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R E L A T Ó R I O 
 
 
 
O PROCON-MG imputou ao Consórcio BH 

Leste as práticas infrativas descritas na Portaria Inaugural (fl. 02-
A): 

 
(i) “por ter sido verificada irregularidade na 

prestação do serviço de transporte coletivo consistente em omitir 
e atrasar viagens programadas pelo Quadro de Referência 
Operacional no período de 05/01/2015 à 08/01/2015”; 

 
(ii) e “por apresentar veículos em mau 

estado de conservação”.  
 
Por isso, aplicou-lhe a pena de multa no 

valor de R$ 8.365,62 (oito mil trinta trezentos e sessenta e cinco 
reais e sessenta e dois centavos). 

 
Inconformado, o Consórcio BH Leste interpôs 

recurso a este Órgão Colegiado no qual, preliminarmente, alega 
ilegitimidade do Procon-MG para aplicar sanção, atribuição que 
seria exclusiva da BHTRANS e bis in idem (fl. 180). 

 
No mérito, em suma, aduz que: 
 
a) “EM TODO ANO DE 2014, DAS 43.649 

VIAGENS PROGRAMADAS DA LINHA 9410, 42.612 FORAM 
REALIZADAS (sem atraso e/ou omissões), OU SEJA, UM 
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PERCENTUAL 97,65% de prestação correta e regular do s 
serviços na aludida linha ” (fl. 178); 

 
b) a falha na prestação de serviço decorreu 

do crescimento desproporcional da frota de veículos automotores 
de Belo Horizonte, de manifestações, de obras emergenciais, diz 
o recorrente, então ele, como prestador de serviço de transporte, 
não responderia (fl. 178-179); 

 
c) que já sanou as irregularidades, porquanto 

“provou que todas as irregularidades apontadas foram 
prontamente sanadas e TODOS os veículos vistoriados pela 
BHTRANS foram autorizados por esta para retorno aos serviços” 
(fl. 179). 

 
É o relatório.  
 
À douta revisão. 
 
 

Belo Horizonte, 13 de abril de 2017. 
 
 
 
 

MARCOS TOFANI BAER BAHIA 
Procurador de Justiça 

Relator 
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Recurso n.º 11.933/2015 
Processo Administrativo n.º 0024.14.010487-8/001 
Comarca de Belo Horizonte 
Recorrente: Consórcio BH Leste 
Recorrido: Procon-MG 

 
 
 

ACÓRDÃO 
 

 

Acorda a Primeira Turma da Junta Recursal 
do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor 
(Procon-MG), em conformidade com a ata dos julgamentos, 
incorporando neste o relatório de fls., à unanimidade de votos, 
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DAR 
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, APENAS PARA 
REDUZIR O VALOR DA MULTA APLICADA. 

  

Belo Horizonte, 28 de junho de 2017. 

 
 
 

MARCOS TOFANI BAER BAHIA 
Procurador de Justiça 

Relator 
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V O T O 
 
 
 

FORNECEDOR DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO. 
INCOMPETÊNCIA DO PROCON-MG. 
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN 
IDEM. PRELIMINARES REJEITADAS. 
IRREGULARIDADES NO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE COLETIVO. CONTEXTO 
PROBATÓRIO SUFICIENTE DE 
OBRIGAÇÕES DESCUMPRIDAS PELO 
FORNECEDOR. SUBSISTÊNCIAS 
CONFIRMADAS. 
REDUÇÃO DA MULTA CONFORME 
PRECEDENTES DESTA JUNTA 
RECURSAL. 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.  

 
 
 
Presentes os pressupostos de 

admissibilidade, conheço do recurso. 
 
Decido. 
 
 

I Preliminares  
 
1.1 Da competência do Procon-MG para sancionar os 
fornecedores de transporte público coletivo  

 
A preliminar de incompetência do Procon-MG 

para sancionar não merece acolhida. 
Data venia, há muito essa preliminar 

encontra-se superada. 
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Primeiro porque o Ministério Público do 
Estado de Minas Gerais recebeu delegação do Constituinte 
Estadual para exercer as atividades do Programa Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-MG (CE: ADCT, 
art. 14) e, assim, cumprir o poder-dever de fiscalizar, no território 
mineiro, a oferta e a comercialização de produtos e serviços. 
Portanto, in casu, o Ministério Público não atuou no exercício de 
suas funções típicas, mas sim no das funções administrativas do 
Procon-MG, circunstância que o autoriza fiscalizar e aplicar as 
sanções administrativas previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 – 
Código de Defesa do Consumidor.  

 
E depois porque da simples leitura dos autos, 

verifico que a relação mantida entre o cliente consumidor e o 
recorrente (fornecedor do serviço de transporte coletivo) qualifica-
se como de consumo e está submetida aos ditames da Lei 
Federal n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. 

 
Ora, obviamente o objeto dessa relação se 

encontra entre os interesses e direitos dos consumidores; 
consequentemente, o Procon-MG é legítimo para aplicar as 
sanções administrativas previstas na Lei Federal n.º 8.078/90 no 
caso do descumprimento daquele pelo recorrente. 

 
É de se salientar, ademais, que a atuação do 

Procon-MG não exclui nem se confunde com o exercício da 
atividade realizada pela BHTRANS, cuja preocupação não se 
restringe à tutela protecionista do consumidor, mas abrange a 
fiscalização do trânsito em Belo Horizonte/MG em seus vários 
aspectos, a exemplo, da organização, da execução, do 
planejamento, da direção e da coordenação do transporte coletivo 
e individual de passageiros.  

 
In casu, a sanção aplicada não se referiu à 

infração de trânsito, mas aos vícios de qualidade do serviço 
prestado pelo recorrente fornecedor de serviço de transporte 
público coletivo. 
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Esse é o entendimento pacífico do STJ, que 
reconhece a legalidade da competência do Procon para aplicar 
multas administrativas: 

 
 
PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - 
APLICAÇÃO DE PUNIÇÕES ADMINISTRATIVAS 
POR INFRAÇÕES DAS NORMAS DE PROTEÇÃO 
AO CONSUMIDOR - COMPETÊNCIA DO PROCON 
PARA APLICAR SANÇÕES. 1. Descabe ao STJ 
emitir juízo de valor sobre teses que não foram 
prequestionadas na instância de origem. Aplicação 
da Súmula 282/STF. 2. Inviável análise de 
controvérsia que demanda revolvimento do acervo 
fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 
7/STJ. 3. Refogem do âmbito dessa Corte as teses 
relacionadas com violação de princípios 
constitucionais. 4. Nos termos do art. 5º do 
Decreto 2.181/97, o PROCON tem competência 
para receber reclamações dos consumidores, 
instaurar processo administrativo com o fim de 
apurar irregularidades e aplicar as punições 
previstas em leis . 5. Recurso especial conhecido 
em parte e nessa parte não provido (REsp n.º 
1.135.743/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministra Eliana 
Calmon, DJ 4.03.2010) (grifos acrescidos). 
 
 
No mesmo sentido, posiciona-se o Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL - MULTA ADMINISTRATIVA - 
DESCUMPRIMENTO TERMOS DA PROPOSTA - 
TARIFA DE TELEFONIA MAJORADA 
UNILATERALMENTE - LEGITIMIDADE  DO 
PROCON ESTADUAL E DO MINISTÉRIO PÚBLICO  
PARA A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO 
ADMINISTRATIVO - FATO DO PRÍNCIPE NÃO 
DEMONSTRADO - BIS IN IDEM AFASTADO - 
SANÇÃO APLICADA - PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. Demonstrado o descumprimento 
da proposta veiculada pela empresa de telefonia 
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para a celebração de contratos, permite-se a 
aplicação de penalidade pecuniária, nos termos do 
art. 56, inciso I, do Código de Defesa do 
Consumidor. - O PROCON Estadual e o Ministério 
Público possuem legitimidade  para a instauração 
de processo administrativo, objetivando a apuração 
de irregularidade/ilegalidade praticada em desfavor 
do consumidor. - Não há dupla apenação, quando as 
pretensões veiculadas em sede de ação civil pública 
e ação coletiva têm caráter cominatório, visando 
coibir a empresa de telefonia ao cumprimento dos 
termos da publicidade. - A Resolução da ANATEL, 
por respeitar o ato jurídico perfeito, não pode ser 
considerada fato do príncipe, mesmo porque a 
majoração das tarifas decorreu de ato praticado, 
exclusivamente, pela própria apelante. - A sanção 
pecuniária deve ser estabelecida com fundamento 
nos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade (Apelação Cível n.º 
1.0702.12.051573-0/001, 1ª Câmara Cível, Des. 
Magid Nauef Láuar, DJ 15.12.2015) (grifos 
acrescidos). 
 
 
Para arremate, é entendimento sedimentado 

no âmbito desta Junta Recursal que essa preliminar é 
absolutamente improcedente (v.g., Recursos n.º 304.940/2004; 
n.º 1.131/2008; n.º 1.529/2009; n.º 1.736/2009; n.º 1.779/2009; n.º 
2.713/2009). 

 
 
Dessa forma, incontestável a competência do 

Procon-MG para aplicar sanções administrativas ao recorrente 
Consórcio BH Leste, no âmbito da proteção administrativa do 
consumidor (CDC, art. 56). 

 
 

1.2 Da inexistência de ofensa ao princípio de non bis in idem  
 
O recorrente considera que a questão dos 

autos foi tratada pela BHTRANS, “não devendo ser punido pelo 
mesmo fato novamente” (fls. 180). 
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A insurgência não merece prosperar. 
 
O artigo 56 do Código de Defesa do 

Consumidor demarca claramente a independência das instâncias 
administrativa e judicial, in verbis:  

 
Art. 56. As infrações das normas de defesa do 
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às 
seguintes sanções administrativas , sem prejuízo 
das de natureza civil, penal e das definidas em 
normas específicas (grifei). 
 
 
Posto isso, tem-se que eventual multa de 

trânsito aplicada pela BHTRANS não inibe a aplicação de sanção 
ao recorrente, pelos vícios de qualidade do serviço de transporte 
coletivo prestado aos consumidores. 

 
Em verdade a multa aplicada nada mais é do 

que uma sanção administrativa por infração das normas de 
defesa do consumidor, aplicável sem prejuízo das sanções 
definidas em normas específicas. 

 
Bem por isso incabível o non bis in idem 

pretendido. Entender de forma contrária importa em premiar o 
infrator que, de forma reiterada, descumpriu dispositivos legais, e 
beneficiá-lo com apenas um processo administrativo sancionador. 

 
Esse é o entendimento desta Junta Recursal: 
 
 
Conforme se observa dos autos, o PADO n.º 
53524.004950/2011, instaurado pela Agência 
Nacional de Telecomunicações, teve por base o 
Auto de Infração n.º 0001MG20110036 lavrado em 
12.7.2011 e as fiscalizações ocorridas entre 
1º.10.2010 e 28.3.2011 (fls. 201, 203 e 205). Por sua 
vez, o presente Processo Administrativo foi 
instaurado com base no Auto de Constatação n.º 
4.170, lavrado em 29 de setembro de 2010 (fls. 7-8).  
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Ainda que as infrações sejam repetidas, são 
perfeitamente individualizadas e possuem, cada 
qual, um marco temporal próprio para a sua 
configuração. Assim, verifica-se que as infrações 
apuradas pela fiscalização do Procon-MG não têm 
qualquer nexo de causalidade com aquelas 
constantes do processo administrativo da ANATEL, 
não configurando infrações continuadas, mas 
materialmente em concurso. Na verdade, estamos 
diante de reincidência delitiva, que não se confunde 
com o princípio da vedação do non bis in idem.  
 
Sobre o tema, Ilan Fonseca de Souza leciona que: 
 
Reincidência específica é o novo cometimento de 
infração de mesma espécie contra um mesmo 
sujeito. Este novo cometimento se dá após o 
exaurimento da infração anterior. [...] O princípio da 
vedação ao non bis in idem [...] caracteriza-se como 
um limite, com fundamento lógico, à dupla ou 
múltipla apenação de mesmo teor por um mesmo 
fato ilícito. Seriam aquelas situações nas quais um 
mesmo fato gerador engendra duas ou mais 
idênticas punições. 
(http://jus.com.br/artigos/30607/fiscalizacao-do-
trabalho-distincoes-entre-bis-in-idem-infracao-
continuada-e reincidência-delitiva/1). 
 
Assim, não se pode almejar que uma reiteração de 
condutas violadoras do Decreto n.º 6.523/2008 – em 
diversidade de tempo – seja tratada como fato único.  
 
Fosse de outra forma, o fornecedor que incorresse 
na primeira infração estaria com um salvo conduto 
para continuar a praticar a mesma infração sem a 
possibilidade de sofrer qualquer apenação pelos 
atos subsequentes (Recurso n.º 10.356/2014, 1ª 
Turma Recursal, Rel. Procurador de Justiça José 
Maria dos Santos Júnior) 
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Não há, portanto, que se falar em dupla 
condenação por um mesmo fato, como quer fazer crer o 
recorrente.  

 
De mais a mais, o presente processo 

administrativo respeitou os princípios do contraditório e da ampla 
defesa e o valor da multa aplicada se conteve nos limites do 
parágrafo único do art. 57 do CDC. 

 
Destarte, rejeito as preliminares. 
 
 

II  Mérito  
 
2.1 Do fornecimento inadequado do serviço de transp orte 
público coletivo  

 
O recorrente sustenta que não lhe cabe 

responsabilidade porquanto: 
 
(i) “EM TODO ANO DE 2014, DAS 43.649 

VIAGENS PROGRAMADAS DA LINHA 9410, 42.612 FORAM 
REALIZADAS (sem atraso e/ou omissões), OU SEJA, UM 
PERCENTUAL 97,65% de prestação correta e regular do s 
serviços na aludida linha ” (fl. 178); 

 
(ii)  a falha na prestação de serviço decorreu 

do crescimento desproporcional da frota de veículos automotores 
de Belo Horizonte, de manifestações, de obras emergenciais, diz 
o recorrente, então ele, como prestador de serviço de transporte, 
não responderia (fl. 178-179); 

 
(iii)  “provou que todas as irregularidades 

apontadas foram prontamente sanadas e TODOS os veículos 
vistoriados pela BHTRANS foram autorizados por esta para 
retorno aos serviços” (fl. 179). 

 
Equivoca-se o recorrente. 
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O aproveitamento de 97,65% das viagens 

programadas, o aumento do fluxo de automóveis e os imprevistos 
no trânsito não configuram fortuito ou força maior capazes de 
excluir a responsabilidade do recorrente pelos vícios de qualidade 
do serviço de transporte público coletivo, quando esses eventos 
não extrapolam a normalidade e fazem parte do risco inerente à 
atividade exercida pelo recorrente. 

 
Com efeito, não pode o recorrente transferir 

o risco da sua atividade, que deve ser adequadamente planejada 
e administrada, aos consumidores. 

 
Portanto, sendo previsível o fato, o requisito 

de inevitabilidade para a configuração de caso fortuito ou força 
maior não se caracteriza, restando incólume, dessa forma, a 
responsabilidade do recorrente. 

 
Como bem observou a autoridade primeva: 
 
 
Dessa forma, não merecem respaldo as alegações 
do fornecedor, em sede de defesa e de memoriais 
finais, de que a linha 9410 teve um aproveitamento 
de 97,6% das viagens programadas em todo o ano 
de 2014 e de 96,6% de aproveitamento no período 
de 04/05/20158 à 26/05/2015 e, ainda, que as 
irregularidades apontadas quanto ao estado de 
conservação dos veículos foram corrigidas, pois tais 
argumentos não têm om condão de justificar ou 
mesmo isentar a empresa de responsabilidade pela 
prática constatada em janeiro de 2015. 
 
É direito básico do consumidor a adequada e eficaz 
prestação dos serviços públicos em geral e, por 
conseguinte, ao usufruir do transporte público 
municipal é injustificável e inadmissível que o 
consumidor veja a sua segurança em risco em razão 
de veículos que trafegam em mau estado de 
conservação e manutenção. 
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Ademais, aduz o fornecedor que a linha 9410 
(Sagrada Família/Coração Eucarístico) trafega pelas 
principais vias de acesso ao hipercentro de Belo 
Horizonte onde, principalmente nos horários de pico, 
existe um aumento considerável do fluxo de 
veículos, influenciando de forma direta no tempo de 
realização do itinerário proposto. 
 
Porém, o consumidor não pode arcar com o 
resultado disso, devendo o fornecedor tomar as 
providências para que o serviço fornecido mantenha 
a qualidade que dele se espera. Trata-se de risco do 
negocio e que, de forma alguma, serve como 
justificativa para que um tão importante como a 
segurança do consumidor seja colocado em risco. 
 
Os imprevistos de trânsito tampouco valem como 
escusa para que haja a omissão de viagens, pois as 
ocorrências do transito não podem importar na falta 
de saída do veiculo de seu ponto inicial (fl. 164). 
 
 
Em acréscimo, cumpre referir que as 

alterações procedidas nos ônibus coletivos – conforme assevera 
o recorrente (fls. 179-180) – não servem para desconstituir as 
infrações constatadas, servindo, tão-somente, como atenuante da 
pena de multa aplicada (art. 25, inciso III, do Decreto n.º 
2.181/97). 

 
Por conseguinte, mantenho as infrações 

julgadas subsistentes na decisão primeva, cujos fundamentos 
acolho como parte integrante desta decisão. 

 
 

III  Da aplicação da multa  
 
No que concerne à penalidade, entendo ser 

possível reduzir o valor da multa, para reconhecer, de ofício, a 
atenuante prevista no artigo 25, III, do Decreto Federal n.º 
2.181/97 (ter o infrator adotado as providências pertinentes para 
minimizar os efeitos do ato lesivo), já que houve correção das 
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irregularidades. Nesse aspecto, não se pode ignorar o fato e 
isentá-lo de responsabilidade apenas porque houve posterior 
correção das irregularidades. A regularização da infração enseja 
a atenuação da penalidade, jamais o absoluto perdão, como se 
nenhuma falha prejudicial ao consumidor tivesse sido cometida. 
Essa é a orientação que tem prevalecido nesta Junta Recursal. 

 
Em consequência, o valor da multa aplicada 

ao recorrente sofrerá alteração. Sobre a pena-base (R$ 
12.548,44 – cálculo de fl. 169) incidirão a atenuante da 
primariedade (reconhecida na decisão recorrida, com redução à 
metade), a atenuante prevista no artigo 25, III, do Decreto n.º 
2.181/97 (reconhecida de ofício por este relator, com redução de 
um sexto) e a majorante de um terço decorrente da agravante do 
artigo 26, III, do Decreto n.º 2.181/97. Dessa operação {R$ 
12.548,44 – R$ 6.274,22 – R$ 1.045,70 + R$ 1.742,83 = R$ 
6.971,34}, o valor definitivo da multa passa a ser de R$ 6.971,34 
(seis mil novecentos e setenta e um reais e trinta e quatro 
centavos). 

 
Assim, rejeito as preliminares e, no mérito, 

dou provimento parcial ao recurso, apenas para reduzir o valor da 
multa. 

 
É como voto. 
 
 

Belo Horizonte, 28 de junho de 2017. 
 
 

MARCOS TOFANI BAER BAHIA 
Procurador de Justiça 
            Relator 
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O PROCURADOR DE JUSTIÇA ANTÔNIO DE PADOVA 
MARCHI 
 

VOTO 
 
 

De acordo. 
 
 

 
A PROCURADORA DE JUSTIÇA IRAÍDES DE OLIVEIRA 
MARQUES CAILLAUX 
 

VOTO 
 
 

De acordo. 
 
 
 

 
 
 
SÚMULA: à unanimidade de votos, REJEITARAM AS 
PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DERAM PROVIMENTO 
PARCIAL AO RECURSO, APENAS PARA REDUZIR O VALOR 
DA MULTA APLICADA. 


