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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
RELAÇÃO DE CONSUMO NA MODALIDADE 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRANSPORTES COLETIVOS. CONSÓRCIO E 
EMPRESA INTEGRANTE. COLETIVOS. MÁ 
CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS 
COMPROVADA EM INQUÉRITO CIVIL 
PÚBLICO E EM 59 AUTOS DE INFRAÇÃO  DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. 
NECESSIDADE  RESTABELECIMENTO DA 
ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  SOB 
PENA DE MULTA DIÁRIA. DANO MORAL 
COLETIVO QUE OCORRE IN RE IPSA. DANOS 
MATERIAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE AS 
EMPRESAS CONSORCIADAS. CÓDIGO DE 
DEFESA DO CONSUMIDOR. PROVAS 
INCONTESTÁVEIS DAS IRREGULARIDADES E 
DE SUA PERPETUAÇÃO. FALHAS NO 
SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA 
ESSENCIAL COM RISCOS AOS USUÁRIOS E 
DESNECESSÁRIOS INCÔMODOS AOS 
DEMAIS MUNÍCIPES. PRINCÍPIO DA 
EFICIÊNCIA VIOLADO (ART. 37 DA CARTA 
POLÍTICA).  
 
RECURSOS IMPROVIDOS. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação 

Cível nº 0481157-05.2012.8.19.0001 em que figuram como apelante 

1 -  TRANSPORTES PARANAPUAN S.A., como apelante 2 – 

VIAÇÃO NOSSA SENHORA DE LOURDES S.A. e como 

apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE 

JANEIRO, 
 

ACORDAM os Desembargadores que compõem a 

Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 
do Rio de Janeiro, à unanimidade, em  negar provimento a ambos 

os recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator. 

 
   Rio de Janeiro, 07 de maio de 2014.  

 

 
Desembargador JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO 

RELATOR 
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VOTO DO RELATOR  

 

   A sentença não merece reparos. 
 

   A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

da segunda ré – Viação Nossa Senhora de Lourdes S.A. não merece 
acolhida. 

 

Como salientado pelo Magistrado: 
 

“A Cláusula 12.0 do Compromisso de Constituição 
do Consórcio (...) prevê que esta, como líder do 
Consórcio, atuará como sua representante legal 
plenipotenciária, em juízo, em qualquer grau de 
jurisdição.  Além disso, o artigo 28, §3º, do Código de 
Defesa do Consumidor dispõe que a responsabilidade 
entre as sociedades consorciadas é solidária”. 

 
Efetivamente, para o legislador consumeirista, 

pouco importa qual a sociedade empresária do consórcio cometeu o 

ato ilícito ou causou o dano, todas respondem solidariamente pelos 

vícios do produto (arts. 7º, parágrafo único, 18 e 25, §1º, todos da 
Lei nº 8078/90 – CDC). 

 

A legitimidade do Consórcio Internorte de 
Transporte, representado pela empresa Viação Nossa Senhora de 

Lourdes, decorre dos arts. 25 da Lei nº 8.987/95 e 22 da Lei nº 

8078/90, sendo portanto legitimadas ambas as Rés. 
 

Por outro lado, não aproveitam às ora Apelantes, 

sustentar ofensa aos arts. 19, §2º, da Lei nº 8987/95, 278 da Lei nº 
6404/76 e 265 do Código Civil. 
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A solidariedade, in casu, decorre da lei, qual seja, o 

Código de Defesa do Consumidor (lei nº 8078/90). 
 

Na obra Contratos no Código de Defesa do 

Consumidor, 4ª edição, Revista dos Tribunais, Cláudia Lima 
Marques assevera que: 

 
“A técnica do CDC foi, pois a de estabelecer 

responsabilidade solidária pelas atuações 
negociais dos “ajudantes” dos fornecedores, 

seja no momento pré-contratual, seja na 

execução ou nas formas de cobrança de dívidas e de 

bancos de dados (arts. 30, 33, 34, 40, 42, 43 e 48 do 
CDC). Os arts. 18 e 20 do CDC estabelecem 

claramente que os fornecedores de produtos 

(todos, sem a menção especificada no art. 12) e 

de serviço (todos) respondem solidariamente 
pelos vícios de qualidade, quantidade e de 

informação dos produtos e serviços. Mas além destes 

fornecedores mencionados no CDC, a jurisprudência 

brasileira ainda inovou, expandindo a cadeia de 

fornecimento”. Pág. 350. 
 

“A complexidade do mercado de consumo não 

advém apenas de seus métodos de marketing ou 

fidelização, mas também de seus métodos de 
“cooperação” empresária para fornecer produtos 

e serviços de qualidade no mercado e de 

contratação (...).  Mister, pois, analisarmos estas 

novas cadeias de fornecimento e seus efeitos na 
definição de quem é fornecedor, segundo o CDC.  A 

cadeia de fornecimento é um fenômeno econômico de 

organização do modo de produção e distribuição, do 

modo de fornecimento de serviços complexos, 
envolvendo grande número de atores que unem 

esforços e atividades para uma finalidade comum, 
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qual seja a de poder oferecer no mercado produtos e 

serviços para os consumidores”. Obra citada, pág. 334. 

 

Vê-se, assim, que a mencionada Cláusula 4ª e 
seguintes do Contrato não afastam o comando legal e, nem poderia, 

já que toda e qualquer interpretação, em se tratando de relação de 

consumo, deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. 
 

Não se sustenta, outrossim, a tese segundo a qual a 

solidariedade, in casu, é encontrada apenas “nos atos praticados 
em consórcio” e que cada uma das consorciadas é responsável por 
toda e qualquer outra obrigação (cláusula 10.3.f do contrato). 

 
A lei protetiva e que autoriza o ajuizamento de 

ações como esta, não permite ao fornecedor efetivar exclusões de 

responsabilidade, até porque quando assim admite é taxativa. 
 

 No mérito, melhor sorte não socorre às ora 

Apelantes. 
 

Ao contrário do que afirmado, não se trata de feito 

baseado em uma única reclamação de usuários e, ainda que assim o 
fosse, teria sido a mesma suficiente para a abertura do Inquérito 

Civil Público onde, induvidosamente, foram detectadas as falhas na 

prestação do serviço. 
 

Demais disso, se o aludido Inquérito teve a duração 

de 4 anos, tendo permanecido as irregularidades ali noticiadas, não 
se pode apontar como situações esporádicas. Na verdade, a despeito 

das constatações, nenhuma providência foi adotada para que o 

serviço passasse a ser prestado de forma eficiente. 
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De somenos importância, por outro lado, que 

algumas das deficiências possam decorrer de atos de mau uso, ou 

até mesmo de vandalismo por parte de usuários, o que sequer foi 
demonstrado nos autos. 

 

Vários dos itens constatados sequer poderiam ser 
resultado de tais ações, como por exemplo,  “inoperância da luz de 

ré, falta de frisos em pneumático, inatividade do extintor de 

incêndio, inoperância da luz de freio, falta de limpeza interna e 
inoperância do dispositivo de acessibilidade”. 

 

Além disso, como salientou o Magistrado, a 
simples leitura dos Relatórios datados de 18/09/2012 e 31/10/2012, 

demonstra que a irregularidade persistia até o momento da vistoria, 

o que ensejou, inclusive, a aplicação de 30 (trinta) multas em 
desfavor das linhas em comento. 

 

Incontroverso, ainda, que foram efetivadas 5 
(cinco) fiscalizações pelo órgão responsável, bem assim a lavratura 

de 59 (cinquenta e nove) Autos de Infração, evidenciando, ainda, 

que a empresa Paranapuam, recentemente, se envolveu em grave 
acidente de trânsito, onde 8 (oito) pessoas foram vitimadas, ocasião 

em que se constatou (laudo de exame expedido pelo Instituto de 

Criminalística Carlos Éboli), um intenso desgaste dos pneus, o que 
corrobora a tese defendida pelo Ministério Público no sentido de 

que os veículos operados pelas rés carecem de manutenção. 

 
Por fim, correta a sentença ao condenar as Rés ao 

pagamento de verba compensatória. 

 
Salientou-se: 
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“(...) o transporte público de má qualidade implica em maior 
número de carros na rua e, por consequência, maior 
engarrafamento, atrapalhando, inclusive, pessoas que não se 
utiliza, dos serviços prestados pelas rés. 
De acordo com a melhor doutrina e jurisprudência o dano moral 
está ínsito na própria ofensa, decorrendo 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.” 

 
De regra, ocioso, mas necessário consignar que a 

verba compensatória é devida em razão de vários pressupostos, 

dentre eles a relevância do caráter didático:  “pagues para que não 
peques mais”. 

 

Ora, se o dano é causado a todos os usuários, bem 

assim àqueles que embora não usuários são atingidos pela ofensa, 
como no caso, induvidosamente a decisão se encontra correta. 

 

Enfim, mais que evidenciada a falha na prestação 
do serviço, o que vem sistematicamente resultando na lavratura de 

vários outros autos de infração, nenhum reparo merece a r. sentença, 

que deve ser mantida. 
 

Face o exposto, NEGA-SE provimento aos 

recursos, para manter a sentença recorrida por seus próprios 
fundamentos, que ficam fazendo parte integrante deste, na forma 

regimental. 

 
   Rio de Janeiro, 07 de maio de 2014. 

 

Desembargador JOSÉ CARLOS DE FIGUEIREDO 

RELATOR 
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