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Descrição: Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO em face de EXPRESSO PÉGASO LTDA, empresa líder do 
CONSÓRCIO SANTA CRUZ. Aduz a instituição autora, em síntese, que: Após instaurar 
procedimento administrativo para averiguar reclamação encaminhada por consumidor, 
constataram-se diversas irregularidades na operação das linhas de ônibus 846, 848 e 
847 - B, operadas, dentre as quais a falta de vistoria, a inoperância das luzes de freio e 
ré, dos extintores de incêndio, dos limpadores de para-brisa , do mecanismo de trava 
das portas, da luz do salão, pneumáticos sem freio e bancos rasgados. Em nova 
fiscalização, verificou-se, também, que a empresa operava com frota abaixo dos 100% 
durante o período de pico, o que resultava em irregularidade de horários e em episódios 
de superlotação. Ressaltando a infringência de conduta contrária aos ditames da lei 
consumerista, mormente em relação às normas contidas nos artigos 6º, X e 22 do 
mencionado diploma, pede: A-) Que seja, inicialmente a título liminar, com posterior 
confirmação, a ré compelida a ´empregar, nas linhas 846, 847-B e 848, ou em outras que 
vierem a substituí-las, veículos em bom estado de conservação, com a manutenção 
adequada e as vistorias anuais pertinentes em dia, efetuando o registro junto à SMTR, 
sanando a inoperância das luzes de freio e ré, do extintor de incêndio, do limpador de 
para-brisa, do mecanismo de trava das portas, trocando a luz do salão com luminárias 
queimadas, consertando os pneumáticos sem freios e trocando os bancos rasgados, 
bem como observe a frota determinada pela SMTR para as linhas em comento, sob 
pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais).´ B-) A condenação da ré a 
indenizar, da forma mais ampla e completa possível, os danos materiais e morais 
causados aos consumidores, individualmente considerados, como estabelece o art.6º, VI 
do CDC, a serem liquidados em procedimento próprio. Com a inicial, vieram as peças 
integrantes do Inquérito Civil instaurado, em apenso. Contestou a demandada às fls. 
23/36, juntando os documentos de fls.37/150. Arguiu a preliminar de ilegitimidade 
passiva, e, no mérito, sustentou que: A-) Não opera as linhas objeto de discussão, razão 
pela qual entende que não pode arcar com qualquer espécie de indenização ou cumprir 
os pedidos formulados. B-) Não é cabível, em sede de ação coletiva, a condenação à 
indenização por danos morais, ressaltando que estes têm caráter personalíssimo. Às fls. 
151/155, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela, nos termos pleiteados, 
provimento do qual a ré interpôs embargos de declaração, rejeitados à fl.164, e Agravo 
de Instrumento, improvido, conforme decisum de fls. 283/286. Em réplica, o Ministério 
Público autor refutou as alegações tecidas na peça de bloqueio, e reiterou os fatos e 
argumentos constantes da exordial. Decisão saneadora prolatada às fls. 197/200, 
rejeitando a preliminar suscitada e deferindo a produção da prova documental 
suplementar requerida pela ré. Acostou a demandada os documentos visíveis às 
fls.202/224, no intuito de demonstrar a regularidade dos veículos em operação. 
Manifestou-se a instituição autora às fls. 226/228, salientando que não há, na 
documentação apresentada, indicação de que os veículos vistoriados pertençam às 
linhas objeto desta demanda. Publicou-se, às fls.231/233 o edital a que alude o art.94 do 
CDC, tendo a serventia certificado à fls.234 a ausência de manifestação de eventuais 
interessados. Expediu-se à fl.239, a requerimento do Parquet, ofício à SMTR, para 
solicitar a realização de nova ação fiscalizatória, com o objetivo de constatar se a parte 
insiste na adoção das práticas abusivas rechaçadas. Resposta ao ofício às fls.241/242, 
com a narrativa da fiscalização realizada em 10/08/2013, esclarecendo terem sido 
constatadas irregularidades graves no estado de conservação dos veículos, como piso 
solto, luminárias apagadas, bancos rasgados, para-brisa trincado e cigarra cortada, o 
que ensejou a lavratura dos autos de infração ali mencionados. Memoriais da autora às 
fls.295/301 e da ré às fls.303/306. É O RELATÓRIO. DECIDE-SE. Ressalta-se, 
inicialmente, que a matéria suscitada em sede preliminar foi devidamente apreciada e 
desacolhida quando da prolação do saneador. Impende, ainda, destacar que, para o 
deslinde da controvérsia estabelecida, não há necessidade da produção de outras 
provas, para além daquelas já adunadas aos autos. Busca a instituição autora a 
condenação da ré a sanar as irregularidades constatadas nas linhas operadas por 
empresa integrante do consórcio do qual aquela é líder. Dessa forma, tem-se que a 
responsabilidade da demandada resulta da regra contida no art.28 §3º do CDC, que 
dispõe acerca da solidariedade existente entre as sociedades consorciadas, o que faz 
com que seja possível pleitear o cumprimento da obrigação pela líder - administradora 
do pool de empresas, ou por parte de qualquer das pessoas jurídicas integrantes do 
consórcio. Pois bem. Aponta o MP a lesão a direitos garantidos aos consumidores, bem 
como aos princípios da regularidade e eficiência dos serviços públicos, em decorrência 
de conduta da ré, da qual decorrem falhas na prestação do serviço de transporte, 
referente às linhas de coletivos 846,847- B e 848. O que se nota da leitura de todo o que 
consta destes autos é que, realizada atividade fiscalizatória pela Secretaria Municipal de 
Transportes, por determinação deste Juízo, consignou aquele órgão que a maioria das 



irregularidades apontadas não foi reparada. Tanto assim, que foram lavrados os autos 
de infração de n.4266, 4268, 4293 e 4293,4295. Há, portanto, nítido desrespeito ao 
art.6º, X, da lei consumerista, que elenca, como direito básico do consumidor, a 
adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Ressalte-se, ainda, que o 
art.22 do mesmo diploma legal estabelece a obrigação de que os órgãos públicos 
prestem os ditos serviços de forma eficiente, segura, e contínua, sendo estes essenciais. 
Qualquer prática que contrarie as disposições ali contidas é, nos termos do art.39, VIII, 
abusiva e, por conseguinte, vedada. Em relação ao dano moral, mister enfatizar que, de 
acordo com a melhor doutrina e jurisprudência, este se encontra inserido na própria 
lesão, e resulta 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 seu arbitramento. Essa tarefa cabe ao Juiz, na investigação de 
cada caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Por tal motivo, devem ser os prejuízos individuais apurados em procedimento próprio, de 
habilitação individualizada. Por todo o encimado, JULGAM-SE PROCEDENTES os 
pedidos autorais, nos exatos termos requeridos. Destaque-se que os danos individuais a 
serem indenizados serão comprovados após habilitações individualizadas, na forma dos 
artigos 96 e 97 da Lei 8078/90, as quais serão remetidas à livre distribuição, nos moldes 
das regras processuais de fixação de competência. Condena-se, por fim, a ré, - à qual 
não se estende a isenção de custas prevista no art.18 da Lei 7347/85, ao pagamento 
das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o 
valor da condenação, valor este em benefício do Fundo de Amparo aos Bens Lesados, 
do Ministério Público. 

 


