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Descrição: Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO em
face de VIAÇÃO REDENTOR LTDA e CONSÓRCIO TRANSCARIOCA DE TRANSPORTES, alegando, em
síntese, que foi instaurado o Inquérito Civil nº 1079/2017, para averiguar reclamações de consumidores,
segundo as quais haveria inadequada prestação do serviço de transporte público coletivo na linha de ônibus 601
(Praça Saens Pena x Santa Maria); que restou constatada a existência de irregularidades, quais sejam,
operação da linha com frota abaixo do percentual determinado pelo Poder Concedente e mau estado de
conservação. Requer, por fim, a concessão de tutela de urgência para que os réus adequem o serviço da linha
de nº 601, que percorre o itinerário Praça Saens Pena x Santa Maria - via Av. Menezes Côrtes, ou outra que a
substitua, para que o trajeto, a frota e os horários sejam os determinados pela Secretaria Municipal de
Transportes, bem como operem com veículos em perfeito estado de conservação. No mérito, requer a
confirmação da tutela, bem como a condenação dos réus em danos materiais e morais causados aos
consumidores individual e coletivamente considerados. Acompanham a inicial os documentos de fls. 21/395.
Decisão de index 401, que deferiu o pedido de tutela de urgência para que sejam sanadas as irregularidades
existentes na prestação da atividade que desenvolvem, prestando o serviço de transporte coletivo em relação à
linha 601(Praça Saens x Santa Maria - via Av. Menezes Côrtes) de forma eficaz e adequada, notadamente,
observando a frota determinada para citada linha, adequando-se, desta forma, às normas legais e
regulamentares relativas a tal modalidade de transporte público, bem como operem com veículos em perfeito
estado de conservação, sob pena de multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que poderá ser majorada em
caso de recalcitrância das rés. Contestação ofertada pela 1ª ré em index 421, na qual argui, preliminarmente, o
chamamento ao processo, devendo o Município do Rio de Janeiro ser chamado a integral a lide, porquanto é o
responsável pelo transporte público municipal por ônibus; ilegitimidade passiva, eis que eventuais danos
ocorridos no ano de 2017 teriam sido causados pela empresa Auto Viação Bangu Ltda, empresa responsável
pela linha 601 até 21/05/2018; perda superveniente do objeto, posto que a empresa Litoral Rio Ltda não mais
opera a linha 602; ilegitimidade ativa do Ministério Público para o pedido de ressarcimento individualizado dos
consumidores; e inépcia do pedido genérico de ressarcimento de supostos danos materiais e morais.
Relativamente ao mérito, informa que a 1ª ré não pode ser responsabilizada pelo atuar de empresa
concessionária de serviço público diversa; que não houve sucessão empresarial entre a 1ª ré e a Litoral Rio
Ltda, que, inclusive, ainda existe, porém, não mais explora o serviço de transporte público de passageiros; que a
prova unilateral usada pelo Ministério Público para embasar a presente demanda, consubstanciada em
fiscalização pela SMTR, é inidônea para comprovar o descumprimento da regularidade do serviço público; que,
em 16/05/19, foi verificado através de processo administrativo nº 03/33/013.150/2018, que o número de veículo
da linha 601 era muito além da necessidad4e dos passageiros, sendo, pois, autorizada pela SMTR a redução da
frota determinada e estabelecidos horários de partida, passando dos inicialmente 22 veículos para 16, conforme
Ofício SMTR-A nº 74/2019; que, a partir de então, a frota encontra-se regular, sendo certo que pontuais
irregularidades podem ocorrer em virtude das condições climáticas e de trânsito da cidade; que inexistem danos
morais e materiais. Ao final, requer o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos.
Contestação ofertada pelo 2º réu em index 517, na qual argui, preliminarmente, a incorreta atribuição do valor
da causa; e a ilegitimidade passiva, eis que não há solidariedade entre o consórcio e qualquer empresa
consorciada. No mérito, afirma que, quando da instauração do inquérito, a empresa responsável pela linha 601
era a Litoral Rio, que encerrou as suas atividades em meados de maio de 2018, em virtude da grave crise
econômica que atingiu o país; que a SMTR reduziu a frota da linha objeto da lide de 22 veículos para 16
veículos, conforme Ofício SMTR-A N.º 74/2019; que os danos materiais devem ser comprovados
documentalmente, não havendo uma prova sequer neste sentido. Por fim, requer o acolhimento das
preliminares ou a improcedência dos pedidos. Réplica em index 580. Em atendimento ao despacho de index
628, o 1º réu pugnou pela produção de prova documental superveniente (index 632). Certidão cartorária de
index 692, no sentido de que transcorreu in albis o prazo do edital de index 657, bem como de que não há
pedido de assistência. O processo está suficientemente instruído, não havendo necessidade de se produzir
outras provas, razão pela qual, passo a proferir julgamento. Assim relatados, DECIDO: Inicialmente, passo ao
exame das preliminares arguidas pelos réus. De plano, rejeito a preliminar de chamamento ao processo, arguida
pelo 1º réu, posto que, nas relações de consumo, somente é admitida tal intervenção quando a parte
demandada chame ao processo a seguradora contratada para cobertura de sua responsabilidade, o que não
ocorre no presente feito. Afaste-se, ainda, a preliminar de ilegitimidade ativa, pois a atuação do Ministério
Público encontra-se amparada na previsão constitucional dos arts. 127 e 129, III, da Carta Magna, além de
previsão expressa nos arts. 25, IV, b, da Lei 8625/93; 34, VI, b, da LC 106/03, 82, I, do Código de Defesa do
Consumidor e 1º, II, da Lei 7347/85. Ademais, rejeito a preliminar de inépcia da inicial, também arguida pelo 1º
réu, na medida em que, nos termos do art. 91, do CDC, é legítimo, o pedido genérico em ações civis públicas
para defesa de interesses individuais homogêneos, já que a apuração do quantum debeatur, nesses casos,
depende de superveniente liquidação, na qual se afere, também, a titularidade do crédito. Examinemos a última
preliminar, a saber, a de ilegitimidade passiva, arguida por ambos os réus. Neste ponto verifico que lhes assiste
razão. Apesar dos posicionamentos do TJRJ, filio-me ao entendimento do STJ no sentido de que ´não obstante,
é certo que, por se tratar de exceção à regra geral, a previsão de solidariedade contida no art. 28, § 3º, do CDC
deve ser interpretada restritivamente, de maneira a abarcar apenas as obrigações resultantes do objeto do
consórcio, e não quaisquer obrigações assumidas pelas consorciadas em suas atividades empresariais´ e que
´a exceção em comento não alcança o próprio consórcio, que apenas responderá solidariamente com suas
integrantes se houver previsão contratual nesse sentido´ (REsp 1635637/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018), sendo certo que, como destacado pelo 2º réu na
sua contestação, não há previsão contratual neste sentido. Assim, acolho a preliminar para reconhecer a
ilegitimidade passiva do 2º réu. Relativamente ao 1º réu, verifico que a presente Ação Civil Pública cuida de
problemas ocorridos no ano de 2017, sendo certo que, à época, a empesa Auto Viação Bangu era responsável
pela linha em questão. Com efeito, considerando que o 1º réu somente assumiu a operação da linha 601 a partir
de 21/05/2018, tenho por reconhecer a sua ilegitimidade passiva. Por tais fundamentos, JULGO EXTINTO O
PROCESSO SEM O EXAME DO MÉRITO com relação aos 1º e 2º réu em razão da sua ilegitimidade passiva,
com fundamento no art. 485, VI do NCPC. Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios por não vislumbrar má-fé. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquive-se. P. I.
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