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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária de Minas Gerais
 15ª Vara Federal Cível da SJMG

 

 

SENTENÇA TIPO "A"
PROCESSO: 1001061-06.2018.4.01.3807
CLASSE: AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL (65)

 POLO ATIVO: Ministério Público Federal - PRMG e outros
 POLO PASSIVO:COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS

 REPRESENTANTES POLO PASSIVO: GUILHERME AGOSTINHO INDIANO PEREIRA - MG113613 e
GERALDO TEIXEIRA NERY LOPES - MG107091.
 

 SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada, originalmente , perante o
juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL contra COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GERAIS,
objetivando a condenação da ré em obrigação de não fazer, consistente em se abster de
dar saída a veículos com excesso de carga , de quaisquer estabelecimentos, na
condição de transportadora ou de embarcadora, sob pena de multa de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para cada ato de descumprimento. Pediu, ainda, a condenação da ré em
obrigação de pagar, em favor da União, indenização pelos danos materiais e morais , no
valor correspondente à soma: i) dos danos apurados com base nas notas fiscais
analisadas (equivalente à R$ 22.115,15) e; ii) dos danos apurados em perícia judicial a
ser realizada sobre os autos de infração lavrados nos últimos cinco anos (a contar da
propositura da presente demanda) pelo DNIT e pela ANTT, utilizados os critérios
indicados no Parecer Técnico nº 73/2015/5ª CCR, elaborado nos autos do ICP n.
1.22.005.000344/2014-60.

Informa o autor que instaurou o Inquérito Civil Público de n.
1.22.005.000344/2014-60, após ter recebido notícia da prática da infração consistente no
trânsito de veículos com excesso de peso, por parte da empresa ré, destacando que nos
anos de 2009 a 2014, a ré foi autuada 34 vezes pela Agência Nacional de Transportes
Terrestres – ANTT – em razão da realização de transporte com excesso de peso nas
rodovias federais BR 116 e BR 040 (autos de infração constantes da mídia de f. 47).
Além das autuações pela ANTT, a empresa ré recebeu outras 154 autuações lavradas
pelo DNIT, no período de 30.07.2010 a 23.06.2014, também por trafegar em rodovias
federais com excesso de peso.
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Afirma que diante dos indícios de que se tratava de prática recorrente,
foram requisitadas as notas fiscais de saída emitidas pela empresa ré no período de
01/05/2015 a 31/07/2015. Do total de 313 notas analisadas, constatou-se que houve
excesso de peso em pelo menos 6 (seis) casos, nos quais o peso declarado para a
mercadoria superou o peso bruto total (PBT) estabelecido para o veículo transportador,
conforme demonstrado no relatório elaborado pela Superintendência Regional da PRF
em Minas Gerais e acostado à inicial.

Sustenta que tais números falam por si sós, indicando a reiteração da
conduta ilícita da empresa ré, que em um período de apenas três meses transportou em
excesso de carga , mais de oito toneladas de mercadoria , e afirma que, se a análise das
notas ficais se estendesse por um período maior de tempo, certamente seriam
detectados diversos outros carregamentos com excesso, sustentando que tal
circunstância indica que a ré nutre total desprezo pela ordem jurídica e revela que sua
conduta é deliberada, ocorrendo com grande frequência e causando diversos danos ao
pavimento das rodovias federais. Destaca ,ainda, que essas seis ocorrências são apenas
uma pequena amostra obtida no brevíssimo período de três meses, compreendido de
01/05/2015 a 31/07/2015.

Aduz que a prática do transporte de carga com excesso de peso pela Ré
ofende os artigos 99 e 231, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei n. 9.503/ 97, sendo
evidente a ocorrência de grave dano moral coletivo, visto que o excesso de peso
acarreta maior insegurança e maiores riscos de acidente para todos os usuários, seja em
razão da já citada degradação das rodovias, seja porque os veículos com excesso de
carga sofrem desgastes mecânicos mais frequentes, tendo  maior dificuldade para frear,
o que aumenta os riscos de  de tombamento, tudo  resultando num cenário com mais
acidentes, mortes, lesões incapacitantes , etc.

Finaliza o Autor requerendo a antecipação parcial dos efeitos da tutela,
determinando à Ré: “que se abstenha de dar saída a veículos com excesso de carga de
quaisquer estabelecimentos, na condição de transportadora ou embarcadora, sob pena
de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada ato de descumprimento.”

Com a inicial , vieram os documentos de id 21545528 a 22754460
(Inquérito Civil Público) e anexos.

Proferida decisão pelo Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de
Minas Gerais, declinando da competência para a Justiça Federal, vindo os autos, por
distribuição, a esta 15ª Vara da SJMG (id 389918997).

Recebidos os autos neste Juízo, proferi decisão deferindo o pedido
de tutela de urgência (id 56303092).

Regularmente citada e intimada da decisão concessiva da tutela de
urgência, a Ré apresentou contestação (id 240021867), arguindo, preliminarmente, a
ausência de condições da ação, ante a impossibilidade jurídica do pedido e
a ilegitimidade ativa do MPF para a propositura da presente ação civil pública. No mérito,
sustenta que não é empresa de transportes, mas uma indústria produtora de Ferro
Silício, Silício Metálico e Microsílica, que vende seus produtos pelo sistema FOB - “free
on board”, ou seja, não entrega os produtos, mas apenas é a embarcadora que os
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disponibiliza em seus estabelecimentos, sendo o transporte de responsabilidade
exclusiva do comprador. Aduz, ainda,  que o embarcador das mercadorias somente será
o único responsável pela infração de excesso de carga quando declarar na nota fiscal
peso inferior ao aferido pela ação fiscalizadora, citando o artigo 257 do código de trânsito
brasileiro.

Defende, por fim, a inexistência de danos material e moral, dada a ausência
de provas nos autos acerca do dano material sofrido pela coletividade e sua extensão,
requisitos que considera indispensáveis para o reconhecimento do dever de indenizar,
nos termos dos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.

Especificamente quanto ao dano moral, sustenta sua inocorrência,
afirmando que não houve violação a valores coletivos que justifique a sua aplicação e
asseverando que não se pode falar em dano moral se o dano material sequer existiu,
tanto que  não foi comprovado pelo autor.

Por fim, pede a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela
jurisdicional, e a improcedência dos pedidos formulados pelo Autor.

O MPF impugnou a contestação (id 257944882).

Proferi despacho intimando a ré para especificar provas que pretendia
produzir (id 385278852), tendo essa afirmado . A Ré peticionou informando que não tem
provas a produzir (id 491746348).

Feito o relatório, passo aos fundamentos.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre afirmar que o Ministério Público Federal tem
legitimidade ativa para o ajuizamento de ação civil pública visando  proteger o patrimônio
público  supostamente afetado pelo tráfego de veículos em rodovias federais,
transportando cargas com excesso de peso, prejudicando o leito carroçável das estradas
(TRF 3ª Região, AC 5008267-73.2017.4.03.6105, Sexta Turma,  Desembargador Federal
Luís Antônio Johnson Di Salvo, publicado no DJ de 15/12/2020).

Com a presente ação, objetiva o Ministério Público Federal provimento
jurisdicional que imponha à Ré obrigação de não fazer, qual seja, não dar saída a
veículos de carga com excesso de peso de seus estabelecimentos comerciais. Quer
ainda, seja condenada a Ré a indenizar o dano material que o transporte nessa condição
causa ao pavimento das rodovias federais, bem assim em dano moral coletivo
decorrente dessa conduta ilícita, que, no entendimento do Autor, vem colocando em risco
a segurança e a integridade física e material dos cidadãos.

A alegação da ré de que é tão somente a embarcadora e, nesse caso, não
pode sofrer a penalidade, para mim, não se sustenta diante do que reza o § 4º do art.
257 do Código de Trânsito Brasileiro, assim ementado: “As penalidades serão impostas
ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os
casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou
jurídicas expressamente mencionados neste Código. ... § 4º O embarcador é
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responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos
ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e
o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido

Verificando os documentos constantes dos autos, constato o Boletim de
Ocorrência n. 210802 (id 21545528, fl. 11), emitido pelo Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, no qual é registrada carga com peso de 30.010kg, constituída de
Ferro Silício, com Nota Fiscal emitida somente pela ré, Cia Ferro Ligas Minas Gerais –
peso esse que excede em 1.972kg, o limite permitido, já considerada a tolerância de 5%
(cinco por cento) prevista na referida Resolução CONTRAN, efetuando-se a subtração
da mediação considerada do limite regulamentar.

Deferi a liminar pleiteada, ao argumento de que as múltiplas autuações
sofridas pela Ré demonstram que ela é reincidente em desrespeitar a legislação de
trânsito, fazendo circular os seus veículos com carga excessiva, bem assim que o
irrisório valor das multas previstas no art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro para esse
ilícito não foi capaz de inibir a sua atuação, revelando-se prudente, e mesmo imperativa
a cominação de multa que se revele capaz de levá-la a submeter-se às determinações
legais, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento pela ré, ao qual foi negada
a tutela recursal, nos termos da decisão proferida pelo Desembargador Federal César
Augusto Pires Brandão, em 30/06/2020, com publicação no PJE de 08/07/2020.

Na referida decisão, que confirmou a tutela de urgência por mim deferida,
consignou-se expressamente que não estavam configurados os pressupostos
necessários à concessão da medida de urgência vindicada. Neste momento de
verificação exauriente das provas coligidas aos autos, tenho como subsistente a
fundamentação externada na referida decisão.

Sendo assim, adoto e faço transcrever como  uma das razões de decidir, a
fundamentação daquela decisão, incorporando-a este julgado:

No tocante às alegações da agravante, no sentido de o Código Brasileiro de
Trânsito já possuir previsão de sanção para os casos de infração de trânsito e,
portanto, ser inviável a criação de novas penalidades por meio de ação judicial,
assinalo que a penalidade administrativa por infração à norma do Código
Brasileiro de Trânsito não guarda identidade com a tutela inibitória veiculada em
sede de ação civil pública, em que se busca a cessação da nefasta prática
de transporte com excesso de peso nas rodovias federais brasileiras, com as
devidas e necessárias reparações dos danos por ela causados. Assim, a despeito
do caráter repressivo do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de coibir-se o
trânsito de veículos com excesso de peso, mediante a imposição de multa, retenção
de veículo e transbordo da carga excedente, na esfera administrativa, a contumaz
inobservância da referida norma legal autoriza a atuação jurisdicional do Poder
Judiciário, de forma a resguardar o seu caráter imperativo, além do interesse difuso e
coletivo, para fins de proteção do patrimônio público, do direito à vida, à integridade
física, à qualidade dos serviços de transporte, à ordem econômica e social, a um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, inclusive mediante a imposição de multa
pecuniária, por eventual descumprimento da ordem judicial. A independência entre as
instâncias administrativa e judicial autoriza a concomitância de apurações, mormente
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em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Corroborando o entendimento
acima mencionado destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
conforme julgado a seguir transcrito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AO TRÂNSITO SEGURO.
ARTS. 1°,99 E 231, V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB (LEI 9.
503/1997). TRÁFEGO DE VEÍCULOS DE CARGA COM EXCESSO DE PESO.
PROTEÇÃO DA SAÚDE E SEGURANÇA DAS PESSOAS E CONSUMIDORES,
ASSIM COMO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E PRIVADO. OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA JUDICIAL
PREVENTIVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E
JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ASTREINTE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. OCORRÊNCIA. ARTS. 1°, IV, E 3° DA
LEI 7.347/85. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATOS NOTÓRIOS. ART. 374, I, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR DA INDENIZAÇÃO A SER FIXADO PELA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Cuida-se, na origem,
de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Federal objetivando: a) impedir
(obrigação de não fazer), sob pena de multa civil (=astreinte), que veículos da
transportadora recorrida, em total rebeldia contra o Código de Trânsito Brasileiro,
trafeguem com excesso de peso nas rodovias, e b) condenar a empresa ao
pagamento de dano material e moral coletivo, nos termos da Lei 7.347/1985. 2.
Segundo os autos, a Polícia Rodoviária Federal registrou 85 (oitenta e cinco) infrações
de trânsito por excesso de peso cometidas por veículos da empresa entre os anos de
2003 e 2013, ou seja, praticamente uma autuação a cada dois meses. O MPF notificou
a ré visando celebrar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), proposta por ela
recusada sob a alegação de que, caso transportasse volume menor de carga, ficaria
em desvantagem econômica perante seus concorrentes. Daí ser possível concluir que
a lucratividade com o peso excessivo compensa e supera eventual pagamento de
multa administrativa, o que só comprova a absoluta incapacidade da sanção para
reprimir e desencorajar a conduta legalmente vedada. 3. Insurge-se o MPF contra
sentença e acórdão que, primeiro, negaram condenar a empresa a não trafegar
com excesso de peso pelas estradas, fazendo-o sob o argumento de que já existe, no
Código Brasileiro de Trânsito, penalidade administrativa para tal conduta, e, segundo,
afastaram a responsabilidade civil por danos materiais e morais coletivos. DIREITO
AO TRÂNSITO SEGURO E POSIÇÃO DO BRASIL COMO UM DOS RECORDISTAS
DE ACIDENTES 4. Nos termos da legislação federal, "o trânsito, em condições
seguras, é um direito de todos" e "somente poderá transitar pelas vias terrestres o
veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN"
(respectivamente arts. 1°, § 2°, e 99 do Código de Trânsito Brasileiro, grifo
acrescentado). Além disso, o mesmo CTB dispõe ser infração administrativa "transitar
com o veículo com excesso de peso", prevendo, como penalidade, aplicação de multa
e, como medida administrativa, "retenção do veículo e transbordo da carga excedente"
(art. 231, V). 5. Não obstante a literal prescrição normativa - fruto da ação do legislador
e não de invencionice judicial fora de propósito - de um "direito de todos" (art. 1°, § 2°)
e de um "dever de todos" (art. 99), o Brasil continua a apresentar altíssimo índice de
mortes nas rodovias (...) 7. A existência de penalidade ou outra medida administrativa
in abstracto (para o futuro) ou in concreto (já infligida), como resposta a determinada
conduta ilegal, não exclui a possibilidade e a necessidade de providência judicial, nela
contida a de índole cautelar ou inibitória, com o intuito de proteger os mesmos direitos
e deveres garantidos, em tese, pelo poder de polícia da Administração, seja com
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cumprimento forçado de obrigação de fazer ou de não fazer, seja com determinação
de restaurar e indenizar eventuais danos materiais e morais causados ao indivíduo, à
coletividade, às gerações futuras e a bens estatais.  No Brasil, a regra geral é que o
comportamento anterior - real ou hipotético - do administrador não condiciona, nem
escraviza, o desempenho da jurisdição. Isso porque a intervenção do juiz legitima-se
tanto para impugnar, censurar e invalidar decisão administrativa proferida, como para
impor ex novo aquela que deveria ter ocorrido, no caso de omissão, e, noutra
perspectiva, para substituir a incompleta ou a deficiente, de maneira a inteirá-la ou
aperfeiçoá-la. 8. Independentes entre si, multa civil (= astreinte), frequentemente
utilizada como reforço de autoridade da e na prestação jurisdicional, não se confunde
com multa administrativa. Tampouco caracteriza sanção judicial "adicional" ou
"sobreposta" à aplicável pelo Estado-Administrador com base no seu poder de polícia.
Além disso, a multa administrativa, como pena, destina-se a castigar fatos ilícitos
pretéritos, enquanto a multa civil imposta pelo magistrado projeta-se, em um de seus
matizes, para o futuro, de modo a assegurar a coercitividade e o cumprimento de
obrigações de fazer e de não fazer (mas também de dar), legal ou judicialmente
estabelecidas. 9. A sanção administrativa não esgota, nem poderia esgotar, o rol
de respostas persuasivas, dissuasórias e punitivas do ordenamento no seu
esforço - típico desafio de sobrevivência - de prevenir, reparar e reprimir
infrações. Assim, a admissibilidade de cumulação de multa administrativa e de
multa civil integra o próprio tecido jurídico do Estado Social de Direito brasileiro,
inseparável de um dos seus atributos básicos, o imperativo categórico e
absoluto de eficácia de direitos e deveres. 10. Como explicitado pelos eminentes
integrantes da Segunda Turma do STJ, por ocasião dos debates orais em sessão, a
presente demanda cuida de problema "paradigmático", diante "da
desproporcionalidade entre a sanção imposta e o benefício usufruído", pois "a
empresa tolera a multa" administrativa, na medida em que "a infração vale a pena",
estado de coisa que desrespeita o princípio que veda a "proteção deficiente", também
no âmbito da "consequência do dano moral" (Ministro Og Fernandes). Observa-se
nessa espécie de comportamento "à margem do CTB", e reiterado, "um
investimento empresarial na antijuridicidade do ato, que, nesse caso, só pode
ser reprimido por ação civil pública" (Ministro Mauro Campbell). A matéria posta
perante o STJ, portanto, é da maior "importância" (Ministra Assusete Magalhães),
tanto mais quando o quadro fático passa a nefasta ideia de que "compensa
descumprir a lei e pagar um pouquinho mais", percepção a ser rejeitada "para que se
saiba que o Brasil está mudando, inclusive nessa área" (Ministro Francisco Falcão)
(...) A ganância das transportadoras, in casu, espelha e semeia uma cultura de
licenciosidade infracional, dela se alimentando em círculo vicioso, algo que, por certo,
precisa ensejar imediata e robusta repulsa judicial. (...). 13. Em situações de
ilegalidade, saber se compete ao Judiciário - na posição peculiar de árbitro par
excellence e instância final da ordem jurídica - implementar direitos e obrigações
solene e inequivocamente proclamados pelo legislador não haverá de incitar nenhuma
surpresa ou hesitação, pouco importando o caráter implacável ou brando, ou mesmo a
inexistência, de sanção administrativa ou penal. (...)  14. É fato notório (art. 374, I, do
CPC) que o tráfego de veículos com excesso de peso provoca sérios danos materiais
às vias públicas, ocasionando definhamento da durabilidade e da vida útil da camada
que reveste e dá estrutura ao pavimento e ao acostamento, o que resulta em buracos,
fissuras, lombadas e depressões, imperfeições no escoamento da água, tudo a
ampliar custos de manutenção e de recuperação, consumindo preciosos e escassos
recursos públicos. Ademais, acelera a depreciação dos veículos que utilizam a malha
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viária, impactando, em particular, nas condições e desempenho do sistema de
frenagem da frota do embarcador/expedidor. Mais inquietante, afeta as condições
gerais de segurança das vias e estradas, o que aumenta o número de acidentes,
inclusive fatais. Em consequência, provoca dano moral coletivo consistente no
agravamento dos riscos à saúde e à segurança de todos, prejuízo esse atrelado
igualmente à redução dos níveis de fluidez do tráfego e de conforto dos usuários.
Assim, reconhecidos os danos materiais e morais coletivos (an debeatur), verifica-se a
imprescindibilidade de devolução do feito ao juízo de origem para mensuração do
quantum debeatur. 15. Recurso Especial provido, para deferir o pleito de tutela
inibitória (infrações futuras), conforme os termos e patamares requeridos pelo
Ministério Público Federal na petição inicial, devolvendo-se o feito ao juízo a quo a fim
de que proceda à fixação dos valores dos danos materiais e morais coletivos e difusos
(REsp 1.574.350-SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ de
06/03/2019). Quanto à alegação de que a empresa seria apenas Embarcador e
não Transportador e, portanto, somente em casos específicos poderia ser
responsabilizada pelo excesso de peso dos veículos, ressalto que a legislação
prevê que o embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de
carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando
simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota
fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido, que foi a hipótese
verificada no Inquérito Civil Público instaurado pelo Ministério Público Federal,
no qual se baseou o magistrado, à vista das notas fiscais fornecidas pela
empresa, em desacordo com o peso verificado nos veículos. Havendo previsão
legal para a hipótese, corroborada pelas notificações dos agentes de fiscalização
(PRF, ANTT, DNIT e Polícia Rodoviária de Minas Gerais), não há o que modificar, pelo
menos em sede de exame perfunctório, na decisão que deferiu o pedido de tutela do
MPF, para determinar que a ora agravante se abstenha de fazer circular os seus
veículos, com carga cujo peso extrapole aquele permitido na legislação de trânsito.
Quanto ao pedido de exclusão ou redução da multa arbitrada, verifico que o
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo magistrado, para cada veículo
da empresa que for flagrado com excesso de peso, na hipótese de
descumprimento, está em consonância com o entendimento da Corte Superior,
que considera factível até a aplicação de multas mais elevadas. Há
independência entre as multas administrativa e civil, assim como é distinta a sua
destinação. A multa administrativa se destina a punir atos já praticados, ao
passo que a multa civil, fixada pelo magistrado, tem por finalidade assegurar a
coercitividade e o cumprimento de obrigações legal ou judicialmente
estabelecidas, projetando-se para o futuro. Ante o exposto, à míngua de
plausibilidade jurídica e verossimilhança das alegações do agravante, indefiro o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela."

Com efeito, as diversas autuações sofridas pela ré, conforme comprovam
os relatórios, as excessivas notificações de autuação por infração de trânsito, juntados
pelo DNIT ao inquérito policial (ids 21782948 a 22754472), bem revelam que tais
sanções não são suficientes para coibir ilicitudes como as praticadas pela Ré, que em
curto espaço de tempo cometeu inúmeras infrações, buscando sempre  uma brecha na
legislação ou aproveitando a incapacidade de fiscalização dos órgãos responsáveis,
agindo em seu proveito próprio em detrimento da coletividade.
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Legítima, portanto, a intervenção do MPF, através da presente Ação Civil
Pública, que busca não só impedir a Ré de continuar a prática infracional, mas também
responsabilizá-la pelos danos materiais e morais que desta conduta resultaram para o
Estado e para a coletividade.

Nesse mesmo sentido, são as recentes decisões proferidas pela Primeira e
Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça: AgInt nos EDcl no AREsp
1.772.681/MG, Segunda Turma, Ministro Herman Benjamin, DJ de 31/08/2021; AgInt no
REsp 1.871.976/PR, Segunda Turma, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ de
02/06/2021; AgInt no AREsp 1.429.060/DF, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator
para acórdão Sérgio Kukina, DJ de 18/12/2020; Relator  AgInt no AgInt no AREsp
1.326.554/ES, Segunda Turma, Ministro Francisco Falcão, DJ de 23/11/2020.

Na aferição do dano moral coletivo, o que se leva em consideração é a
lesão na esfera moral de uma comunidade, que se vê privada de trafegar em estradas
seguras e obrigada a suportar os danos ambientais que o mau uso acarreta.

Nessa linha de entendimento, no que se refere ao dano moral coletivo, vale
transcrever parte do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial n. 1.862869/SP (2020/0041066-7), Ministro Sérgio Kukina, publicado no
DJ de 18/08/2021, tendo em vista a similaridade com o caso destes autos, bem como a
clareza com que enfrentada a questão pelo eminente Relator:

“EMENTA

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE DE VEÍCULOS COM
EXCESSO DE PESO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS.POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA. RETORNO DOS
AUTOS AOTRIBUNAL DE ORIGEM.1. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça firmou-se no sentido de que, comprovada a existência de reiterado
desrespeito às regras proibitivas de tráfego de veículos com excesso de peso,
os danos materiais impostos à malha asfáltica e os danos morais impingidos à
coletividade são notórios e dispensam comprovação específica.2. Assiste razão à
agravante no que diz respeito à impossibilidade de, no caso concreto, a indenização
ser arbitrada perante esta Corte de Justiça, motivo pelo qual deve ser afastada a
condenação imposta pela decisão agravada. Não obstante, tendo sido reconhecido o
dano material praticado pela agravante, verifica-se a necessidade de devolução do
feito ao juízo de origem para mensuração do quantum debeatur a partir da análise de
todo o conjunto probatório exposto nos presentes autos.

3. Agravo interno parcialmente provido."

Quanto aos danos materiais, embora toda a situação narrada e
comprovada nos autos aponte para a sua existência, o certo é que não se fez a prova
específica dos danos efetivamente causados pela Ré, sabendo-se que outros veículos
também transitam pelas Rodovias , e, certamente, há outros que o fazem transportando
carga excessiva, além do que outros fatores contribuem para a causação dos danos. .

 Para que se imponha o dever de indenizar o dano material é imprescindível
que se comprove a existência da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ou
seja, o dano material há que ser certo e determinado, não sendo suficiente, para justificar
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a condenação, a alegada presunção firmada em face do alto número de notificações de
autuação em desfavor da Ré.

Neste sentido, cito ementa do acórdão proferido pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região-TRF3 na APELAÇÃO CÍVEL N. 0015263-46.2015.4.03.6105/SP,
RELATORA Desembargadora Federal CECÍLIA MARCONDES:

 “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO - REEXAME NECESSÁRIO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 19 DA
LEI Nº 4.717/65 (LEI DE AÇÃO POPULAR) - PRELIMINARES ARGUIDAS EM
CONTRARRAZÕES AFASTADAS - TRANSPORTE DE CARGAS COM EXCESSO DE
PESO - VEDAÇÃO À SAÍDA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - CONDUTA
VEDADA PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - SANÇÕES DE MULTA E DE
RETENÇÃO DO VEÍCULO - RAZOABILIDADE - DANOS MATERIAIS NÃO
COMPROVADOS - DANOS MORAIS COLETIVOS - COLETIVIDADE SUJEITA A
RISCO EM DECORRÊNCIA DE INTERESSES ECONÔMICOS - PARCIAL
PROCEDÊNCIA.

I - A ação civil pública, quando julgada improcedente, deve ser submetida a reexame
necessário em face dos interesses coletivos que são protegidos, aplicando-se, por
analogia, o estatuído no artigo 19 da Lei nº 4.717/65 (Lei da Ação Popular).
Precedentes.

II - Presente o interesse processual diante da situação narrada pelo autor da ação no
sentido de que a apelada é pessoa jurídica contumaz infratora da legislação de
trânsito.

III - O pedido é juridicamente possível. O pleito do Ministério Público Federal não
colide com o julgamento da ADPF nº 45, a qual foi julgada prejudicada em virtude da
perda superveniente d seu objeto. Também não afronta o princípio da separação dos
poderes (artigo 2º da CF) porque o que se busca é a proteção de bens (rodovias) e a
segurança dos usuários da malha rodoviária, direito que pode ser entendido como
fundamental por se relacionar ao progresso, ao desenvolvimento, ao meio ambiente e
ao patrimônio comum.

IV - Não há que se falar, na espécie, em pedido genérico ou inexequível a acarretar
inépcia da petição inicial. O pedido veiculado é certo e determinado e a sua
exequibilidade, ou não, além de seu possível caráter confiscatório, são questões a
serem apreciadas no mérito e, assim, não levam ao indeferimento da petição inicial.

V - O Código de Trânsito Brasileiro tipifica a infração de transitar com veículo com
mercadorias com excesso de peso (artigo 231 da Lei nº 9.503/97). Sanciona a conduta
com multa e retenção do veículo, medidas consideradas suficientes pelo legislador
para impedir e reprimir o ato.

VI - Desnecessidade de se aplicar nova punição ao infrator. Há necessidade sim de se
aumentar e melhorar a fiscalização já existente realizada pela Administração Pública.
Precedentes.
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VII - Não se comprovou a existência de dano material praticado pelos veículos da
apelada. Conquanto seja certo o tráfego em desacordo com a legislação de regência,
não se demonstrou danos provocados no leito da rodovia. Como o dano material há de
ser certo e determinado, não se indenizando expectativas e probabilidades, não há
como ser julgado procedente o pedido.

VIII - A indenização por dano moral coletivo pressupõe "a demonstração de caso
grave, seja no tocante à percepção individualizada de cada vítima, ou mesmo no
que se refere à carga de valores que cerca determinado grupo, de ordem social,
econômica ou cultural" (TRF1, AC 00080096620134013803, 6ª Turma, Des. Federal
Daniel Paes Ribeiro, j. 05.03.2018, e-DJF1 16.03.2018). No caso de circulação de
caminhões com excesso de peso tem-se que o grande lesado, além da Administração
ludibriada, é a coletividade de usuários que trafegam pela rodovia, em sua grande
maioria formada por veículos de menor porte que os caminhões da empresa apelada.

IX - O transporte de cargas com excesso de peso aumenta o risco de acidentes,
expondo a coletividade a perigo. A sobrecarga compromete a capacidade de frenagem
do caminhão em decorrência do superaquecimento do sistema, que pode se incendiar,
e do aumento de distância de parada; reduz a estabilidade, potencializando o risco de
tombamentos; provoca desgaste acentuado de pneus e afeta a eficiência do sistema
de suspensão.

X - O Código de Trânsito Brasileiro impõe em seu artigo 29, § 2º, que os veículos de
maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores. Na espécie,
tem-se que os veículos que não poderiam por em risco os demais usuários são,
justamente, aqueles que infringem as normas legais e expõem todos a perigo.
Igualmente, a legislação de trânsito, em seu artigo 26, I, impõe aos usuários das vias
terrestres a obrigação de absterem-se de qualquer ato que possa constituir perigo, o
que não vem sendo observado pela apelada.

XI - Comprovada a existência de 1.633 infrações praticadas por caminhões com carga
da empresa apelada. De acordo com o CPC (art. 373, II), constitui ônus da parte
comprovar os fatos desconstitutivos do direito do autor, não tendo a apelada logrado
êxito em demonstrar sua irresponsabilidade pelas infrações.

XII - Demonstrada a antijuridicidade da conduta, a ofensa a interesses jurídicos
fundamentais titularizados pela coletividade (segurança no trânsito) e a intolerabilidade
da ilicitude, justifica-se a indenização pelos danos morais coletivos. Respeitados os
critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, observado o fim de desestímulo da
conduta e considerando que a apelada é uma empresa global, com presença em 90
(noventa) países, líder mundial no segmento do agronegócio, que reiteradamente
descumpre as regras de trânsito do país, arbitra-se os danos morais coletivos em R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais).

XIII - Juros de mora a partir do evento danoso (data do Relatório Conclusivo do
Inquérito Civil, pelo Ministério Público Federal) e correção monetária a partir do
acórdão, na forma do Manual de Orientação para Cálculos vigente no momento da
execução.
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XIV - Honorários advocatícios indevidos, por força do princípio da simetria, consoante
precedentes do STJ.

XV - Apelação e remessa oficial, havida por submetida, parcialmente providas.”

Sendo assim, embora notório que o transporte rodoviário de carga com
excesso de peso contribui para o desgaste prematuro do pavimento asfáltico; e não
obstante comprovado nos autos que a Ré foi reincidente nessa infração, a imposição à
Ré da obrigação de indenizar por dano material demandaria a comprovação dos danos
efetivamente causados por seus veículos, sem o que não se lhe pode impor esta
condenação, até mesmo porque impossível aferir esses danos através de prova pericial,
já que os desgastes nas estradas advêm de múltiplos fatores, o que torna praticamente
impossível aferir quais e quando ocorreram aqueles gerados pelo tráfego de caminhões
da Ré com excesso de carga.

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, ratifico a tutela de urgência anteriormente
concedida, e julgo procedentes em parte os pedidos formulados pelo MPF, para
condenar a Ré a abster-se de promover a saída de veículos de carga de seus
estabelecimentos comerciais, ou de estabelecimentos de terceiros contratados a
qualquer título, com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito,
fixando multa no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por cada veículo de carga que for
flagrado transitando em rodovias federais com excesso de peso, em descumprimento
desta sentença.

Condeno a Ré, também, a pagar, a título de indenização por dano moral
coletivo, o valor de R$5.000.000,00(cinco milhões de reais), valor este que deverá ser
corrigido monetariamente, a partir da publicação desta sentença (Súmula 362 do
STJ), e acrescido de juros de mora a partir da data do evento danoso (data do relatório
conclusivo do inquérito civil público, pelo Ministério Público Federal), Súmula 54
do STJ, na forma do Manual de Orientação para Cálculos da Justiça Federal vigente no
momento da execução.

Os valores pagos deverão ser revertidos em benefício do Fundo de Defesa
de Direitos Difusos, nos termos do artigo 13 da Lei n.7.347/85 c/c Decreto n.1.306/94.

Sem condenação em honorários de sucumbência e custas processuais, nos
termos do artigo 18 da lei n. 7.347/85.

Considerando a existência de agravo de instrumento interposto contra
a decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, comunique-se ao relator,
com o encaminhamento de cópia desta sentença.

Havendo interposição de recurso de apelação por uma das partes, intime-
se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, aplicando-se, por
analogia, o artigo 19 da Lei n.4.717/65, Lei da Ação Popular.



25/02/2022 13:14 · Justiça Federal da 1ª Região

https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/documentoSemLoginHTML.seam?ca=d64ea9d0359… 12/12

P. Intimem-se.

 

Belo Horizonte/MG, data da assinatura.

 

 

(assinado eletronicamente)

MARIA EDNA FAGUNDES VELOSO

Juíza Federal da 15ª Vara
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