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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Vara Única da Comarca de Extremoz
Rua Almirante Ernesto de Melo Júnior, 135, Conj. Estrela do Mar, EXTREMOZ - RN - CEP: 59575-000

Processo:  0800089-60.2021.8.20.5162

Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
 

AUTOR: SETRANS/RN - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, EXCETO O MUNICIPIO DE NATAL, GUANABARA EMPRESA DE
TRANSPORTE COLETIVO LTDA

 
REU: MUNICÍPIO DE EXTREMOZ

 

  

                          SENTENÇA                               
 

         

1 – RELATÓRIO.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE - SETRANS/RN e GUANABARA EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO
LTDA., em face do MUNICÍPIO DE EXTREMOZ/RN.

Em resumo, os autores requerem que o Município Réu exerça seu poder de polícia fiscalizando as
divisas da municipalidade com as cidades vizinhas (Natal e São Gonçalo) no tocante a transgressão
dos permissionários do transporte alternativo municipal, uma vez que estes só teriam permissão para
trafegar no âmbito do Município de Extremoz.

Este Juízo antecipou os efeitos da tutela pretendida, determinando “que o réu cumpra a obrigação de
fazer de fiscalização, nos limites do município, dos transportes públicos municipais, por ele geridos e
autorizados, que apesar de detentores de permissão para trafegar apenas no âmbito municipal de
Extremoz, de forma ilegal, realizam transporte intermunicipal de passageiros (Extremoz – Natal /
Extremoz – São Gonçalo do Amarante), sob pena de aplicação da pertinente multa (...)”.

A COOPTNORTE (Cooperativa de Transportadores Autônomos do Estado do Rio Grande do Norte),
por sua vez, requereu seu ingresso no feito como assistente litisconsorcial do réu (petição de ID
65225127).

Intimadas para se manifestar acerca do pedido de ingresso supra, as autoras apresentaram
impugnação, consoante ID 66141519.

Citado, o Município de Extremoz/RN apresentou contestação (ID 66851347), alegando,
preliminarmente, falta de interesse processual e ilegitimidade passiva. No mérito, por sua vez,
sustentou a impossibilidade de concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública.

Réplica apresentada pelos autores no ID 69568503.

Intimadas as partes para requerimento de outras provas, as autoras se manifestaram no sentido de
não ter mais provas a produzir, já o Município réu quedou-se inerte.
É í l ó i D id
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É, em síntese, o relatório. Decido.

2 – FUNDAMENTAÇÃO.

2.1. Das questões pendentes, preliminares e prejudiciais de mérito.

De início, verifico que resta pendente o pedido de ingresso da COOPTNORTE (Cooperativa de
Transportadores Autônomos do Estado do Rio Grande do Norte) como assistente litisconsorcial do réu
(petição de ID 65225127).

Nessa pegada, tenho que assiste razão a impugnação apresentada pelas autoras ao referido pedido
de ingresso.

Isso porque a presente demanda diz respeito somente a discussão quanto ao exercício do Poder de
Polícia do Município réu na fiscalização de permissionários do transporte municipal por ele gerido, não
tendo a cooperativa acima nenhuma ingerência sobre o exercício desse poder, portanto não há razão
para admiti-la como assistente neste feito, razão pela qual INDEFIRO seu pedido de ingresso.

Com relação a preliminar de ausência de interesse de agir levantada pelo Município, tenho que, no
caso dos autos, tendo em vista que a pretensão do autor foi resistida pelo referido ente réu, por
intermédio de sua contestação, percebo que a apreciação judicial é, além de útil, necessária ao
deslinde da lide.

Assim, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC), afasto a preliminar de
falta de interesse de agir levantada.

Com a relação a preliminar de ilegitimidade passiva, por sua vez, verifico que esta se confunde com o
mérito, de forma que a análise da questão de fundo, doravante, abrangerá sua análise.

Resolvidas as questões acima. Passo ao mérito.

2.1. Mérito

A questão de mérito constitui matéria de direito e de fato, contudo não exige produção de provas em
audiência e nem pericial, sobretudo, considerando os documentos apresentados de ID 64629027 à
64629601 e o fato das partes não terem manifestado interesse na produção de outras provas, razões
estas que autorizam o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Passo então ao julgamento, de fato.

Com efeito, a Constituição Federal, no art. 30, V, preconiza a competência do ente municipal para
organizar, disciplinar e fiscalizar os serviços locais de transporte passageiros. É de se transcrever o
dispositivo:

“Art. 30. Compete aos Municípios:

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial;”

Portanto, é possível extrair do dispositivo acima que o ente político municipal é responsável por
fiscalizar e coibir o exercício clandestino e ilegal do transporte coletivo de passageiros realizado por
permissionários desta atividade, exercendo desta forma seu poder de polícia.

N li h d l d d i d i í i é
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Nessa linha e sem delongas, no presente caso, demonstrada a omissão do município réu no tocante
ao seu poder dever de fiscalizar o transporte público municipal nos limites de suas divisas, consoante
documentos de ID 64629027 à 64629601, é de se reconhecer a pretensão inicial para que a
municipalidade cumpra com sua obrigação de fiscalizar tal atividade.

Tal entendimento tem assento no egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, consoante o
julgado abaixo:

EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO
E EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL PARA ORGANIZAR,
DISCIPLINAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS LOCAIS DE
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 30, V,
DA CF. ANULAÇÃO DO DECISUM. MÉRITO: APLICAÇÃO DA TEORIA
DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO PELA CORTE, DE ACORDO
COM PERMISSÃO LEGAL INSCULPIDA NO ART. 1.013, § 3º, DO
CPC. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.
CLANDESTINIDADE. PODER DE POLÍCIA. OBRIGAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE FISCALIZAR E COIBIR O EXERCÍCIO IRREGULAR E
ILEGAL DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJRN. Apelação Cível 0103449- 02.2017.8.20.0145. Relator
Desembargador Cláudio Santos. Julgado em 17/07/2020)

3. DISPOSITIVO.

Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando
os termos da tutela antecipada concedida na decisão de ID 64643665, CONDENAR o Município de
Extremoz/RN (através de sua Prefeitura) na obrigação de fazer de fiscalização nos limites do
município, dos transportes públicos municipais, por ele geridos e autorizados, que apesar de
detentores de permissão para trafegar apenas no âmbito municipal de Extremoz, de forma ilegal,
realizam transporte intermunicipal de passageiros (Extremoz – Natal / Extremoz – São Gonçalo do
Amarante), de modo a impedir a prática ilegal relatada.

A Fazenda Pública é isenta de custas, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei Estadual 9.278/09.

Condeno o Município réu em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa, em
virtude da simplicidade de demanda.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

TRANSITADA EM JULGADO E NADA SENDO REQUERIDO, arquivem-se com baixa.

 

 EXTREMOZ  /RN, 10 de setembro de 2021.

DIEGO COSTA PINTO DANTAS
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 Juiz(a)  de Direito

(documento assinado digitalmente na forma da Lei n°11.419/06) 
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