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EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA 
FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JOINVILLE – SC.

SIG/MP n. 06.2011.00009209-2.

O Ministério Público de Santa Catarina, por intermédio 
do seu agente infrafirmado, titular da 17ª Promotoria de Justiça de 
Joinville, com atribuição na Curadoria do Consumidor, vem perante 
Vossa Excelência, com base nos arts. 127 e 129, III, da CF/88 e nos arts. 
1º, II, e 5º, I, ambos da Lei n. 7.347/85, propor a presente AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA com pedido liminar em face de:

1. Passebus Administradora Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 04.267.853/0001-45, com sede 
na Rua XV de Novembro, 707, Centro, Joinville, SC, representada por 
Emendino Roza, brasileiro, casado, empresário, CPF n. 004.364.539-91, 
residente na Rua Padre Anchieta, 246, América, Joinville, SC; Moacir 
Luiz Bogo, brasileiro, casado, empresário, CPF n. 114.460.489-34, 
residente na Rua Arnoldo Moreira Douat, 333, Floresta, Joinville, SC; 
Vilmar Harger, brasileiro, casado, economista, CPF n. 217.317.219-00, 
residente na Rua Professor Beno Sebastião Harger, 173, América, 
Joinville, SC e Waldir Harger, brasileiro, casado, advogado, CPF n. 
154.649.209-78, residente na Rua Professor Beno Sebastião Harger, 150, 
América, Joinville, SC, e 

2. Município de Joinville, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Avenida Hermann August Lepper, 10, 
Saguaçu, Joinville, SC, representado por seu Prefeito ou por seu 
Procurador-Geral (art. 12, II c/c art. 215, ambos do CPC),

pelos fatos e fundamentos jurídicos que, a seguir, passa a 
expor.

I. DOS FATOS:
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Instaurou-se, no âmbito desta Curadoria do Consumidor, o 
Inquérito Civil Público SIG/MP n. 06.2011.00009209-2, em virtude do 
termo de declaração e documentos apresentados pelo sr. Minoru Gomes 
Lima, dando conta de suposta prática abusiva cometida pela empresa 
Passebus Administradora Ltda., relacionada à recusa na devolução de 
valores em dinheiro referentes aos créditos remanescentes contidos no 
cartão ideal, meio recarregável de armazenamento de saldos para a 
utilização do transporte público na cidade de Joinville (fls. 04/07).

No caso que originou a investigação, o noticiante buscou 
junto à empresa requerida a retirada da segunda via do cartão ideal, haja 
vista que o seu estaria desgastado em decorrência do prolongado uso. 
Entretanto, ainda havia nele um crédito no valor de R$ 18,50 (dezoito 
reais e cinquenta centavos).

Feito o requerimento de emissão de uma segunda via, 
restou informado ao cidadão em tela que a obtenção do novo cartão ideal 
teria o custo de R$ 5,00 (cinco reais), de modo que o usuário, não 
dispondo naquele momento da referida quantia, solicitou a devolução do 
valor em dinheiro ou em bilhetes retornáveis. Porém, foi surpreendido 
com a negativa da administradora (declaração de fl. 05) no sentido de que 
a empresa não transferiria o saldo do cartão ideal para passe retornável e 
tampouco restituiria o dinheiro.

A requerida Passebus Administradora Ltda. foi 
notificada para apresentar esclarecimentos acerca da situação apontada, 
limitando-se a afirmar que as regras aplicáveis à bilhetagem eletrônica do 
Município de Joinville são disciplinadas pelo Decreto Municipal n. 
15.128/08, aduzindo, ainda, que o cartão ideal possui passagens, e não 
créditos, razão pela qual, não havendo interesse na manutenção deste, são 
devolvidos aos consumidores bilhetes retornáveis no mesmo valor das 
passagens contidas no cartão, e, por fim, que o valor cobrado para a 
emissão de segunda via é de apenas R$ 5,00 (cinco reais), embora o  
Decreto mencionado autorize uma cobrança ainda maior.

Com o escopo de solucionar a questão apresentada, o 
Ministério Público propôs à empresa requerida a oportunidade de firmar 
um Termo de Ajustamento de Conduta para a regularização do quanto 
investigado nos autos do Inquérito Civil Público. Quando da resposta, 
porém, a demandada informou que não iria firma-lo (fls. 48/37), porque, 
no seu entendimento, estaria de acordo com o previsto no Decreto 
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Municipal n. 92.180/85, comparando, analogicamente, a situação dos 
empregados que são beneficiados com vale-transporte por meio do cartão 
ideal, na qual a legislação proíbe o recebimento do referido benefício em 
dinheiro, sustentando, assim, a licitude da prática consistente em não 
devolver em dinheiro o saldo do cartão ideal.

Ato contínuo, em razão da complexidade do caso, foi 
solicitado ao Centro de Apoio Operacional do Consumidor do Ministério 
Público de Santa Catarina, a realização de estudo técnico, com vistas a 
obter informações acerca da obrigatoriedade de a empresa ré promover a 
devolução em dinheiro dos créditos existentes no mencionado cartão, e 
que eventualmente não fossem mais utilizados pelos usuários do serviço, 
considerando tratar-se de concessionária do serviço público.

O respectivo estudo concluiu pelo encaminhamento de 
recomendação à  municipalidade para expedição de Decreto 
regulamentador da Lei n. 3.806/1998, cuja norma dispõe sobre o Sistema 
de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Joinville, a fim de 
possibilitar ao usuário/consumidor a devolução integral ou parcial em 
pecúnia, de eventuais créditos existentes no cartão ideal,  exigindo-se, no 
caso de restituição parcial, a comprovação de que a desistência do uso do 
cartão incidirá em custos além dos já incluídos na cobrança das tarifas 
por todos os usuários (fls. 57/63).

Expediu-se, destarte, a Recomendação n. 
0001/2013/17PJ/JOI, com o objetivo de regularizar a restituição dos 
créditos inseridos no cartão eletrônico ideal (fls. 65/67), sugestão esta 
acatada pela Procuradoria-Geral do Município, a qual, inclusive, 
informou que em 30 (trinta) dias o respectivo Decreto seria editado (fl. 
68).

Diante da ausência de informações acerca do cumprimento 
da Recomendação, expediu-se novo ofício (n. 0297/2013/17PJ/JOI) 
solicitando cópia do Decreto regulamentador, nos termos propostos por 
esta Promotoria de Justiça.

Em resposta, a Procuradoria-Geral do Município informou 
que, em razão da ocorrência de licitação pública envolvendo o Sistema 
Integrado de Transporte Coletivo Urbano, por questões operacionais, não 
havia sido possível até aquele momento expedir o Decreto apontado. 
Ainda, a Secretaria de Infraestrutura Urbana esclareceu que a admissão de 
restituição do valor das passagens demandaria a criação de um sistema 
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complexo, além do que a maioria dos créditos adquiridos em cartões 
correspondem a benefícios de vale-transporte oferecidos pelas empresas 
aos seus empregados, sendo vedado o fornecimento destes em dinheiro, 
na hipótese de restituição (fls. 71/75).

Diante do exposto, foi reiterado à Municipalidade 
requerida o pedido de apresentação da cópia do Decreto, sendo que, desta 
vez, a Procuradoria-Geral informou que a Administração Pública sequer 
havia requerido a elaboração da norma regulamentadora. 
Complementando, a SEINFRA sugeriu um intervalo mínimo de seis 
meses entre as restituições, além da retenção de 6 a 10 por cento do valor 
a ser devolvido, para fins de indenização referente aos custos da 
devolução do cartão.

Denota-se das informações colhidas no aludido Inquérito 
Civil Público evidente desrespeito aos usuários detentores do cartão ideal 
para a utilização do serviço de transporte público, tendo em vista a 
impossibilidade de restituição dos valores em espécie no caso de 
desistência do uso do cartão. Pior que isso, no caso que originou a 
investigação, sequer foi proporcionada ao consumidor a opção de receber 
o saldo remanescente em seu cartão ideal por unidades retornáveis, 
conforme declaração redigida por uma funcionária da própria Passebus 
(fl. 05/05v).

Em relação às tentativas de solucionar a irregularidade, 
que por parte do Ministério Público foram muitas, o Município de 
Joinville demonstrou total indiferença e ausência de interesse na causa, o 
que se comprova pelo simples fato de até hoje não ter expedido o Decreto 
recomendado.

Dentro dessa realidade, resta evidente a existência de 
prática irregular e abusiva por parte da empresa Passebus 
Administradora Ltda. e do Município de Joinville, porquanto a 
primeira impossibilita o usuário/consumidor do serviço público de 
reembolsar seu dinheiro quando não houver interesse em utilizar os 
créditos inseridos no cartão ideal, e o segundo é omisso em fiscalizar e 
regulamentar a atuação da concessionária do serviço de transporte 
coletivo, motivo pelo qual se faz necessário o acionamento do Poder 
Judiciário para que haja efetiva coerção aos réus a fim de que cesse a 
referida conduta, evitando que outros tantos consumidores venham a ser 
lesados.
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II. DA LEGITIMIDADE ATIVA DO MP

A presente demanda é proposta visando proteger os 
direitos e interesses da coletividade de consumidores que foram e ainda 
continuam expostos a riscos e danos efetivos em face da conduta das rés.

Com efeito, o Ministério Público é instituição essencial à 
Justiça, destacando-se, dentre as suas finalidades, a defesa preventiva e 
repressiva dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, 
mediante a promoção do inquérito civil e da ação civil pública, para a 
proteção do consumidor, da cidadania, do meio ambiente, dos bens 
culturais e de outros interesses transindividuais.

E é a própria Constituição Federal que estabelece as 
funções institucionais do Ministério Público quando, no art. 129, inciso 
III, dispõe que lhe compete "promover o inquérito e a ação civil pública, 
para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos".

Na esteira desse dispositivo constitucional, o art. 82, inciso 
VI, da Lei Complementar Estadual n. 197, de 13/07/2000 (Lei Orgânica 
do Ministério Público de Santa Catarina), estatui que são funções 
institucionais do Ministério Público:

Art. 82. São funções institucionais do Ministério Público, nos
termos da legislação aplicável:
[...]
VI - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma
da lei, para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor,
à ordem econômica e aos bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;
[...]

Ademais, a Lei n. 7.347/85 atribui legitimidade ao 
Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública para a 
prevenção ou reparação dos danos causados ao consumidor, em 
decorrência de violação de interesses ou direitos difusos, coletivos e 
individuais homogêneos.

Por fim, a Lei n. 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) atribui ao Ministério Público legitimação para a defesa 
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coletiva dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais 
homogêneos do consumidor (art. 82, inciso I, c/c o art. 81, parágrafo 
único, incisos I e II).

Saliente-se, por oportuno, que as normas de proteção e 
defesa do consumidor são de ordem pública e de interesse social, nos 
termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, daí porque se 
justifica, ainda mais, a legitimidade do parquet.

Desta forma, não restam dúvidas de que o Ministério 
Público possui legitimidade para a tutela coletiva dos interesses dos 
consumidores, ainda que de serviços públicos.

III. DO DIREITO:

III.1. Da aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Inicialmente, cumpre mencionar que o serviço público 
compreende-se como a atividade que atende diretamente os interesses da 
coletividade, podendo ser prestado na forma prevista no art. 175, da 
Constituição Federal:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre 
através de licitação, a prestação de serviços públicos.

Parágrafo único. A lei disporá sobre:

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, 
fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários;

III - política tarifária;

IV - a obrigação de manter serviço adequado.

Nesse sentido, a autora Maria Sylvia Zanella di Pietro 
define serviço público como:

Toda atividade material que a lei atribui ao Estado para 
que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, com o 
objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, 
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sob regime jurídico total ou parcialmente publico.1

Assim, aos usuários do serviço público deve ser garantida 
a aplicação da Lei Consumerista, tendo em vista o enquadramento destes 
nos termos definidos pelo art. 2º, da Lei 8.078/90, o qual determina que 
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 
produto ou serviço como destinatário final". No caso em comento, os 
usuários adquirem o cartão ideal e seus respectivos créditos mediante 
remuneração, com a finalidade de utilizar a prestação de serviço de 
transporte coletivo público oferecido pelas empresas concessionárias, 
estas caracterizadas como fornecedoras, na forma do art. 3º do CDC.

Uma vez caracterizada a relação de consumo, 
imprescindível considerar a situação de vulnerabilidade dos 
consumidores, reconhecida, inclusive, como um dos princípios que 
norteiam a Política Nacional das Relações de Consumo, visando atender 
as necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua 
qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo (art. 4º do Código de Defesa do Consumidor).

Decorre desta fragilidade que cerca as relações de 
consumo a necessidade substancial de proteger efetivamente os direitos 
básicos dos consumidores, dentre os quais se destacam a "proteção contra 
publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou 
desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços" e, ainda, "a adequada e eficaz 
prestação dos serviços públicos em geral" (art. 6º, IV e X, da Lei n. 
8.078/90).

No mesmo contexto, com o escopo de evitar eventuais 
violações aos direitos dos consumidores, dispõe expressamente o art. 39 
do CDC que, dentre outras práticas abusivas, é vedado ao fornecedor de 
produtos ou serviços:

IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, 
tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição 
social, para impingir-lhes seus produtos ou serviços;

V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

1 ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia; Direito Administrativo. Editora atlas. 20o Ed. 2006. São Paulo. 
p. 90
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Conforme preceituam os incisos IV e VI do art. 4º do 
CDC, todas as relações consumeristas devem favorecer à "educação e 
informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus direitos e 
deveres, visando, sempre, a melhoria do mercado de consumo" com 
atuações que visem a "coibição e repressão de modo eficiente de todos os 
abusos praticados contra os consumidores".

No presente caso, vedar a devolução de valores sobre um 
serviço que não será mais utilizado pelos consumidores configura uma 
afronta a todo o sistema de proteção ao consumidor instituído pela Lei 
Federal n. 8.078/90. A inércia da Municipalidade requerida, que detinha a 
possibilidade de regularizar a situação expedindo o Decreto 
regulamentador, trata-se de uma conduta reprovável e que ofende os 
princípios da racionalização e da melhoria dos serviços públicos, 
insculpidos no art. 4º, VII, do CDC, tendo em vista que a prática de tais 
condutas resultou (e ainda resulta) em prejuízo aos usuários do sistema de 
transporte coletivo que utilizam o cartão ideal. 

O escopo do Código de Defesa do Consumidor é favorecer 
os consumidores justamente por conta da fragilidade destes perante o 
mercado de consumo. Desse modo, faz-se indispensável que as 
autoridades competentes trabalhem com vistas a efetivar os direitos 
assegurados na respectiva legislação, sendo que as demais normas 
hierarquicamente inferiores deverão ser condizentes com o sistema e 
acompanhar as mudanças do mercado de consumo visando o seu 
aperfeiçoamento.

Compreende-se que o sistema do cartão ideal constitui 
vantagem aos usuários, por ser recarregável, seguro, possibilitar maior 
comodidade e agilidade no momento do embarque, evitar o deslocamento 
recorrente aos guichês e espera em eventuais filas para a compra de 
cartões retornáveis, facilitando a utilização do transporte público no dia a 
dia.

Porém, deve-se considerar que são muitos os motivos que 
poderão levar o consumidor a não mais utilizar o referido sistema, seja 
pela utilização de outro meio de transporte, seja em virtude de mudança 
de endereço para outra cidade.

Assim, por exemplo, se o usuário recarrega o valor de R$ 
100,00 (cem reais) e em decorrência de determinado motivo, como um 
dos acima elencados, não mais precise utilizar do sistema de transporte 
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público coletivo oferecido na cidade de Joinville, é inconcebível que não 
lhe seja concedida a possibilidade de reaver a quantia ora mencionada, 
tendo em vista que não utilizará o serviço prestado, nem lhe será útil a 
devolução de valores em créditos (como prevê a atual regulamentação), 
haja vista a sua desvinculação do sistema.

Tratando-se de vale-transporte, tal benefício é devido aos 
que se encontram na qualidade de empregados e tem a finalidade de 
suprir as despesas decorrentes do deslocamento residência-trabalho e vice-
versa. A Lei n. 7.418/85 prevê em seu art. 4º que a concessão da referida 
vantagem se dará por meio de aquisição dos vales-transportes pelo 
empregador. Assim, nesta hipótese, compreende-se a inviabilidade da 
devolução de eventuais valores, tendo em vista que o cartão ideal será 
adquirido pela pessoa jurídica que pretender beneficiar seus funcionários, 
e não pelos próprios usuários do cartão.

No entanto, quando o cartão ideal for vinculado à pessoa 
física, que o adquiriu meramente com o intuito de facilitar a utilização do 
sistema de transporte coletivo público, sem a vinculação com qualquer 
empresa, não há que se criar qualquer óbice, considerando, inclusive, que, 
de acordo com o art. 51, inciso II, do Código do Consumidor, são nulas 
de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de 
produtos e serviços que "subtraiam ao consumidor a opção de reembolso 
da quantia já paga".

Reforçando ainda mais a ilegalidade com que atuam as 
autoridades municipais e a concessionária do transporte público, também 
são consideradas nulas as cláusulas que "estabeleçam obrigações 
consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 
eqüidade" (art. 51, IV, do CDC).

Constatada a ausência de previsão legal permitindo aos 
consumidores a restituição de valores devido à não utilização do serviço, 
observa-se a ocorrência de prática em desacordo com o sistema de 
proteção ao consumidor, desrespeitando o justo equilíbrio entre direitos e 
obrigações das partes, resultando em evidente abusividade e ofensa ao 
princípio da boa-fé objetiva.

Sobre tal princípio, resta indiscutível a sua importância nas 
contratações firmadas entre fornecedor e consumidor, tendo em vista que 
a boa-fé e a confiança protegem as expectativas de ambas as partes em 



17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOINVILLE / CURADORIA DO CONSUMIDOR
 

R. Hermann Augusto Lepper, 980, Fórum de Joinville -  Sala 312-A – Saguaçu – Joinville/SC – CEP 89221-902  - Fone: (47)  
3461-8645 joinville17pj@mp.sc.gov.br - www.mp.sc.gov.br

relação ao pactuado.

Nesse sentido, a autora Cláudia Lima Marques define a 
boa-fé objetiva como:

Uma atuação refletida, uma atuação refletindo, pensando no 
outro, no parceiro contratual, respeitando-o, respeitando seus 
interesses legítimos, suas expectativas razoáveis, seus direitos, 
agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar 
lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o 
bom fim das obrigações: o cumprimento do objetivo contratual 
e a realização dos interesses das partes.2

Ademais, maior cuidado merece a relação jurídica aqui 
abordada, considerando que o contrato de transporte se trata tipicamente 
de um contrato de adesão, conforme define o art. 54, do Código de Defesa 
do Consumidor:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham 
sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas 
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem 
que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente 
seu conteúdo. 

Isto é, as cláusulas gerais referentes ao contrato, bem como 
as condições do negócio, estão explicitadas num documento que 
genericamente contém todas as disposições a respeito do pactuado, mas 
que não é de conhecimento do usuário/consumidor final que utilizará o 
serviço.

Desta forma, deflagra-se a presente Ação Civil Pública a 
fim de defender os direitos metaindividuais dos consumidores, com a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, 
individuais, coletivos e difusos que lhes foram ou poderão ser causados, a 
teor do art. 6º, VI da Lei nº 8.078/90.

III.2 Das normas do sistema de transporte coletivo de 
passageiros no Município de Joinville

De acordo com previsão constitucional, é de competência 
dos municípios organizar e prestar o transporte coletivo urbano de 

2 MARQUES, Lima Cláudia, Contratos no Código de Defesa do Consumidor: o novo regime das 
relações contratuais. São Paulo: RT, 2002, pp. 181/182
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passageiros. Assim, dispõe o art. 30 da CF:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
(...)

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;

Nesse sentido, a Lei Municipal n. 3.806/98, dispõe:

Art. 1º O Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do 
Município de Joinville reger-se-á pelas disposições da Lei 
Orgânica, por esta Lei e por Normas Complementares 
expedidas pelo Poder Executivo.

§ 1º - As normas complementares serão aprovadas pelo Poder 
Executivo através de Decretos.

Ademais, conforme o seu art. 17, o dever de regulamentar, 
gerenciar e fiscalizar permanentemente o serviço prestado incumbe ao 
Poder Concedente, o que não está ocorrendo no caso apresentado 
conforme apuração realizada nos autos do Inquérito Civil Público, pois 
restou claro que, apesar das diversas solicitações feitas, e, inclusive, do 
acatamento da Recomendação n. 0001/2013 pelo Município de Joinville, 
absolutamente nada foi feito a respeito.

A Passebus, por sua vez, na qualidade de empresa 
operadora dos serviços, a quem compete exclusivamente a emissão, a 
comercialização e o controle sobre a venda de passes e do vale-transporte 
na forma do art. 24, § 1º, da norma supracitada, também se quedou inerte 
quanto à aludida irregularidade do sistema, beneficiando-se sobre o valor 
de eventuais créditos que não foram restituídos aos 
consumidores/usuários do multicitado cartão ideal.

Quando da instituição do sistema de bilhetagem 
automática no transporte coletivo urbano na cidade Joinville, foi expedido 
Decreto n. 15.128/2008, o qual dispõe acerca do cartão recarregável da 
seguinte maneira:

Art. 9º Na eventual necessidade de reposição do cartão 
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recarregável a qualquer tipo de usuário em virtude de perda, 
roubo, extravio, inutilização por mau uso ou conservação, o 
novo cartão terá de ser adquirido mediante pagamento de valor 
equivalente à 10 (dez) vezes o valor da tarifa vigente.

§ 1º Os usuários que sofrerem quaisquer das situações previstas 
no "caput" do presente artigo deverão comunicar o fato 
imediatamente às empresas concessionárias para que seja feito 
o bloqueio de uso do referido cartão.

§ 2º Ficam as empresas concessionárias obrigadas a efetuar o 
bloqueio do cartão em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas, contados da comunicação a que se refere o parágrafo 
anterior.

§ 3º A comunicação prevista no § 1º deverá ser feita por 
intermédio do preenchimento de formulário próprio e mediante 
a apresentação do competente boletim de ocorrência policial.

§ 4º Realizado o rastreamento, as concessionárias 
restituirão os créditos ainda não utilizados conforme 
registro de seu sistema, no prazo máximo de 1 (uma) 
semana. (sem grifo no original)

Observa-se que a legislação em vigor não prevê a 
possibilidade de restituição de eventuais créditos referentes ao cartão 
ideal em dinheiro, no caso de cancelamento. Assim, evidente que a 
negativa em devolver os valores consiste em exigir do consumidor 
vantagem manifestamente excessiva, violando os princípios da equidade, 
do equilíbrio contratual e da boa-fé objetiva.

O passageiro deve ter assegurado o direito de rescindir o 
contrato em algumas situações, considerando que adquiriu os créditos 
com antecedência, podendo, eventualmente, desistir de realizar o uso do 
transporte e obter o ressarcimento dos referidos valores mediante 
solicitação à empresa administradora, evitando a ocorrência de 
enriquecimento ilícito por parte do(a) fornecedor(a).

IV. DO DANO MORAL COLETIVO

As práticas abusivas acima mencionadas acarretaram uma 
série de danos aos consumidores que tiveram cessado o direito de 
ressarcimento, em relação à prestação de um serviço que não utilizaram.

A ausência de previsão legal acerca da devolução dos 
valores referentes aos créditos oriundos do cartão ideal, bem como a 
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inércia quanto à sua regulamentação, configuram condutas nitidamente 
lesivas aos consumidores, razão pela qual as requeridas deverão ser 
responsabilizadas.

Sobre o dano moral coletivo, relevante mencionar a sua 
previsão expressa no ordenamento jurídico em vigor, conforme o art. 6º, 
incisos VI e VII, da Lei n. 8.078/90:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com 
vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 
morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção 
Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

No mesmo sentido, prevê o a art. 1º, da Lei n. 7.347/85: 

Art. 1º  Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da 
ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e 
patrimoniais causados:

l - ao meio-ambiente;

II – ao consumidor;

III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico;

IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo;

V - por infração da ordem econômica;

VI - à ordem urbanística;

VII – à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou 
religiosos; 

VIII – ao patrimônio público e social. (sem grifo no original)

Assim, observa-se que o dano moral coletivo funda-se na 
necessidade de responsabilizar aqueles que violarem tais direitos, 
objetivando conferir-lhes uma proteção diferenciada pelos prejuízos 
imateriais experimentados.



17ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JOINVILLE / CURADORIA DO CONSUMIDOR
 

R. Hermann Augusto Lepper, 980, Fórum de Joinville -  Sala 312-A – Saguaçu – Joinville/SC – CEP 89221-902  - Fone: (47)  
3461-8645 joinville17pj@mp.sc.gov.br - www.mp.sc.gov.br

De acordo com esta concepção, o dano moral coletivo vai 
além da responsabilidade civil privada, abrangendo uma nova gama de 
direitos, difusos e coletivos, tornando necessária uma nova forma de 
tutela jurídica. Essa proteção consubstancia-se no art. 5º, XXXV, da 
Constituição Federal, o qual prevê que a "a lei não excluirá da 
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito", ou seja, 
refere-se ao aspecto preventivo da lesão, sendo indispensável a justa e 
completa reparação.

Portanto, diante de tais premissas, observa-se que a função 
do dano moral coletivo é homenagear os princípios da prevenção e da 
precaução, com o intuito de propiciar uma tutela mais efetiva aos direitos 
difusos e coletivos, como no caso em tela. Neste ponto, a disciplina do 
dano moral coletivo se aproxima do direito penal, especificamente de sua 
finalidade preventiva, ou seja, de prevenir nova lesão a direitos 
metaindividuais em caráter duplo: punitivo e indenizatório.

Além disso, não é requisito para a comprovação do dano 
moral coletivo a demonstração de dor, ou a afetação das pessoas ou da 
coletividade, inclusive, consoante entendimento dos Tribunais 
Superiores:

ADMINISTRATIVO - TRANSPORTE - PASSE LIVRE 
- IDOSOS - DANO MORAL COLETIVO - 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DOR E DE 
SOFRIMENTO – APLICAÇÃO EXCLUSIVA AO DANO 
MORAL INDIVIDUAL - CADASTRAMENTO DE IDOSOS 
PARA USUFRUTO DE DIREITO - ILEGALIDADE DA 
EXIGÊNCIA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE - ART. 
39, § 1º DO ESTATUTO DO IDOSO - LEI 10741/2003 
VIAÇÃO NÃO PREQUESTIONADO.
1. O dano moral coletivo, assim entendido o que é 
transindividual e atinge uma classe específica ou não de 
pessoas, é passível de comprovação pela presença de 
prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos 
enquanto síntese das individualidades percebidas como 
segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-
base.
2. O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da 
comprovação de dor, de sofrimento e de abalo 
psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do 
indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e 
coletivos.
3. Na espécie, o dano coletivo apontado foi a submissão dos 
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idosos a procedimento de cadastramento para o gozo do 
benefício do passe livre, cujo deslocamento foi custeado pelos 
interessados, quando o Estatuto do Idoso, art. 39, § 1º exige 
apenas a apresentação de documento de identidade.
4. Conduta da empresa de viação injurídica se considerado o 
sistema normativo.
5. Afastada a sanção pecuniária pelo Tribunal que considerou 
as circunstancias fáticas e probatória e restando sem 
prequestionamento o Estatuto do Idoso, mantém-se a decisão.
6. Recurso especial parcialmente provido.3

Assim, em decorrência do fato de a Passebus ter 
eventualmente se beneficiado por reter para si valores referentes ao 
cartão ideal, os quais deveriam ter sido restituídos aos consumidores, e 
pela falta de fiscalização e regulamentação da concessionária do serviço 
público de transporte coletivo (Município de Joinville), torna-se 
plenamente cabível o pleito de dano moral coletivo, em razão do grave 
desrespeito aos direitos dos consumidores.

Mais que garantir direitos no âmbito consumerista, ao criar 
a Lei n. 8.078/90, o legislador também se preocupou em garantir serviços 
públicos de qualidade a toda a população, consoante o art. 22:

Os órgão públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de 
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 
eficientes, seguros em quanto aos essenciais, contínuos. 
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 
parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas 
jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos 
causados, na forma prevista neste Código.

Diante do exposto, observa-se que o dano moral coletivo 
constitui-se numa função de caráter pedagógico e punitivo em virtude da 
violação de direitos supraindividuais, sendo devido, o respectivo 
montante, no presente caso, ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados 
do Estado de Santa Catarina, conforme dispõe o art. 13, da Lei de Ação 
Civil Pública.

V. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Em que pesem as provas colhidas no Inquérito Civil que 

3 STJ - REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
01/12/2009, DJe 26/02/2010
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instrui a presente ação, a pretensão do Ministério Público ora veiculada 
encontra guarida também no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa 
do Consumidor, que estabeleceu a inversão do ônus da prova na defesa 
dos direitos consumeristas, toda vez que a alegação for verossímil.

Além dessa hipótese expressamente prevista na Lei, é 
doutrinária e jurisprudencialmente defendida a possibilidade de 
distribuição dinâmica do onus probandi pelo juiz, como extensão de seus 
poderes instrutórios, cuja relevância se amplifica especialmente em sede 
de tutela de interesses metaindividuais.

No caso em tela, há irrefutavelmente verossimilhança nas 
alegações, pela ausência de regulamentação para fins de restituição em 
dinheiro de créditos eventualmente não utilizados pelos consumidores 
referente ao cartão ideal.

Portanto, tendo em vista os fundamentos aduzidos, sendo
manifesta a verossimilhança nas alegações, faz-se possível a distribuição 
dinâmica da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

VI - DA LIMINAR PRETENDIDA:

A Lei Federal n. 7.347/85 permite a concessão de medida 
liminar com o fito de suspender as condutas lesivas sobre direitos 
relativos ao consumidor, praticadas no presente caso pelo Município de 
Joinville e pela Passebus Administradora Ltda., sobretudo porque 
presentes os requisitos necessários para tanto.

O fumus boni juris decorre da evidente violação ao direito 
dos consumidores, por haver previsão de restituição de créditos somente 
por outras passagens, extraindo dos usuários a opção de reembolso da 
quantia já paga em pecúnia, quando da desistência da utilização do cartão 
ideal, fatos estes comprovados no Inquérito Civil que instrui a presente 
ação, conforme acima exposto.

Já o periculum in mora está assentado no fato de que, 
enquanto o referido Decreto regulamentador não for expedido, os 
usuários do cartão ideal que não necessitarem mais da sua utilização e 
que eventualmente pleitearem a devolução dos créditos remanescentes em 
dinheiro serão lesados em decorrência da referida prática abusiva, 
configurada nos termos do art. 51, inciso II, do Código de Defesa do 
Consumidor.
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Desse modo, considerando os pressupostos estabelecidos 
pelo art. 273 e respectivos parágrafos do Código de Processo Civil, não 
há que se olvidar da necessária concessão da antecipação dos efeitos 
pleiteados.

VII - DOS PEDIDOS:

Em face do exposto se requer:

1) o recebimento e autuação da presente Ação Civil 
Pública, com os documentos que a instruem;

2) a concessão de liminar a fim de que seja determinada 
judicialmente a obrigatoriedade de restituição de créditos em pecúnia, aos 
usuários do cartão ideal cadastrados como pessoas físicas, sem 
vinculação ao benefício de vale-transporte, sob pena de pagamento de 
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); 

3)  a procedência final dos pedidos, de modo que:

3.1.) o Município de Joinville expeça o respectivo 
Decreto regulamentando a devolução em dinheiro de créditos oriundos do 
cartão ideal, obtido por pessoa física (excetuando a hipótese de vale-
transporte), conforme determina a Lei Consumerista, confirmando, assim, 
a tutela inicialmente concedida; 

3.2.) as Requeridas providenciem a publicidade do teor de 
eventual decisão que determinar a obrigatoriedade em relação à 
devolução dos valores contidos no cartão ideal, respeitando-se a vontade 
do consumidor;

3.3.) as rés sejam condenadas, solidariamente, ao 
pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor estimado 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser recolhido ao FRBL (Fundo para 
Reconstituição de Bens Lesados), criado pela Lei Estadual n. 15.694/11 e 
regulamentado pelo Decreto Estadual n. 808/12;

4) a citação das rés nas pessoas de seus representantes 
legais para, querendo, apresentarem defesa, sob pena de revelia e 
confissão quanto à matéria fática;

5) a inversão do ônus da prova, para a facilitação da defesa 
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dos interesses dos consumidores, considerados como parte vulnerável na 
relação processual, ainda que seja parte autora o Ministério Público (art. 
6º, VIII, do CDC);

6) a produção de todos os meios de prova em direito 
admitidos, tais como oitiva de testemunhas, perícias, inspeção judicial e 
juntada de documentos novos;

7) A imposição de multa diária, no valor a ser definido por 
Vossa Excelência, a ser recolhida em prol do FRBL (art. 13 da Lei n. 
7.347/85), CNPJ 76.276.849/0001-54, a ser depositada na c/c 63.000-4, 
agência n 3582-3, Banco do Brasil, para o caso de não cumprimento dos 
provimentos finais, independentemente do cometimento de crime de 
desobediência; 

8) A condenação das requeridos nas custas e despesas 
processuais, mais ônus da sucumbência.

Dá-se à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Joinville, 18 de maio de 2015.

Cristian Richard Stähelin Oliveira
          Promotor de Justiça


		2015-05-18T16:54:29+0000
	Not specified




