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EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA 

EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL 

 

 

 

COMPANHIA RIO BONITO COMUNICAÇÕES S.A. (CANAL TERRA VIVA) – 
programa televisivo de perguntas e respostas – participação por meio de 
telefone sem informação sobre os custos ou duração das ligações – 
regulamento não divulgado de forma clara e ostensiva – vício quanto ao dever 
de informação pelo fornecedor – responsabilidade objetiva e solidária dos 
fornecedores – responsabilidade da emissora pela qualidade de sua 
programação – onerosidade excessiva arcada pelo consumidor 
 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 

RIO DE JANEIRO, por intermédio do Promotor de 

Justiça que ao final subscreve, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, e com 

fulcro na Lei 7.347/85 e 8.078/90, ajuizar a 

competente 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONSUMERISTA com pedido de 

liminar 

 

em face de COMPANHIA RIO BONITO DE COMUNICAÇÃO 

S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF n.º 06.017.510/0001-58, sediada na Rua 

Carlos Cyrillo Júnior, nº 92, 4º andar, São Paulo – 

SP, pelas razões que passa a expor:  
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Legitimidade do Ministério Público 

 

O Ministério Público possui legitimidade 

para propositura de ações em defesa dos direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos 

termos do art. 81, parágrafo único, I, II e III c/c 

art. 82, I, da Lei nº. 8078/90, assim como nos 

termos do art. 127, caput e art. 129, III da CF.  

 

Ainda mais em hipóteses como a do caso em 

tela, em que a intervenção do Parquet se mostra 

necessária para amparar direitos coletivos e 

individuais homogêneos afetados pelas atividades 

comerciais mantidas pelo réu, tendo em vista que 

sua conduta vem prejudicando um número expressivo 

de consumidores, revelando-se a matéria, portanto, 

de elevada importância.  

 

Claros, portanto, o interesse social e a 

permissão legal que justificam a atuação do 

Ministério Público. 

 

Nesse sentido, citam-se os seguintes 

acórdãos do E. Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. DIREITOS 
COLETIVOS, INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS E DIFUSOS. 
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MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 
JURISPRUDÊNCIA.  AGRAVO DESPROVIDO. 
- O Ministério Público é parte legítima para ajuizar ação 
coletiva de proteção ao consumidor, inclusive para tutela 
de interesses e direitos coletivos e individuais 
homogêneos. (AGA 253686/SP, 4a Turma, DJ 05/06/2000, 
pág. 176).  
 
 
“ PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE E 
INTERESSE PROCESSUAIS CONFIGURADOS. 
- O Ministério Público tem legitimidade processual 
extraordinária para a propositura de ação civil pública 
objetivando a cessação de atividade inquinada de ilegal de 
captação antecipada de poupança popular, disfarçada de 
financiamento para compra de linha telefônica. 
- Não é da natureza individual, disponível e divisível 
que se retira a homogeneidade de interesses 
individuais homogêneos, mas sim de sua origem 
comum, violando direitos pertencentes a um número 
determinado ou determinável de pessoas, ligadas por 
esta circunstância de fato. 
Inteligência do art. 81, CDC. 
- Os interesses individuais homogêneos são considerados 
relevantes por si mesmos, sendo desnecessária a 
comprovação desta relevância. 
Precedentes. 
Recurso especial provido. 
(REsp 910.192/MG, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 
24/02/2010). (Grifou-se).” 
 

 
 
 
 

DOS FATOS 

 

A sociedade empresária ré é responsável 

pelo canal de televisão “Terra Viva”, o qual vem 

regularmente transmitindo o programa denominado 
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“Lig”. Tal programa televisivo, por sua vez, 

consiste em estimular a participação do 

telespectador por meio de contato telefônico, em 

uma gincana de questões que podem premiar o 

participante em dinheiro.   

 

Programas análogos já foram veiculados em 

outras emissoras de televisão, porém acabaram sendo 

retirados do ar, seja por iniciativa do próprio 

canal ou por força de determinação judicial.    

 

Tais medidas justificaram-se pela dinâmica 

dessas transmissões, as quais se mostram 

extremamente lesivas aos consumidores em nível 

coletivo, vez que afetados em número expressivo 

pela exibição diária dos programas em apreço. 

 

Observa-se que nesses programas de 

perguntas e respostas, como o “Lig”, os danos aos 

telespectadores, em um primeiro momento, 

concretizam-se na não divulgação adequada das 

regras de participação, necessárias para instruir o 

participante em como alcançar a premiação 

anunciada. Igualmente, os responsáveis pela 

transmissão não informam que as ligações 

telefônicas são tarifadas, tampouco os custos por 

ligação.  

 

Em tempo algum esses dados são veiculados 

ao longo da transmissão, ou repassados ao 
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consumidor por meio de telefone quando ele realiza 

a ligação para responder aos questionários. Pelo 

contrário, a exibição do programa “Lig” é lacônica 

quanto a informações essenciais ao telespectador, 

porém ainda assim convidativa, já que oferece 

vultosos prêmios, além de induzir a crer, por meio 

das mensagens exibidas, que a interação ao vivo se 

dará de forma simples e imediata.   

 

Vejamos a tela: 

 

 

 

 

 

Como se vê a resposta é facílima. 
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O consumidor ainda é induzido a crer que 

nem a resposta certa é necessária para que possa 

auferir o prêmio. 

 

RESPOSTA ERRADA = R$300,00 

HOJE NA SUA CONTA! 

 

Entretanto, através de informações somente 

acessíveis por meio do site do programa, em que é 

disponibilizado o seu regulamento, sabe-se que, 

para efetivamente concorrer aos prêmios, o 

consumidor deve responder a uma série de perguntas 

através de ligações telefônicas tarifadas, de 

duração indefinida, após as quais ele poderá ser 

convidado a participar ao vivo do programa, 

concorrendo, então, à premiação.   

   

Em virtude disso, uma série de 

telespectadores desinformados passam longos 

períodos em contato telefônico com os realizadores 

do programa, arcando com os elevados custos da 

ligação e sem saber quando efetivamente concorrerão 

aos prêmios ofertados.  

 

Para bem ilustrar o afirmado, cumpre 

destacar trecho da representação recebida pela 

Ouvidoria do Ministério Público acerca dos fatos 

narrados:  
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NOTICIANTE DENUNCIA IRREGULARIDADE COMETIDA PELA 

EMPRESA FALKLAND TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES, 

LOCALIZADA NA RUA TAMANDARÉ, 675, 1º ANDAR, SÃO JOSÉ DO 

RIO PRETO, SÃO PAULO. 

RELATA QUE A REFERIDA EMPRESA SOB O DISFARCE DE GAME 

SHOW DO CANAL DE TELEVISÃO ``FECHADO`` 104 DA SKY, NO 

HORÁRIO DIÁRIO DE 14 HORAS ÀS 15 HORAS, VEM LESANDO OS 

CONSUMIDORES NO SENTIDO DE QUE NÃO INFORMA QUE O 

REFERIDO JOGO VIA TELEFONE            (17)7878-8866       TÊM 

UMA TARIFA ABUSIVA, BEM COMO A ESTRATÉGIA DE PRENDER 

OS PARTICIPANTES, FAZENDO-LHES CENTENAS DE 

PERGUNTAS, COM OBJETIVO DE QUE O PARTICIPANTE GANHE 

UM PRÊMIO DE R$ 3.000,00 APROXIMADAMENTE, PORÉM TAL 

PREMIAÇÃO É IMPOSSÍVEL DE SE CONSEGUIR, TENDO EM 

VISTA A QUANTIDADE DE PERGUNTAS QUE É FEITA MOSTRA 

CLARAMENTE O OBJETIVO DE LESAR OS CONSUMIDORES, SEM 

EM NENHUM MOMENTO INFORMAR QUE AS LIGAÇÕES SERÃO 

TARIFADAS DE MANEIRA TÃO ABUSIVA. 

CITA COMO EXEMPLO O CASO DE PESSOAS IDOSAS QUE 

PARTICIPAM DO GAME SHOW E SÃO ILUDIDAS SOB A 

POSSIBILIDADE DE GANHAR UMA SUBSTANCIAL QUANTIA, 

PORÉM É ACARRETADA UMA CONTA DE TELEFONE NO VALOR 

DE APROXIMADAMENTE R$ 300,00 PARA PAGAREM, BEM COMO 

AMEAÇAS DE CONSTAR O NOME DOS POSSÍVEIS DEVEDORES, 

CASO SE RECUSEM A PAGAR, DE INCLUSÃO NO SPC (SERVIÇO 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO). (Ouvidoria do Ministério Público. 

Inquérito Civil Reg. nº 590) 

 

 

Patente, pelo aduzido, o vício de 

informação associado à falta de transparência no 

funcionamento do jogo, o que resulta, ainda, em 

danos materiais aos telespectadores.    
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Reconhecendo a ilegalidade da prática em 

comento, o juízo da 4ª Vara Federal de Porto 

Alegre, no seio da ação civil pública nº 5022587-

70.2010.404.7100, proferiu decisão liminar que 

suspendeu a exibição de programas análogos ao 

transmitido pelo canal televisivo réu. Nesse 

sentido, acertadamente julgou a Justiça Federal 

daquela região, ao decidir, in verbis:  

 

No presente caso há que se perceber fundado receio de dano 

de difícil reparação ao consumidor se perdurar a exibição de tais 

programas, considerando as alegações de dano moral coletivo 

ao consumidor. 

No que diz respeito à verossimilhança das alegações da União, 

pelo longo aporte documental com o qual foi instruída a inicial, é 

possível vislumbrar que, ao menos, há forte indício de 

violação do dever de informação ao consumidor. Imagens 

do programa sendo exibido demonstram efetivamente não 

haver informações quanto ao custo das ligações e nem a 

possibilidade de ligação por diversas operadoras que não a 

indicada. Fora isso, as regras do regulamento para 

participação no programa televisivo e o considerável 

número de reclamações de consumidores demonstram não 

haver clareza nas chances de se participar e ganhar o 

prêmio ofertado. 

Portanto, entendo que a continuidade da exibição dos 

programas televisivos poderia, efetivamente, causar dano ao 

consumidor.(Grifou-se) (ACP nº 5022587-70.2010.404.7100. 

TRF 4ª Região. Rel. Juiz Jurandi Borges Pinheiro. Julgamento 

em: 11 – 11 - 2010. Acessado em: 30 – 08 – 2012. Disponível 

em: < 

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_docum

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=711290426924485800420000000034&evento=711290426924485800420000000029&key=1bf78120b23cb6ab96c891f3c1b3e68d06cbcf2d3dd50b213dfa8e5948581be8
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ento_publico&doc=711290426924485800420000000034&evento=7112

90426924485800420000000029&key=1bf78120b23cb6ab96c891f3c1b

3e68d06cbcf2d3dd50b213dfa8e5948581be8>) 

 

 

O caso citado tem por objeto os programas 

“Easy Quiz”, “Quiz Tv” e “Super Game”, todos de 

natureza idêntica ao do presente, sendo que o 

Ministério Público do Rio de Janeiro já investigou 

outras atrações televisas semelhantes, do que 

resultou a iniciativa das emissoras em retirá-las 

de sua grade de programação.     

 

Todavia, não obteve os mesmos resultados o 

Inquérito Civil nº 590, instaurado para apurar 

irregularidades relativas ao programa “Lig”, 

inicialmente sob o nome “Game Show” no referido 

procedimento. Conforme registrado nos autos, os 

idealizadores da atração não foram encontrados, de 

modo que se recorreu aos canais responsáveis pela 

sua transmissão, no sentido de convencê-los a 

encerrar a exibição do programa, tendo em vista o 

seu potencial lesivo. Contudo, das emissoras 

oficiadas, o canal “Terra Viva” afirmou ter 

interesse em manter o “Lig” em sua grade, 

lesionando, dessa forma, expressivo volume de 

consumidores.   

 

Destarte, considerando que a proteção ao 

consumidor, com respaldo no Estatuto Consumerista, 

autoriza a responsabilização solidária dos 
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fornecedores pelos danos causados no fornecimento 

de serviços e produtos, a presente demanda foi 

motivada como forma de fazer cessar a prática 

lesiva exposta.   

  

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

a) A responsabilidade da emissora televisiva pela 

sua programação  

 

Como importante instrumento a favor do 

consumidor, o Código de Defesa do Consumidor 

recepciona a responsabilidade solidária e objetiva 

de todos os fornecedores que tenham participado na 

cadeia de produção e circulação do produto ou 

serviço, como bem se extrai da interpretação lógica 

de seus arts. 18 a 20.  

 

Importante, nesse sentido, entender que a 

Lei abarca os fornecedores de forma ampla, como um 

conceito que inclui todos os possíveis sujeitos 

envolvidos na relação com o consumidor. O art. 3º 

do CDC deixa claro, assim, que fornecedor será “toda 

pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 

produtos ou prestação de serviços”. 

 



 11 

Frisa-se, inclusive, que as atividades em 

comento enquadram-se na definição de “serviço” 

delimitada pelo CDC, ainda em seu art. 3º:  

 

  § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista. 

 

O caráter remuneratório, nesse ínterim, 

encontra-se nos custos cobrados do consumidor pelas 

ligações telefônicas de participação no programa. 

Não se tratam, como se poderia pensar, de 

transmissões publicitárias, vez que não possuem 

natureza meramente informativa e de estímulo ao 

consumo. Observa-se, na verdade, que a referida 

atração televisiva promove interação direta com o 

telespectador, da qual resultam ganhos diretos aos 

responsáveis por sua exibição.     

 

Portanto, não há dúvidas de que o réu 

possui efetiva participação na cadeia de produção e 

distribuição do programa “Lig”, vez que atua como 

instrumento final de acesso do consumidor ao 

serviço fornecido. Nessa esteira, cumpre atentar, 

inclusive, à teoria da aparência como premissa à 

responsabilidade solidária entre todos aqueles que 

interagem para o fornecimento de produtos e 

serviços, de modo que, aos olhos do consumidor, 

representem um mesmo fornecedor.  
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Vale dizer que o dever de qualidade e 

adequação dos serviços e produtos supera o vínculo 

contratual entre o consumidor e o fornecedor 

direto, abrangendo solidariamente toda a série de 

sujeitos envolvidos no seu fornecimento, com base 

na manutenção da boa-fé objetiva e do equilíbrio 

das relações de consumo.     

 

No caso em pauta, é evidente que o 

telespectador associa a atração assistida com a 

própria emissora de televisão, não tendo acesso aos 

seus reais idealizadores. O canal de televisão 

constitui um elo direto entre sua programação e 

público, devendo, por conseguinte, responsabilizar-

se pelo controle de qualidade do conteúdo exibido.     

 

Nesse sentido, vale transcrever os 

seguintes julgados que suportam a tese defendida:  

 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS. RITO SUMÁRIO. COMPRA DE VEÍCULO. 

PAGAMENTO INTEGRAL À PRIMEIRA CONCESSIONÁRIA DA 

RÉ NO RIO DE JANEIRO. DEVER DE REPARAÇÃO QUE NÃO 

SE DISCUTE. REVELIA. TEORIA DA APARÊNCIA. 

PRELIMINARES REJEITADAS. DANO MATERIAL E MORAL 

DEMONSTRADOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.1- 

Tendo a parte adquirido e pago veículo fabricado pela empresa 

ré através de única concessionária neste Estado, não 

procedendo esta a entrega do bem, responde pelos danos 
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causados a fabricante que a elegeu como revendedora e 

representante 2- Empresa que possui legitimidade para 

figurar no polo passivo.3Citação postal válida. Súmula 118 do 

TJ.4- Valor do dano moral que deve ser adequado ao 

constrangimento sofrido. Redução que se impõe.5- Provimento 

parcial do recurso. (RIO DE JANEIRO, Tribunal de Justiça, Ap. 

0005316-73.2010.8.19.0087, Relator: Des. ZELIA MARIA 

MACHADO, QUINTA CAMARA CIVEL, julgado em 

31/01/2012)(Grifou-se) 

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO 

EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. 

SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE 

FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. 

1. A melhor exegese dos arts. 14 e 18 do CDC indica que todos 

aqueles que participam da introdução do produto ou serviço no 

mercado devem responder solidariamente por eventual defeito 

ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento a 

responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 

2. O art. 34 do CDC materializa a teoria da aparência, 

fazendo com que os deveres de boa-fé, cooperação, 

transparência e informação alcancem todos os 

fornecedores, direitos ou indiretos, principais ou auxiliares, 

enfim todos aqueles que, aos olhos do consumidor, 

participem da cadeia de fornecimento. 

3. No sistema do CDC fica a critério do consumidor a 

escolha dos fornecedores solidários que irão integrar o polo 

passivo da ação. 

Poderá exercitar sua pretensão contra todos ou apenas contra 

alguns desses fornecedores, conforme sua comodidade e/ou 

conveniência. 

4. O art. 126 do DL nº 73/66 não afasta a responsabilidade 

solidária entre corretoras e seguradoras; ao contrário, confirma-
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a, fixando o direito de regresso destas por danos causados por 

aquelas. 

5. Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, assinado 

proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter 

havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do 

seguro, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de 

recusar a proposta. 

6. Recurso especial não provido. 

(REsp 1077911/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 14/10/2011) 

(Grifou-se) 

 

 Pelo tanto exposto, não se pode afastar a 

responsabilidade da emissora ré pelos danos e 

ameaças de lesões aos direitos e interesses de seus 

telespectadores, os quais, como consumidores, vêm 

sendo prejudicados pela manutenção da atração 

televisiva em apreciação.  

 

 

b) A falta de informações essenciais aos consumidor 

e a decorrente onerosidade excessiva 

 

O programa “Lig”, como já expendido, 

incentiva os seus telespectadores a responderem 

questionários ao vivo, através do que poderão 

receber prêmios em dinheiro. Para tal, como 

veiculado ao longo da transmissão, devem somente 

entrar em contato com os representantes da atração.  
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Todavia, essa dinâmica não se opera de 

forma tão simples, já que o consumidor, ao ligar 

para o programa, passa longo e indeterminado 

intervalo de tempo respondendo uma série de 

questões que, eventualmente, poderão possibilitar 

que o participante seja convidado a concorrer ao 

vivo às premiações prometidas.   

 

Ocorre que isso não é informado em momento 

algum ao telespectador, salvo em regulamento 

somente disponibilizado na página virtual do 

programa. Outrossim, os custos das ligações não são 

levados ao conhecimento do participante, seja 

durante a exibição ou no momento do contato 

telefônico.  

 

Considerando que a participação exige um 

tempo incerto de conexão com linha telefônica 

tarifada, cujo valor não é sabido, o consumidor 

ligante surpreende-se, ao final de todo esse 

processo, com vultosos débitos em sua conta 

telefônica, os quais não condizem o serviço que 

inicialmente lhes foi prometidos.  

 

Vê-se, portanto, clara falha no dever de 

informar atribuído aos fornecedores da atração em 

comento.     

  

Trata-se de violação ao direito básico dos 

consumidores à informação clara e adequada sobre os 
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produtos e serviços, conforme dispõe o art. 6º, 

inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis:  

 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos 

e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem. (Grifou-se). 

 

 

 

Em contrapartida, o dever de informar 

atribuído aos fornecedores determina que estes 

transmitam todas as informações relativas aos 

produtos e serviços por eles comercializados, o 

quanto forem relevantes para fruição segura e 

adequada aos seus fins.  

 

Ademais, as informações devem ser 

completas, abordando todos os aspectos do serviço 

fornecido, mormente quanto a sua relevância para um 

consumo hígido e para a formação do convencimento 

do consumidor. É o que disciplina o art. 31 da Lei 

Consumerista, ao tratar da oferta, dispondo: 

 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços 

devem assegurar informações corretas, claras, precisas, 

ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, 

qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de 

validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os 
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riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

(Grifou-se) 

  

No caso em pauta, como visto, há evidente 

carência de informações essenciais ao serviço 

fornecido, sobretudo quanto ao seu preço, 

concretizado no valor das ligações, e em relação as 

suas características e qualidades, vez que o real 

funcionamento do programa não é ampla e 

ostensivamente esclarecido. 

 

Custa atentar que todos esses dados devem 

ser transmitidos de forma prévia, como bem ilustra 

o citado art. 31 e ensinado pela doutrina:  

 

 

Isso porque, sem a informação adequada através da oferta, ‘a 

informação contratual corre o risco de chegar tarde demais’. E é 

na fase pré-contratual que a decisão do consumidor é 

efetivamente tomada. Daí a importância de sua informação 

suficiente ainda nesse estágio. (GRINOVER, Ada 

Pellegrini...[et al.].Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, 

Comentado pelos Autores do Anteprojeto. 9a edição. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2007. p. 602).(Grifou-se)  

 

 

Destarte, as regras do programa “Lig” 

devem ser previamente veiculadas por todos os meios 

de comunicação utilizados por seus fornecedores. O 

mesmo vale para os valores das ligações e o tempo 

despendido pelo consumidor para concluí-las ao 
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longo da sua participação, quando diversas 

perguntas devem ser respondidas por contato 

telefônico. 

   

Nesse sentido, observa-se que o momento da 

oferta, no referido programa, ocorre ao longo de 

sua transmissão, em que os telespectadores são 

estimulados a ligar e participar do jogo. Desde 

então os dados essenciais, na referida forma, já 

devem ser transmitidos, devendo o mesmo ocorrer ao 

telefone.  

 

Agindo assim, evitam-se danos aos 

consumidores que desejam ou efetivamente participem 

do “Lig”, já que se afasta a possibilidade de não 

planejados ou calculados custos tarifários por 

demoradas ligações ao telefone.   

 

Caso contrário, como o que efetivamente 

vem ocorrendo, está-se diante de verdadeira prática 

comercial abusiva por vantagem manifestamente 

excessiva exigida do consumidor, o qual acaba sendo 

demasiadamente onerado. Por isso, à luz do art. 39, 

inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, a 

conduta da empresa ré é absolutamente vedada, 

devendo ser extinta.   

 

 

c) Os danos materiais e morais individuais e 

coletivos 
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Como demonstrado, a conduta da ré tem 

ainda o condão de gerar aos consumidores danos de 

natureza material e moral, individual e coletivo. 

 

Os danos individuais são cabíveis uma vez 

que a ação civil pública tem como um de seus 

fundamentos a economia processual seguindo o 

princípio do máximo benefício da tutela coletiva, 

possibilitando que após a sentença de mérito os 

consumidores lesados possam ingressar no processo 

para obter ressarcimento dos prejuízos que 

comprovarem através da liquidação individual 

prevista no artigo 97. 

 

No que tange aos danos morais coletivos, 

esses não só encontram previsão legal, como também 

já vem sendo admitido pelos tribunais. 

 

A natureza dos danos morais coletivos 

difere dos individuais, uma vez que estes se 

configuram com a lesão a um dos direitos da 

personalidade, ao passo que aqueles têm caráter 

pedagógico e preventivo. 

 

Tais diretrizes já vêm sendo adotadas 

pelos tribunais sempre que existente a necessidade 

de se coibir condutas ilícitas que geram aos 

fornecedores lucratividade por quantidade de 

atingidos, os quais, se considerados 
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individualmente teriam um valor irrisório, mas 

geram um lucro por quantidade. 

 

Vê-se, nesse sentido, que a conduta da 

empresa ré merece ser reprimida através da 

aplicação direta da teoria do desestímulo com a 

condenação por danos morais coletivos. 

 

Vale ressaltar que a função pedagógica do 

dano moral vem sendo cada vez mais aplicada no 

ordenamento pátrio a exemplo do Enunciado 379 da IV 

Jornada de Direito Civil: 

 

Enunciado 379 - Art. 944 - O art. 944, caput, do Código Civil não afasta 
a possibilidade de se reconhecer a função punitiva ou pedagógica 
da responsabilidade civil. (grifou-se). 
 

 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

também vem adotando esta teoria, conforme 

provimento da apelação interposta pelo Ministério 

Público contra sentença de improcedência do pedido 

de dano moral coletivo: 

 

 

0059087-40.2004.8.19.0001 - APELACAO DES. JOSE 
GERALDO ANTONIO - Julgamento: 16/02/2011 - SETIMA 
CAMARA CIVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES 
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE 
DEFESA REJEITADAS - ADULTERAÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA 
APELANTE NÃO COMPROVADA DANO MATERIAL A 
SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - 
DANO MORAL COLETIVO - POSSIBILIDADE FIXAÇÃO - 
RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE -
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PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. O Juiz é o 
destinatário da prova, incumbindo-lhe avaliar e decidir 
sobre a necessidade ou não da sua produção, nos termos 
dos Art. 130 e 131 do CPC.Os estabelecimentos que 
comercializam combustíveis adulterados possuem 
legitimidade para figurar no pólo passivo da ação civil 
pública. É dever dos fornecedores do produto disponibilizar 
no mercado produtos que observem as normas 
estabelecidas pelo órgão regulador. A Lei nº 7347/85 
prevê a possibilidade de ação civil pública de 
responsabilidade por danos morais e materiais, sendo 
admissível seu ressarcimento coletivo. Desprovimento 
do primeiro e terceiro recursos e provimento do segundo. 
(grifou-se). 
 

 

Há precedentes, inclusive do Superior 

Tribunal de Justiça: 

 

DANO MORAL COLETIVO. PASSE LIVRE. IDOSO. A 
concessionária do serviço de transporte público (recorrida) 
pretendia condicionar a utilização do benefício do acesso 
gratuito ao transporte coletivo (passe livre) ao prévio 
cadastramento dos idosos junto a ela, apesar de o art. 38 do 
Estatuto do Idoso ser expresso ao exigir apenas a apresentação 
de documento de identidade. Vem daí a ação civil pública que, 
entre outros pedidos, pleiteava a indenização do dano moral 
coletivo decorrente desse fato. Quanto ao tema, é certo que este 
Superior Tribunal tem precedentes no sentido de afastar a 
possibilidade de configurar-se tal dano à coletividade, ao 
restringi-lo às pessoas físicas individualmente consideradas, que 
seriam as únicas capazes de sofrer a dor e o abalo moral 
necessários à caracterização daquele dano. Porém, essa 
posição não pode mais ser aceita, pois o dano 
extrapatrimonial coletivo prescinde da prova da dor, 
sentimento ou abalo psicológico sofridos pelos indivíduos. 
Como transindividual, manifesta-se no prejuízo à imagem e 
moral coletivas e sua averiguação deve pautar-se nas 
características próprias aos interesses difusos e coletivos. 
Dessarte, o dano moral coletivo pode ser examinado e 
mensurado. Diante disso, a Turma deu parcial provimento ao 
recurso do MP estadual. REsp 1.057.274-RS, Rel. Min. Eliana 
Calmon, julgado em 1º/12/2009.(grifos nossos). 
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e) Os pressupostos para o deferimento da liminar 

 

PRESENTES AINDA OS PRESSUPOSTOS PARA 

O DEFERIMENTO DE LIMINAR, quais sejam, o fumus boni 

iuris e o periculum in mora.  

 

O fumus boni iuris encontra-se 

configurado, já que os fatos expostos violam 

frontalmente as regras e princípios consagrados 

pelo Código de Defesa do Consumidor, sobretudo o 

direito à informação, prevenção de danos materiais 

e morais, assim como à proibição de práticas 

comerciais abusivas. 

 

Tal pode ser aferido pela análise do 

Inquérito Civil nº 590, em que restam demonstradas 

as práticas ora narradas, as quais o réu afirma não 

ter interesse em cessar. Ademais, imagens do 

próprio programa “Lig” instruem a demanda, deixando 

claro sua falha no dever de informar o consumidor 

quanto aos seus aspectos essenciais.   

 

O periculum in mora se prende à 

circunstância de que os prejuízos que vêm sendo 

causados ao consumidor são irreparáveis ou de 

difícil reparação, uma vez que vários 

telespectadores serão onerados com elevados custos 

tarifários por ligações telefônicas. Assim, caso 
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tenha que se esperar o fim da marcha processual, 

muitos consumidores serão lesados por essa prática, 

considerando que serão induzidos a participarem da 

atração em apreço, enquanto ela permanecer no ar.   

 

Ademais, por se tratarem de interesses 

individuais homogêneos, a reparação integral dos 

prejuízos em comento se torna muito difícil, vez 

que é necessária a habilitação de cada lesado à 

execução, em eventual condenação da ré ao 

ressarcimento destes.  

 

 

DO PEDIDO LIMINAR 

 

   Ante o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO requer LIMINARMENTE E 

SEM A OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA que seja 

determinado initio litis à ré que se abstenha de 

exibir o programa “Lig” ou outros de conteúdo 

análogo, sob pena de multa diária no valor de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais).  

 

Em caráter subsidiário, requer seja 

determinado à ré, sob pena de multa diária no valor 

de R$50.000,00 (cinquenta mil reais): i) antes de 

iniciar a cobrança de ligação telefônica recebida 

para participação de seus programas e promoções, 

esclarecer integralmente as respectivas regras, na 

forma do item “ii”, conferindo ainda um tempo de 10 
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segundos gratuitos para que o consumidor decida 

sobre sua participação; ii) veicular as 

características do programa nas ligações recebidas, 

no regulamento constante no site da empresa e 

durante a exibição do programa, por qualquer meio, 

em que especifique inclusive: 1) qual o montante de 

tempo, desde a ligação, deve-se transcorrer para se 

decidir sobre a participação ou não do concorrente 

no programa; 2) qual o número de pessoas que 

concorrem à oportunidade de participar; 3) qual a 

tarifa da ligação; 4) quantas pessoas são 

escolhidas para participar do programa. No site 

deve ainda ser especificado o nome dos ganhadores; 

iii) determinar, o quanto antes durante o programa, 

quantos e quais participantes que tenham respondido 

às perguntas efetivamente participarão ao vivo, 

sendo desconectados os demais. 

 

 

DOS PEDIDOS PRINCIPAIS 

 

 

a) que seja a ré condenada se abster de exibir 

o programa “Lig” ou outros de conteúdo 

análogo, sob a pena de multa diária no valor 

de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). 

Subsidiariamente, requer a condenação da ré a, 

sob a pena de multa diária no valor de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais): i) antes de 

iniciar a cobrança de ligação telefônica 
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recebida para participação de seus programas e 

promoções, esclarecer integralmente as 

respectivas regras, na forma do item “ii”, 

conferindo ainda um tempo de 10 segundos 

gratuitos para que o consumidor decida sobre 

sua participação; ii) veicular as instruções 

do programa nas ligações recebidas, no 

regulamento constante no site da empresa e 

durante a exibição do programa, por qualquer 

meio, em que especifique inclusive: 1) qual o 

montante de tempo, desde a ligação, deve-se 

transcorrer para se decidir sobre a 

participação ou não do concorrente no 

programa; 2) qual o número de pessoas que 

concorrem à oportunidade de participar; 3) 

qual a tarifa da ligação; 4) quantas pessoas 

são escolhidas para participar do programa. No 

site deve ainda ser especificado o nome dos 

ganhadores; iii) determinar, o quanto antes 

durante o programa, quantos e quais 

participantes que tenham respondido às 

perguntas efetivamente participarão ao vivo, 

sendo desconectados os demais. 

 

b) que seja a ré condenada ao pagamento, a 

título de dano moral coletivo, do valor mínimo 

de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), 

corrigidos e acrescidos de juros, cujo valor 

reverterá ao Fundo de Reconstituição de Bens 
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Lesados, mencionado no art. 13 da Lei n° 

7.347/85; 

 

c) que seja a ré condenada a indenizar, da 

forma mais ampla e completa possível, os danos 

materiais e morais causados aos consumidores 

individualmente considerados, como estabelece 

o art. 6º, VI do CDC, pela prática descrita 

como causa de pedir, inclusive com a 

repetição, em dobro, dos valores recebidos 

indevidamente; 

 

d) a publicação do edital ao qual se refere o 

art. 94 do CDC; 

 

e) a citação da ré para que, querendo, 

apresente contestação, sob pena de revelia; 

 

f) que sejam condenadas as rés ao pagamento de 

todos os ônus da sucumbência, incluindo os 

honorários advocatícios. 

 

 

   Protesta, ainda, o Ministério 

Público, nos termos do art. 332 do Código de 

Processo Civil, pela produção de todas as provas em 

direito admissíveis, notadamente a pericial, a 

documental, bem como depoimento pessoal da ré, sob 
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pena de confissão, sem prejuízo da inversão do ônus 

da prova previsto no art. 6
o
, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. 

 

 

   Dá-se a esta causa, por força do 

disposto no art. 258 do Código de Processo Civil, o 

valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 

 

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2012. 

 
 

 
Julio Machado Teixeira Costa 

Promotor de Justiça 

Mat. 2099 

 


