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AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE 

COLETIVO DE PASSAGEIROS –

PERMISSIONÁRIA QUE DEIXA DE 

OPERAR COM A FROTA MÍNIMA 

ESTABELECIDA PELO PODER 

PÚBLICO, DE MODO A JUSTIFICAR 

SUA CONDENAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, CABENDO-LHE, AINDA, 

FORNECER O SERVIÇO DE MODO 

CONTÍNUO, EFICIENTE, ADEQUADO E 

SEGURO, NA FORMA DO DISPOSTO 

NO ARTIGO 22 DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR – 

PROVIMENTO DO SEGUNDO 

RECURSO E DESPROVIMENTO DO 

PRIMEIRO APELO. 
 

 

 

A     C     Ó     R     D     Ã     O 
 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 

0105671-58.2010.8.19.0001, em que são Apelantes e Apelados 
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VIAÇÃO VERDUN S.A. e MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
 

Acordam os Desembargadores da Oitava Câmara Cível do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em, por 

unanimidade de votos, dar provimento ao segundo recurso para 

condenar a Ré a prestar serviço de transporte coletivo contínuo, 

eficiente, adequado e seguro, sob pena de responder pelos danos 

que venha a impor aos usuários, negando-se provimento ao 

primeiro apelo. 
 

 

Relatório às fls. 315/316.  
 

 

A r. sentença proferida merece parcial reforma. A leitura dos 

autos revela que a Ré, em 10 de setembro de 2009, foi autuada por 

fiscais da Coordenadoria Regional de Transportes – fls. 33 – por 

operar na Linha 239, que liga os bairros de Água Santa e Castelo, 

em desacordo com a determinação constante do ofício TR/SMTU-

A 60/2008 – fls. 52 –, no qual restou estabelecido que a 

permissionária deveria realizar o serviço de transporte coletivo 

com o mínimo de 80% (oitenta por cento) da frota, correspondente 

a 24 veículos do tipo Urbano e 15 veículos do tipo Micromaster 

Urbano sem ar, sendo certo que somente em 23 de novembro de 

2009, através do ofício TR/SMTU-A 145/2009 – fls. 51 –, foi a 

empresa autorizada a trocar os 24 veículos do tipo Urbano por 

outros tantos, do tipo Micromaster Urbano sem ar, com acréscimo 

de outras 8 (oito) unidades. Dentro deste quadro, o que se verifica 

é que antes da referida autorização a Ré descumpriu a 

determinação da Secretaria Municipal de Transportes, na medida 

em que, por ocasião da fiscalização realizada em setembro de 

2009, circulou, a seu talante, com apenas 4 (quatro) veículos do 

tipo Urbano e com o excedente número de 29 (vinte e nove) do 

tipo Micromaster Urbano sem ar – fls. 55 –, restando 

demonstrada, portanto, a utilização de coletivos em número 
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inadequado, causando demora na chegada dos veículos nos 

pontos, superlotação dos ônibus e consequente insatisfação dos 

usuários, de modo a justificar a condenação ao cumprimento da 

obrigação de fazer que lhe foi imposta, diante da prestação 

defeituosa de transporte público coletivo, cabendo, ainda, a 

condenação da mesma a prestar o serviço de modo contínuo, 

eficiente, adequado e seguro, nos termos requeridos na exordial e 

na forma do disposto no artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor, sob pena de responder pelos danos que venha a 

impor aos usuários. 

 

Pelo exposto, é de se dar provimento ao segundo recurso, 

negando-se provimento ao primeiro apelo, nos termos acima 

especificados. 

 

 Rio de Janeiro, 03 de maio de 2016. 

 

 

 

DESEMBARGADOR 

ADRIANO CELSO GUIMARÃES 

PRESIDENTE E RELATOR 
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