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Descrição: I - RELATÓRIO Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela 
proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de 
VIAÇÃO VERDUN S/A, sustentando que a sociedade ré, que é prestadora de serviço de 
transporte coletivo municipal a cidade do Rio de Janeiro, não observa a frota mínima 
estabelecida pela Secretaria Municipal de Transporte - SMTR - para a linha 239, Água 
Santa x Castelo. O autor informa que recebeu reclamação acerca da irregularidade dos 
serviços prestados pela sociedade ré. Em duas oportunidades diferentes a SMTR 
realizou fiscalização e constatou, nas duas ocasiões, que a linha administrada pela 
empresa ré operava em desacordo com os ofícios TR/SMTU-A 60/2008 e TR/SMTU-A 
145/2009, sendo que este determina que o mínimo de 80% da frota deve estar em 
operação. A sociedade ré não assinou Termo de Ajustamento de Conduta por entender 
que presta o serviço de forma adequada e eficaz. No que tange aos pressupostos para 
o deferimento da liminar, alega que reiteradas fiscalizações evidenciam que a sociedade 
ré não utiliza número adequado de coletivos no exercício de sua atividade de transporte. 
Ademais, alegou que a demora natural do processo pode acarretar a ineficácia do 
provimento jurisdicional satisfativo definitivo que se busca. Assim, requereu o Ministério 
Público, liminarmente, que a sociedade ré cumpra a exigência do número mínimo de 
80% do total de veículos determinados pela SMTR para a linha 239 Água Santa x 
Castelo, sob pena de multa diária de R$10.000,00(dez mil reais). No mérito requer que 
a sociedade ré seja condenada a prestar serviço de transporte coletivo eficaz, 
adequado, contínuo e seguro, observando a frota mínima estabelecida pela SMTR para 
a linha 239 Água Santa x Castelo; ao ressarcimento de qualquer dano moral e/ou 
material provocado pela má prestação do serviço de transporte coletivo; publicar os 
editais a que se refere o artigo 94 do CDC; condenar a ré nos ônus da sucumbência, 
incluindo honorários advocatícios. Decisão à fls 66 deferindo a antecipação da tutela no 
sentido de obrigar a demandada a dotar a linha 239 Água Santa x Castelo de no mínimo 
80% dos 47 veículos do tipo ´micromaster´ e determinou que o descumprimento 
importaria no pagamento de multa de R$10.000,00(dez mil reais). Além disso, foi 
determinado a citação, intimação e expedição de edital na forma do artigo 94 da lei 
8.078/90. A sociedade ré interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito 
suspensivo em face da decisão de fls 66, alegando que o ofício TR/SMTU-A 145/2009 
autorizou a troca de 24 ônibus urbanos por 24 veículos tipo ´micromaster´, bem como o 
acréscimo de 8 coletivos tipo ´micromaster´ com prazo de 90 dias para a compra e 
implementação dos novos veículos. Informou que devido a atrasos nas fábricas de 
chassi e de carroceria, a sociedade ré se viu impossibilitada de cumprir o prazo do 
citado oficio e solicitou a prorrogação para o cumprimento de obrigação junto à SMTR. 
Acrescentou que retirou veículos de outras linhas para regularizar a linha 239, o que 
prejudica o funcionamento daquelas. Afirmou que a SMTR prestou informações 
equivocadas ao juiz a quo e ao Ministério Público, já que a sociedade ré não está na 
posse dos 47 coletivos que compõem a linha 239. Por fim, apontou que recebeu o ofício 
TR/SMTU-A 145/2009 em 15/12/2009 e que a fiscalização realizada pela SMTR se deu 
em 22/02/2010, portanto dentro do prazo de 90 dias fixado pelo citado ofício. À fls 
147/149 foi noticiada a decisão da 8ª Câmara Cível/RJ que negou provimento ao 
recurso. Contestação de fls 104/115 na qual a sociedade alega que não há justo motivo 
para a ação, porque partiu de única denúncia anônima, que questionava a ausência de 
cobradores nos coletivos, e a fiscalização realizada pela SMTR ocorreu dentro do prazo 
para a implementação das mudanças determinadas pelo ofício TR/SMTU-A 145/2009. 
Sustentou que a SMTR não informou que a sociedade ré não estava na posse dos 47 
veículos e que requereu pedido de dilação de prazo para o cumprimento do ofício. 
Acrescenta a Empresa ré que os atrasos seriam decorrentes da demora na entrega dos 
chassis e da montagem. À fls 172 realizada Audiência de Instrução e Julgamento, que 
suspendeu o feito até o inicio de 10/01/2012, em virtude da implementação da politica 
de transporte coletivo municipal, o que incluiu a redução de coletivos. À fls 175/176 a 
requereu a prorrogação do prazo de suspensão do processo, uma vez que a Prefeitura 
do Município do Rio de Janeiro não se manifestou sobre a redução de coletivos. À fls 
178v, o Ministério Público requereu a nova fiscalização na sociedade ré, a fim de saber 
se a ré cumpre as obrigações exigidas na exordial. À fls 196, relatório de fiscalização, 
em que se verificou que a sociedade ré descumpriu o art. 17, I do Decreto 32843/2010 - 
SPPO. À fls 199v, o Ministério Público manifestou-se contrário à prorrogação da 
suspensão do processo. À fls 200, foi acolhido o parecer ministerial e indeferido o 
pedido de prorrogação da suspensão do processo. À fls 201/203, a ré reiterou o pedido 
de prorrogação da suspensão do processo. II- FUNDAMENTAÇÃO A demanda versa 
sobre relação de consumo, atuando o Ministério Público como legitimado extraordinário 
na defesa de direitos individuais de diversos consumidores, enquanto que a parte ré se 
enquadra no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3º do CDC. Sustenta o órgão 
ministerial que a sociedade ré, que presta serviço de transporte coletivo municipal, 



violou determinações da SMTR ao operar com número de veículos abaixo do permitido. 
Apesar da demandada alegar que a presente ação baseia-se em única denúncia 
anônima, datada de 26/06/2009, foi acostada aos autos outra denúncia, com data de 
13/04/2010, que descreve sobre a demora para a chegada dos ônibus aos pontos, o 
que culmina em sua superlotação. Ademais, três fiscalizações foram juntadas aos autos 
e, em todas elas, houve violações de determinações da SMTR acerca do número de 
coletivos em operação pela linha 239 Água Santa x Castelo. A partir do momento em 
que diversas pessoas se encontram na mesma situação jurídica, esta passa a produzir 
efeitos coletivos lato sensu, induzindo o ordenamento jurídico a tutelar o direito em 
questão. A questão coletiva comum passa a se sobrepor às questões individuais, 
tornando-se indisponível. No caso presente, o direito dos consumidores lesados pelo 
número de coletivos abaixo do mínimo estabelecido - dado a grandeza de obrigações 
descumpridas - está revestido de relevância social, e decorre da mesma origem comum. 
São inúmeros insatisfeitos com a prestação do serviço de transporte público, já que 
atende a grande número de pessoas, que necessitam dos coletivos como meio de 
locomoção na cidade. Em relação ao fato constitutivo do direito em questão, cabe 
assentar que as reclamações externadas por consumidores frustrados com o serviço 
oferecido pela ré em 2009 e 2010, portanto em sequência, demonstram reiterada 
prestação defeituosa de transporte público coletivo. É irrefutável a prova da insatisfação 
dos consumidores e da conduta ilícita da fornecedora dos produtos, consoante os 
documentos acostados à exordial, e inquérito civil em apenso, reforçada pelas violações 
apontadas nas fiscalizações realizadas em 10/09/2009, 22/02/2010 e 28/05/2012. A 
conduta da ré viola os comandos constitucionais que determinam que o serviço público 
deve ser prestado com qualidade e segurança, arts 5º, XXXII, 170, V e 175, parágrafo 
único, IV da Constituição da República e 6º, X e 22, do Código de Defesa do 
Consumidor. Outrossim, o art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva - aquela 
que independe de comprovação de culpa - aos prestadores de serviços em caso de 
danos causado em caso de defeito na prestação de serviço. No caso em questão, a 
circulação de coletivos em número inferior ao mínimo exigido pela SMTR caracteriza 
defeito na prestação do serviço pela ré, o que atrai a incidência de responsabilidade 
objetiva para a sociedade ré. Destarte, não há que se atribuir responsabilidade a 
terceiros sobre o atraso na entrega dos novos veículos, pois é responsabilidade da ré 
prestar serviço adequado, de qualidade, eficiente, regular, seguro e contínuo. Em se 
tratando de direito individual homogêneo, cada indivíduo tem direito próprio, que pode 
variar qualitativa e quantitativamente. Daí porque a sentença genérica limita-se a 
reconhecer a responsabilidade do prestador de serviço pelos danos causados, nos 
termos do art. 95 e seguintes do CDC. Transitado em julgado a sentença, poderão as 
vítimas se habilitar nos autos, individualmente, para procederem a liquidação do 
julgado, provando que se encontram na situação amparada pela sentença, além do 
dano sofrido, e o seu montante. Na verdade, o que deve ser analisado casuisticamente 
é o dano, o que se fará no momento processual próprio, em sede liquidação de 
sentença. Por ora, o que importa é que a situação que envolve os consumidores 
lesados é de origem comum, revelando autênticos interesses homogêneos, e, portanto, 
sujeito à ação coletiva lato sensu. Portanto, quanto aos danos causados aos 
consumidores de forma individual, não há necessidade, neste momento, de sua 
demonstração, uma vez que o Ministério Público, como dito, atua como legitimado 
extraordinário na defesa dos direitos individuais homogêneos. III - DISPOSITIVO Ex 
positis, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar a ré a: a) a prestar 
serviço de transporte coletivo observando a frota mínima estabelecida pela SMTR para 
a linha 239 Água Santa x Castelo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00; b) 
indenizar os danos materiais e morais causados aos consumidores individualmente 
considerados, em consequência da responsabilidade da empresa ré reconhecida nesta 
sentença, na forma dos arts. 95 e 97 do CDC; Torno, assim, definitiva a tutela 
antecipada, nos termos da decisão proferida pela 8a. Câmara Cível, e faculto ao autor 
apresentar memória de cálculo referente à multa por eventual descumprimento da 
decisão antecipatória, para fins de execução. Condeno a ré ao pagamento das custas e 
honorários advocatícios ora fixados em R$ 10.000,00 a serem revertidos para o Fundo a 
que se refere o art. 13 da Lei 7.347/85. Dê-se ciência ao Ministério Público. P. R. I.  

 


