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Alexandre Custodio Pontual

Em 14/07/2020

Sentença              

VIAÇÃO  SUL  FLUMINENSE  TRANSPORTES  E  TURISMO  LTDA  -  EM  RECUPERAÇÃO
JUDICIAL  impetrou  Mandado  de  Segurança  cumulado  com  pedido  liminar  em  face  do
SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA DE VOLTA REDONDA e VIAÇÃO
CIDADE DO AÇO LTDA, esta como terceira interessada, aduzindo em resumo que em dezembro
de 2019 firmou acordo com o Município cedendo provisoriamente, por seis meses, prorrogáveis
por igual período em caso de necessidade, via SINDPASS (Sindicato das Empresas de Transporte
de  Passageiros  do  Sul  Fluminense)  a  operação  de  dez  linhas  para  exploração  por  outras
empresas  integrantes  da  entidade  sindical.  Salienta  que  diante  da  pandemia  COVID-19,  a
impetrante  teve redução de 80% do movimento de passageiros,  sendo forçada,  sob pena de
falência, a adotar medidas de contenção de despesas. Encaminhou proposta ao Município para
ajustar a operação de algumas linhas. Salienta que o impetrado, em ato unilateral,  arbitrário e
ilegal, promoveu o uso, gozo e fruição das linhas 525, 530 e 320-A, de sua titularidade, para a
Viação Cidade do Aço, destacando que não houve intimação, notificação, nem publicação, tendo
como  fundamento  a  informação  de  que  referidas  linhas  ficariam  deixadas  sem  veículos  em
operação exclusiva, razão pela qual requer a concessão da liminar para suspender os efeitos da
decisão coatora e, ao final, a declaração de sua nulidade.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 19/120.
Decisão inicial em fl. 125/129, recebendo a distribuição por dependência ao processo nº 0016602-
96.2019.8.19.0066, deferindo o pedido liminar.
Petição do interessado em fl. 155 dando ciência da decisão.
Citação/intimação efetivada em fls. 164; 165.
Informações em fls. 192/213.
Pedido de assistência ao impetrante em fls. 216/226.
Impugnação em fls. 228/258, carreando documentos em fls. 259/333.
Manifestação dos assistentes em fls. 335/349, com documentos em fls. 350/374.
Parecer de mérito do Ministério Público em fls. 396/400.

É O RELATÓRIO. PASSO A DECIDIR.
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A cabo do interprocedimental, o presente "writ" encerra mais um exaustivo debate sobre poder, o
seu exercício, os seus limites e as consequências de seu uso a margem da Lei e da Constituição.
Inicialmente,  cumpre  assentar  os  limites  das  questões  jurídicas  postas  pelas  partes  e
intervenientes, estabelecendo o cerne da pretensão, diga-se inusitadamente, resistida.
Assim, tem-se que o Estado não é uma atividade privada em que as decisões são tomadas diante
de um livre arbítrio, em forma e conteúdo aberto. Pelo Estado o poder somente pode ser exercido
diante das boas regras do seu exercício que tem por finalidade a preservação das garantias,
direitos e prerrogativas individuais em confronto com um interesse público especialmente tutelado
pelo administrador.
Na  presente  hipótese  tem-se  a  impugnação  de  ato  administrativo  (que  se  conceitua  por
inconcusso esforço interpretativo) onde a autoridade coatora informou (sic) à impetrante que a
partir de 23 de maio de 2020 deveria deixar de operar as linhas 525, 530 e 320A, sob pena das
cominações legais, as quais passariam a ser operadas pela Viação Cidade do Aço (fls. 88/89).
Seguindo na hercúlea atividade hermenêutica, vê-se que a vontade do impetrado encerra ato de
polícia  na  modalidade  sancionatória,  ou  seja,  usando os  conceitos  de  Otto  Mayer  e  Marcelo
Caetano, pretendeu o Secretário intervir na atividade privada do Impetrante, restringindo o seu
direito de propriedade e atividade econômica evitando um dano social que a lei procura prevenir.
Ocorre, porém, que, no processo administrativo o devido processo legal foi deixado de lado, e não
se identifica ainda por qual motivo, tudo isso merecendo relevância no campo da tutela coletiva
exercida privativamente pelo Ministério Público.
Fixadas estas premissas jurídicas relevantes, verifica-se no campo fático que o impetrante, atento
a  sua  especial  condição  de  empresa  em recuperação,  ao  perceber  um conjunto  de  atos  do
Prefeito  Municipal  destinado  a  conter  a  pandemia  de  Covid-19,  vendo  os  resultados  de  sua
atividade  propôs  a  secretaria  de  transporte,  alteração  e  adequação  da  sua  atividade,  com
fundamento fático incontroverso, qual seja, a redução manifesta de passageiros e da renda de sua
atividade, com fundamento na pandemia.
No mesmo momento respondeu ao evasivo e genérico ofício 088/2020 datado de 03 de março de
2019 (fl. 74), onde a SMTU, adjetivando os problemas, trata as reclamações como diversas e os
prejuízos e transtornos como "grande" (recebido em 10/03/2020). Aliás quanto a isso, anoto que
há nos autos afirmação não contestada de que no mesmo mês de março, a Impetrante recebeu
quatro reclamações em um universo de 792.838 usuários (fl. 100/101).
Ora,  sem  sombra  de  dúvidas  o  impetrante  respondeu  uma  imputação  administrativa  (fl.  75)
destinada às linhas 160, 225, 315, 420, 455, 505 e 515. E em outro ato totalmente distinto, pugnou
por alteração de itinerários e grade de operação.
Oportuno dizer que a SMTU reconhece tal distinção pelo teor da reunião de 15 de maio de 2020,
tudo diante da ata - fls. 78/79 onde a impetrante apresenta relatórios de redução de passageiros,
receita e um demonstrativo de melhorias realizadas na empresa. Sobre esta última observação,
este  Magistrado  pôde  constatar  pessoalmente  em  inspeção  judicial  realizada  nos  autos  do
processo de recuperação.
Logo resta  inconcusso que no exercício  de atividade de polícia administrativa,  com relação a
questão aqui deduzida, temos um processo administrativo de fiscalização de polícia deflagrado
pelo  ofício  088/2020 e um outro  processo administrativo  distinto  de consentimento de polícia,
destinado  a  alteração  da  grade  de  transporte  de  passageiros  em  determinadas  linhas,  com
fundamento na redução de até 80% da atividade, mantendo-se o serviço, compatibilizando seu
uso com o interesse público dos passageiros-usuários.
Portanto a decisão ou informação de decisão do impetrante, jamais poderia ser determinada em
caráter sancionatório, porque o pedido era de mero consentimento. E isto ultrapassa o óbvio que
sequer se vê nem na atividade privada!
Sem dúvida, o eventual destino negativo da pretensão do impetrante, caso não acolhido o pleito
de consentimento seria o indeferimento, determinando a manutenção das linhas e grades como
vinha sendo operado. Sancionar a partir de um pedido de consentimento administrativo, importaria
em pedir uma licença de condução de veículo obtendo como resposta uma multa. Pano rápido!
Anoto  como de  grande significado  para  o  palco  circunstancial  o  fenômeno social  drástico  da
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pandemia de Covid-19 que levou o país para uma cruzada de atos e decretos, suspendendo boa
parte da atividade econômica e circulação social, atingindo iniludivelmente emprego e renda das
pessoas.
Ora, Volta Redonda não foi exceção onde o Prefeito editou até aqui 22 decretos distintos fechando
o comércio e o acesso a cidade por diversas vezes, restringindo várias atividades, atos de força
dotados até mesmo de uma estranha ameaça de ações enérgicas com fulcro em (sic) estado de
exceção (Decreto nº 16.082 de 20/03/2020) que manifestamente não existe, posto sua previsão
constitucional regrada pelos artigos 136 e 137 da CF.
Daí os requerimentos do impetrante apresentarem como fundamento, justamente a pandemia que
promoveu no centro do Poder Executivo quase duas dúzias de decretos e inusitadamente não
consta dos atos impugnados e muito menos das informações, como se o impetrado fosse um
alheio a tudo que lhe cerca,  mesmo sendo empresário do ramo de transporte de cargas, fato
notório na cidade.
Já  analisando  as  informações  prestadas,  ali  nada  esclarecem,  muito  pelo  contrário  dizem
absolutamente nada sobre o pedido e o direito posto, não se abordou o teor da medida liminar
deferida, seus argumentos, enfim resta a fl. 192 e seguintes uma peça débil ao fim pretendido,
observando-se documento novo produzido sem data e apócrifo a fl. 194.
Ocorre, porém, que às fls. 228 e seguintes, volta o Município em contestação, ofertada 17 dias
após as informações já prestadas. Sobre a resposta ofertada, andou bem o Assistente, eis que se
operou  a  preclusão  consumativa  uma  vez  que  a  Municipalidade  firma  conjuntamente  as
informações do impetrado e disse nada por ali, portanto operou-se a contumácia.
Porém em homenagem a combativa subscritora, evitando deixar argumentos sem apreciação e já
aproveitando para apreciar as razões da promoção do MP, tenho o seguinte a assentar.
É imperativo o afastamento da preliminar de ausência de direito líquido e certo, porque tal matéria
é de mérito e como o MP assim se manifestou, fica vencida a questão porque restou claro que o
Impetrante teve violado o seu direito ao devido processo legal administrativo sancionatório.
Como  já  declinei  na  medida  liminar  de  fls.  125/129  que  se  torna  definitiva,  um  processo
fiscalizatório para alcançar o ato punitivo deve ter correlação com o ato de instauração, ter decisão
fundamentada e os fundamentos devem estar relacionados com os fatos demonstrados, ora nada
disso aconteceu, portanto a nulidade é evidente.
Por sua vez, por aqui não há uma decisão e sim uma informação, e não basta ao MP dizer que a
Administração  Pública  deve  preservar  o  interesse  público,  porque  as  regras,  as  garantias
constitucionais e legais servem ao bom exercício deste poder que pode, a margem disso, ser
tirânico, arbitrário, intolerável e execrável, na dicção de Blaise Pascal.
Diga-se com pesar, que a mesma pandemia de Covid-19 que justificou os 22 decretos do Chefe do
Executivo e o pedido do impetrante, sequer foi citada nas razões administrativas e muito menos na
resposta em contumácia.
Ora a resposta impugna o pedido múltiplo sucessivo, esquecendo-se o signatário que o pedido é
um direito subjetivo da parte e nada mais do que isso. E como sucessivo, sequer será apreciado
diante do sucesso do principal.
Além disso é de se louvar a intervenção assistencial do sócio que atentou para a argumentação
que tangencia a litigância de má-fé do Município, quando se utiliza de argumentos conflitantes de
acordo com seu interesse, negando aqui fatos que no feito 0026545-44.2019.8.19.0000 afirma
peremptoriamente.
A atividade desempenhada pelos atores do processo se informa mais pela  ética do que pela
estética e os limites de obrar do advogado se encontram definidos e claros na lei, cabendo a todos
observar o disposto no artigo 77, I e II do CPC.
De outro modo e no mesmo sentido, segue vazia ao fim pretendido a colagem de parte da petição
inicial  do  impetrante  no  pedido  de  Recuperação  Judicial.  Acredita-se  que  é de  conhecimento
técnico comum os requisitos para o pedido de recuperação judicial. Por sua vez é comezinho que
toda petição inicial há de conter os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido (artigo 319, III, CPC
c/c artigo 51, I, da Lei nº 11.101/05).
Portanto, criar silogismo de que o impetrante não tem capacidade de prestar o serviço porque
pediu  recuperação  judicial  enfrenta  o  conceito  de  honestidade  intelectual,  o  exigível
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comportamento dos contendores e  até o  bom senso, causando neste  Magistrado saudade da
habitual combatividade do MP, que legitima e livremente optou por anuir com o teor da resposta
em manifesta contumácia.
Aliás, dentro desse cenário, resta importante consignar que a finalidade da recuperação é, na
mesma  direção  do  interesse  público,  preservar  o  serviço  prestado,  a  unidade  produtiva,  os
empregos e a função social da empresa. É assim, in verbis, o artigo 47 da Lei nº 11.101/05: "A
recuperação  judicial  tem  por  objetivo  viabilizar  a  superação  da  situação  de  crise  econômico-
financeira  do  devedor,  a  fim  de  permitir  a  manutenção  da  fonte  produtora,  do  emprego  dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua
função social e o estímulo à atividade econômica."
Já  encerrando  a  análise  dos  argumentos  aqui  apresentados,  também  não  colabora  para  a
aparência de legalidade administrativa a assertiva de que somente a impetrante pediu medidas de
adequação da atividade em função da pandemia de Covid-19.
Ora, isso não se revela útil ou relevante, a uma porque cada empresa tem sua gestão e seu modo
de operar; a duas, porque a impetrante tem 60% da operação de transporte coletivo da cidade e
outra  fatia  do  transporte  intermunicipal,  logo  a  drástica  mudança  na  atividade  atinge  mais
intensamente  quem  presta  mais  serviço;  a  três  porque  a  gestão  do  impetrante  não  pode
simplesmente se omitir nas medidas de soerguimento de sua atividade porque se encontra em
recuperação judicial.
Por fim anoto que o impetrado, Município e até o MP, nada disseram sobre a inusitada escolha da
empresa Cidade do Aço para operar as linhas perdidas no ato agora nulificado.
Se tudo não fosse claro a este Magistrado, a escolha livre de uma empresa para explorar atividade
econômica de outra, ainda que precariamente, somente poderia vir ao mundo jurídico com um
mínimo de cuidado com os princípios da impessoalidade e moralidade, como não há motivo nos
autos para a escolha,  posto que outras duas empresas operam na cidade de Volta Redonda,
reconheço o manifesto abuso de poder do impetrado,  que operando em desvio  de finalidade,
promoveu escolha  da  empresa  Cidade do  Aço  para  o  benefício  econômico  imposto  contra  o
patrimônio da impetrante, sem respeitar o direito e interesse econômico das demais operadoras de
transporte de disputarem o serviço.
Motivo pelo qual determino a extração de peças a Promotoria de Tutela Coletiva da Comarca de
Volta Redonda e a Promotoria  de Investigação Penal,  para querendo instaurar  as respectivas
inquisas em face dos envolvidos para apuração de ato de improbidade administrativa e crime em
tese, tanto do autor do ato impugnado como dos partícipes.
Oportuno consignar que o pedido visando o acatamento dos estudos e medidas de sobreposição
de linhas necessárias a mitigação do desequilíbrio causado pela pandemia, escapa do escopo do
processo de mandado de segurança posto que requer dilação probatória. Logo indefiro.
Porém como esperar bom senso, correção de propósitos e atuação política digna é um ideal da
sociedade, espera este Magistrado uma nova fase nas apreciações administrativas desta ordem,
onde o gestor público reconheça que não mais existem poderosos e todos temos encargos e
funções.

Ante  o  exposto,  CONCEDO  a  segurança,  convertendo  em  definitiva  a  liminar,  decretando  a
nulidade do ato do impetrado tendente a substituir o impetrante pela Viação Cidade do Aço na
operação das linhas 525, 530 e 320A do transporte coletivo de passageiros do Município de Volta
Redonda.

Extraiam-se  peças  e  encaminhem-se  à  Promotoria  de  Tutela  Coletiva  da  Comarca  de  Volta
Redonda e a Promotoria de Investigação Penal, para querendo instaurar as respectivas inquisas
em face dos envolvidos para apuração de ato de improbidade administrativa e crime em tese,
tanto do autor do ato impugnado como dos partícipes.

Sem custas, face a isenção legal ao impetrado.
Sem honorários advocatícios, conforme Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 
P.I.
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Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.  

Volta Redonda, 06/08/2020.

Alexandre Custodio Pontual - Juiz Titular

___________________________________________________________

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz    

Alexandre Custodio Pontual

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: 44A8.Y7LS.A9U3.P5Q2
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos
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