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Tipo do 
Movimento: 

Sentença 

Descrição: Trata-se de ação civil pública, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO em face de CONSÓRCIO SANTA 
CRUZ TRANSPORTES, representado pela EXPRESSO PÉGASO 
LTDA, AUTO VIAÇÃO BANGU LTDA e VIAÇÃO ANDORINHA LTDA, 
em que alega, em síntese, que: a) há inadequada prestação do serviço 
de transporte coletivo, relativo às linhas 379 (Catiri X Tiradentes) e 684 
(Méier X Padre Miguel) exploradas pelas rés, representadas pelo 
Consórcio Santa Cruz; b) as falhas da prestação de serviço de 
transporte coletivo urbano pelo Consórcio Santa Cruz são inúmeras, 
destacando-se a má conservação dos coletivos, irregularidades no 
intervalo entre um ónibus e outro, veículos trafegando em mau estado 
de manutenção e superlotação; c) mediante investigações 
empreendidas no âmbito do Inquérito Civil nº 123/2008, ficou 
comprovado que as rés seriam incapazes de atender aos usuários nos 
aspectos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e 
conforto, pois têm trazido prejuízos aos usuários que pagam pela tarifa 
integral sem que tenham direito ao serviço adequado; d) a linha 684 não 
opera com a totalidade da frota determinada pela SMTR; e) as 
irregularidades foram comprovadas pelas reclamações efetuadas no 
sistema de ouvidoria do MP; f) às rés, inúmeras vezes foi dada a 
oportunidade no Inquérito Civil, de celebrar Termo de Ajustamento de 
Conduta, mas ambas se recusaram. Diante do exposto, requereu o 
autor: a) a antecipação dos efeitos da tutela para reestabelecer 
imediatamente a adequada prestação do serviço; b) a confirmação da 
decisão provisória em definitiva para condenar as rés a operar com a 
quantidade de veículos determinada pelo poder concedente para linhas 
379 e 684, estando os mesmos em bom estado de conservação bem 
como realizar a manutenção adequada periodicamente; c) a 
condenação das rés na indenização dos danos materiais e morais 
causados aos consumidores, considerados individual e coletivamente. A 
petição inicial veio instruída com dois volumes de documentos, 
apensados sob os nos. REG 123/2008 e 578/08. O autor é isento de 
custas por força dos arts. 17 e 18 da Lei 3.350/99 (fl. 24). Decisão de 
fls. 25/26 concedendo os efeitos da tutela antecipada. Contestação da 
ré Auto Viação Bangu Ltda às fls. 35/47, com documentos as fls. 
48/130, alegando, preliminarmente: a) a inépcia em razão do pedido 
genérico de indenização na inicial; b) a impossibilidade jurídica do 
pedido em razão da cumulação dos pedidos de indenização e obrigação 
de fazer; c) a ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, aduzem que: 
d) só é responsável pela exploração apenas da linha 379 e que não há 
irregularidades e ilícitos apontados na prestação do serviço; e) o 
Ministério Público não especificou os valores a título de cada 
indenização, mas rechaçam o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). Acompanharam a contestação os documentos de fls. 48/130. 
Embargos de Declaração interpostos pela ré Consórcio Santa Cruz 
Transportes Ltda. às fls. 134/140, que foram improvidos às fls. 145. 
Contestação da ré Consórcio Santa Cruz Transportes às fls. 147/163, 
alegando, preliminarmente: a) a ilegitimidade passiva em razão do 
serviço prestado individualmente por cada empresa consorciada, 
inexistência de solidariedade entre elas e os consórcios e ausência de 
personalidade jurídica. No mérito, aduzem, que: b) não há 
irregularidade no tocante à frota circulante; c) é inadequado o pedido de 



indenização por danos morais em sede de ação civil pública. Com a 
contestação vieram os documentos de fls. 164/273. Apesar de 
regularmente citada e intimada, a ré Viação Andorinhas Ltda não se 
manifestou. Agravo de Instrumento interposto pela ré Consórcio Santa 
Cruz Transportes contra a decisão que não acolheu os Embargos de 
Declaração às fls. 275/289, suscitando: a) a impossibilidade de 
manutenção da decisão diante da ilegitimidade passiva ad causam do 
agravante; b) a ausência de irregularidade no tocante à frota circulante. 
Ao recurso foi negado seguimento às fls. 294/297. Réplica do Ministério 
Público às fls. 300/311, rechaçando as preliminares de ilegitimidade 
passiva, inépcia da inicial e cumulação de pedidos. No mérito, confirma 
a existência de irregularidades no serviço prestado pela Auto Viação 
Bangu, existência de irregularidade quanto ao quantitativo da frota em 
circulação e a responsabilidade das Rés pelos danos morais causados 
em esfera individual e coletiva. Por fim, requereu a decretação de 
revelia da Ré Viação Andorinha Ltda e a juntada de documentos as fls. 
312/424 consistente no Inquérito Civil nº 260/2013. Somente a ré 
Consórcio Santa Cruz manifestou-se quanto ao despacho e fl. 425. A ré 
Consórcio Santa Cruz Transportes requereu a produção de prova 
documental, fl. 430. A ré Auto Viação Bangu Ltda. requereu a produção 
de prova documental e oral consistente no depoimento testemunhal, fl. 
431. Manifestação do Parquet às fls. 433/434 consistente na juntada de 
documentos reiterando as reclamações dos consumidores e novo 
requerimento de decretação de revelia da ré Viação Andorinha Ltda. às 
fls. 435/445. Juntada de documentos pela Ré Viação Andorinha Ltda. às 
fls. 447/455. Assentada de audiência de conciliação às fls. 456/457, 
com: a) decretação de revelia da ré Viação Andorinhas Ltda.; b) o 
afastamento das preliminares suscitadas pela Auto Viação Bangu Ltda. 
e Consórcio Santa Cruz Transportes; e c) o deferimento de produção de 
provas oral e documental superveniente Ata de AIJ à fl. 458 assentando 
a desistência da produção de prova testemunhal pela Ré Auto Viação 
Bangu Ltda. e determinando alegações finais no prazo de 10 dias. 
Alegações finais pelo Ministério Públicos às fls. 459/467 e juntada de 
documentos corroborando as reclamações dos consumidores às fls. 
468/473. É O RELATÓRIO. DECIDA-SE. Considerando-se que as 
preliminares já foram conhecidas e rejeitadas em sede de Audiência de 
Conciliação, passa-se à análise do mérito. Os fatos narrados na inicial 
são verossímeis, em especial, diante dos documentos acostados por 
meio dos Inquéritos Civis apensados. Com efeito, merece aplicação a 
presunção de veracidade em decorrência da revelia quanto a ré Viação 
Andorinha Ltda., nos termos do artigo 319 do CPC. Diante da 
inequívoca verossimilhança na narrativa autoral, bem como ao que se 
infere do teor dos Inquéritos Civis acostados e dos documentos de fls. 
435/445 e fls. 468/473, induvidosa a falha na prestação de serviço pelas 
rés, portanto, no que tange ao mérito, assiste razão ao Ministério 
Público. Conforme restou comprovado no teor dos autos, são vários os 
problemas desencadeados pelas rés no dia a dia dos consumidores, 
seja por meio da falta de segurança, uma vez que a frota de ônibus 
colocada à disposição dos usuários não é a adequada, posto que não 
condiz com o padrão de conservação e manutenção esperados pela 
administração pública, seja pela má prestação do serviço, já que 
frequentemente há superlotação e há irregularidade no horário da 
prestação de serviços por parte das rés. Vale destacar que os serviços 
empreendidos pelas concessionárias, além de serem serviços públicos, 
são considerados essenciais e indispensáveis e, que, portanto, 
requerem um zelo maior do que os demais. Ao assumirem o 
compromisso perante a administração pública, devem conversar a 



qualidade e eficiência do serviço durante todo o decorrer do contrato 
firmado. Ao contrário, o que se tem de provas são reclamações dos 
usuários e relatórios do GAP que relatam veículos apresentando 
diversos problemas de manutenção, tais como luminária do salão 
queimadas, bancos rasgados, escotilhas inoperantes, extintor de 
incêndio inativo, dispositivos de acessibilidade limpadores de vidro e 
luzes de ré sem funcionamento. As rés descumprem também 
obrigações quanto a manutenção e conservação dos veículos que 
transitam pelas ruas da cidade no dia-a-dia, transportando até mais 
passageiros do que deveria. Ademais, a quantidade de veículos 
disponibilizados para a prestação do serviço referente à linha 684, além 
de ferir a determinação da SMRT por ser em quantidade inferior à 
determinada no contrato, também se mostra insuficiente, já que 
constantemente há superlotação dos veículos. O que, além de 
ocasionar desconforto para os passageiros que contratam a prestação 
do serviço por meio do pagamento da tarifa, ocasiona também 
insegurança, já que os veículos operam com quantidade de passageiros 
superior a estipulada por medida de segurança. Importante destacar 
que as rés não se preocuparam com a prestação qualificada e eficiente 
do serviço porque lhes foi oferecido pelo Ministério Público a 
possibilidade de assinarem um Termo de Ajustamento de Conduta que 
visava sanar as irregularidades apontadas, mas ambas se recusaram, o 
que demonstra de plano a falta de consideração das rés para com a 
adequada prestação de serviço aos consumidores. Frisa-se as vistorias 
e as reclamações são posteriores à data de assinatura do Contrato de 
concessão de serviços públicos pelo Consórcio Santa Cruz Transportes 
com o Município do Rio de Janeiro, o que por si só atribui ao referido 
Consórcio legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, 
contestação já rechaçada anteriormente. Assim, nos termos do art. 25 
da Lei 8.987/95 e art. 28 do CDC, o Consórcio é responsável pelo 
serviço prestado e pelos prejuízos causados aos usuários ou a 
terceiros. Como se pode observar, desde a propositura da presente 
Ação Civil Pública as rés não melhoraram a prestação de serviço, 
desrespeitando de forma contínua e duradoura os direitos básicos dos 
consumidores e violando o comprometimento esperado com a 
sociedade. As irregularidades apuradas traduzem a violação ao dever 
de adequação, eficiência e segurança do serviço de transporte coletivo 
da qual é concessionária, violando flagrantemente o art. 175 da 
Constituição Federal e os arts. 6º, X, 22 e 39, VIII, todos do CDC, além 
de dispositivos do CTB, tais como o art. 103, 107 e 230, IX. Desta 
forma, resta inegável que as Rés têm-se mostrado incapazes de 
atender aos usuários, conforme se comprometeram quando obtiveram 
autorização para a prestação de serviço público. Assim, caracterizado o 
ilícito praticado pelas partes Rés, passa-se a análise de eventuais 
danos. Em sede de dano moral, tem-se que a vítima necessariamente 
uma pessoa, pois não é compatível com o dano moral a ideia da 
´transindividualidade´ (indeterminabilidade do sujeito passivo e da 
indivisibilidade da ofensa e da reparação) da lesão. É que o dano moral 
envolve, necessariamente, dor, sentimento, lesão psíquica, afetando a 
parte sensitiva do ser humano, como a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas. Portanto, no presente caso, não há que 
se falar em caracterização de dano moral coletivo. Há precedente do 
STJ sobre o tema, rechaçando a possibilidade de ocorrência do dano 
moral coletivo, verbis: PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
DANOS MORAIS COLETIVOS. É inviável, em sede de ação civil 
pública, a condenação por danos morais coletivos. Agravo regimental 
desprovido. (AgRg no REsp 1305977/MG, Rel. Ministro ARI 



PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 
16/04/2013) PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO 
AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO 
DO DANO MORAL À NOÇÃO DE DOR, DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, 
DE CARÁTER INDIVIDUAL. INCOMPATIBILIDADE COM A NOÇÃO 
DE TRANSINDIVIDUALIDADE (INDETERMINABILIDADE DO SUJEITO 
PASSIVO E INDIVISIBILIDADE DA OFENSA E DA REPARAÇÃO). 
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO´ (REsp nº 598.281, MG, relator 
para o acórdão o Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 01.06.2006). Em 
relação aos danos moral e material na esfera individual, este deverão 
ser comprovados após habilitação individualizada visando a sua 
liquidação, sendo certo que tais demandas deverão ser remetidas à 
livre distribuição nos moldes das regras processuais de fixação de 
competência. Neste sentido vale conferir os arestos do Egrégio STJ a 
seguir colacionados: ?PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO 
INDIVIDUAL. JUÍZO COMPETENTE. 1. ?A liquidação e a execução 
individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser 
ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a 
eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas 
aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em 
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos 
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 
93 e 103, CDC) ?. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 
12/12/2011). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. ?(AgRg 
no REsp 1182037/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 
QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012) ?DIREITO 
PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA 
(ART. 543 - C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS 
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO 
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS 
DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. 
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS 
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. Para 
efeitos do art. 543 - C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual 
de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada 
no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da 
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites 
objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para 
tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses 
metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, 
CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada 
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos 
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, 
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição 
financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu 
alcance em sede de liquidação/execução individual, sob pena de 
vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação 
contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.494/97. 2. Ressalva de 
fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial 
parcialmente conhecido e não provido. ?(REsp 1243887/PR, Rel. 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 
19/10/2011, DJe 12/12/2011) Por fim, forçoso notar que, em sede de 
ação civil pública, descabe a imposição do pagamento de honorários 
advocatícios pelo vencido senão pelo condenado por litigância de má-



fé, consoante os art. 17 e 18 da Lei 7.347/85, este com redação quase 
idêntica ao do art. 87 da Lei 8.078/90: Art. 17. Em caso de litigância de 
má-fé, a associação autora e os diretores responsáveis pela propositura 
da ação serão solidariamente condenados em honorários advocatícios 
e ao décuplo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas 
e danos. Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá 
adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer 
outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo 
comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas 
processuais. Além disso, outro não poderia ser o entendimento, 
considerando-se que, conforme determina o art. 23 da Lei 8.906/94 - 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, os 
honorários pertencem somente ao advogado. Art. 23. Os honorários 
incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem 
ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença 
nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, 
seja expedido em seu favor. Os membros do Parquet, como se sabe, 
fazem parte de carreira diversa e não possuem legitimidade para 
requerer o recolhimento de honorários, seja para si, seja para um fundo 
específico da instituição a qual pertencem. A jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao ponto, verbis: PROCESSUAL 
CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E 
CUSTAS.1. As verbas sucumbenciais somente são cabíveis, em ação 
civil pública, quando comprovada má-fé. 2. Descabe a condenação em 
honorários advocatícios, mesmo quando a ação civil pública proposta 
pelo Ministério Publica for julgada procedente. 3. Recurso especial 
improvido. (REsp 785.489/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 06.06.2006, DJ 29.06.2006 p. 186) 
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE 
OMISSÕES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONDENAÇÃO 
DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A alegada violação dos 
artigos 475 e 535, do CPC, não se efetivou no caso dos autos, uma vez 
que não se vislumbra omissão ou contradição no acórdão recorrido 
capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial. A Corte de 
origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se 
pronunciado acerca de todas as questões que foram elencadas nos 
embargos de declaração opostos na origem. 2. Conforme o 
entendimento jurisprudencial do STJ, não é cabível a condenação da 
parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do 
Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública. Nesse sentido: REsp 
1.099.573/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 19.5.2010; REsp 
1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 24.9.2009; 
EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 
18.12.2009. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ, REsp 
1.229.717/PR, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data 
de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA) PROCESSUAL 
CIVIL. AÇAO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO. DANO AO MEIO AMBIENTE. OBRIGAÇAO DE FAZER. 
ACÓRDAO RECORRIDO COM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 
CONDENAÇAO DOS RÉUS EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem decidiu a 
controvérsia Ação Civil Pública imputando obrigação de fazer à 
Municipalidade à luz de fundamentos constitucionais (arts. 3º, 37, 6º, 
182, 1º, e 225 da CF/1988), cuja apreciação, em se tratando de 
recursos extremos, é da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. 
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento 



no sentido de que, quando a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 
Público for julgada procedente, descabe condenar a parte vencida em 
honorários advocatícios. Ressalva do ponto de vista do Relator. 3. 
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. 
(REsp 1.038.024/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 
24.9.2009) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCESSO CIVIL AÇAO 
CIVIL PÚBLICA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MINISTÉRIO 
PÚBLICO AUTOR E VENCEDOR. 1. Na ação civil pública movida pelo 
Ministério Público, a questão da verba honorária foge inteiramente das 
regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 
7.347/85. 2. Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação 
civil pública, a condenação do Ministério Público ao pagamento de 
honorários advocatícios somente é cabível na hipótese de comprovada 
e inequívoca má-fé do Parquet. 3. Dentro de absoluta simetria de 
tratamento e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não 
pode o parquet beneficiar-se de honorários, quando for vencedor na 
ação civil pública. Precedentes. 4. Embargos de divergência providos. 
(EREsp 895.530/PR, 1ª Seção, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 
18.12.2009) Diverso é o tratamento dispensado às custa e despesas 
processuais. Os artigos 18 da Lei da Ação Civil Pública e o 87 do 
Código de Defesa do Consumidor, colados supra, dispensam o 
recolhimento adiantado das custas, emolumentos e demais despesas 
processuais. Essa regra existe no claro intuito de fomentar a defesa dos 
direitos coletivos em Juízo, porém não devem beneficiar o réu em caso 
de condenação. Em tal hipótese, deve o Magistrado seguir o 
regramento tradicional do Código de Processo Civil sobre o tema, 
condenando a parte vencida no pagamento das verbas sucumbenciais, 
excetuando-se, conforme já salientado, os honorários advocatícios. 
Pelo exposto, JULGAM-SE PROCEDENTES os pedidos, na forma do 
art. 269, I do CPC, confirmando a decisão proferida em tutela 
antecipada para condenar as rés a restabelecer a adequada prestação 
do serviço, colocando para circular a capacidade mínima da frota 
determinada pela SMTR nas linhas 379 (Catiri X Tiradentes) e 684 
(Méier X Padre Miguel), bem como para cumprir as tabelas de horários 
estabelecidas para as mencionadas linhas, registrando, em escala 
própria, a regularidade de referidos intervalos, onde deverá constar a 
numeração de cada veículo e o horário de sua saída, comprovando em 
juízo em até 30 dias a aprovação dos coletivos das frotas linhas 379 e 
684 na inspeção legal tanto no órgão de trânsito (Detran) como do 
Poder Concedente (SMTR), tudo sob pena de multa diária no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, condenam-se os réus a manter 
os veículos em bom estado de conservação, bem como a realizar 
manutenção adequada periódica, submetendo-se à vistoria anual 
obrigatória, pelos órgãos competentes, sob pena de multa diária no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por veículo. Condenam-se os réus 
ao pagamento de danos materiais e morais individuais, em montante a 
ser fixado em fase de liquidação de sentença, ex vi art. 95 e 97 do 
Código de Defesa do Consumidor, devidamente corrigidos e com juros 
de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em consonância com 
o Enunciado 54 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Condenam-
se os réus no pagamento das custas judiciais, de forma rateada, 
dispensado o pagamento de honorários advocatícios. Publique-se o 
edital a que se refere o artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. 
Dê-se ciência ao Ministério Público. Após o trânsito em julgado, dê-se 
baixa e arquivem-se. P.R.I. 

 


