIÇÃO DE CONEXÃO NÃO 
APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA COM PETIÇÃO 
PENDENTE DE JUNTADA. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 235 DO STJ. SENTENÇA 
QUE SE ANULA. O agravante informou a existência de possível conexão em 09/12/2011 
(fls. 153/154), o que não foi observado pelo juízo a quo quando da prolação da sentença 
em 18/01/2012 (149/151), pois tal petição somente foi anexada aos autos em 30/01/2012 
(fls. 152 verso). Anulação da sentença guerreada para que o juízo de primeiro grau 
observe a existência da conexão ou continência, e julgando-se prevento determine a 
reunião dos processos se entender necessário, conforme estabelecido pelo artigo 105 e 
106 do CPC, ante o risco de decisões conflitantes. Dá-se provimento ao recurso para 
anular a sentença. (grifo nosso) 
 
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, DETERMINANDO a remessa da 
presente ação civil pública para a 5ª Vara Cível da Comarca de São Gonçalo, face à 
prevenção daquele Juízo, na forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.  
 

 

Insta salientar que o fundamento do decisum agravado foi a continência entre as 

demandas e não a incompetência, absoluta ou relativa, da 6ª Vara Empresarial da 

Comarca da Capital. 

Nesse sentido, não cabe a aplicação do § 2º, do art. 113, do CPC que cuida da 

declaração da incompetência absoluta do julgador: 
 

Art. 113. (...) 
§ 2ºDeclarada a incompetência absoluta, somente os atos decisórios serão nulos, 
remetendo-se os autos ao juiz competente. 

 

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, 

confirmando a decisão monocrática proferida, por seus próprios fundamentos. 

 

Rio de Janeiro, 12 de março de 2014. 

 

 

 

GILDA MARIA DIAS CARRAPATOSO 

Desembargadora Relatora 
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