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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA    VARA EMPRESARIAL DA 

COMARCA DA CAPITAL 

 

 

 

VIAÇÃO UNIÃO LTDA – Linha 467C (Central-Ipiranga) - Descumprimento do quadro de 
horário determinado pelo poder concedente – Emprego irregular de motoristas 
realizando dupla função – Utilização de veículos com iluminação inoperante ou 
inexistente – Prestação de serviço com vício de qualidade – Descumprimento do dever 
de eficiência – Prática abusiva.   
 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, por intermédio do Promotor de Justiça que ao 

final subscreve, vem, respeitosamente perante Vossa 

Excelência, e com fulcro na Lei 7.347/85 e 8.078/90, 

ajuizar a competente 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSUMERISTA com pedido de 

liminar 

 

 

em face de VIAÇÃO UNIÃO LTDA., pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 29.324.951/0001-06, com sede 

na Rua Mena Barreto, nº 90, Jardim 25 de Agosto Vila 

Isabel, Duque de Caxias - RJ, pelas razões que passa a 

expor:  
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a) A legitimidade do Ministério Público 

 

O Ministério Público possui legitimidade para a 

propositura de ações em defesa dos direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos, nos termos do art. 

81, parágrafo único, I, II e III c/c art. 82, I, da Lei 

nº 8.078/90, assim como nos termos do art. 127, caput e 

art. 129, III da CF.  

 

Ainda mais em hipóteses como a do caso 

vertente, em que o número de lesados é muito expressivo, 

vez que é sabido que o transporte coletivo é utilizado 

por centenas de milhares de consumidores, além de ser 

serviço essencial. Ademais, a irregularidade constatada, 

atinente à falta de eficiência na prestação desse 

serviço, não pode ser sanada em caráter individual, 

tornando patente a necessidade do processo coletivo. 

Claro, o interesse social que justifica a atuação do 

Ministério Público. 

 

Nesse sentido, citam-se os seguintes acórdãos 

do E. Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS COLETIVOS, 
INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E DIFUSOS. MINISTÉRIO PÚBLICO. 
LEGITIMIDADE. JURISPRUDÊNCIA.  AGRAVO DESPROVIDO. 
- O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação coletiva de 
proteção ao consumidor, inclusive para tutela de interesses e direitos 
coletivos e individuais homogêneos. (AGA 253686/SP, 4a Turma, DJ 
05/06/2000, pág. 176).  
 
 
“ PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO  
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“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. DIREITO 
CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ARTS. 81 E 82, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 129, 
III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO OU QUAISQUER DOS ENTES 
ELENCADOS NO ARTIGO 109, DA CF/88.  PROCESSUAL CIVIL. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS 
PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273, DO CPC. SÚMULA 07/STJ. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. 
VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA. 
(...) 
3. A nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de ações' 
entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, 
legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 
4. O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou o Ministério 
Público à promoção de qualquer espécie de ação na defesa de 
direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de reparação de 
danos. 
5. Hodiernamente, após a constatação da importância e dos 
inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, não há mais lugar para 
o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação Popular, a Ação Civil 
Pública ou o Mandado de Segurança coletivo. 
6. Em conseqüência, legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda 
que vise à defesa dos interesses difusos e coletivos, sob o ângulo 
material ou imaterial. 
7. Deveras, o Ministério Público está legitimado a defender os 
interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os 
individuais homogêneos. 
8. Nas ações que versam interesses individuais homogêneos, esses 
participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil 
pública. A despersonalização desses interesses está na medida em que o 
Ministério Público não veicula pretensão pertencente a quem quer que 
seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de 
prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais. 
9. A assertiva decorre do fato de que a ação não se dirige a interesses 
individuais, mas a coisa julgada in utilibus poder ser aproveitada pelo 
titular do direito individual homogêneo se não tiver promovido ação 
própria. 
10. A ação civil pública, na sua essência, versa interesses individuais 
homogêneos e não pode ser caracterizada como uma ação gravitante 
em torno de direitos disponíveis. O simples fato de o interesse ser 
supra-individual, por si só já o torna indisponível, o que basta para 
legitimar o Ministério Público para a propositura dessas ações. 
(...) 
20. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 
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(REsp 700.206/MG, Rel. Ministro  LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 09/03/2010, DJe 19/03/2010). (Grifou-se). “ 
 

 

 
DOS FATOS 

 

O réu é executor de serviço público delegado 

essencial e atua na prestação de serviço de transporte 

público, operando a linha intermunicipal 467C com o 

trajeto Central – Ipiranga.  

 

Todavia, conforme constatado por procedimento 

administrativo tramitado no âmbito desta Promotoria, o 

transporte coletivo da referida linha não vem sendo 

prestado de forma regular, gerando transtornos na sua 

utilização pelos consumidores.  

 

Por meio de diligências promovidas pelo 

DETRO/RJ - Departamento de Transportes Rodoviários do 

Estado do Rio de Janeiro, foi constatado que o réu atua 

em completa dissonância com as regras que disciplinam o 

serviço por ela prestado, sendo autuado reiteradamente 

por uma série de infrações cometidas. 

 

Em fiscalizações iniciais, o DETRO verificou 

atrasos médios de uma a três horas no cumprimento dos 

horários determinados para linha 467C, conforme fls. 

16/28 do Inquérito Civil nº196/2011, que instrui a 

demanda. Outrossim, a empresa ré teve seus veículos 

autuados pela falta de cobradores e por apresentarem 
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iluminação externa defeituosa, bem como bancos com 

estrutura precária.  

 

Não obstante oportunidade conferida pelo 

Parquet, a Viação União não logrou em sanar as 

irregularidades apuradas, já que diligências mais 

recentes (fls. 41/47 do procedimento em anexo) 

confirmaram a subsistência das infrações anteriores pelo 

descumprimento dos horários, a inoperância das luzes 

externas e o exercício de dupla função pelos motoristas, 

sem a presença de um trocador nos veículos, conforme o 

determinado pelas normas específicas.  

 

Dessa forma, ante a insistência do réu em 

desrespeitar os padrões oficialmente determinados para a 

prestação de seus serviços, a presente demanda mostrou-se 

inevitável, tendo em vista a necessidade de se tutelar os 

interesses dos consumidores que fazem uso da linha em 

apreço.          

 

 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

b) Da prestação eficiente dos serviços públicos 

 

Conforme já mencionado, o réu é prestador de 

serviço público no ramo de transportes urbanos 

intermunicipais. Dessa forma, indubitável é a aplicação 

do CDC, que prescreve, em seu art. 22, o dever das 

empresas concessionárias em prestarem os seus serviços de 
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forma eficaz. A eficiência, por sua vez, constitui dever 

com previsão na própria Constituição Federal, em seu 

art., 175, parágrafo único, IV. 

 

Nesse sentido, urge ressaltar o conceito de 

eficiência mais utilizado pela doutrina, qual seja a dos 

ilustres professores Luis Luiz Alberto David e Vidal 

Serrano Nunes Jr. em obra "Curso de direito 

constitucional, p. 235": 

 

 

O princípio da eficiência tem partes com as normas da 'boa 

administração', indicando que a Administração Pública, em todos os seus 

setores, deve concretizar a atividade administrativa predisposta a 

extração do maior número possível de efeitos positivos ao 

administrado. Deve sopesar relação de custo-benefício, buscar a 

otimização de recursos, em suma, tem por obrigação dotar da maior 

eficácia possível todas as ações do Estado. (grifou-se)   

 

 

Seguindo essa premissa, observa-se que a 

empresa ré, ao descumprir as determinações do órgão 

competente quanto ao quadro de horários e à utilização de 

profissional na função de trocador, afronta o princípio 

da eficiência, já que desrespeita um padrão de qualidade 

instituído para assegurar a prestação adequada e eficaz 

do serviço de transporte público, o que constitui direito 

básico do consumidore, nos moldes do art. 6º, inciso X, 

do CDC.  
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Nesse sentido, vê-se configurada, ainda, a 

hipótese de prática comercial abusiva prevista pelo art. 

6º, inciso IV c/c art. 39, inciso VIII, do CDC, in 

verbis:  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

(...) 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos 

comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas 

abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; 

(...) 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras 

práticas abusivas: 

(...) 

VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço 

em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais 

competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(Conmetro); (Grifou-se) 

 

 

Os serviços prestados pelo réu, portanto, 

mostram-se ineficientes, incapazes de corresponder às 

expectativas criadas no consumidor que utiliza a linha 

467C, caracterizando um vício de serviço, nos termos do 

art. 20 do Estatuto Consumerista.  

 

Por seu turno, tais vícios se concretizam em 

danos concretos ao consumidor pela incerteza dos horários 

praticados pela Viação União, repercutindo de forma 

direta no próprio cotidiano dos usuários que dependem do 
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transporte público para se deslocar ao trabalho, a 

compromissos, a sua residência, etc.  

 

Nesse ínterim, não se pode olvidar, ainda, que 

as irregularidades perpetradas pelo réu importam em 

riscos à própria integridade física de usuários e 

terceiros, como transeuntes e motoristas que trafeguem 

próximos aos veículos da Viação União. Isso em razão de 

os carros investigados pelo DETRO apresentarem iluminação 

traseira inoperante ou inexistente, como luzes de freio, 

o que notoriamente contribui para a ocorrência de 

acidentes de trânsito.  

 

Pelo tanto exposto, mostra-se evidente o 

descaso do réu pela qualidade do seu serviço e o bem-

estar dos seus usuários, de forma que sua conduta deve 

ser regularizada para se conformar às normas de defesa do 

consumidor.    

 

 

 

 

d) O ressarcimento dos danos causados aos consumidores 

 

A empresa ré também devem ser condenada a 

ressarcir os consumidores – considerados em caráter 

individual e também coletivo - pelos danos, materiais e 

morais, que vem causando com a sua conduta. 

 

O Código de Defesa do Consumidor consagra o 

princípio da responsabilidade do fornecedor 
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independentemente de culpa. Irrefutável, assim, a 

obrigação de reparar os danos causados aos consumidores, 

já que constatada a permanente ofensa aos mais comezinhos 

direitos dos consumidores. 

 

Por outro lado, a indenização tem importante 

função pedagógica, para evitar que novas lesões ao 

consumidor ocorram.  

 

 

e) Os requisitos para o deferimento de liminar 

  

O fumus boni iuris encontra-se configurado pela 

demonstração, nos autos de procedimento investigatório, 

de que há falha na prestação do serviço de transporte 

coletivo pelo descumprimento das regras específicas da 

modalidade, tais como o desrespeito ao quadro horário 

determinado, a utilização de equipamentos inoperantes e o 

emprego de motorista realizando dupla função, conforme as 

diligências colhidas.   

 

O periculum in mora se prende ao fato de que os 

prejuízos que vêm sendo causados são irreparáveis ou de 

difícil reparação, vez que o réu permanece operando o 

trajeto Central-Ipiranga de forma irregular, sujeitando o 

consumidor a atrasos que comprometem o seu cotidiano, 

além dos riscos de acidentes criados pela circulação de 

coletivos sem iluminação adequada.  

 

Ademais, é sabido que o julgamento definitivo 

da pretensão só pode ocorrer após percorrido o regular 
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caminho  procedimental, que consome vários meses e até 

mesmo anos. Ocorre que se os consumidores que necessitam 

do serviço de transporte coletivo ficarão indefesos por 

esse longo período e submetidos ao alvedrio das rés.  

 

A situação ainda é mais grave quando se sabe 

que a questão atinge pessoas desfavorecidas 

economicamente, que têm dificuldade de fazer valer os 

seus direitos. Além disso, refere-se a serviço essencial 

para os consumidores. 

  

 

DO PEDIDO LIMINAR 

 

Ante o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DO RIO DE JANEIRO requer LIMINARMENTE E SEM A OITIVA DA 

PARTE CONTRÁRIA que seja determinado initio litis ao réu 

que, no prazo de 48 horas e na operação da linha de 

ônibus 467C (Central – Ipiranga) ou outra que a 

substituir, cumpra o quadro de horários determinado pelo 

órgão oficial competente; empregue veículos em bom estado 

de conservação, inclusive com iluminação completa e 

operante; e disponibilize veículos com trocadores, quando 

determinado; tudo sob a pena de multa diária de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos monetariamente. 

 

 

DOS PEDIDOS PRINCIPAIS 

 

Requer ainda o Ministério Público: 



11 
 

 

a) que, após apreciado liminarmente e deferido, seja 

confirmado o pleito formulado em caráter liminar; 

 

b) que seja réu condenado, na operação da linha de 

ônibus 467C (Central – Ipiranga) ou outra que a 

substituir, a cumprir o quadro de horários 

determinado pelo órgão oficial competente; a 

empregar veículos em bom estado de conservação, 

inclusive com iluminação completa e operante; e a 

disponibilizar veículos com trocadores, quando 

determinado; tudo sob pena de multa diária de 

R$20.000,00 (vinte mil reais), corrigidos 

monetariamente. 

 

c) que seja o réu condenado a indenizar, da forma mais 

ampla e completa possível, os danos materiais e 

morais de que tenha padecido o consumidor, 

individualmente considerado, em virtude dos fatos 

narrados, a ser apurado em liquidação; 

 

d) a condenação do réu a reparar os danos materiais e 

morais causados aos consumidores, considerados em 

sentido coletivo, no valor mínimo de R$500.000,00 

(quinhentos mil reais), cujo valor reverterá ao 

Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, mencionado 

no art. 13 da Lei n° 7.347/85; 

 

e) a publicação do edital ao qual se refere o art. 94 

do CDC; 
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f) a citação do réu para que, querendo, apresente 

contestação, sob pena de revelia; 

 

g) que seja condenado o réu ao pagamento de todos os 

ônus da sucumbência, incluindo os honorários 

advocatícios. 

 

Protesta, ainda, o Ministério Público, 

nos termos do artigo 332 do Código de Processo Civil, 

pela produção de todas as provas em direito admissíveis, 

notadamente a documental, bem como depoimento pessoal das 

rés, sob pena de confissão, sem prejuízo da inversão do 

ônus da prova previsto no art. 6
o
, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

Dá-se a esta causa, por força do disposto no artigo 258 

do Código de Processo Civil, o valor de R$ 500.000,00 

(quinhentos mil reais). 

 

Rio de Janeiro, 02 de maio de 2012. 

 

 

 

Julio Machado Teixeira Costa 

Promotor de Justiça 

Mat. 2099 

 


