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APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO 
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. 
MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO TÍPICO. MEDIDAS 
CORRETIVAS. INTERVENÇÃO DO PODER CONCEDENTE. 
NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO. NULIDADE. DECRETAÇÃO. Se o objeto da 
Ação Civil Pública, proposta face a concessionária 
Municipal é o próprio serviço delegado e sua qualidade, 
impõe-se proceder à citação do Poder Concedente, na 
qualidade de litisconsórcio passivo necessário, sob pena 
de ineficácia da sentença, por se tratar de litisconsórcio 
necessário, nos termos do artigo 47 do CPC. Interesse 
jurídico e não meramente econômico. O bem da vida é a 
melhora do serviço, daí a necessidade do poder 
concedente integrar à lide, eis que cabe a ele a 
fiscalização, e se for o caso, a declaração de caducidade 
do contrato. Inteligência dos artigos 36, III e 38, ambos da 
Lei 8.987/95. Precedentes do E. STJ. Sentença anulada de 
ofício. 
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Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação 

Cível n.º 0212687-03.2012.8.19.0001, em que figura como Apelantes 

AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA. e EXPRESSO PÉGASO LTDA. e 

Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,  

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 

Colenda Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, por maioria de votos, em anular a sentença, de ofício, nos termos 

do voto do Desembargador Revisor, vencida a eminente 

Desembargadora Relatora, que provia parcialmente o primeiro apelo e 

não conhecia do segundo.  

Dois aspectos devem ser ressaltados para 

adequado deslinde da controvérsia, relativos a aspectos de direito 

material e de direito processual. 

Sob a ótica do direito material, deve-se ter em vista 

que o Município do Rio de Janeiro, na qualidade de concedente das 

atribuições imputadas aos réus, AUTO VIAÇÃO JABOUR LTDA. e 

EXPRESSO PÉGASO LTDA., não pode limitar a sua atuação a mero 

espectador do que se passa no presente processo. 

Na verdade, ostenta o Município tanto legitimidade, 

como jurídico interesse, para atuar no campo das relações em que 





 

 

(AM) Apelação Cível n.º 0212687-03.2012.8.19.0001                                                   fls. 3 

figuram os réus como partes, perante os consumidores, usuários dos 

serviços pelos mesmos prestados. 

A relação é MULTILATERAL: Concedente, 

Concessionários e Consumidores 

Não pode o concedente manter-se indiferente à 

grave situação dos transportes coletivos no âmbito da zona oeste da 

Cidade do Rio de Janeiro, região mais carente da cidade e que reclama 

sérias providencias do Poder Público outorgante da concessão. 

Não se duvida que o serviço prestado pelos réus se 

mostra deficiente, no entanto, a questão não pode ser decidida ao largo 

da participação do Poder Público, notadamente numa região na qual o 

transporte alternativo (por vans) domina amplas áreas de atuação dos 

permissionários, sem qualquer controle ou fiscalização. 

O que fez o Município no controle dos serviços 

prestados pelos demandados, e, igualmente, no controle do transporte 

ilegal, parte dele, segundo noticia a imprensa, patrocinado por grupos 

que agem à margem da lei (milícias)? 

O Poder Concedente não fez nada, ou ao menos, 

pouco fez. 

Não parece correto admitir que o Município se 

mantenha afastado e indiferente à grave situação narrada pelo 
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Ministério Público, devendo ser instado a agir, sendo passível inclusive 

de ser responsabilizado, até civilmente, perante os consumidores. 

No contexto em que se colocou a questão, não vejo 

em que, data venia, a sentença recorrida concorre para a melhoria do 

serviço, verdadeira razão de ser da ação proposta pelo Ministério 

Público, havendo a forte tendência de que o pedido se resolva em 

indenização, sem que concorra de modo efetivo na melhoria do serviço, 

na medida em que o Município deve regular e cobrar eficiência de todo e 

qualquer “modal” de transporte, ônibus ou vans. 

Nos termos atuais, não vejo como possa a sentença 

concorrer para o aprimoramento da prestação do serviço de transporte 

coletivo de passageiros, vez que o máximo que pode causar, é a 

imposição de sanção econômica aos prestadores, sendo em verdade 

recomendável criar mecanismos capazes de impor à concessionária, 

mas também ao Poder Concedente, a obrigação da prestação de um 

serviço adequado, com o número apropriado de veículos, com a inibição 

da prestação de serviços irregulares por meio de vans, com tarifa 

módica e a mobilidade necessária ao conforto dos usuários. 

De fato, no quadro atual da vida do país, no qual 

sobressai a consciência crítica da cidadania, impõe-se ao Poder Público 

efetiva participação na busca de soluções para as demandas sociais. 
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No caso presente, o que fazer se os demandados 

não atenderem ao comando contido na sentença? Apenas cobrar a 

multa? 

Só o Poder concedente pode efetivamente criar os 

instrumentos necessários a viabilizar a adequada prestação do serviço, 

inclusive podendo ser responsabilizado quando não cumpre seu mister. 

Feitas tais ponderações, quadra ressaltar a questão 

de direto processual. 

Efetivamente, ante todas as considerações 

expostas, parece claro que o Município do Rio de Janeiro, na qualidade 

de concedente, deveria necessariamente integrar a lide, já que deverá a 

toda evidência, ser alcançado pela sentença a ser proferida. 

De fato, não há como alcançar uma adequada 

solução para a hipótese sem vincular o poder concedente aos efeitos da 

mesma, sendo aplicável, portanto, o disposto no art. 47 do CPC. 

Efetivamente, pela natureza da relação jurídica 

deduzida (multilateral com um lado, e, o consumidor e o concessionário 

de um lado, e, o concedente de outro), não há como decidi-la de modo 

eficaz, sem a inclusão no feito do Município do Rio de Janeiro. 

Conforme a doutrina e jurisprudência estabelecem, 

o litisconsórcio necessário está configurado quando é imposto pela lei, 
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ou pela relação de direito material deduzida em juízo. Neste sentido, 

é a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: 

“No plano do direito material, fala-se em relações jurídicas 
incidíveis, cuja principal característica é a impossibilidade 
de um sujeito que dela faça parte suportar um efeito sem 
atingir todos os sujeitos que dela participam. Significa dizer 
que existem determinadas relações jurídicas de direito 
material que, gerando-se um efeito jurídico sobre ela, seja 
modificativo ou extintivo, todos os sujeitos que dela 
participam sofrerão, obrigatoriamente, tal efeito jurídico.”1 
 

Está evidenciado que o Poder Concedente tem o 

poder-dever de fiscalização do contrato e das atividades desenvolvidas 

pelo concessionário, eis que ele é o detentor do serviço. 

Pergunta-se: Reconhecida a falha como pretende o 

Ministério Público, aplicada as sanções e não havendo melhora do 

serviço, o que deve fazer o magistrado? A solução se encontra no artigo 

34, III c/c artigo 38, ambos da Lei 8.987/95. 

Vê-se do referido diploma legislativo que cabe, 

apenas ao poder concedente a retomada do serviço com a declaração 

de caducidade, eis que é o mesmo o titular do serviço. 

Desimportante que imediatamente a decisão não 

atinja a sua esfera jurídica, mas o mesmo tem o dever de fiscalizar a 

atividade desenvolvida pelo concessionário por ele contratado, e se 

                                                
1 Manual de Direito Processual Civil. Editora Método. São Paulo: 1ª edição. 2009. p. 157. 
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acaso o serviço não estiver atendendo a sua finalidade, é inegável que 

apenas ao Poder Público cabe a retomada. 

Anote-se, que o bem da vida que se busca tutelar e 

a melhora do serviço público, cabendo ao Poder Concedente a devida 

fiscalização, daí faz surgir a sua legitimidade para figurar como 

litisconsórcio necessário na presente demanda. 

Neste sentido, já decidiu o E. STJ: 

(REsp 890796 / DF - RECURSO ESPECIAL 2006/0210397-
7 – Relator Ministro HERMAN BENJAMIN - Relator(a) p/ 
Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO - Órgão Julgador - 
PRIMEIRA SEÇÃO - Data do Julgamento 23/04/2008 - 
Data da Publicação/Fonte  DJe 17/11/2008) 
 
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 
AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES. LEGITIMIDADE 
DO DISTRITO FEDERAL PARA INTEGRAR A LIDE. 1. 
Trata-se de recurso especial interposto por Viplan Viação 
Planalto Ltda. contra acórdão proferido pelo TJDFT que não 
reconheceu a legitimidade do DFTrans Transporte Urbano 
do Distrito Federal e do Distrito Federal para integrar a lide. 
Alega-se violação dos arts. 47, caput e parágrafo único, 267, 
I e 535, do CPC, 81 e 82 do CDC, 35 da Lei n. 9.074/95 e 
dissídio pretoriano. 2. Para cumprir a lei, a empresa deve 
fornecer o passe estudantil e receberá do Distrito Federal a 
respectiva compensação financeira. 3. A recorrente está 
obrigada a cumprir determinações legais do Poder 
Permitente, já que é permissionária de serviço público. 
4. O benefício pretendido na demanda principal está 
relacionado com o repasse de verbas, de encargo do 
Poder Público, devendo o Distrito Federal integrar a lide 
na qualidade de litisconsorte passivo necessário porque 
detém responsabilidade financeira. Precedente: REsp n. 
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926.161/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 12.11.2007. 5. 
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 
provido para determinar a integração do Distrito Federal à 
lide.” 

 

Diante do acima exposto, VOTO no sentido de se 

anular de ofício a sentença atacada, diante da necessidade de incluir o 

Município no polo passivo. 

 

Rio de Janeiro, 10 de março de 2015. 

 

 

 

Desembargador CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR 

Relator 
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