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Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz     
Antonio Augusto de Toledo Gaspar 
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Sentença               
 
 Trata-se de ação civil pública consumerista, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de AUTO VIAÇÃO 1001 LTDA. Alega a instituição autora, 
em síntese, que:    
a) A empresa ré é fornecedora de transporte intermunicipal  coletivo, o qual constitui serviço 
essencial à sociedade. 
b) Além das reclamações administrativas, formuladas pelos usuários, vistorias realizadas pelo 
DETRO e pela ANTT constataram que a demandada vem praticando supressões nos prefixos e 
horários elencados à fl.03, bem como a quebra do sistema operacional. 
c) No período compreendido entre 24/06/2012 e 26/06/2012, lavraram-se autos de infração no 
Terminal Novo Rio, apontando os seguintes problemas: defeito em equipamento obrigatório, 
atraso na prestação do serviço, condições inadequadas e higiene e a já mencionada supressão de 
viagem. 
 Afirma a infringência ao que dispõe o art. 6º, X, do Código de Defesa do  Consumidor, que 
consagra, como direito básico deste a adequada e eficaz prestação de serviços públicos em geral. 
Sustenta, ainda, que a conduta adotada pela ré constitui prática abusiva, vedada expressamente 
no art. 39 do mesmo diploma. 
 Com a contestação, foram apresentados os documentos de fls. 116/233. 
 Pleiteia, liminarmente, seja a ré impelida a cumprir os horários determinados no quadro de 
frequência mínima da linha Rio de Janeiro - Itaperuna, em ambos os sentidos, abstendo-se de 
alterá-los ou suprimi-los.  Em caráter definitivo, pugna: a) pela confirmação da liminar, 
aplicando-se, em caso de descumprimento, a pena de multa de R$20.000,00 (vinte mil reais), 
corrigida monetariamente; b) a condenação da ré a reparar os danos materiais e não patrimoniais 
causados os consumidores, considerados em sentido coletivo, no valor mínimo de R$400.000,00 
(quatrocentos mil reais) ; c) a condenação da ré a indenizar o consumidor, individualmente 
considerado. 
 Acompanham a inicial as peças que compõem o Inquérito Civil, em apenso. 
 Deferiu-se a medida antecipatória requerida, nos exatos termos da exordial, sob pena de 
multa de R$20.000,00 (vinte mil reais). 
 Regularmente citada, ofereceu a ré a contestação de fls. 20/36, na qual ressalta que vem 
cumprindo a liminar deferida. Denuncia a lide ao Departamento de Transportes Rodoviários do 
Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ, e argui, preliminarmente: a) a inaplicabilidade do Código 
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de Defesa do Consumidor à presente demanda, face à natureza do serviço público prestado; b) a 
ilegitimidade do Ministério Público;  c) a incompetência da Justiça Comum, porque as linhas 
objeto de questionamento são administradas por ente da União Federal. No mérito, aduz que: a) 
não é razoável que a empresa estabeleça horários em desacordo com as aspirações da 
sociedade, e, portanto, promove alterações  no interesse da maioria, para que possa atender aos 
diversos "pontos de seção".; b) que tais alterações foram efetuadas nos horários sujeitos à plena 
liberdade da empresa, e que a frequência mínima estabelecida em contrato nunca foi 
desrespeitada.  Asseverando que a prestação do serviço é adequada e atende a todos os 
preceitos legais, pugna pela extinção do feito, ou pela improcedência da pretensão autoral. 
 Com a peça de bloqueio, vieram os documentos de fls.37/149. 
 Em réplica, apresentada às fls. 151/162, o Ministério Público autor refuta os argumentos 
tecidos na contestação, e reitera o pedido de procedência, sustentando a insuficiência 
comprovação do cumprimento da liminar. 
 Instadas a se manifestarem em provas, deixou a demandada transcorrer  in albis o prazo 
para cumprimento, tendo o MP requerido o julgamento antecipado da lide. 
 É O RELATÓRIO. 
 DECIDE-SE. 
 Rejeitam-se, inicialmente, as preliminares suscitadas.  
 Extrai-se a legitimidade do Parquet tanto do art.5º da Lei 7347/85 quanto do art. 82 do CDC. 
Com efeito, é a referida instituição parte legítima para promover o ajuizamento de ação coletiva, 
visando à tutela dos direitos individuais e homogêneos dos consumidores, como os aqui 
discutidos. Frise-se que, ainda que tais direitos sejam disponíveis, a relevância social destes torna 
legítima a representatividade da instituição autora. 
Tampouco se discute a aplicabilidade das normas consumeristas à hipótese, eis que a própria lei 
8.078/90 impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecê-los de forma 
adequada, eficiente, segura e, quando essenciais, contínua, sob pena de responderem por danos 
que venham causar aos usuários. Do mesmo modo, também se afasta a arguição de 
incompetência da Justiça Estadual. 
Descabe, de igual forma, a denunciação da lide ao DETRO. Como se sabe, trata-se a referida 
modalidade de intervenção de terceiros de ação secundária, de natureza condenatória, ajuizada 
no curso da ação principal. Portanto, como ação própria que é, deve atender aos pressupostos 
processuais e condições de ação que lhe são inerentes. A hipótese em questão não se amolda às 
disposições do art.70 do CPC.  Indubitavelmente, não se vislumbram as relações descritas nos 
incisos I e II. Em relação ao inciso III, tem-se que não se pode falar em direito de regresso do 
denunciante em face do denunciado, isto porque  a responsável pela prestação do serviço, dentro 
das condições exigidas em lei, é a concessionária-ré.  Nesse diapasão, também não há como 
fazer a ANTT integrar o polo passivo do feito, eis que não se imputa a ela a prática das 
irregularidades descritas.  
Analisadas as questões de ordem preliminar, importa esclarecer que não há necessidade de 
produção de outras provas, para além daquelas já adunadas aos autos. O feito comporta 
julgamento,  na forma do art. 330 do CPC.  
Ingressa-se na análise do mérito propriamente dito. Pretende o Ministério Público a condenação 
da ré á prestação adequada do serviço de transporte, no que tange à observância do quadro de 
horários e da frequência mínima, da linha que perfaz o trajeto Rio de Janeiro - Itaperuna. 
Da análise de tudo o que consta dos autos, notadamente do  inquérito civil que instrui a inicial, 
bem como das reclamações dos usuários, verifica-se que a demandada vem  praticando 
supressões em alguns prefixos e horários. 
Afirma a ré, em sua peça de defesa,  que possui direito potestativo à alteração dos horários, de 
acordo com o Decreto 2.521/98. Pois bem. A própria leitura do art.52 do mencionado ato esclarece 
que a concessionária é livre para assim proceder, desde que comunique a alteração pretendida, 
com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, ao Ministério dos Transportes. No inciso V do 
citado artigo, há referência expressa à alteração de horários de partida e de chegada.  
Não apresentou a ré nenhuma prova de haver realizado as mudanças na forma prescrita em lei - e 
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nem se alegue que a conduta trouxe algum benefício aos usuários, o que seria, por óbvio, 
incompatível com as reclamações recebidas. 
Assim, caracterizado o ilícito praticado, totalmente em desacordo com o art.22 do Código de 
Defesa do Consumidor,  passa-se ao exame de eventuais danos. 
In casu, não restou configurado o dano moral individual. Isso porque a conduta do réu 
consubstancia-se em um daqueles aborrecimentos do cotidiano, caracterizando mero ilícito 
contratual, nos moldes do verbete nº 75 deste Egrégio Tribunal de Justiça. 
Por outro lado, há dano material individual, decorrente da má prestação do serviço, forçando o 
usuário a utilizar outros meios de deslocamento mais caros, para percorrer o mesmo itinerário no 
mesmo tempo que seria empreendido  se tivesse à, sua disposição, transporte de qualidade. 
Quanto ao pleito de condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano moral coletivo, 
este merece prosperar, diante da abusividade da conduta da ré em face da coletividade de 
consumidores, o que ocasiona o aumento de horas in itinere dos trabalhadores e cidadãos, os 
quais  dependem dos transportes públicos para seus compromissos diários, retirando-lhes horas 
que poderiam se utilizadas com seus afazeres pessoais ou em proveiro de suas famílias. 
Destaca-se que o transporte público de má qualidade implica maior número de carros na rua e, por 
consequência, maior obstrução do tráfego, causando transtornos, inclusive, a pessoas que não se 
utilizam dos serviços prestados pelas requeridas. 
De acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, o dano moral está inserido  na própria lesão, e 
decorre da gravidade do ilícito em si, existindo in re ipsa, ou seja, comprovada a ofensa, 
demonstrado estará o dano moral, em decorrência de uma presunção natural.    
No que tange ao quantum indenizatório, não há valores fixos nem tabelas preestabelecidas para o 
arbitramento do dano moral. Essa tarefa cabe ao Juiz ,na investigação de cada caso concreto, 
observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
O dano moral é lesão de bem integrante da personalidade tal como a honra, a liberdade, a saúde, 
a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima. 
Por todo o encimado: 
a) JULGA-SE PROCEDENTE o pedido constante do item "b" de fl.07, para condenar a ré a 
cumprir os horários determinados no respectivo quadro de frequência mínima da linha Rio de 
Janeiro x Itaperuna, em ambos os sentidos, abstendo-se de alterá-los ou suprimi-los, sob pena de 
aplicação de multa diária, no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). 
b) JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante do item "c", para condenar a 
ré ao pagamento de dano moral coletivo, no montante de R$70.000,00 (setenta mil reais), 
corrigidos monetariamente a contar da publicação desta e acrescidos de juros de mora de 1% ao 
mês, a contar da citação, na forma do art. 13 da Lei 7.347/85, com reversão da importância ao 
Fundo de Reconstituição de Bens Lesados.  
c) JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante do item "d" para condenar a ré 
ao pagamento de danos materiais aos consumidores, individualmente considerados, a serem 
comprovados após habilitação individualizada, visando à liquidação do referido dano, na forma dos 
artigos 96 e 97 da Lei 8078/90, sendo certo que tais demandas deverão ser remetidas à livre 
distribuição nos moldes das regras processuais de fixação de competência. Neste sentido os 
arestos oriundos do Egrégio STJ a seguir colacionados: 
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUÍZO COMPETENTE.  
1."A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode 
ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não 
estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, 
levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 
metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)". (REsp 
1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, 
DJe 12/12/2011).  
2. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no REsp 1182037/PR, Rel. Ministra 
MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) 
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 "DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, 
CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. 
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. 
ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO 
TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS 
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.  
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença 
genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, 
porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas 
aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a 
extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 
474, CPC e 93 e 103, CDC).  
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o 
Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, 
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do 
Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual, 
sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 
2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97.  
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.  
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido."(REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS 
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)  
                 Condena-se, por fim, a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor da condenação, em favor do Centro de Estudos 
Jurídicos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.  
Ciência ao MP. 
P.R.I.  
 

Rio de Janeiro, 27/09/2013. 
 
 

Antonio Augusto de Toledo Gaspar - Juiz Titular 
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Autos recebidos do MM. Dr. Juiz     
 

Antonio Augusto de Toledo Gaspar 
 

Em ____/____/_____ 
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