
EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO DA     VARA  EMPRESARIAL DA COMARCA DA CAPITAL

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO, vem pela presente, por seus procuradores que esta subscrevem (M.I.), de 
acordo com o artigo 5º, inciso II, da Lei 7.347/85, c/c os artigos 82, inciso III e, 83 ambos do 
CDC, propor a presente

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Em face da NET RIO S.A, registrada no CNPJ sob o nº 28029775/001-
09, com sede à Rua VILHENA de MORAES, nº 380, Bloco 02, Barra da Tijuca - Rio de Janeiro  
- RJ, CEP.:400047777, pelas razões fáticas e jurídicas que expõe a seguir: 

DA LEGITIMIDADE DO PÓLO ATIVO

Prevê o artigo 63 da Constituição Estadual: “O Consumidor tem o 
direito à proteção do Estado.”, por sua vez este mesmo artigo, em seu Parágrafo Único, 
dispõe que : “ A proteção far-se-á entre outras medidas criadas em lei, através de : I – 
Criação de Organismos de defesa do Consumidor, VIII – Assistência Jurídica integral e 
gratuita ao consumidor, curadorias de proteção no âmbito do Ministério Público e Juizados 
Especiais Cíveis, obrigatórios nas cidades com mais de duzentos mil habitantes”.

Por sua vez, o art. 82, inciso III, da lei 8.078/90 (Código de Defesa do 
Consumidor) concede legitimidade aos órgãos da administração pública, ainda que sem 
personalidade jurídica, mas que se destinem, especificamente, aos interesses e direitos por 
ela protegidos, para a representação em juízo na defesa de tais interesses.

A autora é um órgão técnico vinculado ao Poder Legislativo do Estado 
do Rio de Janeiro, com competência definida no respectivo regimento interno, para atuar 
e se manifestar sobre os assuntos relacionados ao consumo, suas relações e a defesa do 
consumidor, entre outros, e integra o Sistema Nacional da Defesa do Consumidor, nos 
termos do disposto no decreto federal nº2.181, de 20 de março de 1997. 



DA LEGITIMIDADE DO PÓLO PASSIVO

 NET RIO S.A. é concessionária prestadora do serviço  de comunicação 
que atua como multioperadora de TV por assinatura, e, se fazendo presente em 44 
(quarenta e quatro) cidades do país, detém 46 (quarenta e seis) licenças (43 cabo e 
3 de MMDS), conta com aproximadamente 1,3 milhão de assinantes conectados, e, 
estendendo seus cabos por mais de 35 mil quilômetros, atinge, atualmente, a cerca de 6,5 
milhões de domicílios.

A concessionária supra integra o pólo passivo da presente demanda 
porque cobra indevidamente uma “taxa” extra dos assinantes que desejem instalar 
ponto extra, também conhecido como ponto adicional, para receptação do sinal de 
radiodifusão, no mesmo local indicado no contrato firmado com os mesmos.

Trata-se de cobrança extra sem qualquer contraprestação por parte 
da concessionária, pois o direito que advém da celebração do contrato, de receber os 
sinais da TV A CABO em determinado local não engloba apenas um aparelho de televisão, 
mas beneficia a totalidade do local pré-determinado no momento da contratação.

Por cada ponto adicional, a NET cobra  R$60,00 (sessenta reais) 
de taxa de adesão e R$21,90 (vinte e um reais e noventa centavos) mensais (DOC. 
03) sobre o valor da instalação principal, o que lhe dá um ganho mensal expressivo, 
tendo-se em vista, especialmente, o amplo âmbito de sua atuação no mercado 
nacional, conforme acima detalhado. 

A cobrança por ponto adicional não é apenas arbitrária, mas ilegal 
- a Lei Federal 8.977, de 06/01/1995 (DOC.01), que regulamenta o serviço de TV a cabo no 
País não dispõe acerca de cobrança sobre ponto adiciona -, abusiva – fere dispositivos do 
Código de Defesa do Consumidor e inconstitucional – os serviços de TV a CABO, conforme 
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, está integrado ao dia a dia da sociedade 
e deve ser considerado serviço público essencial, por constituir lazer da população, 
incluindo-se dentre os direitos e garantias fundamentais, como direito social (artigo 6º da 
Constituição da República). Portanto, qualquer procedimento infra constitucional que 
limite tal direito, fere nossa Carta Magna.

Ante o exposto, conclui-se que a NET S.A. vem atuando no 
mercado de consumo de forma desleal e desrespeitosa para  com os consumidores, 
o que restará melhor demonstrado ao longo da exordial.

DOS FATOS



A NET S.A., concessionária prestadora de serviço de TV A CABO, 
impõe cobrança irregular aos consumidores que desejam instalar ponto extra, também 
conhecido como ponto adicional, para receptação do sinal de radiodifusão, no mesmo 
local indicado no contrato firmado com o assinante, sob o argumento de que o sobrepreço 
decorre dos custos do serviço gerado pela instalação e manutenção.

Inicialmente, cumpre esclarecermos que “ponto extra” ou “ponto 
adicional” é terminologia empregada ao ponto que se encontra instalado na mesma 
dependência  do ponto principal, sendo o sinal de radiodifusão recebido de modo 
autônomo e simultâneo. O “ponto extra”, quando conectado a um segundo aparelho 
de televisão, na mesma dependência do usuário, permite que seja acessado o sinal de 
radiodifusão de maneira autônoma do ponto principal de modo que se possa assistir 
simultaneamente programações distintas.

O “ponto extra” pressupõe o regular acesso como assinante ao 
serviço de TV A CABO e deve ser instalado dentro da dependência do usuário, para fins 
iguais ao do ponto principal: lazer.

A recepção dos serviços de TV a CABO se dá por meio de contrato 
de adesão, firmado entre a operadora e o assinante, pelo qual o assinante adquire o 
direito de, em local por ele indicado, receber os sinais de TV a CABO que a operadora 
oferece. Destarte, constata-se que o destino dos sinais emitidos pela operadora não é um 
determinado aparelho de televisão, mas sim o consumidor e demais pessoas que com ele 
residam.

O objetivo do contrato de TV a CABO, portanto, é permitir que o 
assinante, em local pré-determinado, tenha acesso aos sinais emitidos pela operadora, e 
não que um aparelho de televisão exclusivo seja acoplado ao termina!  Tal objetivo, por si 
só, já esvazia o argumento de que o sobrepreço decorreria dos custos do serviço gerado 
pela instalação e manutenção.

A disposição dos sinais de TV a CABO no local indicado pelo 
consumidor é, portanto, o efeito desejado e esperado do contrato firmado com a 
operadora.

Importa salientar que a prestação do serviço em tela se dá mediante 
concessão do poder público, sendo tal ato regulado na Lei 8.997, de 06 de janeiro de 1995 
(DOC. 01), não restando dúvidas de que os serviços de TV a CABO são serviços públicos. 
Sendo serviço público, sua prestação se efetiva em conformidade com os requisitos 
previstos no artigo 175 da Constituição da República, com a particularidade de que não 
há exclusividade de empresa na área de prestação do serviço.



Em representando, a prestação do serviço de TV a CABO, uma 
concessão de serviço público, só pode ser objeto de tarifa o que possua anterior e expressa 
previsão legal, conforme exige o dispositivo supra da Constituição, estando vedada 
qualquer cobrança que não esteja contemplada na política tarifária, sob pena de se 
desvirtuar a concessão outorgada pelo poder público e ocorrer enriquecimento injusto. 
Toda remuneração precisa estar prevista de maneira clara e objetiva na legislação, não 
se permitindo interpretação com objetivo de auferir remuneração estranha ao objeto da 
concessão.

Os parâmetros para se mensurar a remuneração do serviço público 
prestado pela Ré se encontram na legislação que regulamenta o setor (Lei 8.977/95 – em 
anexo), onde o legislador verificou a complexidade envolvida na prestação do serviço e 
dispôs sobre seus custos.  As empresas concessionárias, ao se candidatarem à concessão, 
elaboram e estudam planilhas de custos em conformidade com o que a lei exige: fazer 
a distribuição de sinais de vídeo e/ou áudio a assinantes, mediante transporte físico, 
com qualidade e desempenho na exploração do serviço. A prestação do serviço, que é 
disponibilizar o sinal de radiodifusão ao assinante, se efetivará mediante a formalização 
do contrato, onde estão previstos a forma e o valor da remuneração pelo serviço a ser 
prestado.

Nos termos do artigo 26 da Lei 8.977/95,  “o acesso, como assinante, 
ao serviço de TV a CABO é assegurado a todos que tenham suas dependências localizadas 
na área de prestação de serviço, mediante o pagamento pela adesão, e remuneração 
pela disponibilidade e utilização do serviço”.

O artigo 30 da lei supra define os direitos da operadora de TV a CABO, 
limitando a remuneração a ser exigida, indicando que a mesma somente pode incidir em 
relação aos serviços prestados . O artigo 23, Par. 7º da lei em questão, por sua vez, dispõe 
que os preços e as condições de remuneração deverão ser compatíveis com as práticas 
usuais de mercado  e com os custos de operação.

Conclui-se que a política remuneratória prevista na lei que 
regulamenta  o serviço público de TV a CABO contempla duas modalidades de cobranças 
: uma, quando da assinatura do contrato, a título de adesão, visando a cobrir os custos 
operacionais efetuados até então e uma segunda , periódica, a título de assinatura com 
o intuito de remunerar a disponibilidade e a utilização efetiva dos serviços.

É indiscutível que contraprestação remuneratória de serviço de TV 
a CABO deve ser medida considerando-se aquilo que constitui efetivamente os custos 
visando à finalidade do contrato. A operadora deve observar que o serviço que o Poder 
Público lhe outorgou por concessão é a disponibilização do sinal de TV na dependência 
do consumidor . Isto se depreende da leitura do artigo 26 da Lei8.977/95, que prevê que o 
serviço é garantido a todos que tenham suas dependências localizadas na área geográfica 
de cobertura da concessionária. Desta feita, cumpre à concessionária disponibilizar o 



sinal de radiodifusão, por meio de cabos, na dependência dos consumidores, e não em 
um único aparelho de televisão.

A legislação permite, portanto, a remuneração pelo serviço que tenha 
por finalidade disponibilizar o sinal na dependência do consumidor, que é exatamente o 
objeto da concessão outorgada pelo Poder Público.

A Lei Federal  8.977/95 sequer menciona “ponto adicional” ou “ponto 
extra”. Desta feita, constata- se que o instrumento normativo específico da atividade de 
operação de TV a CABO não permite que a concessionária remunere o “ponto extra”, já 
que não vislumbra haver serviço extra a ser disponibilizado. Como dito, o objetivo da lei é 
regulamentar a prestação de serviço, que ela define apenas como  colocação do sinal 
de radiodifusão na residência do assinante . 

Uma vez disponibilizado tal sinal, cumpre verificar qual o acréscimo 
na prestação de serviço que a instalação de um “ponto extra” acarreta.É evidente 
que inexiste qualquer acréscimo na prestação do serviço público outorgado mediante 
concessão à operadora , já que a finalidade do serviço já está satisfeita, que é a entrega 
do sinal ao consumidor . Nenhum outro serviço permanente e contínuo é prestado ao 
consumidor , e todo e qualquer custo já está agregado ao custo do ponto principal. 

Nesse sentido, entendemos ser da mais alta relevância aqui transcrever 
o entendimento exarado pelo Eminente Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Capital de 
Minas Gerais, Dr. Jair José Varão Pinto Júnior, que no processo de nº024.03.88 6.36 8- 4, ao 
entender que não é lícita a cobrança do “ponto extra”, destacou que qualquer eventual 
prejuízo que a sua instalação possa ocasionar ficará adstrita ao usuário, entendimento 
este que foi confirmado pelo extinto Tribunal de Alçada na Apelação registrada sob 
o nº 2.0000.00.4 1 6.0 2 3- 8/000, figurando como Relator Exmo Desembargador Dídimo 
Inocêncio de Paula.‘Uma vez dentro da residência do consumidor, viabilizada a prestação 
do bem da vida, não pode o fornecedor intervir no uso e distribuição física daquele sinal, 
ditando o local de sua fruição que, com isso, pode legitimamente ser ditado e eleito pelo 
consumidor que detém o direito líquido e certo de usar o sinal como bem lhe aprouver 
dentro da unidade residencial para a qual o mesmo foi destinado. O laudo pericial é claro 
ao afirmar que:“... as perdas de intensidade de sinal ocorrem nos cabos e nos elementos 
da rede denominados ‘divisores de sinal’. Tais elementos são utilizados para distribuir os 
sinais com qualidade em mais de um ponto de CATV NO TERMINAL DO ASSINANtE,OU 
SEJA, NO DOMICÍLIO DO ASSINANTE DA CATV.”

.
Por todo o exposto, pode-se concluir que quando a lei estabelece 

que a operadora, na hipótese a NET S.A., deve instalar e manter a infra-estrutura adequada 
à prestação de serviço, significa que, firmado o contrato e definida a programação 
oferecida na forma de “pacotes”, deverão estar disponibilizados ao assinante os sinais 
de vídeo e de áudio para que ele possa acessar livremente os canais que compuserem a 



programação contratada .

No ponto instalado, na residência do assinante, devem chegar os 
sinais correspondentes à totalidade dos canais previstos no pacote de programação e,a 
partir desse momento, o seu uso não pode ser limitado, pois o objeto do contrato  não se 
restringe a um único canal, ao contrário, está garantida a fruição simultânea de todos.

 Paga- se pelo “pacote”, cabendo ao assinante usa-lo da 
melhor forma que lhe convier e, caso ele possua dois ou mais aparelhos de recepção 
(televisores),nada impede que esses aparelhos sejam conectados ao ponto de sinal de TV 
a CABO e ligados concomitantemente em diferentes emissoras.

 O art. 9º, III, do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações 
(DOC. 02) veda qualquer discriminação quanto às condições de acesso e fruição do 
serviço. Qualquer entendimento que contrarie o acima exposto violenta direitos básicos 
dos usuários dos serviços de telecomunicações assegurados por este dispositivo.

Merece análise o eventual (e cada vez menos necessário, em função 
da aprimoração da tecnologia dos aparelhos televisivos) serviço de decodificação do sinal 
pela operadora Ré. Não se pode incorrer na falsa percepção de que está acontecendo 
uma prestação de serviço à parte, pois a codificação do sinal é um mero ato de liberalidade 
da operadora que nada interessa ao consumidor. 

Pode-se até considerar a perda da identidade original do serviço lhe 
é prejudicial pois de imediato é entregue ao consumidor um novo aparelho de controle 
remoto que desqualifica os serviços originais do aparelho de televisão.

 Ressalte-se que, conforme artigo 30, inciso III da Lei 8.977/95, a 
faculdade quanto à codificação dos sinais pelas operadoras é a título de permissão, ou 
seja, não se trata de procedimento obrigatório.

Diante disso, mostra-se patente que o consumidor não pode ser 
onerado em razão do procedimento de codificação de sinais, pois essa prática serve, 
apenas, e tão- somente para atender interesses exclusivos da operadora ,trazendo, sem 
dúvida, prejuízos inequívocos aos usuários, como dito acima.

É inconcebível querer que o consumidor seja responsável pela 
prestação de um serviço que não deu causa, não quer e não lhe traz qualquer utilidade.

Diante do exposto nos itens anteriores , encontra- se bem delineado 
que a cobrança de valores por parte da Ré relativos ao ponto extra, configura uma prática 
abusiva, pois está a ocorrer uma obtenção de vantagem manifestamente excessiva do 
consumidor , o que é defeso pela norma esculpida no inciso V do art.39 do Código de 



Defesa do Consumidor. 

 Além de configurar prática abusiva, a toda evidência demonstra 
ser um ato ilegal, pois em se tratando de concessão de serviço público, a cobrança de 
uma remuneração sem permissão legal e justa causa conduz ao ilícito civil, ocorrendo 
inclusive um enriquecimento injusto.

Na prestação de serviço de TV a CABO, a cobrança de valores 
pelas concessionárias, tendo como fatos geradores a instalação e utilização de “pontos 
extras” (pontos adicionais) pelo assinante, constitui uma prática ilegal, tendo em vista que 
a política tarifária prevista na lei que o regulamenta não contempla a possibilidade de que 
seja remunera do, bem como é prática abusiva, em conformidade ao artigo 39, inciso V, 
da Lei Fede r al 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor ).

Por fim, importa ressaltar que eventual dispositivo presente no 
contrato de prestação de serviços da Ré, prevendo a possibilidade da cobrança de valores 
referentes à utilização de “pontos extras” do assinante é cláusula nula de pleno direito, pois 
contempla uma prática abusiva, em conformidade ao artigo 51, inciso V, da LeiFederal 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor ), que, conforme restará demonstrado, se 
aplica à hipótese.

Diante dos fatos expostos resta evidenciado e comprovado 
o enriquecimento ilícito da Ré e conseqüente prejuízo econômico que a mesma vem 
acarretando aos consumidores ao cobrar irregularmente  dos mesmos pela instalação do 
chamado “ponto extra” para a disponibilização do sinal de radiodifusão no mesmo local 
do contrato firmado., cabendo a esta Comissão, legitimada ativa para tanto, submeter a 
matéria à apreciação do Poder Judiciário, através da presente Ação Civil Pública. 

DO DIREITO:
 
 O serviço prestado pela Ré, de TV a CABO, é regulamentado pela 

Lei Federal 8.977 ,de 06 de janeiro de 1995 , que dispõe sobre as regras gerais referentes à 
prestação do mesmo, englobando assuntos como outorga de concessão para exploração 
da atividade, regime das empresas concessionárias, instalação e operação dos serviços, 
direitos e deveres dos usuários e das operadoras, política tarifária e a obrigação de manter 
serviço adequado.

É fácil constatar, no entanto, que a relação entre a concessionária e 
o assinante configura uma inquestionável relação de consumo, motivo pelo qual o vínculo 
existente derivado do contrato está subordinado à Lei Federal 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor).



Dessa maneira, apesar de a legislação específica regulamentar o 
serviço de prestação de TV a CABO, as relações decorrentes do contrato para a efetiva 
prestação de serviço firmado entre a concessionária e o assinante deverão observar o 
regramento consumerista, que garante direitos e coíbe condutas tortuosas ou abusivas.

 Logo, o contrato firmado possui os limites fixados na lei maior do 
consumidor (CDC), sendo aplicável na relação todas as salvaguardas ali previstas, além 
dos direitos específicos previstos na legislação própria do setor.

Conforme já mencionado, a prestação do serviço em tela se dá 
mediante concessão do poder público, sendo tal ato regulado na Lei 8.997, de 06 de 
janeiro de 1995, não restando dúvidas de que os serviços de TV a CABO são serviços 
públicos.

 O artigo 175 da Constituição da República determina, em seu 
parágrafo único, que a política tarifária dos serviços concedidos será regulado por lei – 
nesta hipótese, a Lei 8.997/95 (em anexo) -, estando vedada qualquer cobrança não 
contemplada em tal política sob pena de se desvirtuar a concessão e configurar-se 
enriquecimento ilícito.

Não há, na legislação supra, qualquer previsão acerca da cobrança 
por “ponto extra”. Não bastasse isto, pode-se aferir da conjugação dos artigos 23, 26 
e 30 da referida lei (DOC. 01) que a política remuneratória do serviço público de TV a 
CABO contempla apenas duas modalidades de cobranças : uma, quando da assinatura 
do contrato, a título de adesão, visando a cobrir os custos operacionais efetuados até 
então e uma segunda , periódica, a título de assinatura com o intuito de remunerar a 
disponibilidade e a utilização efetiva dos serviços.

Encontra- se bem delineado que a cobrança de valores por parte da 
Ré relativos ao ponto extra, viola a Constituição da República e fere a Lei 8997/95, restando 
caracterizado ilícito civil, como conseqüência da cobrança de uma remuneração sem 
permissão legal e justa causa, ocorrendo, inclusive, um enriquecimento injusto.

Além de configurar prática abusiva, a toda evidência demonstra ser 
um ato ilegal, pois em se tratando de concessão de serviço público, a cobrança de uma 
remuneração sem permissão legal e justa causa conduz ao ilícito civil, ocorrendo inclusive 
um enriquecimento injusto.

Levando-se em conta a tutela de interesses dos consumidores, 
recorremos aos preceitos legais para identificar as infrações pela Ré cometidas e os direitos 
inerentes aos consumidores lesionados.

A Política Nacional das Relações de Consumo tem, como um dos 
seus objetivos, assegurar a proteção dos interesses econômicos dos consumidores e o 



respeito à sua dignidade, com base na transparência, harmonia e vulnerabilidade do 
consumidor, exigindo sempre a boa-fé para preservar os interesses das partes, conforme 
expressamente consignado no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor.

De acordo com o caput e inciso III, do artigo 4º, do Código de 
Defesa do Consumidor, as relações de consumo devem ser norteadas por princípios, 
dentre os quais se destaca, nesta hipótese, o da boa-fé objetiva que se realiza através da 
garantia de harmonização dos interesses das partes.traduzindo-se no interesse social de 
segurança nas relações de consumo e na imposição a que as partes ajam com lealdade 
e honestidade.

Na prestação de serviço de TV a CABO, a cobrança de valores 
pela concessionária Ré, tendo como fatos geradores a instalação e utilização de “pontos 
extras” (pontos adicionais) pelo assinante sem que o mesmo importe em gasto adicional 
para a mesma caracteriza sua atuação desleal e desonesta no mercado de consumo.

Configura-se, assim, a violação a uma imposição principiológica 
e normativa que visa garantir a harmonização das relações de consumo, vedando o 
emprego da astúcia e da deslealdade e impondo a observância da boa-fé e lealdade. 

O consumidor, detentor de uma vulnerabilidade técnica (art.4º, I), 
não possui conhecimentos específicos que o habilitem a avaliar a necessidade, ou não 
do pagamento extra para utilização de ponto adicional, e acaba por contribuir para o 
enriquecimento sem causa da Ré, que se aproveita daquela condição do assinante para 
impingir-lhe cobrança indevida.

A prestação do serviço em tela se dá mediante concessão do poder 
público, sendo tal ato regulado na Lei 8.997, de 06 de janeiro de 1995, não restando 
dúvidas de que os serviços de prestados pela Requerida são serviços públicos. Além dos 
princípios que norteiam as relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, em 
seu artigo 6º, define alguns direitos básicos dos consumidores,  constando, expressamente 
de seu inciso X, “a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral”.

Não se pode conceber como prestação adequada a que importa 
no pagamento por um serviço que não está sendo efetivamente prestado. A Ré está 
descumprindo um dever anexo de observância obrigatória.

Ante todo o exposto, encontra- se bem delineado que a cobrança ora 
guerreada, configura prática abusiva, pois gera obtenção de vantagem manifestamente 
excessiva do consumidor , o que é defeso pela norma esculpida no inciso V do art.39 do 
Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, importa ressaltar que eventual dispositivo presente no 



contrato de prestação de serviços da Ré, prevendo a possibilidade da cobrança de 
valores referentes à utilização de “pontos extras” do assinante é cláusula nula de pleno 
direito, pois contempla uma prática abusiva, em conformidade ao artigo 51, inciso V, da 
LeiFederal 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor ).

“Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que 
coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam 
incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
(...)
§ 1º - Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
(...)
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, 
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das 
partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.”

Por todo o exposto, resta provada a abusividade e ilegalidade da 
cobrança, pela Ré, por instalação de ponto extra, também conhecido como ponto 
adicional, para receptação do sinal de radiodifusão, no mesmo local indicado no contrato 
firmado com o assinante.

Faz-se necessária, desta feita, através da propositura da presente 
ação, a defesa do consumidor, nos termos dos artigos 81, parágrafo único e 82 do CDC, 
obtendo-se a tutela jurisdicional dos interesses coletivos, com base nas Leis Federais nº 
7347/85  e  8.078/90. 

DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA

Encontram-se presentes, no caso em consideração, os requisitos 
necessários à concessão da tutela liminar, conforme previsão do artigo 12 da Lei 7347/85 
(Lei da Ação Civil Pública).

Nos termos do artigo 12 da Lei 7347/85, é cabível a concessão de 
medida liminar, com ou sem justificação prévia, nos próprios autos da ação civil pública, 
sem a necessidade de se ajuizar ação cautelar. A presente medida tem, justamente o 
condão de fazer cessar, o mais depressa possível, um dano a interesses difusos, coletivos 
e individuais homogêneos.

Os requisitos para a concessão da liminar facilmente se vislumbram 
do já exposto. O fumus boni juris, sem um prejulgamento de mérito, consubstancia-se em 



um juízo de probabilidade, razoavelmente demonstrado, de irregularidade e abusividade 
da conduta praticada pela ré. Não há como se negar, por mais perfunctória que seja a 
análise dos dispositivos invocados, quando da abordagem do mérito, que a Requerida 
está praticando atos lesivos a interesses dos consumidores e à economia popular. 

O periculum in mora, de outra parte, emerge da premente 
necessidade de se evitar que consumidores continuem expostos, até o provimento 
jurisdicional definitivo, às conseqüências danosas decorrentes de uma cobrança pela 
disponibilização de um serviço que em nada onera a concessionária Requerida e não 
encontra previsão na legislação reguladora, o que fere a própria Constituição da República. 
A não-adoção de medidas imediatas e eficazes que cessem a prática ilegal e abusiva 
da reclamada representa o prestígio indevido ao poder econômico em detrimento do 
legítimo interesse dos consumidores.

A reparação sem a proteção liminar resta extremamente difícil, pois 
os danos causados pela ré a um número indeterminado e cada vez maior de consumidores 
vem se protraindo no tempo, agravando seus efeitos e causando prejuízos atuais e futuros, 
tudo a revelar o periculum in mora.

Importa salientar que o que se requer, em medida liminar, é que a Ré, 
concessionária prestadora do serviço de comunicação que atua como multioperadora de 
TV por assinatura, suspenda a cobrança de valores que têm como fato gerador a instalação 
e utilização de “pontos extras” (pontos adicionais) pelo assinante, já que tal não importa 
em gasto adicional para a mesma, acabando por constituir fonte de enriquecimento ilícito 
em detrimento dos consumidores.

A concessão de liminar para o cumprimento do acima requerido 
é a única maneira de termos a certeza de que os consumidores não continuarão sendo 
vítimas da prática abusiva que vem sendo perpetrada pela ré, abusividade esta que se 
caracteriza pela exigência de vantagem manifestamente excessiva.

Assim, demonstrado o fumus boni juris e o periculum in mora, 
requisitos essenciais à concessão de liminar, mister que esse Juízo conceda tal medida 
para proteger os consumidores contra a prática abusiva da requerida que, prevalecendo-
se da vulnerabilidade técnica dos consumidores, lhes fazendo crer que a cobrança por 
ponto extra é devida.

Em última análise, a concessão de medida liminar não só atenderá 
aos interesses de grande parcela da sociedade, como inibirá a adoção de práticas 
similares às combatidas nesta demanda.

DOS PEDIDOS:



Diante do exposto requer a autora:

A – a consolidação da medida liminar e a condenação da ré à obrigação de não fazer, 
consistente em não mais cobrar dos consumidores pela disponibilização do chamado 
“ponto extra” ou “ponto adicional” para receptação do sinal de radiodifusão, no mesmo 
local indicado no contrato firmado com o assinante;

B – seja a ré obrigada a restituir, em dobro, aos consumidores que se habilitarem, os valores 
cobrados indevidamente, acrescidos de juros legais e correção monetária, apurados em 
liquidação de sentença (art.42, par. Único C.D.C);
C – a condenação da ré à obrigação de publicar, às suas custas,em dois jornais de grande 
ciculação desta Capital, em quatro dias intercalados, sem exclusão do domingo, em 
tamanho mínimo de 20cmx20cm, em uma das dez primeiras páginas de ambos os jornais, 
a parte dispositiva de eventual sentença condenatória, a fim de que os consumidores 
tomem ciência da sentença, que deverá ser introduzida pela seguinte informação:  
“Acolhendo pedido veiculado em ação coletiva de consumo ajuizada pela Comissão de 
Defesa do Consumidor da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o juízo da (   
)ª Vara Empresarial condenou a NET S.A., nos seguintes termos (  )” ;
Esse pedido, além de servir para recompor o dano moral coletivo sofrido pelos consumidores 
e por toda a sociedade, também tem como objetivo restabelecer a harmonia e a 
confiança no mercado de consumo;

D – a fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento dos pedidos alinhados 
pelos itens “A” e “B”, em valores capazes de intimidar a desobediência;

E – a citação da demandada no endereço supra, na pessoa de seu representante legal, 
para tomar ciência da presente Ação Civil Pública, e, querendo, oferecer contestação, 
sob pena de confissão quanto à matéria de fato;

F – a intimação do Ministério Público para integrar o feito nos termos da legislação 
aplicável;

G – a publicação do edital ao qual se refere o art.94 do C.D.C.;

H – a condenação da ré ao pagamento das custas e demais despesas processuais 
decorrentes da sucumbência, exceto honorários advocatícios;

J – a procedência da ação.



DAS PROVAS E DO VALOR DA CAUSA

Protestando por todos os meios de prova cabíveis na espécie, dá-se à causa o valor de R$ 
1.000,00 (hum mil reais), para efeitos fiscais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Rio de Janeiro,07de outubro de 2005

ADRIANA MONTANO LACAZ
OAB/RJ 78.460

PAULO GIRÃO BARROSO
Oab/RJ107255


