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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  COMINATÓRIA.
CONTRATO  DE  PERMISSÃO  PARA
EXPLORAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE
TRANSPORTE  COLETIVO  RODOVIÁRIO
INTERMUNICIPAL  DE  PASSAGEIROS
CELEBRADO  COM  O  DEPARTAMENTO  DE
ESTRADAS  DE  RODAGEM  –  DER/PB.
DEMANDA BUSCANDO IMPEDIR A AÇÃO DE
VEÍCULOS QUE REALIZAM A ATIVIDADE SEM
A  DEVIDA  PERMISSÃO.  PEDIDO  DE
APLICAÇÃO  DE MULTA,  A  SER REVERTIDA
EM FAVOR DA AUTORA,  E APREENSÃO DO
AUTOMÓVEL.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO
PARTICULAR.  CONTROLE,  FISCALIZAÇÃO  E
PENALIZAÇÃO  DAS  PRÁTICAS  ILEGAIS  DA
RESPONSABILIDADE DO PERMITENTE (DER).
PODER  DE  POLÍCIA  INERENTE  À
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE  DE  INGERÊNCIA  DO
PODER  JUDICIÁRIO.  PRINCÍPIO  DA
SEPARAÇÃO DOS PODERES. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.  

- A promovente é parte ilegítima para figurar no
polo ativo da demanda, visto que cabe apenas ao
poder público a fiscalização e, por conseguinte, a
legitimidade para buscar a tutela pretendida.
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- A regulamentação e fiscalização do exercício do direito em
prol  do  interesse  público  e  social  é  atribuição  da
Administração Pública, em decorrência do Poder de Polícia.

-  A  empresa  de  transporte  é  parte  ilegítima  e  carece  de
interesse  de  agir  para  demandar  diretamente  contra
terceiros  desprovidos  de  autorização  do  Poder  Público,
inexistindo relação jurídica entre a autora e os requeridos.

- O "credor" da obrigação de se abster de práticas contrárias
às normas de trânsito é a Administração e não o particular.

- É vedado à promovente postular provimento que alcança
terceiros estranhos ao processo, buscando impor obrigação
de fazer a órgãos e entidades públicas que não são partes,
e,  ainda,  em  afronta  aos  princípios  da  igualdade  e  da
impessoalidade.

-  “EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIMINAR.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS.  AUTORIZAÇÃO  PRECÁRIA.  PODER  DE
POLÍCIA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  PARTICULAR.
COMPETÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  INDIVIDUAL  AUTÔNOMO. CARÊNCIA  DE
INTERESSE  DE  AGIR. 
-  A  regulamentação  e  fiscalização  do  exercício  do  direito  de
propriedade em prol do interesse público e social é atribuição da
Administração  Pública,  em  decorrência  do  Poder  de  Polícia.
Somente quando essas infrações influem diretamente na esfera
jurídica  do  particular  esse  último  fica  legitimado  a  exigir  a
prestação  de  fazer  ou  não  fazer. 
- O mero contrato precário de concessão de linha firmado entre a
empresa  de  transporte  e  o  DER,  sem  que  fosse  realizada
licitação, não tem força jurídica perante terceiros para garantir o
direito  de  exclusividade  de  exploração. 
-  A  empresa  de  transporte  é  parte  ilegítima  e  carece  de
interesse de agir para demandar diretamente contra terceiros
desprovidos  de  autorização  do  Poder  Público,  inexistindo
relação  jurídica  entre  a  autora  e  os  requeridos.
- É juridicamente impossível o pedido de cominação de multa por
descumprimento  de  obrigação  de  não  fazer  de  caráter
sancionador que ultrapassa as penalidades impostas pela própria
Lei  de  trânsito. 
-  É  vedado  à  autora  postular  provimento  que  alcança
terceiros estranhos ao processo, buscando impor obrigação
de fazer a órgãos e entidades públicas que não são partes, e,
ainda,  em  afronta  aos  princípios  da  igualdade  e  da
impessoalidade.” (Agravo  de  Instrumento   2.0000.00.489281-
3/000,  Relator(a):  Des.(a)  Heloisa  Combat  ,  Relator(a)  para  o
acórdão:  Des.(a)  ,  julgamento  em  12/05/2005,  publicação  da
súmula em 01/06/2005) (grifei)
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Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível desafiando sentença (fls.229/230) lançada nos

autos da Ação Cominatória proposta pela Empresa Viação São José Ltda. em desfavor

de Aniberto Cavalcante da Silva e outros.

Sustenta  a  promovente,  na  inicial,  que  tem  permissão  legal  para  a

exploração  das  linhas  intermunicipais  entre  Cuité  e  Campina  Grande,  e  vice-versa.

Contudo,  alega  que  vem  sendo  prejudicada  em  razão  da  existência  de  transporte

clandestino na referida área, supostamente realizado pelos promovidos.

Ao sentenciar o feito, o julgador  a quo reconheceu a ilegitimidade ativa da

empresa permissionária, extinguindo o feito com base no artigo 267, VI, do Código de

Processo Civil, por entender que a demandante estaria a defender, em juízo, interesse de

terceiro sem a devida autorização, qual seja, o Poder Cedente do Serviço.  

Insatisfeita  com  o  desfecho  da  demanda,  a  autora  apelou,  fls.232/237,

alegando que é legítima para buscar junto ao Poder Judiciário a efetividade dos seus

direitos, na medida que possui  contrato de exploração de transporte intermunicipal de

passageiros com o DER/PB, bem ainda por se encontrar prejudicada com a ação ilegal

dos demandados, estando ameaçado o regular exercício de sua atividade.

Outrossim,  afirma  que  a  prática  lesiva  encontra-se  suficientemente

demonstrada através das multas colacionadas aos autos.

Por fim, com base na nossa Carta Magna, art. 5º XXV, requer o provimento

do apelo, para julgar procedente a ação cominatória, a fim de determinar que os apelados

se abstenham de efetuar o transporte de passageiros nas linhas por ela exploradas, sob

pena de ser apreendido o veículo, ficando a liberação deste vinculada ao pagamento de
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multa diária de 01 (um) salário-mínimo, que deve ser revertida a seu favor, bem ainda que

seja reconhecido o crime de desobediência, prisão em flagrante e tudo mais que se fizer

necessário para coibir a mencionada atividade irregular. 

Ademais, requer ”seja determinado aos órgãos competentes e encarregados

da fiscalização do trânsito: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA

PARAÍBA,  (DER/PB,  SUPERINTENDÊNCIA  DE  POLÍCIA  RODOVIÁRIA  FEDERAL,

DNER/DNIT;  CPTRAN (COMPANHIA DE TRÂNSITO LOCAL),  bem como a  POLÍCIA

CIVIL do Estado da Paraíba; ao COMANDANTE DO BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR e

o  COMANDO  DA  OPERAÇÃO  MANZUA  e  a  STTP/CG,  e  as  demais  autoridades

responsáveis pelo cumprimento da decisão, para operacionalizar e executar a decisão

desse r. Juízo, sob pena de responsabilidade e desobediência,...” (fls.11/12)

Contrarrazões apresentadas por Marivan de Macedo Dantas (fls.248/250),

Maria Salete Rocha Andrade (fls.251/253), Aniberto Cavalcante da Silva, Antônio Ricardo,

Vanicleide Santos, Eudes Soares, Marcos Antônio Freire, Ozinaldo Soares, Antônio José

de Melo e Everton Cristian (fls.254/255). 

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  emitiu  parecer,  sem  opinar

acerca do mérito- fls.262/263 e fls.268/269.

É o Relatório.

VOTO

A  questão  deduzida  nos  presentes  autos  controverte-se  a  respeito  da

legitimidade  da Viação  São  José  Ltda. para  demandar,  em  razão  de  contrato  de

permissão de transporte coletivo público, contra terceiros que supostamente realizariam,

clandestinamente,  o  transporte  de  passageiros  na  linha  para  qual  possui  permissão,

emanada pelo DER/PB.

Nessa  senda,  entendo  ser  vedado  à  permissionária  defender  a

exclusividade do exercício da atividade do transporte coletivo, posto se tratar de direito
Desembargador José Ricardo Porto
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cuja  titularidade  pertence  ao  Poder  Público.  Razão  pela  qual  mostra-se  acertada  a

decisão primeva que extinguiu o feito com base no artigo 267, VI, do CPC, cujas razões

explano a seguir.

 

Em obra que versa propriamente sobre a ação em espécie, Carreira Alvim

tece comentários sucintos, porém, pertinentes para dirimir a questão levantada (Tutela

Específica das Obrigações de Fazer, Não Fazer e Entregar Coisa. Rio de Janeiro: Ed.

Forense, 2002):

"É  preciso  não  confundir  a  obrigação  legal  (que  resultam  de
imposição legal) com a simples disposição legal.

A obrigação legal, que embasa a tutela específica (art. 461), se
apresenta  munida  de  todos  os  elementos  configuradores:  um
credor (o sujeito ativo), um devedor (o sujeito passivo) e um objeto
(a prestação). 

A  mera  disposição  legal,  ao  contrário,  não  apresenta  tal
conformação,  constituindo  suporte  de  conduta  que  pode  criar,
mas não criando ela própria, a obrigação. (...)

"A expressão 'autor' tem conotação mais ampla do que 'credor',
traduzindo melhor a posição de quem, não dispondo de um título
executivo,  se  afirma  titular  de  um  direito  (material)  que  lhe
assegura a tutela específica da obrigação, e a expressão 'réu' é
igualmente  mais  ampla  do  que  'devedor',  traduzindo  melhor  a
posição de quem é chamado a responder em juízo pela satisfação
da pretensão." (p. 137/138).

Consistindo a pretensão da autora em obrigação de não fazer prestação

específica,  também  o  exame  das  condições  da  ação  devem  ser  feito  diante  das

peculiaridades do provimento buscado.

Nessa vertente,  não basta constatar  se os requeridos exercem atividade

contrária ao ordenamento jurídico, havendo, assim, respaldo legal a embasar a obrigação

de se abster dessa prática. Necessário se faz verificar a quem é devida essa prestação,

sendo  parte  legítima  ativa  aquele  que  dispõe  de  um  direito  material  diretamente

relacionado a essa obrigação, merecendo a tutela específica.
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A causa  de  pedir  da  ação  reside  na  pretensa  ilegalidade  do  transporte

realizado  pelos  demandados,  por  prescindirem  de  autorização  do  Poder  Público.

Fundamenta-se,  ainda,  a  promovente  no exercício  de concorrência desleal,  afirmando

que, explorando o mesmo serviço, os promovidos captam os seus passageiros causando-

lhe prejuízos. Nesse fato sustenta seu interesse de agir.

Desses elementos se pode extrair duas prestações distintas, a primeira, de

se abster de realizar o transporte coletivo de passageiros sem a respectiva permissão da

autoridade pública.  A natureza da segunda exigida, seria,  de fato,  a de se abster de

concorrer com a atividade da apelante.

Essa  distinção  se  revela  pertinente  uma  vez  que  a  regulamentação  e

respectiva fiscalização do exercício do direito de propriedade e de liberdade em prol do

interesse  público  e  social,  decorre  do  Poder  de  Polícia,  atribuição  da  Administração,

guardadas as respectivas competências dos entes federados.

Descabe admitir ao particular fazer as vezes da Administração para impor a

outrem a observância de normas decorrentes do poder  de polícia,  pois  a  ele  não foi

delegada essa prerrogativa e nem o poderia ser.

Por vezes, essas infrações têm o condão, por si só, de causar prejuízos

autônomos ao particular, sem embargo de se tratar ou não de transgressão de dever

imposto por interesse público, e, nessas situações, o indivíduo se vê legitimado a exigir a

prestação de fazer ou não fazer.

A  título  exemplificativo,  cabe  mencionar  que  esse  entendimento  já  vem

sendo adotado há muito no âmbito das ações de nunciação de obra nova. Admite-se que

o  nunciante  tem  interesse  em  impedir  a  construção  com  inobservância  de  normas

edilícias municipais, contudo, para tanto, não basta a demonstração de infração a essas

normas, sendo necessária demonstração de que a mesma construção poderá acarretar

danos ao seu direito de propriedade ou posse.
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O ente público poderá, a qualquer tempo, exigir o cumprimento das normas

legais  e  administrativas,  contudo,  ao  particular  esse  direito  fica  condicionado  à

demonstração de que a infração influi diretamente em sua esfera jurídica. A defesa de

interesses  públicos  e  sociais  por  particulares  é  excepcionalmente  admitida  em

procedimentos específicos, v.g., ação civil pública ou ação popular, mas não na espécie

sob exame.

No  caso  concreto,  o  direito  individual  invocado  remete  ao  direito  de

concorrência.  O  que  se  infere,  contudo,  é  que  a  autora  pretende  enquadrar  como

concorrência desleal o ato de explorar o mesmo serviço que exerce, todavia, o dos outros

sem a autorização pertinente.

O fato é que o contrato firmado entre a recorrente e o Departamento de

Estradas  de  Rodagem  (DER)  não  tem  o  condão  de  alcançar  terceiros  e  nenhuma

legitimidade detém a empresa para exigir que estranhos à relação contratual observem o

"direito  de  exclusividade  da  exploração  de  linha"  que,  não  obstante  tenha  sido

“aparentemente” concedido pela Autarquia, não tem o condão de alcançar a coletividade,

sob pena de afronta ao art. 5º, II, da Constituição Federal.

Importa registrar que não há notícias no referido instrumento contratual de

que a promovente tenha recebido de forma “exclusiva” a permissão para a exploração do

serviço em questão.       

Para  alcançar  esse  provimento,  acredito  que  teria  a  promovente  que

demandar contra o próprio D.E.R., pois a este caberia velar no sentido de garantir aos

seus  permissionários  ou  concessionários  uma  prestação  de  serviço  livre  e

desembaraçada, se fosse o caso. 

Nesse sentido, por ocasião do julgamento  do  RE: 592987 RN, o Ministro

Joaquim Barbosa já se manifestou, vejamos:
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“Trata-se de recurso extraordinário (art. 102, III, a, da Constituição
Federal)  interposto  de  acórdão  do  Tribunal  de  Justiça  do  Rio
Grande do Norte que condenou o ora recorrente ao pagamento de
indenização  por  danos  materiais.  Eis  a  (fls.  212):  EMENTA:
CONSTITUCIONAL  E  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  LUCROS  CESSANTES  JULGADA
IMPROCEDENTE.  PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO
DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. OMISSÃO DO ESTADO
NA  FISCALIZAÇÃO  DO  SISTEMA  DE  TRANSPORTE
RODOVIÁRIO  INTERMUNICIPAL  DE  PASSAGEIROS.  FALTA
DE  FISCALIZAÇÃO  QUE  PERMITE  O  TRANSPORTE
REALIZADO  POR  VEÍCULOS  CLANDESTINOS.  EVIDENTE
PREJUÍZO CAUSADO AO AUTOR. DEVER DE INDENIZAÇÃO
AO  PERMISSIONÁRIO  SOB  A  FORMA  DE  LUCROS
CESSANTES,  INDEPENDENTEMENTE  DA  PRESENÇA  DE
CULPA  DOS  AGENTES  PÚBLICOS.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. PRECEDENTES DA CORTE. VALOR
DOS  LUCROS  CESSANTES  A  SER  APURADO  EM
LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA. -  Demonstrado  nos  autos  o
nexo de causalidade entre a conduta omissiva do réu, ante a
falta  de  fiscalização  dos  transportes  rodoviários  opcionais
intermunicipais e os prejuízo causados ao autor, em face do
que  deixou  de  lucrar,  diante  da  presença  de  transportes
clandestinos  em sua linha intermunicipal,  responde o ente
público pela reparação dos danos patrimoniais causados, os
quais  devem  ser  apurados  em  liquidação  de  sentença. II
Conhecimento e provimento do recurso. A parte recorrente alega
vulneração do artigo 37, § 6º, da Constituição. Sustenta-se, em
síntese, que ainda que tivesse sido comprovada a existência dos
danos   lucros  cessantes   eles  não  teriam  sido  causados  pela
atuação do Estado, mas de terceiros, o que dá azo à exclusão da
responsabilidade estatal (fls. 117). Impossível acolher o alegado
no recurso extraordinário sem o reexame de fatos e provas, o que
atrai  para  a  espécie  a  Súmula  279  desta  Corte.  Ademais,  a
alegação de culpa de terceiros é afastada pelo Tribunal a quo,
que concluiu que o Estado descumpriu obrigação contratual de
fiscalização  da  atividade  e  mandamento  legal  constante  do
Decreto  Estadual  13.508/1997  e  Lei  Complementar  163/1993.
Tais  fundamentos  não  foram  impugnados  pelo  recurso
extraordinário, incidindo ao caso o óbice da Súmula 283. Ante o
exposto, nego seguimento ao recurso. Publique-se. Brasília, 03 de
novembro de 2011.Ministro JOAQUIM BARBOSA Relator.” (STF -
RE:  592987 RN ,  Relator:  Min.  JOAQUIM BARBOSA,  Data  de
Julgamento:  03/11/2011,  Data de Publicação:  DJe-216 DIVULG
11/11/2011 PUBLIC 14/11/2011) (grifei)

Analisando o contrato de permissão firmado entre as partes, fls.18/23, não

há  nenhuma  cláusula  autorizando  a  empresa  permissionária  a  defender  os  direitos

emanados do referido documento contra qualquer irregularidade, ao contrário, depreende-

se do item 7.1 que “Cabe à Permitente exercer em caráter permanente o controle e a
Desembargador José Ricardo Porto
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fiscalização dos serviços objeto deste Contrato, de acordo com a RTCRI, bem como

orientar as empresas Permissionárias e usuários quanto aos direitos e deveres a eles

pertinentes” (fls.21) - grifei. 

 

Voltando ao cerne da questão, tem-se que a tutela específica da obrigação

de  fazer  ou  não  fazer  exige  a  demonstração  de  relação  jurídica  entre  o  autor  e  o

promovido, que permita ao primeiro exigir deste último a realização de uma prestação e,

no caso, dito liame é inexistente, maculando a legitimidade ativa.

Em outras palavras, não há determinação legal ou contratual que estabeleça

à autora o direito de exigir dos requeridos o dever de abster-se de determinada prática.

Conforme exposto, poderia até mesmo ser exigida essa prestação das autoridades de

trânsito ou de outros órgãos da Administração, mas não diretamente de terceiros. 

Nessa senda, constata-se que a fundamentação da inicial consubstancia-se,

basicamente,  nas  disposições  e  infrações  contidas  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,

contudo, o "credor" da obrigação de se abster de práticas contrárias ao referido normativo

é a Administração e não o particular.

Outras  situações  hipotéticas  são  hábeis  a  ilustrar  a  inadmissibilidade  da

pretensão da promovente. Sabe-se,  ad exemplum, que vêm funcionando entidades de

ensino  sem a  respectiva  autorização  do  Poder  Público.  Poderiam,  por  acaso,  sob  o

argumento de essas entidades estarem captando seus alunos, as faculdades "regulares"

peticionarem,  em  Juízo,  o  fechamento  das  outras?  Da  mesma  forma,  caberia  a  um

comerciante demandar diretamente contra um vendedor irregular buscando o provimento

de imposição de multa cominatória para impedir a venda de CD´s pirateados? Creio que

não.

Em todas essas hipóteses a legitimidade para impedir as práticas irregulares

é  do  Poder  Público,  descabendo  ao  particular  exigir  qualquer  prestação  diretamente

contra o "infrator", eventualmente, podendo demandar contra a Administração para que

cumpra com seus deveres. Isso porque o fato de que a prática carente de autorização
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representa concorrência para a parte, não configura ato ilícito ou prejuízo merecedor de

proteção jurisdicional, sendo esse embasamento até mesmo contrário à ordem jurídica,

visto  que  a  norma  superior  teve  o  cuidado  de  assegurar  a  livre  concorrência  como

princípio que deve reger a ordem econômica, a teor do 170, IV, da Constituição Federal.

Acerca da questão, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

“EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  LIMINAR.
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS.  AUTORIZAÇÃO  PRECÁRIA.  PODER  DE
POLÍCIA.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  DO  PARTICULAR.
COMPETÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE  INDIVIDUAL  AUTÔNOMO. CARÊNCIA  DE
INTERESSE  DE  AGIR. 
-  A  regulamentação  e  fiscalização  do  exercício  do  direito  de
propriedade em prol do interesse público e social é atribuição da
Administração  Pública,  em  decorrência  do  Poder  de  Polícia.
Somente quando essas infrações influem diretamente na esfera
jurídica  do  particular  esse  último  fica  legitimado  a  exigir  a
prestação  de  fazer  ou  não  fazer. 
- O mero contrato precário de concessão de linha firmado entre a
empresa  de  transporte  e  o  DER,  sem  que  fosse  realizada
licitação, não tem força jurídica perante terceiros para garantir o
direito  de  exclusividade  de  exploração. 
-  A  empresa  de  transporte  é  parte  ilegítima  e  carece  de
interesse de agir para demandar diretamente contra terceiros
desprovidos  de  autorização  do  Poder  Público,  inexistindo
relação  jurídica  entre  a  autora  e  os  requeridos.
- É juridicamente impossível o pedido de cominação de multa por
descumprimento  de  obrigação  de  não  fazer  de  caráter
sancionador que ultrapassa as penalidades impostas pela própria
Lei  de  trânsito. 
-  É  vedado  à  autora  postular  provimento  que  alcança
terceiros estranhos ao processo, buscando impor obrigação
de fazer a órgãos e entidades públicas que não são partes, e,
ainda,  em  afronta  aos  princípios  da  igualdade  e  da
impessoalidade.” (Agravo  de  Instrumento   2.0000.00.489281-
3/000,  Relator(a):  Des.(a)  Heloisa  Combat  ,  Relator(a)  para  o
acórdão:  Des.(a)  ,  julgamento  em  12/05/2005,  publicação  da
súmula em 01/06/2005) (grifei)

Ainda, Mutatis Mutadis:

“Segunda  Câmara  Cível  Recurso  de  Apelação  N.º
024.080.392.657  Recorrente:  EDMAR  FERREIRA  DA  MOTA
Recorrida:  COMPANHIA  DE  TRANSPORTES  URBANOS  DA
GRANDE VITÓRIA - CETURB-GV Relator:  DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR ACÓRDAO

Desembargador José Ricardo Porto
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EMENTA:  DIREITO  ADMINISTRATIVO.  AÇAO  ORDINÁRIA.
APELAÇAO CÍVEL. PEDIDO DE RESTITUIÇAO DE MULTA DE
TRÂNSITO.  TRANSPORTE AUTOMOTIVO CLANDESTINO DE
PESSOAS.  LEGITIMIDADE  DA  COMPANHIA  DE
TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB-
GV PARA APLICAR SANÇAO ADMINISTRATIVA,  MEDIANTE
DELEGAÇAO  DO  ESTADO. PROVA  TESTEMUNHAL
SUPERADA PELOS AUTOS DE INFRAÇÕES LAVRADOS POR
AGENTE  PÚBLICO,  EIS  QUE  DOTADOS  DE  FÉ  PÚBLICA.
CUSTAS  PROCESSUAIS  E  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
MANTIDOS.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1)  A
Administração Pública Estadual possui a atribuição de disciplinar
o transporte coletivo urbano, conforme dispõe o artigo 227 e seu
parágrafo único, da Constituição do Estado do Espirito Santo.  2)
Nesse sentido,  para que as normas alusivas ao transporte
coletivo sejam cumpridas, mister se faz à utilização do poder
de  polícia  administrativa  atribuída  ao  Estado,  cujo  escopo
consiste impor limitação ao exercício dos direitos individuais
do  particular,  ora  administrado,  em  detrimento  da
coletividade. 3)  Compete  ao  Estado  o  planejamento,  o
gerenciamento e a execução da política referente a transporte
coletivo  intermunicipal  e  intermunicipal  urbano,  cuja
execução de tal serviço público essencial restou delegada à
Recorrida, que, por tratar-se de um ente estatal integrante da
Administração Pública Estadual,  detém o legítimo poder de
polícia  administrativa,  inclusive  perpetrar  apreensões  de
veículos  que  prestam  serviços  à  coletividade  de  maneira
irregular. 4) Os argumentos levados a efeito pelo Recorrente no
sentido de que o depoimento prestado pela testemunha MARIA
LÚCIA DE SOUZA (fl. 95) teria demonstrado que o mesmo não
utilizava  o  seu  veículo  para  transportar  pessoas
clandestinamente,  afiguram-se insubsistentes,  haja vista que os
Autos de Infrações acostados às fls. 60 e 66 e as Descrições de
Ocorrências de fls.  61 e 67,  revestem-se de fé pública,  sendo,
portanto, suficientes para infirmar a prova testemunhal produzida.
Ademais,  sobreleva  acentuar,  que  o  ato  de  recusa  pelo
Recorrente em assinar os aludidos Autos Infracionais perante o
Agente  Público  e  um Soldado  da  Polícia  Militar,  corroboram o
ilícito administrativo perpetrado pelo Recorrente, razão pela qual
merece permanecer inalterada a Sentença de Primeiro Grau. 5)
Mantém-se  o  decisum  objurgado  quanto  à  condenação  ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados à ordem de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
nos  termos  do  artigo  20,  4º,  do  Código  de  Processo  Civil,
observando-se,  contudo,  o  disposto  no  artigo  12,  da  Lei  nº
1.060/1950, tendo vista que o Recorrente acha-se amparado pelo
benefício da assistência gratuita judiciária. 6) Recurso conhecido
e  improvida.  ACORDA  a  Egrégia  Segunda  Câmara  Cível,  em
conformidade  da  ata  e  notas  taquigráficas  da  sessão,  que
integram este  julgado,  por  unanimidade  dos  votos,  conhecer  e
negar  provimento  ao  Recurso  de  Apelação  interposto  pelo
Recorrente, mantendo-se, por conseguinte, incólume a Sentença
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de  Primeiro  Grau,  nos  termos  da  fundamentação  do  voto  do
Desembargador  Rellator.  Vitoria,  ES,  15 de  fevereiro  de  2011.
DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO  PROCURADOR  DE  JUSTIÇA  (TJES,  Classe:
Apelação  Civel,  24080392657,  Relator:  NAMYR  CARLOS  DE
SOUZA FILHO - Relator Substituto : EWERTON SCHWAB PINTO
JUNIOR, Órgão julgador:  SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de
Julgamento:  15/02/2011,  Data  da  Publicação  no  Diário:
17/03/2011)  (TJ-ES  -  AC:  24080392657  ES  24080392657,
Relator:  NAMYR  CARLOS  DE  SOUZA  FILHO,  Data  de
Julgamento:  15/02/2011,  SEGUNDA  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 17/03/2011) (grifei)

Portanto, revela-se, a autora, parte ilegítima para figurar no polo ativo da

demanda visto que cabe apenas ao poder público a fiscalização e, por conseguinte, a

legitimidade para buscar a tutela pretendida.

 Verifica-se, ainda, que a empresa, no item 49, requer que seja expedida

ordem  aos  órgãos  de  trânsito  a  fim  de  obrigá-los  a  exercer  a  fiscalização  das

irregularidades apontadas, apreendendo os veículos clandestinos.

Ora,  é vedado  à  promovente  postular  provimento  que  alcança  terceiros

estranhos ao processo, buscando impor obrigação de fazer a órgãos e entidades públicas

que não são partes.

Como se não bastasse, o pedido de que as autoridades "prestem efetiva

fiscalização" na linha para a qual a autora possui permissão é manifestamente atentatória

ao princípio da igualdade, bem como ao princípio da impessoalidade que deve conduzir a

atuação  do  Poder  Público,  não  podendo  ser  envidados  esforços  especiais  da

Administração tendentes a priorizar os interesses da empresa promovente.

A fiscalização pleiteada é competência inerente da Administração e decorre

do Poder de Polícia, que deve ser exercido em toda a sua plenitude, sendo desnecessária

a intervenção judicial para tanto.   
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Ademais, importa trazer a baila a necessidade de respeito ao princípio da

separação do  poderes,  onde não é  oportuna  a  ingerência  de  uns  nos  outros  sem a

expressa previsão em lei.

A título ilustrativo, colaciono julgados dos  Tribunais Pátrios:

“EMENTA:  AÇÃO ORDINÁRIA.  OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER.
TUTELA  ANTECIPADA.  TRANSPORTE  IRREGULAR  DE
PASSAGEIROS.  FISCALIZAÇÃO  DA  ATIVIDADE  EXERCIDA
POR "PERUEIROS". ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO
DO  ÓRGÃO  JURISDICIONADO.  IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO
IMPROCEDENTE.  Não pode o Judiciário ser convocado para
suprir  omissão  de  outro  Poder  ou  torná-lo  eficiente  no
exercício  da  atividade  que  lhe  compete.(Apelação  Cível
1.0231.06.069830-6/003, Relator(a): Des.(a) Pereira da Silva , 10ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  02/04/2013,  publicação  da
súmula em 26/04/2013) (grifei)

“EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  TRANPOSTE  PÚBLICO
INTERMUNICIPAL  -  REGULAMENTAÇÃO  -  PODER
EXECUTIVO  -  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO  -  IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA  DO  PEDIDO
-  A  regulamentação  e  fiscalização  do  transporte  público
intermunicipal  é  de  competência  do  Poder  Executivo,  não
sendo possível a discussão de tais matérias perante o Poder
Judiciário,  sob  pena  de  descumprimento  do  Princípio
Constitucional da Tripartição dos Poderes.  (Apelação Cível
 1.0672.08.287249-6/003, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  11/06/2013,  publicação  da
súmula em 21/06/2013)(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PARALISAÇÃO DE TRASPORTE
INTERMUNICIPAL  DE  PASSAGEIROS  SEM  CONCESSÃO  -
AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS  DO  ART.  461  DO  CPC  -
RECURSO PROVIDO. Em favor do agravante, vigora a garantia
conferida pelo artigo 5º,  inciso XIII,  da Constituição Federal  de
1988:  ""É  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício  ou
profissão,  atendidas  as  qualificações  profissionais  que  a  lei
estabelecer"".  A  priori,  salvo  situações  excepcionais
devidamente justificadas, não se deve judicializar a questão
do transporte coletivo de passageiros. Primeiramente deverá a
empresa  agravada  demonstrar  que  os  órgãos  governamentais
competentes estão adotando as medidas cabíveis para coibir  a
prática  ilícita  de  transporte  coletivo  de  passageiros  e  haja
desobediência  recalcitrante  e  notória  do  agravante  àquelas
medidas. Isso porque o Poder Judiciário - ainda que acolha o
pleito de fazer cessar referida prática ilícita - não dispõe de
estrutura para exercer a fiscalização do cumprimento de tal
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determinação. Correr-se-ia, pois, o risco de adotar imposição
judicial  inócua. No  Direito  Administrativo,  pode  despontar
oposição  entre  a  autoridade  da  Administração  e  a  liberdade
individual. O exercício dos direitos, pelos cidadãos, tem que ser
compatível  com  o  bem-estar  social.  O  uso  da  liberdade  e  da
propriedade devem corresponder à utilidade coletiva. O poder de
polícia, pois,  é a faculdade de que dispõe a Administração
Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens,
atividades, direitos individuais, em benefício da coletividade
ou  do  próprio  Estado""  (Hely  Lopes  Meirelles,  Direito
Administrativo  Brasileiro,  Malheiros,  34ª  ed.,  2008,  p.  133).
Compete  ao  Poder  Executivo,  através  dos  órgãos
competentes nas esferas federal, estaduais ou municipais, a
fiscalização do transporte coletivo de passageiros. Presente a
precitada garantia do artigo 5º, inciso XIII, da CF/88 e ausentes os
requisitos  da  verossimilhança  e  do  fundado  receio  de  dano
irreparável ou de difícil reparação, autorizadores da antecipação
dos efeitos da tutela, deve ser revogada a antecipação da tutela
concedida  para  proibir  alegada  prática  irregular  de  transporte
coletivo de passageiros. V.v. Tratando-se a lide de disputa sobre
o transporte público, envolvendo empresa concessionária, deverá
o presente recurso ser conhecido pela Unidade Goiás, nos termos
do  art.  19A,  I,  ""a""  do  RITJMG.   (Agravo  de  Instrumento
 1.0686.08.226612-9/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros ,
14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/05/2009, publicação da
súmula em 09/06/2009) (grifei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER -
TRANSPORTE  CLANDESTINO  URBANO  -  LIMINAR  -
REPRESSÃO - INEFICÁCIA - APREENSÃO DOS VEÍCULOS -
IMPOSSIBILIDADE.  A  prestação  de  serviço  de  transporte
intermunicipal  de  passageiros  é  condicionada  à  aprovação  de
cadastro  prévio  do  condutor  do  veículo  pelo  Diretor  Geral  do
DER/MG  (art.  6º  do  Decreto  Estadual  nº  44.035/05),  sendo
vedada  a  realização  desses  serviços  por  veículos  não
autorizados.  Compete ao DER-MG a fiscalização e aplicação
das sanções cabíveis. Não pode o Poder Judiciário substituir
a administração local em caso de ineficácia em sua atuação,
o transformando um verdadeiro executor da lei local quando
a  execução  é  de  competência  exclusiva  do  poder  que  a
sancionou  e  a  publicou,  tornando-a  vigente.” (TJ-MG
106860821190390011  MG  1.0686.08.211903-9/001(1),  Relator:
JOSÉ  AFFONSO  DA  COSTA  CÔRTES,  Data  de  Julgamento:
20/11/2008, Data de Publicação: 21/01/2009) (grifei)

 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  TRANSPORTE  CLANDESTINO  DE
PASSAGEIROS.  COMPETÊNCIA  DA  COMPANHIA  DE
TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA - CETURB
PARA  FISCALIZAÇÃO  E  IMPOSIÇÃO  DE  PENALIDADES.
DANO  MORAL:  INOCORRÊNCIA.  SUCUMBÊNCIA
PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.  1.  A  jurisprudência  deste  sodalício  tem
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reconhecido  pacificamente  a  competência  da  CETURB  no
que diz respeito à fiscalização das infrações de trânsito. Tal
competência  não  se  exaure  na  fiscalização  do  trânsito
intermunicipal,  abarcando  também  as  infrações  cometidas
em nível municipal. 2. O mero aborrecimento não configura dano
moral. 3. Na aferição da sucumbência proporcional, consideram-
se, por um lado, o número de pedidos formulados pelo autor na
inicial  e,  por  outro,  a  quantidade  de  pleitos  acolhidos  no
julgamento  da  demanda.  4.  Recurso  conhecido  e
improvido.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Desembargadores  da  3ª  Câmara  Cível  do Egrégio  Tribunal  de
Justiça  do  Espírito  Santo,  em  conformidade  com  a  ata  de
julgamento  e  com  as  notas  taquigráficas,  em,  à  unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso.(TJES, Classe: Apelação
Civel,  12090176525,  Relator  :  RONALDO  GONÇALVES  DE
SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de
Julgamento:  07/02/2012,  Data  da  Públicação  no  Diário:
16/02/2012)” (TJ-ES  -  AC:  12090176525  ES  12090176525,  Relator:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/02/2012,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/02/2012)

A fiscalização do exercício dos serviços de transporte,  no presente caso,

cabe ao DER, não havendo como o poder judiciário imiscuir-se em competência que é do

poder executivo, sob pena de se afrontar o princípio da separação de poderes previsto no

artigo 2º da Constituição de 1988. Dito isto, conclui-se que, além da ilegitimidade ativa da

promovente, restou configurada a impossibilidade jurídica do pedido.

Portanto,  sendo a questão matéria  de  ordem pública,  embora  não tenha

havido discussão nesse sentido, verifico que não foi preenchido outro requisito inerente às

condições da ação, que é a possibilidade jurídica do pedido. 

Ante  o  exposto,  DESPROVEJO  O  APELO,  mantendo  a  sentença  que

julgou extinto o processo com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil.

                     É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador José Ricardo Porto.
Participaram do julgamento, além deste relator, o Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos e o
Exmº. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).
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Presente à sessão o Promotor de Justiça convocado, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador
Mário  Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça do Estado da Paraíba,  em João
Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

                                                                

J/05RJ/11 
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